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Kary za nauczanie po polsku,

szych szczegółach prześladowań na-;łówna z Merecza — na 1 mies. wię-
uczycieli polskich na Litwie. | zienia

Poi zarzutem tainego nauczania Pozatem wytoczono sprawę są-

a mianowicie: Jankiewicz Tadeusz z| Anopoia, gm. topiańskiej, zesłano
Lepszyszek, gm. Łopie. na 1 miesiąc! Bohdanowicza z Łownikańc  uwię-
więzienia albo 500 litów kary, Sal- ziony został Zawisza Franciszek z

ża — na 2 miesiące albo 1000 litów,| Prócz nauczycieli aresztowano
Rutkowski z Poniewieża — ną 2 rodziców: Bohuszewicza z Urniaż,
mies. «lbo 1000 litów, Mostowski z który został skazany na 2 tygodnie,

litów, zaś po odbyciu kary nazesła- Edwarda z Roszcz na 2 tyjodnie
nie du Szak, Janczewska zPonie- albo 250 litów kary, J. Pogorzelskie-
wieża — na 1 mies. albo 250 litów, |go z Merecza na 15 dn: albo 150 li-

mies. albo 2500 litów, Ludkiewiczo- 15 dni albo 150 litów, Derwińskiego
wa z Poniewieża — na 3 mies. albo z Merecza na 15 -dni albo 150 litów,
5000 litów, Bukowska Anna z Decz- Bokanowskiego z Merecza na 15 dni

oai SPÓŁEK ROLNICZYCH

zużytkowuje wriacy z wielką korzysclą dla Interesėw

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

Dowiadujemy się z Rygi © dal- — na 1 mies, albo 750 litów, Minkaj-

zostało ukaranych 22-ch nauczycieli |dową Bolkiewiczowi Stefanowi z

monowiczowa Joanna z Poniewie- Kłajpedy.

Poniewieża — na 3 mies. albo 2500 albo 250 litów kary, Rutkiewicza

Montwiłłówna z Poniewieża — na 1 tów kary, Turlonisa z Merecza па

ni — na 2 mies. albo 1000 litów, albo 150 litów kary; skazany został
Lipniewiczówna z Poławenia —na | Michai Wilkaniec z Deksni na 1
2 mies albo 1000 litów Gedgowdo- |miesiąc albo 500 litów.
wa Marja ze Skowrót — na 2 mies. Niektórzy z nauczycieli zostali
albo 1000 litów, Wudrewiczówna z |uwięzieni, większość czeka uprawo-
Dębna — na 1 mies, aibo 500 litów, |mocnienia się wyroków, nie ma bo-
Wąsowska z Poniewieża — na 1|wiem możności opłacenia kary.
mies. albo 500 litów, Bortkiewiczów- Czyż Polska wobec tak niesły-
na z pow. poniewieskiego — na 2|chanych gwałtów jest całkiem bez-
mies. zlbo 1000 litów, Fydrygiewicz jsilna? Czy mało istnieje ną naszym
Marjan z Babniszek — na 10 dnijterenie szkół jawnych i tajnych li-
albo 25 litów, Kołba z Giedrojć — na |tewskich, które należałoby w formie
1 mies albo 200 litów, Koczan Zenon |represji natychmiast zamknąć, po-
z Urniaż — na 1 mies. albo 750li- |czynając od sławetnego gimnazjum
tów, Michniewicz Bohdan z Roszcz|Witolda?

Masowe zasmarowywanie smołą szyldów
nielitewskich w Kownie.

 

| Jen. Wład. Sikorski u marsz. Petain.
PARYŻ, 9 lutego. Marszałek Pe- skowych do nowego dzieła gen. Si-

tain, który objął tekę ministra wojny | korskiego, którem się marszałek Pe-
w gabinecie prez. Douriergue'a, one- tain żywo interesuje. Pozatem poru-
gdaj podejmował obiadem gen. Wła- 'szano również obecną sytuację w
dysława Sikorskiego. Europie šrodkowo-wschodnie;.

Rozmowa dotyczyła studjów woj-!

Nowy rządwe

 

Senat francuski wobec nowego rządu
PARYŻ (Pat). W kuluarach Se- taina i gen. Denaina. Powierżenie

natu, w których w ciąguwczorajsze tym dwum wybitnym osobisiościom
$o popołudnia panowało duże oży-|tek fachowych ministerstwa wojny
wienie, z zadowoleniem przyjęto |i lotnietwa odpowiada życzeniom se-
wiadońiość o utworzeniu gabinetu |nackiey komisji spraw zagranicz-
przez Doumergue'a. Senaiorowie |nych. Obecność Lavaia i Sarrauta
postanowili współpracować + rzą-|w rządzie jest także przychyluie wi-
dem w dziele uspokojenia opinii pu- |tana. Senatorowie stwierdzają z za-

 

Sprawiedliwości sen. Cheron witane|
było bardzo ,życzliwie. Również
przychylnie przyjęto wiadoniość o
objęciu teki ministerstwa spraw za-

 

blicznej. : Skład: nowego gabinetu dowoleniem, że w ten sposób został
spotkał się również z żywem uzna-| zrealizowany gabinet jaknajszerszej
niem. Powierzenie inisterstwa|koncentracji republikańskiej, której

się domagano i wyraża życzenie,
aby nowy rząd po przywróceniu
niezbędnego spokoju, skierowai swą
działalność w kierunku zwalczenia

„Dzień Kowieński” ćonosi: W no-
cy z 3 na 9 bm. zamaząno smołą w
różnych częściach miasta szyldy w
języku żydowskim. Ucierpieli właś-
ciciele sklepów i osoby wolnych za-
wodów. M, in. na ul. Daukszy zama-
zano szyld Związku rabinów. Na
samej tylko pomienionej ulicy zama-
zano 15 szyldów.

Ucierpiał również szyid drukarni
naszego pisma „Primy”, wywieszony|

przy ul. Orzeszkowej 12, który też
zasma:owano smołą. Szyldy redakcji
obu pism, „Dnia Kowieńskiego" i
„Chaty Rodzinnej”, nie uległy uszko-
„dzeniu — były one tym razem jak
„zwykle, zdjęte i na noc wniesione do
iokalu.

| Pozatem tejże nocy nieznani
|sprawcy zamazali szyld Rosyjskiego
;T-wa Drobnego Kredytu.

Książka niemiecka o planach Niemie
na Wschodzie.

granicznych przez Barthou, craz o |kryzysu oraz uzdrowienia finansów
obecności w rządzie marszałka Pe- |i budżetu.

Prasa francuska o gabinecie
Doumerguė'a.

PARYŻ. (Pat). Omawiając utwo- wolitoja. Rząd Doumergue'a oddalit
rzenie nowego gabinetu „Echo de |od nas to okropne widmo.
Paris“ pisze: , Utworzenie Gabinetu Doumer-

Gabinet Dowmergtte'a został u-|gue'a powitane zostało z wielkiem
tworzony na szerokiej podstawie zadowoleniem i uczuciem ulgi przez
unji aarodowej. Ażeby zrozumieć opinję publiczną, która nie ukrywała
znaczenie uzyskanego rezultatv, trze swego wielkiego smaku z powodu
ba powrócić myślą do sytuacji wtor-|niezdolności pewnych ludzi do za-
kowej i zapamiętać sobie, żezamiast miechania kłótni osobistych celem
tego rządu pojednania kraj niemal | zapewnienia spokoju publicznego.
nie popadł pod jarzmo krwawej dy-| „Petit Parisien' pisze m.in.: Ga-
ktatury lewicowej. Gdyby Domer- binet Doumerguea tworzy stara
śue ustąpił pod presją, wywieraną | gwardja, ktėra będzie umiala bronič
pržez Frota, Paul-Boncoura Cota i zwycięsko  instytucyj republikań-
innych, byłoby się to stało faktem. skich, zagrożonych przez skrajne
Była to wojna domowa i była to re- żywioły prawicy i lewicy.

Berlin o rządzie Dóumergue'a.
BERLIN, 9 lutego. owoutwo- Fakt, iż tekę ministra spraw zugra-

rzony gabinet Doumergue'a oceniany |nicznych powierzono  ,najwieiniej-
jest w Berlinie naogół sceptycznie i szemu  poplecznikowi Poincsrć'go,
nie przepowiada mu się długiego by- |Barthot, który niewątyliwie nie od-
towania. Ten gabinet kompromóso- |stąpi na cal od starych liadycyj
wy uważa się tu za tymczasowy, a |irancuskich”, nie wywriuje tutaj
kompromis tylko zą chwilowe za- |wielkich sympatyj.
wieszerie broni między pastjami, ы

ŻYCIE KATOLICKIE.
Odpusty w dzień uroczystości paryskich.

MIASTO WATYKAŃSKIE (Kap). w intencji Papieża, odpustu zas dzie-
Trybunał Penitenejarji Apostolskiej sięciu lat tym, którży w jednym z
ogłosił dekret, mocą którego udziela tych dni wezmą udział w nabożeń-
się pełnego odpustu tym wiernym stwach i modlić się będą w intencji
którzy w rocznicę wyboru lub koro- Ojca św., nie przystępując do ŚŚ.

 
„Liet. Aidas" zamieszcza recenzję |cenzji oświadcza: „Dopóki tego ro-

wydanej niedawno w Dreznie książ- dzaju książki są swobodnie w Niem-
ki niemieckiej p. t. „Raum deutscher czech kolportowane, nikt nie będzie
Zukunft — Grenzland im Osten”. |ufał pokojowym oświadczeniom nie-
Autor tej książki snuje plany kolo- |mieckim. Wschód winien przygoto-
nizacji niemieckiej na Wschodzie |wać się wspólnemi siłami do odpar-
dowodząc, że Niemcy mają prawo do |cia niemieckich zakusów. Wszyscy
ziem położonych nad Baiykiea | Gowdnai pamiętać o świętych. trady-
Książka roi się od aluzyj podadre-|cjach Grunwaldu."
sem Litwy, jako terenu przyszłej Bardzo słuszne. Ale któż to po-
ekspansji niemieckiej. W związku |deptał „święte tradycje Horadła,
z tem, „L. Aidas" w końcu swej re-| Grunwaldu i Lublina?”

Dymitrow grozi strajkiem głodowym.
LONDYN (Pat). W. wywiadzie z ność, rozpocznie strajk głodowy.

berlińskim korespondentem Reutera, Jeżeli tego dotychczas nie uczynił,
którego dopuszczono do więzienia, to jedynie ze względu na swoją sta-
Dymittow zagroził, że o ile «ie bę- |rą matkę. į
dzie szybko wypuszczony na wol-!

GEAATAITIIITSS ASTKIEKISTY TA KINASTTTK ESTA

Młodzi Stronnictwa Narodowego
Dziś o g. 12 odbędzie się w lokalu Stronnictwa (Orzeszkowej 11)

zgromadzenie Publiczne MŁODYCH
na którem wygłoszony będzie referat p. t.:

e$Świat pracy w dzisiejszej Polsce»
Wstęp wolny. Wstęp wolny,

nacji Ojca św. (12. IL.) przystąpią do
spowiedzi i Komunji św., modląc się

godni temu na
uwięziony został ks. Józef Woronicz,

GRUDZIĄDZ (Pat). Dokonano tu
potwornego morderstwa. Mianowi-
cie 19-letni Roman Murawski, z za-
wodu ślusarz, wywabiwszy z domu
swego kolegę, ucznia $imnazjalnego,
15-letniego Leona Kuberta, do altan-
ki na terenie ogródków działowych
na przedmieściu Chełmińskiem, za-
mordował gó w bestjalski sposób ło-
patą. Następnie, ukrywszy zwłoki
w altance, za skradzione zamordo-

ZAKOPANE (Pat). W. trzecim
dniu międzynarodowych zawodów|
narciarskich odbył się bieg ra 18,
km. do t. zw. kombinacji norweskiej,
czyli do biegu złożonego, oraz bieg,
otwarty.

Wyniki są następujące: 1) Musil
Cyryl (Czechosłow.) w czasie ! godz.
|36 min. 24 sek, drugie — Simunek
Fr, (Czechostow.) 1 g. 36 min. 44 s.,

 
Sakra:mentėw.
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Uwięzienie kapłana w sowietach.

ZDOŁBUNOWO (Kap). Kilka ty- proboszcz horbulowski obsługujący
Ukrainie sowieckiej|wiele pozbawionych kapłanów pa-

ralij.

Niesłychane zdziczenie śród młodzieży. |
waneniu 5 złotych wyjechał do
krewnych do Chełmna. Nazajutrz
morderca wysłał list do rodziców
zamordowanego, zawiadamiając ich
o strasznym <czynie i wskazując,
gdzie znajdują się zwłoki miodego
Kuberta, Zawiadomiona o zbrodni
policja rozpoczęła natychmiast do-
chodzenia, W/ dniu wczorajszym
zbrodniarz powrócił do Grudziądza
i oddał się sam w ręce policji.

Zawody narciarskie w Zakopanem.
3) Kucera Jan (Czechosłow.) i g. 38
m. 20 s., 4) Lappalainen (Finlandja)
1 g.38 m. 41 s. Z Polaków Oriewicz
Marjan zajął 5-te miejsce, mając
czas 1 g, 39 m. 28 s, szóste —. rów-
nież Połak. Skupień St. 1 g. 59 m.
47 s, siódme — Smolej Fr. (Jugo-
słowianin) 1 g. 39 m. 56 s. ósme —
Bronistaw Czech (Polska).

W Paryżu i w Berlinie.
„Journal des Debats i „Angriff o expose ministra Becka.

