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Opłata poszlowauizzczonaryczałtem

Rok XVIII. Wilno, Niedziela 18 lutego 1934 r,
Cenanumeru20._gr.

Mr. 47
 

 ZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wliefski“ hodzi
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OGŁOSZENIA:

cyfrowe, skom
druk

tekstem (10 łamowe) po 12 gr.,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.
przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia

plikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy
u mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

za wiersz milim.

  

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
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ELŻBIETA z ROMĘRÓW

Bolesławowa Romerowa
Długoletni członek Zarządu 2 eb Katolickiego Związku

olek

Francja, Anglja i    
PARYŻ (Pat). Komisja spraw za-

jgranicznych Izby Deputowanych i
| komisja spraw zagranicznych Senatu
| Przyjęty rezolucję, dornagającą się
jod rządu zapewnienia pokoju przez
utrzymanie niepodległości Austrji.
Komisja senacka stwierdziła jedno-
myślnie, że pilnym obowiązkiem

 

   po długiej | ciężkiej chorobie opatrzona Sw. Sakramentami, zmarła dnia
17 lutego 1934 r. we własnym domu ul. Końska 20

O dniu eksportacji i pogrzebu nastąpią osobna zawiadomienia.
Katolicki Związek Polek.

 

  
    

  

w obronie niepodległości Austrji

0©©€©060006666
Najpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polste jest
CENTRALNA KASA "imamim

a
š

|gwaraniujące niepodległość Austrji,
„jest odpowiedzieć solidnie na apel
|rządu kanclerza Dolliussa, zwołując

©©06©6©C60608008 | mocarstw, które podpisały traktaty,

®

|jaknajśpiesznej zebranie Rady Ligi
Narodów celem zapoznania się ze
skargami Austrji, craz przedsięwzię-
cia środków, któreby Rada uznała
za stosowne,

PARYŻ (Pat). Premjer Doumer-
gue przyjął wczoraj po południu
nuncjusza apostolskiego msr, Ma-
gliono i ambasadora Koestera, Obie
te audjencje pozostają w związku
z sytuacją w Austrji.

LONDYN (Pat). Pomiędzy Lon-
dynem, Paryżem i Rzymem odbywa
się w dalszym ciągu wymiana zdań
na temat Austrji Tutejsze koła
urzędowe podkreślają, że bez wzglę-

masusu SPÓŁEK ROLNICZYCH
łstniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze RNzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
! птиуіпе oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

mummamus Skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

i sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickłewicza 28 tel. 13-65.
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Włochy

wnętrzna Austrji, konieczność utrzy-
mania niepodległości jej, znajdująca
wyraz w traktatach pokojowych, po-
zostaje nadal kardynalnyra punktem
polityki brytyjskiej.

LONDYN (Pat). Foreign Office
ogłosił komunikat, w którym donosi,
że rządy Francji, Włoch i Wielkiej
Brytanji porozumiały się w sobotę
wieczorem co do następującego
wspólnego komunikatu:

Rząd austrjacki dowiadywał się
u rządów Francji, Wielkiej Brytanii i
Włoch o ich stanowisku wobec
dossier, przygotowanego przez Au-
strję, a mającego na celu wykazanie
ingerencji Niemiec do wewnętrz-
nych spraw austrjackich, które to
dossier było rządom tym zakomuni-
kowane. Narady, które odbyły się
w tej sprawie między trzema rząda-
mi, wykazały wspólnosć poglądów
co do kosieczności utrzymania nie-
zależności i integralności terytorjum
Austrji, zgodnie z odnośnemi posta-
nowieniami traktatów. — Komuni-
kat ten ogłoszony został jedno-
cześnie w Londynie, Paryżu i Rzy- du na to, jaka będzie sytuacją we-

uiTA

Otoarcie Polskiej Plucówki
DNIA 20 LUTEGO R. B.

P. F. w

„BIELSKIE SUKNO
WILNO, WIELKA2.