Znany publicysta francuski, Pier-
re Bernus, omawia na łamach „Jour-

nal des Debats'* ostatnie exposć mi-
nistra Becka, wygłoszone w komisji

Francji
zapanował nad sytuacją.

|Demonstracje
komunistyczne

PARYŻ. (Pat). Wczorajsze de-
monstracje komunistyczne miały na-
razie przebieg spokojny. Poi:.ją Gd-
cięła zawczasu dostęp do placu Re-
|publiki, który był oznaczony jako
|punkt zborny manifestantów. Na
|skutex rozkazu władz bezpieczen-
j stwa wstrzymano również częściowo
ruch uiobusowy i tramwajowy, oraz
zamknięto niektóre stacje kolejki
podziemnej celem  uniemoż!iwienia
wzięcia udziału w manifestacji ko-
munistom, mieszkającym na przed-
mieściach i krańcach miasta. Mani-
festanci byli początkowo zdezorjen-
tówani temi zarządzeniami, później
jednak zaczęli rozwijać pełną akcję.
O godz..21 kolumny maniestan-

tów, zebrane w okolicach dworca
Północnego, zostały prawie natych-
miast rozproszone przez policję. W
tym samym czasie przy rozpędzaniu
pochodu. idącego od buiwaru Ma-
genta w kierunku placu Republiki,
przeprowadzono 300 ares.iowań.
Kilka osób jest rannych. Policja
przecięła pochód maniłesianiow na
kilka grup, które potem rozp:oszyla.
jUciekając w kierunku przyległych
ulic, manifestanci zdołali się ,eanak
|raz jeszcze zgrupowąć w okolicach
dworca Północnego. Na dworcu
Wschodnim przyszło do gwaltow-
nych 'ncydentów. Policja zinuszona
była kilkakrotnie szarżować. Кбуу-
ńież kawalerją brała udział w roz-
praszaniu maniłestantów. O godz.
21.30 rytuacja na bulwarze Magenta
staje się nieco spokojniejsza. Pozo-
stało tu zaledwie około 300 manife-
stantów. Autokary prefeklury prze-
wożą uresztowanych. Równocześnie
udzielana jest pomoc rannym. Na-
ogół liczba rannych nie jest zbyt
duża.
W innych dzielnicach Paryża ma-

nifestanci gromadzili się się tłumnie.
Policja zmuszona była szarżować.
Ogółem liczba manifestantów nie
zdaje się przewyższać cyfry 10 tys.
osób. O godz. 21.30 kilkuset manife-
stantów wpadło do hali dworca
Wschodniego i zaczęło niszczyć jej
urządzenie. Policja i straż ogniowa
interwenjowały. Tłum zranił ciężko
jednego policjanta, O godz. 22 okoli-
ce dworca Wschodniego uwolnione
zostały od maniłestantów. Manife-
statici podpalili kościół św. Ambro-
żeśgo, pożar zdołano jednak szybko
ugasić. Przez pewien czas manife-
stanci oblegali merostwo 11-go ob-
wodu. Poważny charakter miaiy ma-
nifestacje na dworcu Wschodnim.
Zraniono około 10 manifestantów i
2 policjantów,

Niezwykłe mrozy
w Stanach Zjednoczonych.
NOWY YORK (Pat) Wskutek

panujących mrozów zginęło dotych-
czas 40 osób. W jednym tylko sta-
nie nowojorskim zmarło wskutek
zamarznięcia 17 osób.

Zima w Afryce.
ALGIER (Pat) Z szeregu miej-

scowości w Hlgierze sygnalizują na-
gły nawrót zimna i silne opady. Na
całem wybrzeżu pedają od kilku
dni gwałtowne deszcze i grady. W
Małym Atlasie zanotowano wzmo-

 

|żone opady śnieżne. Zaspy śnieżne
przerwały komunikację w szeregu
punktów.

Wszystkie roboty rolne są po-
ważnie opóźnione.

latrndniaj ratownika Polka
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, ps

 

spraw zagranicznych Senatu. Publi-
jeysta francuski z niezadowoleniem
|podkreśla ogólnikowaść zwrotow po-
swięconych Hrancji i Małej Entencie,
a równocześnie wysnuwa z przemó-
wienią ministra Becka wniosek, iż
kierownik polskiej polityki zagranicz
nej nie przykłada należytej wagi do
istniejących sojuszów. Pozatem. pu-
blicysta francuski dopatruje się w
przemówieniu min, Becka tendencyj
nieprzychylnych dla ligi Narodów,
której istnienie — zdaniem p. Ber-
nus'ą —— konieczne jest dla frontu
antyrewizjonistycznego. Publicysta
francuski zarzuca również mowie mi
nistra Becka pominięcie milczeniem
stosunku Polski do kwestji austrja-
ckiej, podkreślając, że obojętność
Polski na losy Austrji musiałaby о-
znaczać temsamem obojętność wo-
bec rozszerzania się wpływów pan-
germanizmu w środkowej i wschod-
miej Europie, co przecież nie jest dla
interesów i przyszłości Polski spra-
wą obcjętną.

Omawiając dalej części mowy min.
Becka poświęcone stosunkom z
Niemcami i Sowietami, publicysta
francuski uważa, że słowa. o stosun-
kach polsko-sowieckich pozbawione
są głębszego znaczenia, a w kwestji
stosunnówpolsko niemieckich widzi
brak tej nieufności, jaką rządy hitle-
rowskie przyjęto w Europie, oraz
podkreślenie, iż stanowisko takie
min. Beck zajmował od chwili obję-
cia swego resortu.

Dosć niezwykły komentarz do
expase min. Becka zamieszcza — w
przeciwieństwie do reszty prasy nie-
mieckiej, która podała tylko obszer-
ne wyjątki z przemówienia, — ber-

liński „Angriff”, Dziennik ten widzi
w przemówieniu min. Becka dowód,
że istnieje „zgodność zapatrywań
Polski i Niemiec na konieczność no-
wej polityki europejskiej, a potwier
dzenia tej zgodności dopatruje się w
przemiiczeniu przez min Becka kwe
stji austrjackiej, jak również w obra-
niu przez polską politykę zagranicz-
ną melody bezpośredniego porozu-
mienia się z Niemcami,

Dalej dziennik robi nieoczekiwa-
ną w obecnej sytuacji, choćby tylko
ze względów czysto kurtuazyjnych,
wycieczkę, mówiąc o załatwieniu
„kwestji będących najważniejszą
częścią Traktatu Wersalskiego, któ-
re i dziś jeszcze zatruwają atmosfe-
rę między Warszawą a Berlinem”.

Tax więc ani pakt nieagresji, ani
też metody bezpośredniego porozu-
mienia niebardzo—jak się okazuje—
wpłynęły na zahamowanie rewizjo-
nizmu niemieckiego.

Dlaczego się pan nie
ożenił?

Do jakich środków uciekają się hille-
rowskie Niemcy w celu powiększenia cyfry
urodzin, dowodzi rozporządzenie, wydane

świeżo przez prezydenta miasta Frankfurtu

nad Menem, o którem donosi miesięcznik

„Volk und Rasse“ (nr. 8), vrgan Państw.

Wydziału Hygjeny Ludowej w Niemczech.

Prezydent nakazał wszystkim nieżona-

kom miejskim odpowiedzieć do pewnego
terminu, dlaczego się dotąd nie ożenili, a

równocześnie zawezwał wszystkich tych
pracowników miejskich do poważnego roz-
ważenia sobie kwestji ożenku. Słowem: żeń
się lub stracisz posadę!

Ponieważ w Niemczech, jak wiadomo,

każde niłode małżeństwo otrzymuje od pań-
stwa pożyczkę w sumie 1000 mk., którą u-
marza się częściowo w miarę wzrostu rodzi-
ny, a która w razie wykazanie się czwor-

giem dzieci staje się własnością danej ro-

dziny, groźba zawarta w nakazie prezyden-

ta m. Frankfurtu nie jest zbyt straszna i
niewątpliwie nie pozostanie bez echa.

W Polsce, mimo wykazanego ostatnio
katastrofalnego załamania się znacznego do-
tąd przyrostu naturalnego, polityka ludno-
ściowa idzie w zupełnie odwrotnym kierun-
ku, jak widać ze skreślenia dodatków ro-

dzinnych w nowem uposażeniu urzędni-

czem, z poparcia urzędowego, jakiem cieszą
się rozmaite poradnie świadomego macie-

rzyństwa, złagodzenie kar za spędzanie pło-
du w nowym kodeksie karnym ' szeregu

podobnych posunięć.  piętro. pokójNr. 4) wskażeci
201wnałakogo

jtym urzędnikom, funkcjonarjuszom i robotai |
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nie mowi...

Coś się zmienia w stanowisku

obozu rządzącego w twierdzeniach o

prawidłowości uchwały BB. w Sej-

mie dzia 26-go stycznia r. b. o zmia-
nie kor.stytucji.

Nacajutrz po uchwale by: jeden
tylko głos we wszystkich pismach

BB. w całym kraju, że wszystko od-

było się najzupełniej prawidłowo, co
np. główne pismo tego obozu tak
wyraziio („Gaz. Polska nr. 2; i 28):

„Głosowanie odbyło się w największej

zgodzie z regulaminem... Formalnie jest

wszystko w porządku... A nie jest to rzecz

błaha. Stąd bowiem tylko, od sirony tormy,

móżnaby atakować nie treść aktu konsty-

tucyjnego, lecz jego legalność" .

Tak mówiono w pierwszych chwi-
lach po uchwale. Wówczas, gdy za-
chwyceno się zręcznością p. Cara i
gdy wielu posłów z BB. wierząc za-
pewnieniom, rzeczywiście przypu-
szczaio, że znakomicie i najdokład-
niej wszystko on obmyślił i przepro-
wadził (W. przekonaniu zaś, że...
wszystko jest w porządku, dodawa-
no, że ta prawidłowość to... nie jest

rzecz błaha, jak słusznie mówiło

główne pismo obozu rządzącego.
Lecz po posiedzeniu Sejmu z

26-go stycznia r. b. z ową uchwałą

przyszło posiedzenie Sejmu z 5-go

iutego r. b., na którem w zarzucie

przeciw protokułowi, we wniosku

nagłym, oraz w uzasadnieniu wnio-

sku o wyrażenie nieufności marszai-

kowi Sejmu przedstawiona została

z najdobitniejszą dokładnością cał-

kowita nieprawidłowość uchwały.

I oto po tem posiedzeniu i go tych

udowodnieniach czarno na biaiem

to samo pismo obozu rządzącego

skręca na pięcie („Gaz. Poi. zr. 39):
„O co chodzi? Oczywiście o uchwaię

konstytucyjną z dnia 26-go stycznia. Оро-

zycja zgromadziła we wniosku wszystkie

argumenty formalne, aby wykazać, że

- uchwała ta jest nieważna”...

I tu dopiero długi wywod w du-
chu... iekceważenia tej piawidłowo-

ści formalnej, która poprzednio wy-

dawał' się... rzeczą niebłahą.

Zmiana jest zatem jeskrawa. Już

się nie chełpią prawidłowością. Już

tylko nie przywiązują do niej wagi.

A takie zmiany nie dokonywują się

bez powodu.
Poprzednio, po posiedzeniu 26-$o

stycznia 1934 r roiło się w pismach

obozu rządzącego od objasnień, w

jaki to sposób wszystko odbyło się

prawidłowo. Jeden mówił, że p. Car

zgłosił swój wniosek o zmianę kon-

stytucji tylko jako poprawkę do daw

nego wniosku BB., więc zapowiedź

na 15 dni naprzód nie byłą potrze-

bna, drugi wykazywał że to był

właśnic wniosek osobny, dopuszczo-

ny w skróconem postępowaniu do

załatwienia. Uderzające było tylko

to, że jakoś nie mogli się pogodzić na

ieden :posób prawidłowości, chociaż

wiadomo, że mógłby być tylko jeden.

Co więcej, tak się czuli pewnie w

swych twierdzeniach, iż wszystko

/odbyło się jak należy, że jeszcze o-

piekowali się łaskawie nawet i mo-

iem wystąpieniem na posiedzeniu

26-go stycznia 1934, doradzając mi

życzliwie, co i jak powinienem był

zrobić aby przeszkodzić uchwale.

Jakiś domorosły znawca reguiaminu

w Czasie” krakowskim (nr. 27) po-

uczał runie, że zamiast zażądać głosu

w sprawie formalnej, dla wskazania

niezgodności z konstytucją i regula-,

minem powinienem był zażądać gło-

su w sprawie samego wniosku i mó-

wić dwie godziny, ale ten znawca

nie wie, że nad wnioskiem  posel-

skim a nie rządowym, nienia w

pierwszem czytaniu wogóle rozpra-

wy (art, 15), a w drugiem i trzeciem

można być niedopuszczonym przez

t. zw. przerwanie dyskusji (art. 23),

dwie godziny zaś przemawiania wo-

gėle me istnieją (art. 42), czyli prze-

mówie.ie w sprawie formainej jedy-

nie dawało pewność dostania się do

głosu. * Ktoś inny w „Słowie wileń-

skiem (nr. 26) dziwi się dlaczego

nie zażądałem stwierdzenia liczby

obecnych, tak jakby mojem właśnie
przypominanie tam

tego, o czem sami zapomnieli w

swem  nieprawnem postępowaniu.