SUKNO. BŁAWAT.
Wyłączna sprzedaż znanych wyrobów fabryki bielskiej

GUSTAW MOLENDA i SYN
I innych fabryk bielskich.

sezon wiosenne - letni najnowsze wyroby

 PARYŻ. (Pat). Senacka komisja
|lotnicza przyjęła rezolucję w której
j|zaznacza, że z wwagi na obecne po:
| łożenie w Europie i świecie: Francjat
jaczkolwiek  usposobiora głęboko!
pokojowo, lecz nauczona tragiczne-|
mi doświadczeniami, nie może nadal|

PARYŻ. (Pat), Izba Deputowa-
nych na wczorajszem posiedzeniu
przyjęła jednogłośnie zgodnie z ży-

Poleca na czeniem rządu wniosek o powołaniu |
I desenie. jalnej komisji arl tarnej |Sukna, kamgarny, szewioty, wełny na ubrania, kostjumy Era ałeży Sao. si.
i płaszcze. nister sprawiedliwości Cheron sprze-

DZIAŁ BŁAWATNY.
Prosimy sprawdzić ceny I Jakość.
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Francja nie rozbroi się. |

Izba francuska wybiera komisję
do zbadania afery Stawiskiego.

Dokumenty w Sprawie Stawiskiego

zl=

RYGA. (Pat). Konferencja mini-
strów spraw zagranicznych Łotwy i
Estonji zakończyła się podpisaniem
układu, rozwijającego traktat soju-
szu i przyjaźni między temi dwoma
krajami z listopada 1923 r. Układ
przewiduje wprowadzenie jako in-

biKF
ZBLIŻENIE ŁOTEWSKO-ESTOŃSKIE.

PARYŻ. Pat. — Prasa prawicowa
twierdzi, że śledztwo w sprawie afe-
ry Stawiskiego natrafia na coraz
większe trudności. Część bardzo
ważnych dokumentów z dossier
sprawy zginęła. M. in. zaginąć mia-
ły trzy zeznania, dotyczące osobi-
stości politycznych i dziennikarskich

Na konferencjach międzynaro-
dowych Łotwa i Estonja będą dzia-
łały wspólnie. kład przewiduje
możliwość późniejszego przystąpie-
nia doń pozostałych państw bałtye-
kich.

Dyskusja nad kwestjami gospo-

 

 

Co będzie robił francuski min. wojny.

 

darczemi wykazała trudności, opóź-
niające realizację programu unii
celnej. I

mi. ła k LA—

SOWIETY ŻĄDAJĄ WYDANIA
DYMITRGWA, POPOWA I TANEWA,

BERLIN. (Pat). Wczoraj po po-;watelom sowieckim ułatwić jak naj-
łudniu ambasador sowie.ki w Berli- prędzej powrót do swej cjczyzny.
nie zakomunikował formalnie urzę- Urząd spraw zagranicznych przy-
dowi spraw zagranicznych Rzeszy o |jął to oświadczenie dowiadomości i
przyznaniu Dymitrowowi. Popowowi przyrzekł udzielić rychłej odpowie-
i Tanewowi obywatelstwa sowiec- |dzi. Jak słychać, rząd niemiecki ma
kiego. Ambasador prosi równocześ- zamiar jak najprędzej wydalić
mie o wydanie jak najśpicszniejszych|wszystkich trzech Bułgarów z granic
zarządzeń, mających tyn: trzem oby-Rzeszy.

stytucji stałej konferencyj porozu-
miewawczych ministrów Łotwy i
Estonji. :

 
Tekę ministra wojny zajmowali

we Francji od szeregu lat cywilni po-
litycy różnych obozów.
W. rządzie pana Gastona Doumer-

gue objął ją marszałek Petain..,
Nie jako polityk, mąż partii...

Wyłącznie jako żołnierz, aby
pracować dla obrony ojczyzny.

Zapytany o swoje zamiary pan
marszałek Petain oświadczył dzien-
nikarzom: į

„Powiedziałem Prezydentowi p. Dou-

mergue, že nigdy nie uprawiałem politykii

nie znam się na jej tajnikach, Jestem tylko
” = żołnierzem a więc przyjąwszy tekę ministra

wojny, nie będę mógł uprawiać polityki, a

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO  |-un< sie wylacznie ortanizacją wojska”,
Dziś w niedzielę o godz. 12,30 w sali własnej Wszędzie. gdzie minister wojny

przy ul. Orzeszkowej 11

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI

złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE

„0 połcienik gospodarzem w szczególności wsi polskiej
ZarządStronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie.

Wstęp wolny. Wstęp wolny
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DROGA KRZYŻOWA. |®
WYSZŁA Z DRUKU

DROGA KRZYŻOWA
Czyli

Stacje Męki Pańskiej
z litanją

do Matki Boskiej Bolasn
z nadaniem licznych odpustów

przez .Stolicę Apostolski
Odpusty te mogą otrzymać cho-
rzy | w podróży będący, któ-
rzy odmówią modlitwy I. litanję,
mając krzyżyk w tym celu po-

święcony.
Do nabycia wa wszystkich
księgarniach i przy kościołach.
28 str. druku Cena 20 gr.
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KLUB NARODOWY
Dziś w niedzielę © godz. 5,30 po południu

w sall przy ul. Orzeszkowej 11
Poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odczyt na temat

„łowe iumy ustrojowe i ih użyteczność w Polste"
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 gr.
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mie.

redukować obecnych swych sił
zbrojnych, byłoby bowiem wysoce
nierozsądnię iść; w tym kierunku
przed  utrwaleniem so'sdarności i
utworzeniem międzynarodowej siły
zbrojnej. :

Sytuacja w Austrii.
Doszczętne tępienie socjalizmu.

WIEDEŃ (Pat). Rada ministrów „Wiener Ztg.* donosi, że: komi-
uchwaliła uznać wszystkie mandaty sarz rządowy dla Wiednia dr.
członków stronnictwa socjal-demo- Schmitz zamierza usunąć nazwiska
kratycznego za wygasłe, Rada mini- wybitnych socjalistów z nazw ulici
strów uchwaliła wreszcie rozwiązać | domów Wiednia. Zmieniony ma być
Bank Robotniczy. jrównież herb miasta Wiednia.

Zamach na kolej.
BERLIN (Pat). Według doniesień

Niemieckiego Biura Informacyjnego
z Wiednia, niewyśledzeni dotych-
czas sprawcy wysadzili w powietrze
tor kolejowy w Oberndori na rzece

szą о drugim akcie sabotażu, miano-
wicie — w pobliżu miejscowości
Hallwang zerwane zostały przewody
elektryczne wskutek wysadzenia w
powietrze głównego słupa, podtrzy-

Salzbach. Ruch kolejowy został
wstrzymany. Te same źródła dono-

Socjaliści uciekają
do Czechosłowacji.

WIEDEŃ (Pat). W nocy z czwart- Schutzbundu.
ku na piątek granicę austrjacko-i internowani
czeskosłowacką przekroczyjo wpo-. słowackie.
bliżu Bratysławy 47 członków ,

Odebranie debitu prasie niemieckiej
BERLIN (Pat). Niem. Biuro Int. Rzeszy Zakaz obejmuje zarówno

donosi z Wiednia: Urząd kanclerski przesyikę pocztową dzienników, jak
ogłosił dziś rozporządzenie, odbie-|i kolportaż uliczny na obszarze Au-
rające „debit na okres 1 miesiąca ca- strji.
łej prasie niemieckiej, wydawanej w

Dalsze wyroki śmierci.
WIEDEŃ (Pat). Wczoraj wyko- zajściach zostało  ułaskawionych.

nano w Austrji 3 wyroki śmierci: Karę śmierci zamieniono im na dła-
1 w Wiedniu i 2 w Śt Poelten. 'gcterminowe więzienie.
6 oskarżonych o branie udziału w|

Odznaczenie wicekanc. Fey'a.

mującego przewody.

Zostali oni rozbrojeni
przez władze czesko-

 

 
ciwił się nadaniu komisji uprawnień
władz sądowych, traktując to jako
kwestję zaufania. Stanowisko rządu
Izba i
przeciwko 150. Komisja rozpocznie
swe prace w najbliższy poniedziałek.

w Paryżu. Do rąk sędziego śledcze-
go doszły zaledwie urywki zeznań
pani Stąwiskiej, wszystkie zaś ze-
znania w sprawie stosunków poli-
tycznych Stawiskiego i jego wydat-
1 na cele polityczne zaginęły bez
śladu.

Oświadczenie marszałka Petain.

czy spraw wojskowych przestrzega
tej zasady, wychodzi na tem dobrze
wojsko i kraj, do którego obrony
wojsko jest powołane.
* Gdzie wojsko wciągane jest do

polityki, powstaje rozdźwięk pomię-
dzy narodem a jego armią i cierpi
bezpieczeństwo kraju.

Rada Centralna Tow. Pań Miłosierdzia|

 

   

 

     

 

W. Wincentego a Paulo
donosi, że Ks. Superlor Rzymełko—ła-
skawie naznaczył rekolekcje dla Tow.
Pań Miłosierdzia na dzień 22 b. m. —
początek we czwartek o godz 6 ej wie-
czorem—a ogólna Kemunja św. w nie-
dzielę da. go o godz. 9-ej rano.