Jednem słowem, wówczas, zaraz po

uchwaie z 26-go stycznia r. b., nie

szczędzili wymowy o tem jak to

bylo, z

Teraz zaś, ma posiedzeniu 5-g0

lutego r. b., wykazano im najdokład-

niej, że całe postępowanie od po-

czątku do końca było nieprawne,

gdyż 1) wniosek nie był zapowiedzia-

ny na 15 dni naprzód, jak nakazuje

art. 125 konstytucji, 2) nie stwierdzo-

no ilości obecnych w myśl art. 125-$0

konstytucji, 3) nie obliczono głosów

za i przeciw w myśl art. 125-go kon-

stytucji i 53-go regulaminu, czyli...

nie można było wogóle więcej nie-

prawidłowości popełnić w tej spra-

wie niż popełniono.
A na to wszystko nie pada ze

strony obozu rządzącego ani słowo

odpowiedzi. Dlaczego? Bojej niema.

Wobec tego zaś prawidłowość

uchwały z 26-go stycznia 1934 stała

się dla nich... tem, o czem się nie

mówi.
Stanisław Stroński.

BIRUTEDIRASNTAны

Zwarty iront.
Prasa sanacyjna, pragnąc widocz-

nie odwrócić uwagę od iermentów w
swych własnych szeregacū, usiłuje

wyfowić odgiosy rzekomych walk w

tonie vbozu narodowego.
Pisze się więc wiele o nieporo-

zumierniach pomiędzy Rucneni Mło-

dych a przywódcami Stroanictwa
Narodewego, przyczem raz poraz

wymieniane są nazwiska młodych

działaczy narodowych, gotowych ja-
koby wywołać secesję wśród naro-
dowców, by ewentualnie probować
„rzeczowego ustosunkowania się do
rządów pomajowych. (, Rzeczowo—
to znaczy ugodowoj.

M. in. wymieniano także nazwi-
sko posła d-ra Zdzisława Stahla,

Otóż pos. Stahl daje paszkwilan-
tom sanacyjnym odpowiedź na la-
mach „ABC“, gdzie w artykuie p. t.
Walka m. in. pisze tak:

„Zarejestrowano ostatnio, że wewnątrz
obozu uarodowego coś się dzieje. W stylu

komunisatow wojennych byłaby mowa o

ożywioaym ruchu wojsk wzdłuż liny' fron-

tu o przegrupowaniu oddziałów, o zmianie

uzbrojeria itp. Skierowano więc zgodnie z

taktyką wojenną dywersyjry ogień praso-

wych wiadomości, domysłów, suge tyj.'

Jax błędnemi okazały się te , su-
gestje' świadczy zakończenie arty-
kułu posła Stahla.

„W tej atmosferze należy stwierdzić,

że pobłądzi, kto wiązać z tem będz'e przy-

puszczeria osłabienia się dynamiai bojo-

wej ruchu narodowego wobec ataków wo-

Ż prasy.

DZIENNIK MILERSKĄI

zawiesić i zmienić niepotrzebne u-
stawy” autorka udzerza w dwie zna-
ne ustawy sanacyjne o czasie pracy
i o uriupach.

P. Krahelska pisze:
„Lepiej zawczasu cofnąć się na począt-

ku drog., niż upierać się przy błędzie, mo-

gacym spowodować fatalne wyniki”.

P. Krahelska domaga się dalej
zawieszenia, względnie uchylenia
„znowelizowanych przepisów.

„Kurjer Poranny“ głos p. Krahel-
skiej wydrukował bez zastrzeżeń,
stwierdzając w ten sposób całą lek-
komysinošė i bezsens sanacyjnego
ustawodawstwa,

Jest to zdanie „Kurjera Poranne-
go“, ale czy podzielają je inne or-
gany?...

Jak lawina rosły zaległości podatko-
we od nieruchomości

O skutkach ustawodawstwa spo-
iecznego i podatkowego wieleśmy
już pisali Ale nigdy jeszcze nie bę-
dzie zawiele.

Jakie są skutki podatków i do-
datków do podatków od nierucho-
mości, dowiadujemy się z tygodnika
„Miasto Polskie”, w którem znajdu-
jemy ciekawe cyfry z tej dziedziny.
Z artykułu „Miasta Polskiego” do-

wiaduiemy się że „zaległości podat-
ków państwowych od nieruchomości
przed 7-miu laty (na 1 kwietnia 1927
r.) nie przekraczały sumy 16 milj, zł.,
a na 1 kwietnia ub. roku wzrosty do
48 milj. 670 tys. zł. Sumą ta'nie obej- jującego obozu rządzącego i -wobec innych

przeciwuików politycznych.

Wielkie zagadnienia przyszłości otwie-

rają ruchowi narodowemu nowe źrćdła sił

i dają do rąk świeże narzędzia walka.”

A więc w walce z sanacją front
narodowy pozostaje nadal zwarty i
niewzruszony.

Tam, gdzie panuje zamęt.
Zresztą naprawdę radzilibysmy pa-

nom sanatorom zająć się własnemi
sprawami i ludźmi, wśród których
panuje prawdziwy zamęt.

Świadczy o tem chociażby arty-
kuł p. H. Krahelskiej w „Kurjerze
Porannym” Artykuł ten pt. „Trzeba

„Moment“ z 29“ z. m. w depeszy

ž. a. t г Berlina, donosi o tarciach,

stwowemi, a władzami partji naro-

dowo-socjalistycznej na tle bojkotu

przedsiębiorstw żydowskich:
„W Essen miejscowy

wać żydowskich handlarzy trzodą, oświad-

czając komisarzowi okręgowemu partji, że

zgodnie z zarządzeniem rządu, nie ma on

prawa przeciwdziałać żydom w prowadze-

niu handlu. Przedstawiciel „nazi oświad-

czył, że nie poddaje się temu zarządzeniu.

W/ odpowiedzi na to przedstawiciel rządu

wezwał policję do obrony żydów-handlarzy.

Spór stał się szczególnie dramatyczny, gdy

na rynku zjawił się duży oddział umundu-

rowanych szturmowcėw.“

Starcia na tem tle zaszły w szere-
|gu miejscowości:

„O podobnych wypadkach starć mię- dzy organami partji „nazi” a władzami rzą-

dowemi donoszą również z mnych miast

prowincjonalnych.

Jednocześnie depesza ż. a. t. z

Berlina donosi:
„Zarząd niemieckiej „Makabi” donosi,

że są prowadzone narady z oficjalnemi

| czynnikami niemieckiemi w

wynikłych między władzami рай-:

muje 10-procentowego dodatku, któ-
ry wynosi blisko 5 mili, zł., oraz kar
za zwtckę — około 6 i pół milj. zł.
Ogółem więc zadłużerie nierucho-
'mości z tytułu zaległych podatków
wynosi w Polsce prawie 60 milj. zł.

Nawet najuważniejszy czytelnik
pism niemieckich może wytworzyć
sobie 'ylko bardzo mglisty obraz fak
tyczne: sytuacji gospodarczej w Trze
ciej Rzeszy, tembardziej że do wszel
kich komunikatów i deniesien pra-
sowych opinja publiczna odnosi się z
nieufnością, a w niektorych wy-
padkach prasa milczy, nie zajmując
stanowiska wobec poszczególnych
zjawisk gospodarczych. Stąd tež zro-'
zumiałą jest rzeczą, że różnica po-
między taktycznym stanem rzeczy a
patosem agitacyjnym jest oibrzymia.|
W niektórych kwestjach zagrani-

ca potrafiła sobie jtż wytworzyć
obraz faktycznego stanu rzeczy w,

Trzecia Rzesza pod znakiem
kryzysu gospodarczego.

"dawniej, Dowodem krytycznego sta-

'calności od grudnia 1933, która wyli-

podstawie rzadkich notatek w czaso-
pismach fachowych i związkowych
można dojść do przekonania, że cię-
żary podatkowe stają się coraz cięż-
szemi, w każdym razie cięższemi niż

nu rzeczy jest statystyka niewypła-

cza przeciętnie 10 wypadków niewy-
płacalności dziennie. Ostatnio liczba
wypadków niewypłacalności docho-
dzi do 14 dziennie, z czego jest 11
wypadków bankructwa.

Aby wytworzyć sobie obraz sy-
tuacji przemysłu niemieckiego trzeba
przypatrzeć się bilansom rocznym
niemieckich zakładów przemysto-

Szczęście Wzywa Wasi
BEATS LSDTS TT WODYZZCZTTEZIY

Niemczech. Zagranica obecnie juž,wych, ktėre mogą pochlubić się
wie, jak przyjmować doniesienia nie- znacznem ožywieniem swej produk-
mieckie o upadku bezrobocia w cji. Prasa donosiła już. że znane za-
Niemczech hitlerowskich o rozwoju kłady Kruppa zatrudniły 14.000 no-
zakładów Kruppa jak i o zagranicz- wych robotników, a że wydatki na
nej polityce handlowej Niemiec. Jak zarobki obniżone zostały w tych za-
jednak sytuacja przedstawia się w, kładach o 2 miljony marek. Strata

 

°

Droga do Szczęścia | Bogactwa innych dziedzinach niemieckiegoży- | bilansowa w wysokości 3 miljonów
cia gospodarczego, opinja publiczna marek nie potrzebuje dalszych ko-
dotychczas nie zdołała się dowie-
dzieć i dlatego na uwagę zasługuje,

ner Zeitung“, ktėra w ostatnim cza-
sie przynosi nadzwyczaj ciekawe
artykuły z Niemiec, dotyczące życia
gospodarczego.

Przedewszystkiem we wspomnia-
nym aitykule stwierdzu się podno-
szenie się cen w wieikim handlu.
Jeżeli indeks tych cen w styczniu
1933 wynosił jeszcze 909, to w ciągu
roku podniósł się do 96,3. Indeks wy-
robów rolnych wynosił 20 stycznia
1934 uiemal 93 podczas gdy w roku
poprzednim w tym samym czasie Do też sumy należy dodać jeszcze o-

| koło 30 miljonów zł. zaległości po-
|datkowych na Górnym Śląsku, oraz
zaległych podatków samorządowych,
co razem uczyni 90 milj. zł. z tytułu
zadłużenia podatkowego nierucho-
mości”.

I istnieje przytem uzasadniona
nadzieja, że wzrosną niebawem
ponad 100 miljonów.

 

Czy kompromis żydowsko-niemiecki?
światowej w Berlinie w 1936 r. Zarząd nie-

mieckiej  „Makabi* spodziewa się, że

wkrótce będą załatwione wszystkie formal-

ności, które pozwolą Erec Izrael wziąc u-

i dział w tej Olimjadzie. („Hajnt“ 230 z. m.)“.

A nie trzeba zapominać, że jesz-

przedstawiciel cze niedawno żydowskie organizacje

min. gospodarki, członek partji „nazi”, zja- | sportowe wywierały nacisk na An-

wił się na rynku i zarządził, aby nie usu- | glików i Amerykanów, aby niebrali

udziału: w tej Olimpjadzie ze względu
na stosunek Niemców do sportu žy-
dowskiego.

Musiały widocznie odbyć się ja-
kieś narady niemiecko - żydowskie.

Że odbywały się one, na to wskazuje
informacja ż. a. t. o „memorjale“ žy-

kiego:
„Memorjał zwraca uwagę rządu nie

tylko na podstawy gospodarcze, lecz rów-

nież na cierpienia moralne niemieckich žy-

dów i prosi rząd o przedsięwzięcie kroków

przeciwko judofobskim urzędnikom w mia-

stach prowincjonalnych i o uporządł owanie

stanu żydów niemieckich w ramach polity-

ki obecnego rządu. („Moment z 26 z. m.

depesza ž. a. t)“.

Widocznie pomiędzy żydami a rządem: hitlerowskim doszło dą czę-
ściowego porozumienia.

łu palestyńskiej „Makabi” w  Olimpjadzie | bojkotu ze strony żydów.

„Moment“ donosi:
„Centrala „Agudas Izrael“

hitlerowskiej była przeniesiona do Wiednia.

Ponieważ w Wiedniu: wzmaga się ostatnio

Według danych statystycznych

liczba bezrobotnych na początku lu-

tego przekroczyła 401 tysiące osób.

Są to tylko bezrobotni rejesirowani

w urzędach pośrednictwa ' pracy.

Liczba ta nie obejmuje bezrobot-

nych pracowników rolnych, śtórych

urzędy rejestrują tylko znikomą

ilość, oraz bezrobotnych rzemieślni-

ków z mniejszych zakładow pracy.

Dlatego też przyjąć należy, że bezro-

bocie u nas jest daleko większe niż

wykazuje to statystyka.

Na 30 listopada ub. r. liczba zare-

jestrowanych bezrobotnych wynosi-

ła 265 tysięcy osób, a więc w ciągu

2 miestęcy — grudnia i stycznia — 20-

stało vozbawionych pracy 136 tysię-

cy osób. Trzeba przyznać, iż jest to

tempo niebywałe.

Statystyka zatrudnionych w koń-

cu listopada robotników wykazuje,

iż w górnictwie. hutnictwie, przemy”

Żydzi do Polski...

(Związek|wiono przenieść centralę tej organizacji do

Izraela), która swego czasu znajdowała się|Warszawy. Siedziba będzie się mieściła

we Frankfurcie n/Menem, z powodu akcji | przy ul. Świętojerskiej Nr. 22“.

|
|

 

Groźna wymowa liczb

 
śle itp pracowało wtedy ogóiem 618

szym 1aiesiącu rb. rekordową liczbę

upadłości w stosunku do lat ubieg-

tych.