Wstęp za biletami. -2
Siedziba Rady Centrajnej Bakszta 10-2

Smierć tragiczna
młodego lotnika.

LWÓW (Patt.) W dniu 17b. m.
przed południem wydarzył się na
lotnisku Iwowskiem tragiczny wy:
padek. Mianowicie student politech-
niki lwowskiej Kazimierz Chodaczek,
uczeń szkoły pilotów cywilnych we.
Lwowie, wystartował do 6 go z rzę-
du swego lotu ćwiczebnego na apa-
arcie KWD 4. W pewnej chwili
młody pilot skręcił aparat zbyt gwał-
townie. Samolot wpadł w korkociąg,
przyczem nastąpił defekt motoru.
Samolot spadł na ziemię, rorbijając
się w drzazgi. Pilot odniósł bardzo
ciężkie rany tak, iż wkrótce zmarł
na lotnisku.

l! WIEDEŃ (Pat).
lstrji dr. Miklas

zaakceptowała 440 głosami;

Prezydent Au-. cekancierzowi Fey'owi węgierski or-
: nadal wicekancle- der zasiugi pierwszej klasy. Insygnja

rzowi Fey'owi insygnja wielkiej od- te wręczył wczoraj wicękanclerzowi
znaki honorowej. Również węgierski poseł węgierski Welky.
naczelnik państwa Horthy nadał wi-,

POD AUSPICJAMI MUSSOLINIEGO.
Zbliżenie austro-węgierskie.

BUDAPESZT. (Pat). W  kołach|będą się ważne rokowania. W pro-
politycznych rozeszła się wiadomość,
że premjer Goemboes w ciągu mar-
ca uda się do Rzymu, gdzie, pod
przewodnictwem Mussoliniego, w
obecności kanclerza Dollfussa, od»

Berlin, w lutym.
Krwawy wir walki rewolucyjnej

w Austrji wykazał ponad wszelką
wątpliwość takt, z którym nikt nie
chciał się liczyć. Kiedy mówiło się o
prawdopodobieństwie wojny domo-
wej w Austrji, nikt nie spodziewał się
jej w takich rozmiarach, w jakich je-
steśmy jej świadkami, przy zupełnej
narazie bierności austrjackich hitle-
'rowców. Włalka rządu austrjackiego
z robotnikami socjalno-demokratycz-
nymi, która rozrosła się do niespo-
dziewanych rozmiarów w całem pań-
"stwie, dowodzi jak mylnem było po-
|równywanie wypadków austrjackich

 
z wypadkami w Rzeszy niemieckiej.

| Austrjacki problem wewnętrzny ma
inne oblicze, aniżeli Niemcy przedhit
lerowskie.

Żywo komentowana bierność
austarjackich  hakenkreuzlerowców
wobec zaciętych walk pomiędzy soc-
jalistami a Heimwehrą, może być ro-
zumiana jako wyczekiwanie na naj-
odpowiedniejszy moment, aby zaata-
kować potem osłabione waiczące z
sobą obozy, W ataku tym oporą dla

| hakenkreuzlerowców ausirjackich
byłaby Trzecia Rzesza.

Nie ulega najmniejszej wątpliwo-
ści, że pomimo wszystko koła nie-
mieckie cieszą się z tego, że rządowi
austrjackiemu udało się zadać osta-
teczny cios austromarxizmowi, któ-
rego niebezpieczeństwo w tych
dniach i dla hitlerowski :h aspiracyj
musiało budzić obawy.

Na zewnątrz jednak prasa nie-
miecka zachowuje się inaczej. Prasa
niemiecka wszczęła ponownie naj-
ostrzejszą kampanję przeciwko temu
właśnie czynnikowi, który z napię-
ciem wszystkich sił i kosziem olbrz
mich oliar chce pokonać socjali-

!

 

wadzonych naradach będzie po-
dobno chodziło o ' organiczną roz-
budowę współpracy austrjacko-wę-
gierskiej w dziedziach gospodarczej
i politycznej.

 

Hitler wobec wypadków aństrjackich
(Kor. własna)

stycznego przeciwnika i ztóry doko-
nuje dzieła, które musieliby dokonać
sami hitlerowcy, gdyby udało im się
dojść. do władzy.