W miesiącu styczniu ogłoszono

12 upadłości większym firmom war-

szawskim, co w kołach gospodar- Popierajcie Polską
Macierz Szkolną, czych komentowane jest, jako dalsze

Warost liczby upadłości w Warszawie
Wydział handlowy Sądu Okręgo- zaostrzenie się kryzysu gospodar-

wego w Warszawie ogłosił w pierw- czego.

niebezpicczeństwo hitlerowskie,  postano-

Dokąd?
Do Polski...

tysięcy ludzi.
Jeśli przyjmiemy, że od tej pory

zmniejszyła się liczba zatrudnionych
o tę samą liczbę, o jaką wzrosło bez-
robocie tj. 136 tysięcy, dochodzimy,
iż dziś ma pracę w Polsce 482 tysią-
ce osób, przy 401 tysięcach bezro-
botnych. Innemi słowy prawie poło-
wa ludzi zdolnych do pracy w na-
szym kraju cierpi głód i nędzę z po-
wodu bezrobocia. Przytem trzeba
wziąć pod uwagę, że do tej pory tak

wielkiej liczby bezrobotnych nasze

urzędy pośrednictwa pracy jeszcze

nie notowały. Ponieważ luty jest

miesiącem w którym bezrobocie w

dalszym ciągu wzrasta, możemy
więc przypuszczać( iż zanotowana
liczba 401 tysięcy bezrobotnych po-
większy się jeszcze bardziej i zbliży

się pod koniec miesiąca do pół mil-

jona. A do tego trzeba dodač tych,

ktėrzy przez žadne urzędy nie są
notowani.

(PID)

  

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz,

  
  

dów niemieckich do rządu niemiec-|

I prawdo-,

sprawie udzia-|podobnie za cenę wyrzeczenia się

wynosił tylko 81. Indeks cen surow-
„ców przemysłowych rozwijał się po-
dobnie i w ciągu roku podniósł się z
(87,3 na 90,1. Koszta życiowepodnio-
sły się w ostatnim kwartale 1933 o
„5,5 proc. w stosunku do tego samego
; kwartału roku poprzedniego.
| Napływ podatków publicznych
stale się zmniejsza. Upadek wynosi
jjuż 50 miljonów marek, czyli o tyle
mniej niż przewiduje preliminarz.

Z drugiej zaś strony w Niemczech
dużo mówi się o ulgach podatko-
wych. W gruncie rzeczy jednak na

obszerny artykuł wiedeńskiej „„Wie-,

mentarzy. Natomiast jedno z naj-
większych przedsiębiorstw przemy-
słowych „Deutsche Industrie-Werke'
A. G. Berlin—Spandau“ wykazuje 5'
miljoncw straty spowodowanej za-

mknięciem warsztatów. Wielkie.
przedsiębiorstwo „Siemens - Schu-
kert“ w roku bieżącym nie wypłaca|
żadnych dywidend, wykazując stra-
tę, jak szereg innych przedsię-
biorstw, których korespondent „Wie;
ner Ze:tung'” nie wymienia, ‚
W kołach rolniczych przejawia|

się silna niechęć wobec dumpingowej |
polityki w eksporcie i propaguje się|
gospodarczą autarję, |

Znecznie obciążony jest również
eksport przemysłowy. Jedno z naj-
większych przedsiębiorstw _— stalo-
wych „Ruhrstahl A. G.“ wykazuje
znaczny ubytek swego wywozu, ale i
chluba Niemiec — przemysł maszyn,
który jeszcze w roku 1930 wywoził
swych produktów za 1.516 miljonów
m., w roku 1933 wywiózł tylko za
520 miljonów m. Podobnie ma się
rzecz z wywozem węgla kamiennego,
który wykazuje upadek o 50 proc.
W, ostatnich dniach prasa donosiłą o
likwidacji zamówień sowieckich. 

leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.35.

Do nabycia we wszystk. aptekach:

, 24797/10/P.Z.A./1[34/25;

Biały tydzień
„Słowa Pomorskiego".

„Cenzura toruńska wzięta w ostat-
'nich duiach ostry kurs przeciwko

 
(„Słowa Pomorskiemu'. W ciągu ty-,
godnia — trzy kontiskaty.

„Stowo Pomorskie“ opatruje tę
"informację żartobliwym  komenta-
rzem:

! „Wslad za urządzanemi w lutym przez

! kupiectwo „bialemi tygodniami ,  pošpie-

"szylo i nasze pismo, co prawda nie dobro-

Pralnia, lecz na życzenie... cenzora, Mamy

, swój „biały tydzień” w postaci białych plam
'w trzech numerach”,

M. in. konfiskacie uległa wiado-
,mość « votum nieufności dla- mar-
szałka Sejmu, p. Świtalskiego, za-
„mieszczona bez przeszkód przez
prasę viezależną w całym kraju.

Skonfiskowano również tresc re-
zolucji uchwalonej na zjeździe To-
warzystwa Powstańców i Wojaków
w Kartuzach. Kczolucja ta byia wy-
drukowana przez  „Kurjer Poznań-
ski”, Cenzura w Poznaniu nie za-
uważy.a widać nic groźnego.

- Państwowe roboty drogowe.
Miristerstwo Komunikacji prze-

znacza w roku bieżącym na roboty
drogowe 36 i pół milj. złotych, z cze-
go część będzie pokryta z kredytów
Funduszu Pracy i Funduszu Inwe-
stycyjnego (24 milj., reszta zaś
skryptami dłużnemi z Funduszu Dro-
gowegv. Pieniądze te przeznaczone
będą nie na buc wę nowych dróg,
ale na naprawę'i konserwację około
7 tys. km. szos isiniejących.

 

 

Jakich środków używa niemiecka
polityka wywozowa dla zasilenia
"zdolności konkurencyjnej, powszech-
nie wiadomo. Metoda zakładów
Kruppe jest charakterystyczna. Jest
to duniping społeczny, obniżenie cen
dla handlu zagranicznego, a równo-
cześnie obniżenie zarobków robotni-
czych, Tak należy pojmować słowa
ministrą gospodarstwa, który mówił
o „skurczeniu płac”.

prowadzi przez LOS nabyty
w najwiekszej I najszczęśliwszej

W WILNIE ex _LICATLO$"
Т]

Wielka 44. P.K.O, — Mickiewicza 10,
CIĄGNIENIE JUŻ 16 LUTEGO r. b.

(PPKHVWMPILHHLA

0 zalosławienie matki Radka
oskarżono znanego literata,
W. granej obecnie w teatr:e war-

szawskim sztuce A. Słonimskiego pt.
„Rodzina' występuje postać dyplo-
maty sowieckiego, przybywającego
do Polski z wizytą do rządu, a po-
tem udającego się w odwiedziny do
swej matki, starej żydówki, zamiesz-
kałej na prowincji.

Jesi to całkiem wyraźna aluzja
do niedawnej wizyty w Polsce pu-
blicysty sowieckiego Karola Radka,
którego matka żyje po dziś dzień w
Tarnowie.
Jak obecnie donoszą z Warszawy,

matka wybitnego komunisty poczu-
ła się dotkniętą postacią starej ży-
dówki, występującej w sztuce i
zwróciła się do jednego z adwoka-
tów krakowskich, aby wytoczył
sprawę autorowi „Rodziny”.
W najbliższym czasie ma się od-

być w sądzie ok. w Warszawie spra-
wa przeciw Słonimskiemu o zniesła-
wienie,

Zabił człowieka
z.. nudów.

W Avignon (Francja) pewien 22-
letni syn bankiera zabił miodego
włóczęgę. Na śledztwie zeznał on,
że zabił swą ofiarę, ponieważ „życie
jest tak nudne”, a przez zabójstwo
chciał sobie połechtać nerwy. 

Z KRAJU.
Kolonizacja žydo

Z Pińska donoszą, iż na *erenie
Polesia żydowskie towarzystwo rol-
nicze zakupiło przeszło 100 ha. zie-
mi, lasu i łąk dla kolonistów ży-

wska na Polesiu.
dowskich.

Z wiosną roku bieżącego osiedli
się na Połesiu około 100 rodzin ży-
dowskich.

Wyiew rzek poleskich,
Z Pińska donoszą, iż wobec sil-

„mych deszczów niektóre rzeki na Po-
jlesiu ruszyły, zalewając okoliczne
|poła, łąki i lasy. W okolicach Sien-

| Burza nad
Z Brześcia donoszą, iż dnia 9

jĘ m. nad ranem nad powiatem
brzeskim przeszedł silny huragan.
Wichura pozrywała z domów dachy
oraz powywracała słupy i drzewa.
W. promieniu 30 klm, od Brześcia;

Z Dzisny donoszą, iż wczoraj na
tereniż powiatu szalała silna burza
śnieżna, + połączona z huraganem.
Silny huragan zniósł z przeszło 70
domów strzechy i dachy, wywrócił
około 150 drzew, oraz okoio 100
słupów telefonicznych, przerywając

Pożar w mająqtnu
GŁĘBOKIE (Pat). W. majątku

Kisarowszczyzna, gm. zaleskiej, pow,
dziśnieńskiego wybuchł pożar, pod-
czas którego spaliia się warzywnia.

Niedźwiezżie
Z Łunińca donoszą, iż ciiegdaj

włościanie, zatrudnieni przy wyrę-
bie lasu, znowu natknęli :ię na
niedźwiedzia który, widząc większy 

15 tys. maturzystów.
Według zestawień statystycznych

Min. Oświaty, w ciągu ubiegłego ro-
ku uzyskało w Polsce świadectwa
dojrzałości 15.039 absolwentów szkół
średnich oraz eksternów, zdających
egzaminy przed kuratorjami.

  „ONA ŚOEENO

tłum, ominął spokojnie drwali i

Z Oran donoszą, iż wczoraj rano
liczni mieszkańcy graniczne, wsi
Dmitrówka byli świadkami tragicz-
nego zajścia, jakie rozegrało się na
moście granicznym. Mianowicie
około godz. 8 rano usiłował dostać
się przez most pewien osobnik, ubra-
ny w płaszcz ołicera straży. Został
on zatrzymany przez  żoinierzy
K. O. F. celem wylegitymowania się.
W czasie tym osobnik błyskawicznie
pchnąż do wody jednego ze strażni-
ków, a następnie rzucił się do dru-

Ze Stołpców donoszą, iż z wię-
zienia mińskiego w nocy z 4 na5 bm.
zbiegło trzydziestu kilku więźniów
politycznych, którzy według wszel-  

 
wystrzegać.sjąnaśladownictw!  kiego prawdopodobieństwa będą za-

kiewicz wody zalały przeszło 50 ha.
ziemi tolnej i łąk wraz z zabudowa-
niami gospodarskiemi.

Brześciem.
wichura złamała przeszło 300 drzew
oraz wywrótiła około 100 słupów.
Žywioiowy huragan przeszedł czę-
ściowo nad Polesiem, lecz szkody
jakie tam wyrządził, są nieznaczne.

Huragan nad pow- Dziśnieńskim.
tem samem komunikację z kilkoma
miejscowościami. Drogi i szosy zo-
stały kompletnie zasypane zwałami
śniegu wobec czego w ciągu dnia
przerwana była komunikacja. Rów-
nież na linjach kolejowych opóźniały
się pociągi.

KisaroWsZCZyzna,
O podpalenie podejrzana jest słu-
żąca Opolinara Laszonek, Wiadze
policyjne wszczęły dochodzenie.

na Polesiu.
szybko umknął w gęstwinę leśną,

Włościanie z gm. łuninieck:ej mó-
wią, iż w lasach znajdują się trzy
niedźwiedzie większych rozmiarów.

 

Z POGRANICZA.
',Tragiczny wypadek pod Oranami.

giego, zamierzając wyrwać mu kara-
bin. W trakcie szamotania się straż-
nik pchnął bagnetem w brzuch na-
pastniua i wszczął alarm. Przybyły
komendant strażnicy polecił rannego
skierować do ambulansu, sam zaś
zarządził ratowanie wrzuconego do
wody strażnika. Ratunek okazał się
spóźniony, gdyż zepchnięty z mo-
stu strażnik utonął. |

O wypadku powiadomiono po-
licję polityczną i władze graniczne.

Ucieczka więźniów sowieckich.
mierzali przedostać się do Polski.
Władzc sowieckie powiadomiły o
ucieczce wszystkie posterunki gra-
niczne na pograniczu polsko-sowiec-
kiem i lotewsko-sowieckiem,
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Kontrolai sanitarna na
łotewskiej i

Wobec panującej «epidemii cho-
rób zakaźnych w pow. brasiawskim
i dziśnieńskim oraz częściowo w
święciańskim władze łotewskie w
Porozumieniu z władzami poiskiemi
śranicznemi przepuszczają przez
granicį na podstawie przepustek

granicznych o t. zw. ruchu małym
osoby tylko zdrowe, które wykażą
się świadectwem  lekarskiem, po-
świadczonem przez gminę. Osoby,
nie posiadające świadectw — 1еКаг-
skich, przez granicę nie są prze-
puszczane. : :

Pogtoski, jakie ostatnio kursują
w powiatach, jakoby władze łotew-
skie zamknęły granicę państwową |
na całem pograniczu — nie odpo”,
wiadają prawdzie. Czasowo zam-
knięta została granica polsko-litew-,
ską na terenie pow. święciańskiego|
w rejenie Turmonty. Zresztą zam-|

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda 0 zachmurzeniu zmien-,

nem, zwolna malejącem, przy u-
miarkowanych i ehwilami porywi
stych wiatrach z kierunków zachod:
nich. W nocy lekki mróz.  Dniem'
temperatura powyżej zera, |

'

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Jundzila P. — ul, Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego — ul. Lyzenhau-
zowska. Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek. l

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rocznica koronacji Ojca św.,

W poniedziałek, dnia 12 b. m. przy-,
pada 12 ta rocznica koronacji Pa:|
pieża Piusa XI.
W związku z tem odbędą się

obchody.
Uroczystość tę jednak będzie się

obchodziło w ramach obchodów tyl

parafjach. |
— Konferencja dekanalna deka-;

natu m. Wilna odbędzie się dn. 15
lutego rb. (we czwartek) o żodz. 6
po poi w gmachu Seminarjum Du-
chownego.

Z MIASTA.
— Wczorajsza ślizgawica. Wczo-

raj z powodu ślizgawicy sporządzo-
no w mieście szereg protokułów za
przeładowanie wozów. Konie nie
mogąc podołać ciężarowi często
padały. Zanotowano również wiele
wypadków pośliznięć przechodniów.
Na szczęście ograniczyły się one
przeważnie ogólnemi potłuczeniami.

Należy tu raz jeszcze zwrócić u-
wagę na konieczność posypywania
piaskiem chodników. Dozorcy, lek-
семагасу przepisy, będą pociągani
do surowej odpowiedzialności kar-
nej.
— Wzrost bezrobocia I nadzie-

je „czynników miarodajnych".
Bezrobocie na terenie Wilna w cią-
gu ostatniego tygodnia zwiększyło
się o 32 osoby. Ogóiem Wilno liczy
obecnie 6346 bezrobotnych.
W drugiej połowie marca miaro:

dajne czynniki przewidują zmniej-
szenie się bezrobocia, w czasie tym
bowiem już, o ile dopiszą warunki
atmosferyczne, rozpoczną się wio-
senae roboty z kredytów spodzie-
wanych z Funduszu Pracy,

SPRAWY MIEJSKIE.
—Posiedzenie Kolegium Magi- |

stratu. Stosownie do nowej ustawy|
samorządowej, w piątek, dn. 9 lute-
go, odbyło się pierwsze posiedzenie|
Kolegjum magistratu zarządu
Wilna. Na porządku dziennym zna-
lazło stę 13 spraw, z których zostało
załatwiono 9, Między 'nnenu, u-
chwalono zlikwidować defizytowe
przeds.ębiorstwo miejskie pod na-
zwą „łolwark Leoniszki i oddać
ten folwark ogrodnictwu miejskiemu
na plantacje. (l)

POCZTA i TELEGRAF.
— Zlecenia inkasowe na pocz-

tie. W związku z wprowadzeniem
nowej formy przesyłek pocztowych
w postąci zleceń inkasowych, wy”
dała dyrekcja poczt i telegrafów
Wyjaśnienie do urzędów pocztowych
o sposobie ściągania zaległych rat,
składek i t. p.  Werzyciel zastrzec
się może, że urząd pocztowy wi-
nien zainkasować nietylko ściśle
określoną należną sumę, lecz także
kwoty niższe od niej, o ile dłużnik
Oświadczy, że nie jest w stanie po-
kryć całości, a zgadza się wpłacić
4 conto. Przyjęcie zlecenia na inka-
to według zdolności płatniczych
dłużnika wymaga jednakże specjal-
lej adnotacji ze stronv nadawcy.

Z ŻYCIĄ STOWARZYSZEŃ.
__ — Nadzwyczajne walne zebra-
Nie członków Syndykatu Dzien
hMkarzy Wileńskich odbędzie się

niedzielę dn. 18 b. m. w sali To-
arzystwa Kredytowego miasta Wil-
„przy ul. Jagieliońskiej 14, o go-
inie 11-ej z następującym porząd-

kiem dziennym: 1) Sprawa współ:
bracy z sekcją żydowską Syndykatu
Dziennikarzy Wileńskich. 2) Sprawa
tegulam:nu dla eplikantów zawodu
dziennikarskiego. 3) Uzupełniające
Wybory Sądu Dziennikarskiego. 4)

 

 
„fu i wybory. 5) Wolne wnioski.
Nprawa rezygnacji członków Zarzą-  

KRONIKA.

stwie Polskiem w latach 1861—1915

ko kościelnych w poszczególnych| d

*;wej pod kier. p. A. Rafałowicza,

 

granicach: litewskiej,
sowieckiej.

knięcie granicy polsko-litewskiej jest
narazie bez znaczenia, gdyż t. zw.
ruch graniczny rolnyrozpoczyna się
na pograniczu dopiero w drugiej po-
łowie kwietnia i do tego czasu wła-
dze sanitarne przypuszczają, iż epi-
demja chorób zakaźnych zostanie
zażeśnana.

Z Dzisny donoszą, iż wiadze so-
wieckie na skutek epidemji ciorób
zakaźnych w pow. dziśnieńskim i
krasławskim wydały ostre przepisy
posterunkom granicznym nie prze-
puszczanią do Rosji żadnych zbie-
gów i t. p.

Kilka osób, które znalazły się na
granicy zostały ostrzelane ogniem
karabinowym przez patrole  so-
wieckie.

Następnie trzech zbiegów Sowie-
ty wysiedliły z powrotem do Polski.

— 2 Towarzystwa Przyjaciół Na-
uk w Wilnie, We czwartek 15 bm.
o godz. 7 w siedzibie Towarzystwa
(Lelewela 8) odbędzie się 28 mie-
sięczne posiedzenie T-wa, na któ-
rem J. E, biskup Paweł Kubicki wy-
głosi odczyt nt.: „Stanowisko du-
chowieństwa katolikiego w Króle-

w. stosunku do Kościoła i Ojczyzny”.
W] odczycie swoim dostojny  prele-
$ent poinformuje zebranych o wielo-
letnich badaniach swoich nad tema-
tem powyższym. Wstęp wolny. Go-
ście mile widziani.

Z życia Akademickiego Kola Ma-
cierzy. Dziś o godz. 6-ej w lokalu
Biura P. M. S. ul Wileńska 235 m. 9
odbędzie się następny, z cyklu „Pe-
pularne odczyty niedzielne”, odczyt
p. t „Pierwsza pomoc w nagłych
wypadkach”. Odczyt ilustrowany
będzie przezroczami i demonstro-
wany pokazami. Wstęp bezpłatny.

Dziś o godz. 3-ej po poł. jak zwy-
kle odbędzie się Wieczornica
la uliczników połączona z

grami, pogadanką i powieczorkiem.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Walne Zebranie (hrz. Zw.
Zaw. Szewców odbędzie się w po-
niedziałek ogodz. 6 wiecz. w lokalu
przy ul. Metropolitalnej Nr. i.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Obrady Centrali Chześć.

Związków Zawodowych. Onegdaj
odbyło się posiedzenie delegatów
Centrali Chrześcijańsich Związków
Zawodowych.

Omawiano na niem
spraw ściśle zawodowych.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— w sprawie bezdomnych

dzieci żydowskich., W związku z
wzrostem liczby dzieci żydowskich,
nie mających dachu nad głowąi
wałęsających się bez opieki po mie-
ście, odczuwana jest wśród części
społeczeństwa żydowskiego w Wil-
nie potrzeba założenia ala tych bez
domnych dzieci przytułku. W ostat-
nim numerze „Wilner Tog* wystę-
puje z apelem do Gminy Wyzna-
niowej żydowskiej, by zaofiarowała
lokal dla tego rodzajuPrzy RÓŻ

szereg

-— Podziękowanie. Zarząd Opieki Ro-
dzicielskiej przy Gimnazjum P. P. Bene-
dyktynek im. Św. Katarzyny w Wilnie skła-
da serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy najzupełniej bezinteresownie przy-
jęli ud»iał w koncercie 4 luiego b. r., a
mianowicie: p. profes. M, Pawłowiczowej
(fortepjan), Ks. J. Chodackiemu (fortepjan),
p. M. Worotyńskiemu (śpiew) p. M. Misie-
wiczowi (wiolonczela), p M. Rutkowskiemu
(skrzypce), p. Z. Plejewskiej-Monkiewiczo-
wej (śpiew), Zespołowi Orkiestry RZ

p.
Zambrzyckiemu (akomp.), p. M. Gierwia-
towskiemu za udzielenie lortepjanu, oraz
wszystkim innym, którzy się przyczynili do

BZIENNIE MILERS

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego
w Wiluie znalazła się wczoraj spra-
wa z oskarżenia posła Aleksandra
Zwierzyńskiego przeciwko bytym re-
daktorom „Głosu Wilna'*, Ochockie-
mu, Górnisiewiczowi i Kasyanowi-
czowi.

Spruwa w pierwszej instancji była
rozpatrywana w Sądzie Okrężowym
w Wilnie dn. 31 października 1933 r.
zakończona wyrokiem skazującym
oskarżonych na karę grzywny po
100 zł każdego za zniewagę, przy-
czem kara ta została darowana na
mocy amnestji,

Ze względu na zbyt łagodny wy-
miar kary, pełnomocnik oskarżyciela
prywatnego posła Zwierzyńskiego,
adwokat Tadeusz Kiersnowski, zło-
żył skergę apelacyjną, w której pod-
dał krytyce motywy Sądu Okręgo-
wego, a w szczególnośc: tę część
motywów, w której mowa o zajeź-
dzie Frydmana, mieszczącego się w
domu przy ul. Mostowe; 1.

Oskarżony Ochocki apelacji nie
złożył, mimo, że ją zapowiedział,

Rozprawę wczorajszą piowadził
wiceprezes Sądu Apelacyinegó Dmo-
chowski, przy udziale sędziów Iljina
i Matusewicza.

Ze strony oskarżyciela prywat-

Proces redaktorów „Głosu Wilna*.
tora domu Nr. 1 przy ul. Mostowej,
red. Kownackiego, w którem p.
Kownacki wobec nieustannych za-
rzutów, że w posesji przy ш. Mo-
stowej 1 jest dom schadzek, prosił
Starostwo o spowodowanie stwier-
dzenia przez policję, czy tak jest
istotnie i ewentualne wydanie za-
świadz;enia, by mieć możność bądź
sądownie wyeksmitować lokatora,
bądź zmusić go do zaniechania tego
procederu. Starostwo odpowiedzia-
ło, iż domu schadzek tam niema.
Mec. Engiel prosii o załączenie do
sprawy odpowiednich aki ze Sta-
rostwa Grodzkiego.

Świadkowie. proponowani przez
mecenasa Engiela, mieli stwierdzić
okoliczności wprawdzie nie objęte
oskarżeniem, lecz mimo to rozwa-
żane przez Sąd Okręgowy. Między
innemi wobec twierdzenia Sądu
Okręgowego, iż oskarżeni działali z
pobudek ideowych, mec. Engiei pro-
sił o zawezwanie dyrektora Kasy
Komuualnej, p. Ilinicza dla stwier-
dzenia że Kasa Komunalna wyto-,
czyła przeciwko „Głosowi Wilna”
proces o szantaż, który zakończył
się skazaniem oskarżonego Górni-
siewicza.

Oskarżony Ochocki  oponowal |nego występowali adwokaci Engiel
'i Kiersnowski.
1 Kasyanowicz przybyli bez adwoka-
tów, oskarżony Górnisiewicz na roz-
prawę się nie stawił.

Na wstępie mec. Engiel złożył
szereg wniosków, mających na celu
ustalenie okoliczności niedostatecz-
nie wyświetlonych w pierwszej in-
stancji Okoliczności te mogłyby być
stwierdzone przez doprowadzonych
świadków, oraz przez świadków, o
których wezwanie rzecznik oskarże-
nia prosił Dalej mecenas Engiel
złożył sądowi odpis podania, ziożone-
go do Starostwa Grodzkiego dn. 22
czerwca 1933 roku przez administra-

PRZEZIĘBIENIA

wszystkich. Zwłaszcza ludzie piacy, którzy
ze względu na swój zawód zmuszeni są czę-
sto i długo przebywać na otwartem powie-
trzu wystawieni są na niebezpieczeństwa
surowej w tym roku zimy. Oni leż najłat-
wiej ulegają przeziębieniom, a w następ-
stwie często zapadają na reumatyzm, po-
dagrę, ischias i pokrewne cierpienia. Ża-
niedbanie tych ciężkich schorzeń powoduje
niejednokrotnie obezwładnienie, przykuwa-
jąc chorego na wiele miesięcy do łóżka. Po-
czątkowo bagatelizuje się zazwyczaj te nie-
domagania w przypuszcżeniu, że darcia w
stawach, bóle w krzyżu i t. p. są skutkiem
tylko lekkiego przeziębienia, co łatwo da
się usunąć przy pomccy kilku nacierań,
kompresów lub podobnych śroadkłów. Nie-
stety te środki przynoszą tylko  chwiiową

Taair i muzyka.
— Teatr Miejski muzy! Dziś o

godz. 4 popol. Hasenclevera „ran z towa-
rzystwa. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz 8 Tealr Fonulanka
#га po raz drugi grośną sztukę współczesną
węśierskiego autora keketego „Pieniądz to
nie wszystko”,

Jutro o godz. 8 wiecz. „Kobieta
szmaragd'. — Ceny propagandowe.
— featr Muzyczny „Lutnia”. Codzien-

nie na „Nitouche” teatr „Lutnia” rozbrzmie-
wa hucznemi oklaskami, które są skierowa-
ne pod adresem wszystkich grających, w
szczególności zaś uroczej odtwórczyni roli
tytułowej, oraz popularnego Fioridora.
— Dzisiejsza popołudniowka w „Lutni”.

Dziś raz jeszcze 6 godz. 4 popoł. po cenach
zniżonych „Marjetta”.
— Poranek Symfoniczny odbędzie się

w sali Konserwatorjum dziś o godz. 12 w
poł. Część muzyczna, na ktorą złożą się
Symfonja Haydna, Suita Gaikowskiego i
Finał Symfonji 4-ej Czajkowssiego, będzie
objaśniona odczytem prof. Gaikowskiego
p. t© „Co to jest orkiestra symfoniczna?
W. wykonaniu programu czynna będzie
Wil. Oskiestra Symfoniczna pod dyr. K.
Gałkowskiego. Ciekawy ten koncert-odczyt
zainteresuje niewątpliwie szerokie sfery
miłośników muzyki.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 11 lutego.