Dziwnie przeto brzmią wywody
artykułu wstępnego , Vólxischer Be-
obachter“ i innych pism  niemiec-
kich, w których powiada się, że ka-
tastrota w Austrji wywołana została

do tego aby do głosu doszła narodo-
wo - socjalistyczna opinja austrjac-
ka. Prasa niemiecka nadzwyczaj ag-
resywnie odnosi się do osoby Dol-
liussa i nie szczędzi najcstrzejszych
epitetów pod jego adresem. Dziś na-
wet „Vėlkischer Beobachter“. nie
wahał się wyrazić następująco: ,Z ża
lem i wstydem skłaniają Niemcy swe
sztandary przed ofiarami. manji wiel-
kości austrjąckiego systemu rządo-
wego. :

Zbytecznem może byłoby przyta-
czać konkluzje, do jakich dochodzi
|prasa niemiecka w swych uwagach o
wypadkach austrjackich. Najciekaw- 
'zostały przez Habichta, krajowego
'szeła NSDAP (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiter - Partei) — &а
Austrji. Zaprzecza on pogłoskom o
jakichkolwiek rokowaniach pomię-
dzy narodowymi socjalistami a Heim
wehrą i oświadczył, że walka naro-
dowych socjalistów z  Dollfussem
prowadzona będzie nadal do osta-
teczności.

Nie ulega wątpliwości, że hitle- |
rowcy niemieccy nie mogą nacieszyć
się wypadkami austrjackiemi i łudzą
się nadzieją, że w niedalekiej przy-
szłości na ruinach austromarxizmu i
frontu patrjotycznego Dolifussa po-
wiewać będzie sztandar swastyki,

Zygmunt Różycki,„—

tem, że reżym Dollfussa niedopušcit |
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UPRZEJMOŚĆ
Anglji i Włoch.
Po i4-tym październiku 1933 r.,

kiedy kanclerz Hitler zaskoczył
świat wyjściem Niemiec + Konieren-
cji Rozbrojeniowej, a jednacześnie
także z Ligi Narodów, pytano pow-
szechnie:
— Czy wreszcie tym razem Niem-

cy nie przebrały miary i czy się nie
przeliczą?

Przypuszczenfe, że się przeliczą,
było usazadnione. Oburzenie bowiem
było powszechne.  Nietylko na lą-
dzie Europy, zaniepokojonym, że oto
w samym jego środku urasta Trzecia

esza, zrywająca z porozumieniem
międzynarodowem, a najwidoczniej
pragnąca uzbroić się i potem szukać
szczęścia. Także w Anglji która bez
pośrednio była dotknięta, gdyż wzię-
ta żywy udział w przedstawieniu w
Genewie, 14-go października 1933,
przez usta sir John Simon a, podstaw
rozbrojenia i kontroli, odrzuconych
przez Niemcy, nie brakło oznak ,że
maję iego już dosyć. Niemcy, wyda-
wało się, przesadziły. Więc zapłacą
rachunek.

Od tego czasu upłynęły cztery
miesiące i ...Niemcy nie mają powodu
do narzekania.

Przedewszystkiem, jeśli sobie
miesiące płyną, nie Niemcy na tem
tracą. Przeprowadziwszy 12-go listo-
pada 1933 r. głosowanie ludności,
która i0 miljonami głoscw stanęła
za polityką rządu, kancierz Hitler
zwrócił się 24 listopada 1933 bezpo-
średnio do Francji z żądaniami i
wnioskami w sprawie rozbrojenia, a
otrzymawszy odpowiedź 1-g0 stycz-
nia 1954, podtrzymał wymianę zdań
19-go stycznia 1934. Nie śpieszno
mu, bo tymczasem... N.emcy dzień
w dzień zbroją się aż dudni,

Żądania kanclerza Hitierą stresz-
czają się w tem, że Niericy, którym
Traktat Wersalski zakazał się zbro-
ić, chcą jednak obecnie mieć swo-
bodę zbrojeń, nie tając przytem że
mapa Europy wcale im się nie podo-
ba i że nie. spoczną, póki jej nie
zmienią. Wiobec tego uarazie żąda
Trzecia Rzesza 300 tys. t. zw. milicji
zamiast dotychczasowych 100 tys.
Reichswehry, zachowania oddziałów
szturmowych, czyli pobocznego woj-
„ska blisko 2-miljonowego, prawa po-
siądania wszystkich rodzajów broni,