9.00: Czas. Muzyka. 10.60, Nabożeń-
stwo z Oksywja. Po naboż, muzyka reli-

i uświetnienia koncertu. arząd.
Podziękowanie. Koło Przyjaciół

Harcerstwa przy szkole „Świł” składa naj-
serdeczniejsze podziękowanie p. Halinie
Hohendlingerównie — „Cioci Hali", p, Ka-
rolowi Wyrwicz- Wichrowskiemu, p. Hele-
nie Brużykowej, p. Emmie. Chruścielowej
i p. Konstancji Święcickiej — za łaskawy,'
bezinteresowny współudział w części kon*'
certowej zabawy dla dzieci, urządzonej w;
dniu 3 b. m. na rzecz obozów harcerskich,
tejże szkoły. %

SKUTECZNY
SMACZNYUZYCIU

JECOROL.|
"MAGISTRA

A.BUKOWSKIEGO |

STOSOWANY _JEST.
ZAMIAST TRANU

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego*.

Na Herbaciarnię N O. K. dla bezrobot-
2 inteligencji — p. Marja Zajączkowska
zł. 5—.

Dla wdowy J. A. — p. inz. Chądzyński
zł. 2—. Bezimiennie — 2 zł.

Na biedne dzieci — wdowa po emery-
cie zł, 2—.

 

      

gijna. 11.57: Czas. 12.00: Sygn czasu z
Gdyni, wystrzał działowy i trąbka maryn.
12.03: Transm. konkursu skoków na Kro-
kwi w Zakopanem. 12.15: loranek mu-
zyczny. 14,20: Audycja dla wszystkich.
15.00: „Wczesne wylęgi kurcząt* — odczyt.
15.20: Audycja muzyczna. 15.50; Muzyka z
płyt. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.30:
Kwadrans fortepianu (płyty). 16.45: Kwadr
liter. 17.00: „Ubranie stosowac do zaję-
cia” — odczyt. 17.15: Przemowienie gen.
K. Sosakowskiego. 17.30: Polska muzyka
ludowa. 18.10: Słuchowisko. 18.40: Chór
Eryana. 19.00: Ciotka Albinowa mówi!
19.15: Odc. pow. 19.30: Radjotygodnik dla
młodzieży. 19.50: Przemówienie przedstaw.
Rządu Rzplitej. 2002: Godzina życzen
(płyty). 21.00: „Staropolskie zapusiy”. 21.15:
Wesoła fala lwowska.' 22.15: Sport. 22.25:
Muzyka lekka z Oksywja. 23.00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 12 lutego.
1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Z przebojów

filmowych (płyty). 11.57: Czas, 12.05: Muzy-
ka z płyt. 12.30: Kom. meteor. 12.33: Transm
„Święta zimy” z Zakopanego. 15.15: „Osta-
tnie nowości lotnicze" pog. 15.40: Koncert
dla młodzieży (płyty). „Faust* Gounoda.
16.10: Koncert. 16.40: Francuski. 16.55: Mu-
zyka lekka. 18.00: ,„Gigantyczna zapora
wodna' odczyt. 18,20: Transin. ze stadjonu
w Zakopanem. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40
Sport. 10.02: Koncert. 21.00: „Impresje bel-
gradzkie" felj. 22.00: Audycja poświęcona
25 rocznicy śmierci Mieczysława Karłowi-
cza. 22.30: Słuchowisko: „Przed odejściem
pociągu'. 23.00: Kom. meteor. 23,05: Muzyka
taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Ku czci Mieczysława Karłowicza,
Znakomity kompozytor, , któremu w 25

rocznicę zgonu składa hołdy cały artystycz-
ny świat polski, był synem ziemi Wileń-
skiej. Kolebką jego był Wiszniew. To też
radjostacja wileńska poczuwała się do obo-
wiązku specjalnego uczczenia pamięci auto-
ra „Rapsódji litewskiej" i zapowiada na
poniedziałek o godz. 19,22 specjalną аич dycję. Wspomnieniami osobistemi u Karła=

Oskarżeni Ocnocki'przez mec. Engiela świadków zasła-

Mrozy, słota i niepogody zagrażają zdrowiuulgę.

przeciwko wzywaniu wskazanych

|niając się przed wyświetieniem nie-|
|miłej mu prawdy względami natury!
| formalnej.
{ — $а& Apelacyjny po naradzie,
| trwającej około pół godziny, ogłosił|
|decyzję, postdnawiającą  odsoczyć|
sprawę w celu zbadania w charak-
terze świadka byłego starosty lszory
oraz zasięgnięcia informacji w Sta-
rostwie Grodzkiem, co do stanu
sprawy podania red. Kownackiego.

W| motywach sąd uzasadnił od-
rzucenie innych świadków tem, że
isąd będzie rozpatrywał jedynie spra-
wy objęte oskarżeniem.

i REUMATYZM.
Przeciwnie w interesie cKorego leży

j zastosowanie takiego leku, który w zarodku
zwalcza te niedomagania. W tym celu sto-
suje się powszechnie tabletki Togal, które
od lat 15-tu znane są na całym świecie, ja-
ko skuteczne w cierpieniach reumatycznych,
podagrze, artretyźmie i pokrewnych  cier-
pieniach. Togal zapobiega gromadzeniu się
kwasu moczowego i przynosi ulgę nawet w
chronicznych stanach. Również w grypie,
przeziębieniu, bólach nerwowych i głowy
działają tabletki Togal szybko i pewnie.
Tabletki Togal są nieszkodliwe dla serca,
żołądka i innych organów. Spróbujcie i
przekonajcie się sami o skuteczności table-
tek Togal. Skoro tyle udręczonych, stosując
Togal odzyskało swe zdrowie, to każdy z
zaułaniam kupić go mońe, Do nabycia we
wszystkich aptekach. $

więzu podzieli się z audytorjam p. Helena
Romer, następnie usłyszymy na płytach
kilka fragmentów z twórczośc Karłowicza,
a na zakończenie dr. Tadeusz Szeligowski
scharakieryzuje najistotniejsze cechy tej
twórczości,

Żywe słowo radjowe.
Wesołe, pogodne  słuchcwisko pióra

Stanisława Wasylewskiego daje w niedzie-
lę 11 b. m. o godz. 18-ej rozgłośnia lwow-
ska. Już samtytuł „Jedzenie, wino i śpiew”
zapowiada beztroski nastrój tej audycji.
Humor wileński reprezentuje w tym dniu
regjonalna gawęda ciotki Albinowej, zapo-
wiedziana na godz. 19.

Г № martwy sezon w myśliwstwie
„kociał* przeniesiony do Kiubu.

Klub Myśliwski, zrzeszający w swem
łonie ziemiaństwo oraz najlepsze sfery spo-
łeczeństwa miejskiego, a posiadający już
bogatą i utrwaloną tradycję, chcąc ożywić
swą działalność, wprowadza szereg inowa-
cyj, mających na celu skupienie 1 zbliżenie'|
członków na polu towarzysko-kulturalnem.

Po specjalnem przystosowaniu i odre-
montowaniu swej siedziby, mieszczącej
się — jak wiadomo — przy ul. Mickiewicza
Nr. 11, oddane zostały na ten cel przezna-
czone sale, w których sporadycznie odby-
wać się będą: zabawy towarzyskie, jak
bale, wieczornice taneczne, koncezty, po-
gadanki, odczyty i t. p. imprezy,

Jednocześnie długoletni członek T-wa,
znany astronom, p. Michał Wroblewski,
podjął się uruchomić na odpowiednio wy-
sokiej stopie postawioną kuchnię, która
codziennie wydaje: śniadania, obiady i ko-
lacje po specjalnie skalkulowanych cenach

Inowację tę członkowie, ich rodziny,
oraz zawsze mile widziani, wprowadzeni
goście niezawodnie powitają z ożywioną
radością

Wstęp do lokalu uprawniają specjalne
legitymacje, które wydaje sekretarjat To
warzystwa, SZ

ZABAWY.
— Tradycyjny „śledź” w ostatni

wtorek karnawałowy. Wzorem lat u-
biegły:h Komit. Domu Św. Antonie-
go organizuje zabawę w dn. 13.IL.
we wtorek ostatni w salach Geor-
ges'a. Początek o 7-mej. /nane z
tradycji wesołe zakończenie karna-
wału, jak również cel: przyjście z
pomocą sierotem zostającym pod
opieką SS. Serafitek przyciągnie
niewątpliwie całe bawiące się
Wilno.

Bilety w cenie 4 zł i akademic-
kie 2 zł, dostać można u pań gospo-
dyń i przy wejściu na salę. 1
—Przedstawienie narcerskie

Dziś w szkole powsz. Nr. 27 przy
ul. Kalwaryjskiej 73, odbędzie przed-
stawienie i Rewja Harcerska. Zosta-
nie odegrane misterjum narodowe
p. t. „Nieśmiertelny duch narodu”,
jest to fantazja ułańska ze śpiewa-
mi (Z. Orwicz), ponadto, monologi
— balet — muzyka i śpiew. Na któ-
re zapraszają wszystkich sympaty-
ków Harcerstwa 3 Wil. Drużyna im.
E. Plater i 11 Wil. Druż. Płarcerzy
im. T. Kościuszki. Do rewji będzie
przygrywała orkiestra 5 p. p. Leg.
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Wczoraj o godz. 1230 grupa ko-1
munistów z pod znaku Z. N. M. S.|

tek energicznej interwencji acmini-,

Około godz. 14 komuniści urzą-

szkaiujące |
zarząd Bratniaka i administrację |
Mensy. Popisywali się oczywiście |

Kominternu:
Sztachelski.

Prowokacją spotkała się ze zdro-;
wą reakcją ze strony zeGranych.
Witedy komuniści poczęli čemolo-|
wać urządzenia jadalni, wywracając|
stoły, tłukąc talerze i t p. jedynie

Kapała, Kotlicki ij

udało się położyć kres wyczynom|
„obrońców” niezamożnej młodzieży
i prowokatorów usunąć z saii. Pre-
zes Bratniaka, koli. Janicki, musiał;
w wyniku zajść zarządzić czasowej
zamknięcie Mensy. Zgórą 300 osób !'

Odsłonięcie tablicy pamiątke-
wej Ś. p. Ks. Napoleona

Dyakowskiego.
Dziś w niedzielę o godz. 10 ra-

no odbędzie się w Kościele św. Ste-
fana odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej ś. p. Ks. Napoleona Dyakow-
skiego.

Postać tego Kapłana, jako do-
brze znanego przedwojennemu Wil-
nu działacza na polu dobroczynnem
zasługiwała na upamiętnienie. Myśl
uczczenia jego pamięci podjęło i
zrealizowało grono wiernych jego
idei przyjaciół. Myśl ta została u-
rzeczywistniona przez wmurowanie
ku jego pamięci (tablicy w Kościele
św. Stefana, gdzie przez dłuższe la-
ta pełnił urząd rektora, a swoją o-
fiarnością i zapobiegliwością wzniósł
w pobliżu tegoż Kościoła okazały
budynek mieszczący obecnie prze-
szło 200 sierot. Tablica z marmuru
krajowego została umieszczona we-
wnątrz Kościoła na ścianie po stro-
nie Ewangelji. Wyryto na niej na-
pis następujący: „S$. p. Ks, Napole-
on Dyakowski założyciel towarzyst-
wa ”Powściągliwość i Praca“, opie-
kun i dobroczyńca ubogiej dziatwy
wileńskiej, urodzony 13 września
1874 r. w zaść. Woksa, w powiecie
Swięciańskim, zamordowany przez

(252TUK) Zi.12 — ŻĄDAĆ ws

unistów w Men
Akademickiej:

 bolszewików w sierpniu 1920 r. pod
Grodnem“.

Biuro ekspedycyjne J. Wilen-
czyk, mieszczące się w Wilnie przy
ul. Rudnickiej 2, ułatwiało swym kli-
entom korespondencję z Warszawą,
wkładając do jednej koperty wię-
kszą ilość listów i wysyłając całą

 KAZESZPZKTZOSOWKIPEWAARW.|ERIEROA GZW

W WALCE Z KRYZYSEM,

Dyrekcja Kino - Teatru Rozmaitości
wprowadziła znaczną obniżkę cen biletów
wejścia na wszystkie seanse, a mianowicie;
cały parter po 54 gr, balkon zas 35 gr.

Jest to, naszem zdaniem, w dubie panują-
cego kryzysu bardzo trafne, bowiem kino
winno być dostępne dla najszerszych mas,
nawet .lla tych mas bezrobotnych.

Nie wątpimy przeto, że obniżka taka
da Dyrekcji Kina pomyślne rezultaty, tem-
bardziej, że, jak nas poinłormowano, na
obniżce cen nie ucierpi repertuar.

Od dnia dzisiejszego w Rozinaitościach
wyświetlany jest znakomity lotniczy film
„Skrzydlate Fatum" i film ten  istctnie
przewyższa wszystkie dotychczasowe filmy
lotnicze i daje widzom pełnię grozy walk
lotniczych.

Na scenie arcywesoła komedja w
1 akcie: „Przyjaciel z Lidy”. N-la.

 

— Ostatki w Klubie Prawników.
Rada Gospodarzy Klubu iowarzy-
sko-Sportowego Prawnikow w Wil-
nie zawiadamia, iż w dniu 13 go lu-
tego 1934 roku odbędzie się osiatni
karnawałowy wtorek klubcwy w
lokalu Klubu przy ul. Ad. Mickiewi-
cza 28 m. 2.

Początek o godz. 8-ej wieczór,
— Śledź Prawniczy Dnia i2 b m. (po-

niedziałek) Koło Prawników urządza trady-
cyjnego Śledzia Prawniczego. Zabawa od-
będzie się w pięknym lokalu Źwiązku Ofi-
cerów Rezerwy (Mickiewicza 24a) przy
dźwiękach doborowej orkiestry.

Obfty i tani bułet oraz wyjątkowo
niskie ceny wstępu (1 zł. dla akademików
i 2 zł. dla wprowadzonych  gościj dają
gwarancję wesołej i, co najważniejsze, ta-
niej zabawy.

Początek o godz. 20-ej.
Powtarzamy: Śledź Prawniczy,

— „Rewelacja Karnawału*, W niedzie-
lę dnia 11 bm. o godz. 10-ej odbędzie się
drugi Dancing Rolników. W miłym lokalu

ponie-
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rekrutujących się z pośród najmniej
zamożuych sfer młodzieży akade-

i Z.P. M. D. rozpoczęła rozizucać mickiej i szkolnej zostało bez cbiadu.
jaielegalne ulotki na teresie Mensy
Akadeunickiej (Bakszta 15). Wsku- munistów, którzy w dniu wczoraj-

Takie są skutki wystąpienia ko-

szym zdjęli przyłbicę. „Występując
jstracji Mensy ulotki zostały odebra- rzekomo „w obronie interesów nie-
ine a kolporterzy wyleg:ltymowani.'zamożnej młodzieży, niszczą świado-

mie mienie organizacyj samopomo-
Gzili w jadalni masówkę. I'robowano|cowycł. przez tę młodzież i dla niej
wygłosić przemówienia stworzone.

Zdemolowanie Bratniaka War-
szawskiego przez komunizujący Le-

znani na U. Ś. B. „reprezentanci“|gjon Młodych i zajścia wczorajsze
w Wilnie, oto wymowne wsnaźniki,
kto walczy dziś z niezamożnym aka-
demikiem-Polakiem.

Odpowiedź na podobne prowo-
kacje może być tylko jedna: Mło-
dzież Polska w szeregach narodo-
wych!

|dzięki taktowi Młodzieży Narodowej | «mmm A
Przy bólach lub zawrotach głowy, szu-

mie w uszach, bezsenności, złem samopo-
czuciu, pobudzeniu, należy natychmiasi za-
stosować wypróbowany przy tych dolegli-
wościach środek — wodę gorzką „Francisz-
ka-Józefa". Zalecaną przez lekarzy. 32572/1
ее

eraiL i ai i" I ŠIAS аОА DARTS STAI WIERZ
s

Ce się naśladuje,,
zazwyczaj wyroby o wypróbowanej
jakośc: Szkodliwe stają się takie na-
śladownictwa wtedy, gdy przystraja-
ją się w cudze pióra. Oddając do
napełnienia próżną buteleczkę
Maggi'ego, żądajcie wyraźnie Maggi-
ego przyprawy i zważajcie, by ją
napełniono z dużej butelkiMaggi'ego.
Kupiec sprzedający inny płyn z tej
butelk* naraża się na karę. Wystrze-
gajcie się zwłaszcza domokrążcy,
bo kupując przyprawę od niego, zo-
staniecie napewno oszukani.

KRONIKA POLICYJNA.
— (iężkie poranienie szoiera.

Do Pogotowia Ratunkowego wczo-
raj w nocy zgłosił się niejaki S.,
szofer z zawodu, z prośbą o skie-
rowanie go do szpitała. Jak się o-
kazało, Świrkowski etrzymał 2 cięż-
kie rany nożowe, zadane w okolicy
brzucha.
— Ze strychu doma Nr. 28 przy ul. Pił-

sudskiego skradziono Ryskinowej Racheli
bieliznę damską, pościelową i stołową,
łącznej wart. 500 zł.
— Czego już nie kradną? Pupko Dawid

(Nowoświecka' 5) doniósł, że z podwórza
domu Nr. 5 przy ul. WW. Świętych skra-
dziono mu korpus żelazny dynamo-maszyny,
wart. 500 zł. $

— Kradziež oszczędnošci: Golaszowej
Julji (Stefańska 29) skradziono 20 rub. ros.
w złocie i 30 zł.
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Kara zaprzemyt korespondencji do Warszawy
tę korespondencję jdo swej centrali
warszawskiej, która zajmowała się
rozsyłaniem listów przez swych goń-
ców poszczególnym adresatom. W
ten sposób biuro konkurowało z
pocztą, oszczędzając swojej kliente-
li wydatków na porto. Ostatnio wła-
dze wykryły ten nielegalny proce-
der, stwierdzając, iż biuro J. Wileń-
czyk wysłało do Warszawy 33 listy
w jednej kopercie, piacąc za porto
tylko 60 gr., zamiast 9 zi. 90 gr.

Starostwo Grodzkie  Wiieńskie
ukarało Biuro J. Wiieńczyk za prze=
myt korespondencji (tax bowiem
nazywa się ten rodzaj przestępstwa
w języku prawniczym) grzywną 50
zł.—Ponadto firma będzie musiała
zapłacić 99 zł. odszkodowania na
rzecz poczty.

 

EKSPORT ŻYWEJ RYBY ZAGRANICĘ.

W prasie (Lwów, Poznab, Warszawa)
ukazały się wzmianki o prowadzeniu per-
traktacji przez Rząd Holender.ki z „Rybac-
ko Biologiczną Stacją Hodowlaną* w Bia-
łej Wace (koio' Wilna), & couto dostawy
znacznei ilości zapłodnionej ikry łososia
do Holendji. Pertraktacje te, przy pośre- |
dnictwie Konsulatu Polskiego w Amsterda-
mie, zostały przez firmę zakończone i
pierwszy transport ikry wysłano już do
Holandji w specjalnem opakowaniu (ikra
transportowana jest w specjalnych skrzy-
niach, w wilgotnej wacie i przy niskiej tem--
peraturze). W celu nawiązania stałego
kontaktu z zagranicą, ponieważ uiektóre
transpoity wysłane zostały do Francji, wy-
jechaia zagranicę p. Olga Tjederowa, jako
delegatka Stacji Stacja Biołogiczna wy-
słała też transport ikry łososia do Pań-
stwowego Instytutu Naukowego w Byd-
goszczy, oraz dla zarybiania łososiem do-
rzeczy Wisły.

Należy z pełnem uznaniem powitać
powstanie tej nowej u nas placówki w Pol-
sce, która, pokrywając zapotrzebowanie
wewnątrz kraju, zajęła się też zorganizowa-
niem eksportu; życzyć jej jaknajlepszego
rozwoju, a samo powstanie w dobie obec-
nego kryzysu gospodarczego, jako zjawisko
wysoce pożądane i pocieszające, temkar-
dziej wobec wprowadzenia u nas w życie Zw. Urz. Kol. Słowackiego 11 przy dźwię-

kach doskonałego jazz-handu. Goście bawić
się będą wesoło do rana. Wstęp 99 gr. Początek o godz, 6,

ustawy rybackiej.
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GTestamenty dziwaka.
Dążenie do zdobycia sławy i rozgłosu

jest cechą wielu ludzi, bardzo często nawet

cenioną. Dziwactwem jednak można nazwać

chęć zapewnienia sobie rozgłosu po śmier-

ci A nie brak i takich. Od czasu do czasu

prasa zamieszcza wiadomość o jakichś ory-

ginalnych dziwakach, którzy swą „ostatnią

wolą“ w testamencie chcą utrwalić swe

nazwisko w pamięci wielu pokoleń. W 1805

r. zmari w małej, holenderskiej mieścinie

Haalem poczciwy zegarmistrz, Jan  Coe-

lombie, który swą anglofobję przybrał w

fantastyczne szaty, W swym testamencie

zaznaczył on, by cały jego majątek złożono

na procent składany i by mógł być podjęty

dopiero po dwustu latach na walkę z impor-

tem angielskim do Holandj. Po upływie
| rzeczonego przytem określił wysokość 184 (ry zmarł w Paryżu, jako znany wróg kobiet, | no 112.857.

| cm., a dla narzeczonej 178 cm. Licząc się zaś przeznaczył w testamencie

e 1 Adzia

z głosami krytyki lekarzy, w tesiamencie larėw ma budowę publicznej bibljoteki, Za-

| postawił następujący warunek: „Gdyby mo- pis hojny i godny uznania, warunki iego jed-

 

Giełda
więc 71 lat miałaby się rozpocząć wojna | ja „ostatnia wola'* została obalona przezle- | nak były dziwaczne. Oto na bramie miał WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:, 26,26-—26,14. Sztokholm 140,40—- 141,10—

gi ję. T | karzy, sumę 35 milj. franków przeznaczam|być umieszczony napis: „Kobietom wstęp Belgja 123,55—123,86—123,24. Gdańsk 172,80| 139,70. Szwajcarja 171,50—171,93—171,07.

ROW A OE LE. | |-0173,23—172,31. Holandja 356,/0—357,60—|Włochy 46,68—46,80—46,56. Boriin 209,60—
pieniądze procentują w banku  holender- na Akademję Goncourt, która z tego fundu- | wzbrowcny”, a zarząd bibljoteki mógł $ro-

skim. Niemniej zacięty anglofob, drugi Ho- szu będzie nagradzać w każdym roku 10 madzić książki napisane wyłącznie przez

leuder, kupiec w Hadze, Pietro van Hooven,|Prac, napisanych  zjadliwie o medycynie”,| mężczyzn. Z dzienników i pism  ilvstrowa-

popełnił samobójstwo, a w testamencie prze|Marsylja, miasto rodzinne dziwaka, przyjęło nych miały być wycinane podobizny kobiet.

znaczył 40 miljonów guldenów na ten = a oryginalny spadek. jw końcu zapis zobowiązywał spadkobier-|

cel, który przyświecał jego rodakowi, A

garmistrzowi z Haarlemu. Ostatnia wola van | głowy umierającemu  proiesorowi

Hoovena została jednak w procesie prze- |w Paryżu, Benjaminowi Creaw. Wychodząc Najdłuższy na świecie testament napi-

kreślona. z założenia, że na świecie znajduje sięje- | sata p. Ewelina Cook w Londynie. Zosta-

Inny dziwak, znany przemysłowiec iran-|szcze bardzó wiele owadów, nieznanych na- wiając swym spadkobiercom 56,427 funtów

cuski, Jan Pinchon, zostawił 35 miljonów |uce, przekazał 10 milj. franków na założenie|szterlingów, zobowiązywała ich do zliczenia

iranków, przeznaczając odsetki z tego ka- |farmy nowoodkrytych galunkėw. słów zawartych w testamencie. Był to nie

pitalu na wiano dla nowożeńców. Dla na- Bogety Amerykanin T. Marek Sing, któ łatwy do wykonania warunek, Słów naliczo-

Paryż

zoologji przeciw emancypacji kobiet.

dwa miljony do-|
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TEATR - KINO UWAGA. Od dziś ceny miejse na wszystkie seanse: Cały Parter 54 gr.

u. SARZYDLATEEKRANIE:
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Wszechświatowo słynna wytwórnia „SOWKINO“
Swizt nie widział jeszcze czegoś pedobnego

Sztandarowy przebój klremstogrzfji Sowieckiej

«PAN»| Złpowodu/wysokiej wsrtości artystycznej|ogromnych
| kosztów flim ten ukaże się w 2 kinach jednocześnie

 

DZIŚ o godz. 2-glej nejbardziej a

KIzBU
Porywający dramat.

Pa NITANCER

Rozy|
||

Juž w tych
dniach:

film filmów

 

Cieszy się

ZALEDWI

 

OSTATNIE DNI KOLOSALNE POWODZENIE. CALE
WILNO SPIEWA przebojową plosenkę „BARBARA

z najwspanialszej polskiej komeóji wojskowej

* Najnowsze zdobycza techniki — koncert gry

  

w (arcydzieie reż. R. Mamouliana

 

  

«PRZYJACIEL z LIDY»
w SOBOTY | NIEDZIELE BEZPŁATNY DAMCING.

POPEAA CEL TONYT TATRENDNETL ВКСЖУНВЬСОСАЛА ь

 

Pieśńnaci Pieś

 

355,80. Kopenhaga121,50 — 122,10 — 120,90. ' obroty

Londyn 27,15 — 27,11 — 27,27 — 26,99. Nowy ,

Jork 5,40'/+—5,43—5,38.

5,41—5,44—5,38. Oslo 136,75—137,40—136,10.

Praga34,93—35,02—34,84.

Zupałnie odmienna myśl przyszła do ców do 'urządzania rocznie 12 ACGYD 772555 575552 | Lis 53,

Czytajcie 1 prennmerojciel
najlepszy i najtańszy polski tygodnik |

ilustrowany

„iglracja Polska”.
do nabycia we wszystkich kioskach.' cyjna 93. Warszawska 58. Śląska 58,25.

Nowy Jork kabel

26,20—

„ieoficjalne.

Pao'ery procentowe:
budowlana 42,55—42,30.
66,75. Dolarówka 54,50—54,60. Stabilizacyi-

na 57,25—56,88, drobne: 57,50—57,33. 1 proc.

Tendencja słabsza.

Pożyczka 3 proc.
6 proc. dolarowa

|L. Z. ziemskie dol. 42. 4 i pół proc. L. Z.

 

arowa 677/e.