, używanych 'gdzieindziej, żadnej zaś
przedewszystkiem szczególnej kon-
troli, dając w zamian zą to na rachu-
nek bezpieczeństwa, pakiy nieagresji
z sąsiadami, Razem biorąc, jest to,
szczególnie przy braku istotnej kon-
troli, poprostu całkowitą swobodą
zbrojeń,

Francja odpowiedziała na to, że,
przedewszystkiem, sprawa musi być
załatwiona zbiorowo z udziałem
wszystsich państw, że celem jest og-
raniczenie zbrojeń a nie ponowne u-
zbrojenie się Niemiec, że kontrola
musi być skuteczna, 4 zaiem: zastoso
wana w kilkuletnim okiesie prób-
nym, zanim inne państwa się rozbro-
ją, że Lezpieczeństwo. należy wzmoc-
nić czemś więcej niż paxiemi niea-
gresji, ie dodającemi niczego do ist-
niejących już zobowiązań.

Cóż jednak Włochy i Anglja?
Stanowisko ich jest dzisiaj znane.

Pogląd Włoch określony jest w pi-
śmie, które p. Mussollini wręczył sir
John Simonowi, w czasie jego poby-
tu w Rzymie 3-go i 4-go stycznia rb.
Pogląd Anglji ujęty jest w memoran-
dum z 29-go stycznia r.b., rozesła-
nem. wielu państwom.

Włochy mówią tak i to dokład-
nie: Ч :

1. jeśli z Niemcami nie dojdzie
się do porozumienia, to uzbroją się
samowolnie,

2. jest rzeczą niesporrą, że Niem-
com przyrzeczono w trakiacie poko-
jowym  równouprawnenie zbrojeń
(twierdzenie to jest odwrotnością

& рг
Ruiny.

Już nieraz zwracaliśmy uwagę na
niszczycielską działalność sanacji,

Czego się tylko ludzie iego obozu
dotkną, jak za machnięciem różdżki
czarodziejskiej pada w $tuzy.

Ilež to organizacyj .,opanowa-
nych'' przez sanatorów albo przesta-
ło istnieć, albo uległo kompletnej
degeneracji.

Czy będzie to dział gospodarczy
(spółdzielczość), czy oświatowy, czy
zawodowy, wszędzie z reguły praca
społeczna zamiera, a w najlepszym
wypadku rozpoczynają się nieudolne
rządy komisaryczne.

Niestety, najwięcej szkód spowo-
dowala sanacja na terenach zagro-
žonych przez czynniki obce,
Tak przedewszystkiem jest w Ma-

łopolsce Wischodniej.
Stan rzeczy, jaki się tam wytwo-

rzył, doskonale odzwierciadla ko-
respondencja „Gazety  Warszaw-
skiej” z Przemyfia. pięc

Autor tej korespondencji opisuje,
jak zniszczono pracę przemyskiego
T-wa Szkoły Ludowej.

Jeszcze przed przeszło okiem miasto

nasze, będące siedzibą okręgu oraz trzech

kół T. S. L., stanowiło bardzo silny ośrodek
oświatowy. Nie szło to w smak „strzelcom”.
A skoro wszystkie ich ataki przedsiębrane

przy użyciu środków legalnych, kończyły

się stale kompromitującemi pcrażkami, za-

częto się imać „caryzmów”, :

Dalej następuje szczegółowy opis,
jak za pośrednictwem przenajróżno-
rodniejszych „interpretacyj' dopro-
wadzono do rozwiązania okręgu
przemyskiego T. S. L.

Skutek był ten, že
kilkadziesiąt kół T. S. L. odwiedzanych po-

przednio i instruowanych przez przemyski

okręg znajduje się teraz w zupeinem opu-

szczeniu i rozsypce.

Jak się przedstawiają sprawy w
poszczególnych kołach?

Najsilniejszem z nich było zawsze koło

im. Asnyka. Przed popierającem go społe-
czeństwem chlubiło się stale dwiema zdoby-

czami: Szkołą zawodową żeńską, która z ro-

ku na rok robiła coraz piękniejsze postępy,

oraz dostatecznie rozwiniętą siecią placó-

wek miejskich, To ostatnie, to obok osób
sędziego Porembalskiego i prof, Sierakow-
skiego, zasługa młłodych, którzy od roku

1927 nadawali kołu ton. Tak było do nie-
dawna. Skoro zaś przy sposobności rozpo-
częcia nowego roku szkolnego sanatorzy z

zarządu głównego wspólnie z pozyskaną

przez siebie przew. p. Bielawską, usunę'i z

kierownictwa szkoły zawodowej głównego

jej założyciela, dyr. Żukowskiego, w łonie

zarządu rozpętała się burza. Ponieważ p.