 

LAS

FREDRICK MARCH

w | akcie.

i «ROXY».

ktualny fllm

— Caly Balkon 35 gr. UWAGA.

FATUM
Udzisł bierze 3,000 szmolotów. Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

arcywesoła komedja

UWAGA

w Moskwie wyprodukowała potężne arcydzieło, którego dotąd żadna wytwórnia nie była w stanie stworzyć

_ORŁYnaUWiĘZI(Małygin)
Szczegóły nastąpią.

pTT WATA OBOYATAT PPEZAEZACZEYOZEPCEJPETETA

ENOS-AYRES
kolosainem powodzeniem nalpotężn'ejszy przebój at ostetnich

E WCZORAJ...
który wzrusza | przemawia do serca każdego widza Bohatarzy: John Boles i Marg Suilavan. Dziś początek o godz. 2glej.

aktorskiej | Spleszcie I

w „kinie

T rai

 

Parada Rezerwistow
Mankiewiczówna—A, DYMSZA,—W. WALTER,—SIELANSKI,waza: Dar»

 

| RENENENA"OUI TLYKO KTOPAWYDA 1WAŻTETAOWHSPEZTA” ,

MARLENADIETRIC

miami
„HELIOS“.

 

POTWOR - ORANGUTANG
w nieszamowiiem ar ydziele najnowszej pro

' x Р KINO -NOWE Mistrz Dziś Rewelacyjny fllm! Początek ogodz. 12 ej.

w LLAXI (CASINO| KEG Borys Karloti ..
® ŚN <a ul. Wielka dukeji of T й 46 Film dła ludzi o

PiN? 87. „KING OLD“ ., „KAKARACŻA RAMPURU“ "=:
abio, Ważkain Wła pesos"CIAGNIE: | : щ

 

МЕ JUŻ 16 lutego 1. b. Uwaga! Zwracamy specjalną uwagę na wygodną
i terminową obsługę P. [. Graczy zamiejscowych. Konto P. K. O. Nr. 7192,

U NAS STALE PADAJĄ DUŻE WYGRANE

  

   
"PROSZEK

         

 

„WIE
2) do egz. z 6-ciu kl. gimn.

Uwaga! Uczniowie kursów '

szkolnego postypy uczniów.

Wykładają wybitne siły fachowe. Prospekty darmo. Opłaty b. niskie.

|— PA 001

KURSY MATURYCZNE

KRAKÓW, STUDENCKA 14/1

przygotowują w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczet-
pująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów, oraz

na lekcjach zbiorowych:

1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum 3) z zakresu 4-ch kl. gimn.
4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz.

: koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz
matarjału naukcwego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa-
аа, Nadto ocwiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku

"WYBIŁAJUŻ SZCZ
 

 
 ZUA

(MI6RENO-NERVOSIN) w NASZCZĘŚLIWSZEJ w WILNIE

55 USUWA NAJUPORCZYWSZ!

7A PYCHA
"MIGRENĘ. NEWRALGIJE

BOLE ZEBOW
Centrela: Warszawa, Nalewki 40,

gdzie SZCZĘŠCIE stale sprzyja na

'GRYPE. PRZEZIĘBIEWIA
6 OLE:ARTRETYCZNE, RE. Ciągnienie

TTT) WSZYSCY DO NAS! DO

 

famiiet Hadzorczy Towarzystwa Kredytowego m. Wilia
© qltiejszem przypomiaa P. P. Cułonkom Towarzystwa

że w dnia 17 lutego i»4% rocu oabęią Się w lokalu Toserzystwa przy ulicy
Jagielicńskiej Mr, 14 zebrania wyboręze dla dokonania wyborów na Pełno-

mocników Towarzystwa | icn zastępców. >
Zebranie wyborcze | ketegorji odbędzie się o godz. 6 wieczór.
Zebranie wysorezs || kategorji odbędzie się o godz 7 wieczór.
Zebranie wyborcze lil kategorji odbędzie się o godz. 8 wleczór.
Lisły osób mających prawo uczestniczenia w zebraniach wyborczych

edpowizdnich katęgoryj wywieszono w blurze Towarzystwa.
Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach proszeni

   

 

 

 

eq o zgłoszenie się do biura [cwarzystwa w ein otrzymania specjalnej
karty na prawo wstępu do sali zebreń.

UWAGA! Zebrania uważane będą za prawomocne bez względu
na liczbę przybyłych na nie osób.

Bez karty wstęp do sali zebyzń jest wzbroniony.

Egz.od1925r. Pierwsze w Polsce WZOROWE KURSY KOSMETYCZNE
Dr. med. Marty Biernackiej i dyr. Iny Kisielewskiej.

Zapisy: Warszawa, Szopena 16.

 

Różnica.

» Na czem polega
różnica między pesymi-
stą a optymistą?

Pa— 7

— Postaw przed nimi
sera szwajcar

 

KRUPNIK bez gotowania | flltrowania
sporządzisz przy pomocy zapra*

wy ziołowo korzennej.
Flakon 1zł. wystarcza na i — 3 litry wódki.

Poleca Shład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILRO, LUOWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).| Кама!
Tacize woay koicńsnie na wagę 78 przecudaycn eWI: deja

sa, tylko dziury.

 

 

NSE 2 jwca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

 

w dobrym stanie
wskutek likwidacyj

tanio do sprzedania.
Wiadomość: J, JAKUBOWICZ

Łódź, Przejazd 19, m. 27.

Łodzianini poleea najmodniejsze tapcze-
ny-łóżka, otomany, fotele klu-

bowę oraz przyjmuje wsze'kie zamówienia. Przy
zakładzie tapicersko<dekorecyjnym zosteła otwar-
ta polerownia pod fachową siłą, były współwłaści
ciel firmy B-ci Gebełów w Łodzi, specjalność na
pianina i fortepiany, a także przyjmuje wszelkie
mebie do odświeżania we wszystkch kolorach.
Wykonanie solidne i punktualne. Obsługa fachowa.

Wilno, ul. Niemiecka 2

firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI

  "ne, futro

do sprzedania kamienica
w śródmueściu z długiem
bankowym. Adres. w Ad-
ministracji „Dz. Wil"

412

Do sprzedania eleganckie
sanki amerykańskie mo-
gąbyć jedno i parokon-

popielicowe
oraz damski kołnierz-
etola-z Kuny, ul 3 Maja
9 m. 11 tel, 3-84. 420

Pianino
nowe sprzedam za 1/3
wartości u, Krakowska
34m L 424

dające się z trzech po-
koi i kuchni w domu Nr:
48 przy ulicy Mickiewi-
cza. Dowiejzieć się na
miejscu u dozorcy tegoż
domu lub u właściciela

ska Nr. 2 m, 1. 414

  
 

ъ

domu ulica Benedyktyń-|

GŁÓWNĄ WYGRANA
w najszczęśliwszym . wypadku

Losy do nabycia u kolektora

K. GORZUCHOWSKIEGO zAMKOwWA 5

ĘSLIWA GODZINA M
do nabycia losów l-ej kl. 29-8j Lot. Państwowej

KOLEKTURZE

H. MINKOWSKI
Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. Р. К. О. 80 928

Oddz. Freta 5

szym Graczom.

itówna wygrana (000,00,I.
1 klasy rozpoczyna się już 16 b. m.

„NASI

 

 

dA Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą po wpła-

szy Werzeezywmączcai PORY "€enlu ra nasze konto P. K O. £0928. -0

ei ALS| eee

ТОИаЗ Ki - т—
a din ania у P 4wy e Górnośląsk, Kant.|

OOO |......5przedaż ; egA „Progress"
Rną LORSKA 5,

SKLEP ||| ora M. DEULL "omigofika |
spotywozo: + ledi“ || TRa

A ski w. centrum, B = "Mieszkania"|

bize prosperujący do : е Н
Н LOKALE

Komplet Maszyn eis Aulaw | Нк | Ši pokoje |
. ° dministracji „Dzien. P. kuję mieszk la

Introligatorskich||| Wiesz 00WYNAJĘCIA| ZGpoz" koenia od
L wa i „| 1- ca. L pk

(12 maszyn i kiikanaście zaców) OKAZYJNIE Sia: laiškas okia-| da Adolaiaicaeji, .Dzión-
|nika Wieńskiego” pod
„Centrum“. 9гЭ

Wpobliżu
Mickiewicza mieszkanie
3 pokojowe z wygoda
mi | piętro Tatarska
Nr. 8. 415

 

Zamieljscowym wysyłamy odwrotną pocztą.

Sp DaA P T

 

  
   

 
*

TĘ-
>: Ed JĘ

(w Wilnie. X e)  

MIESZKANIE
5 pokojowe do wynaję-
cia. Informacje ul. Domi-
nikańćska 8 m. 2 lub u
dozorcy: | 416

Do wynajęcia
1—2 pokoje bez mębli
z wygodami. Zygmun-
towska 18 m. 4. 413

Poszukuję mieszkania
5—6 pokoi ze wszelkie-
mi wygodami, nie wyżej
pierwszego piętra, w
dzielnicy; ul. Wileńskiej.
Mickiewicza, Tatarskiej,
Zamkowej, Jagiellońskiej
it.p. Pożądane jest, od
frontu. Dzierżawa może
być opłacona zgóry na-
wet za czas dłuższy.
Zgłoszenia do Biura Gra-
bowskiego Garbarska 1

pod „Mieszkanie”. 348

 

Mieszkanie  odremonto-
wane ze  wszystkiemi
wygodami do wynajęcia.
W. Pohulanka 36. Do-
wiedzieć się u dozorcy.

Nieko,
albo domek

3 pokojowy na Antokolu
poszukuje od 1-fo mar-
ca. Zgłoszenia do „Dzien-
nika Wileńskiego” sub
„Antokol”. gr. 2

 

Dła uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko= wana. Kalwaryjska 12
m.33, gr.2

Lasai aiT RZUT IKARA TEIKIANTISOSTINĖ

329 LOTERJA PAŃSTWOWA .4-klasoWag
2,000,000 zł.

Zwiększona ilość wygranych.

©w 40zł. — (u. 20zł. — u" 10 zł—
—1o

Dillonowska 76.

 

8 proc. warszawskie 54,50—

55,00—54,50. Tendencja dla pożyczek prze-

ważnie utrzymana, dla listów niejednolita

Akcje: Bank Polski 85,50—85,75.
kier 15.50. Lilpop 11,25—11,30. Ostrowiec

|s. B 2150. Starachowice 10,45.
kolwiek mocniejsza.

| Dolar w obrotach pryw. 5,42'/:.

| Rubel' 4,63 (piątki), 4,67 (dziesiątki).

1

Cu-

Tend. co-

Požyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
Stab:liza-

 
Wo Lea mw

fi AKUSZERKI В
——-—771>

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
przyjmuje. Przeprowe-

dziła się Zwierzyniec,
Tom Zana na lewo Ge-
deminowską ul. Grodzka
34, W. Z. mr. 3096,

а AKUSZERKA

$miałowska
gtrzeprowadriłu się

«a al, Orzeszkowej 3—12

įr6g Mickiewicza)
<ammże gabinet kosmetycz-
ay, usuwa zmarszczki, bro
dawki, kurzajki i wągry.
. 2 P. 48 8323
—-———— 5508

į ROŽNE |

Poszukuję pcżyczki w
sumie .3000 zi. pod nie-
ruchomość 1a I uipotekę
lub mogę sprzedać ta-
kową. Antokol 22 m. 5
Fryzjer. 425

-pstytut" PIĘKNOŚCI
Oddział Paryskiej f-my

«КЕМА»'
ul. Mickiewicza Nr. 37

telefon 4-57

przyj. od godz. li-ej do
1l-ej po południu.

Odmładzanie twarzy. Le-
czenie wszelkich wad
cery. Masaż i Elektry-
zacja. W.Z.P. 58

PRZYBŁĄKAŁ SIĘ
  

PIES

rasy wilczej, b. duży.
Pilśń popielata. Odebrać
można wieś  Bołtupie,
Komisarjat IV-ty. Dom
Nr. 13. Po trzech dniach
uważam za własność.

417

MLEKA
w większych ilościach
poszukuje mieczarnia
„Mereczanka“ ul Wi-

l leńska 8. į

 

| PRACA

INTELIGENTNA
z dobrego domu
kuje pracy do
lub ekspedjentki. Łaska-
we zgłoszemia do Admi-
nistracji „Dz. Wal'* pod
rL Z. P. 406

KUCHARKA
łat średnich poszukuje
posady zgodzi się do
wszystkiego. Posiada
świadectwa, ul. Ofiarna
2/4 m. 7. 418

MŁODA OSOBA
poszukuje posady do
dzieci lub za pokojówkę.
Posiada bardzo dobre
świadectwo. Adres. Św.
Anny 7 m. 4.

panna
poszu-
dzieci,

 

Potrzebna służąca do
wszystkiego, umiejąca
gotować. Pożądane świa-
dectwa. O warunkach w
Cukierni Rudnickiego
Trocka 1, od godz. 6-ej

wieczór. 419—0
 

 

įtužąca, lat 22, zna slą
na xuchai, poszukuje
pracy. Posiada świadec=
twa i rexomendacje ul.
Lwowska 52—2. grz

Jak w domu.

— Mogę panu gorąco
polecić kupno tego sa-
mochodu. Będzie się
pan w nim czuł, jak w
domu
— Hm, może mi pan

"pokaże inny „kiczchó

 

УУ os

'00090608
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE.
ZAPROSZEMIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

L. ZNIERZYŃSKIEGA
Mostowa ui. Kr.1.

Telefon 12-04.

Cuz:

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
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