Bielawska mimo kategorycznej postawy za-

rządu, nie ustąpiła z prezesury, na żądanie

większości członków koła odbyło się walne

sanacji i jej metod. Ale od czegoż „caryz*

my'*? Na zebraniu zjawiło się stu  „strżel-

ców”, a skoro udowodniono, że nie są oni

członkami T. S. L., zgromadzenie odroczo-

no, aby na następnem obwieścić, że tych
słu nowego typu oświatowców, przyjął na

członków zarząd główny. Oto, w jaki spo-
sób społeczeństwo przemyskie zostało po-
zbawione poważnej placówki.

Nie pomogły żadne protesty. Sa-
nacja objęła w kole rządy.i poczęła
ospodarzyć.

* э%іоііа i rok od tej chwili. Szkoła

zawodowa ledwie wegetuje, nie wytrzymu-
jąc porównania z dawniejszą, w powiecie

nietylko nie zorganizowano żadnej nowej

placówki, ale nadto zamarła zupełnie praca
w dawniejszych.

Nad rumowiskiem objął komisa-
ryczną władzę jeden z przemyskich
państwowców.

Na powiecie praca niebawem za-
marła tak samo, jak i w mieście.

Nie może być zresztą inaczej, jeśli pla-

cówka ta dostała się w ręce b. adjutanta

Kostka-Biernackiego, mjra  Dyszkiewicza.
Wpisał on do koła kilkudziesięciu kaprali,
plutonowych i sierżantów, a dla „oświaty”
jak dotąd wraz ze swoją kompanją w ten

sposób się zasłużył, że w czasie ostatniego

walnego zebrania nie dopuścił do zarządu  prawdy, bo właśnie wprowadzono
tam mocno zastrzeżoną iuerówność,
bardzo rozumnie, aby winowajcom
wojny odebrać możność ponowienia)
i trzeba im tego dotrzymać.

3. Hindenburg i Hitler zapewnia-
ją, że chcą pokoju, więc diaczegoż
im nie wierzyć, tembatlziej, skoro
Rzesza pochłonięta jest swą przebu-
dową wewnętrzną,

4. wobec tego dać Niemcom ilość
wojska i rodzaje broni, jak chcą, a
inne państwa niech zostaną przy
tem, co mają obecnie.

Jest to przynajmniej nietylko jas-
ne ale także niestychanie proste,

Anglja zaś, w sposób bardziej
zawiły i poobwijany, dochodzi jed-
nak do takich wniosków:

1. podstawą jest bezpieczeństwo,
równouprawnienie (to jest dodane,
$gdyż w układach pokojowych tego
nie byio) i rozbrojenie,

2. bezpieczeństwo zapewnić moż-
na wedle planu angielskiego z 16-go
marca 1933, t. j.. że wrazie napadu
państwa zobowiązane są... zebrać
się na naradę i zastanowić się czy...
zrobią coś czy nic przeciw napast-
_nikowi.

3. skoro kanclerz Hitler nie chce
próbnego okresu kontroli, to trudno
trzeba tego zaniechać,

4. o te 300 tys. wojska nie rozej-
dziemy się o oddziałach szturmow.
mówi kanclerz Hitler że to nie woj-
sko, a trochę broni, dotychczas za-
kazanej, także trzeba mu dać, byle...
nie morskiej i nie zadużo... lotniczej,
bo w lądowej Anglja, leżąca za ka-

 

sławnego i zasłużonego kierownika pracy

T. S. L, dr. Zygmunta.

(lutowego) „Pokłosia Salezjanskie-
go” czytamy ciekawe uwagi misjona-
rza salezjańskiego ks. Antoniego
Kuczerowskiego z Luiz Alves (w Bra
zylji) o pracy duszpasterskiej za o-
ceanem które kończy bardzo źna-
miennem oskarżeniem. Nie wolno
nam go pominąć milczeniem.

„Rząd polski zwrócił już uwagę

w kierunku polskiej kolonizacji. Nie-

stety, niewiadomo z czyjej prźyczy-

ny, stwierdzić wypada, że wydatki
łożone przez Rządpolski obracają
się raczej na zgubę emigracji i pol-

Skości. Oto przyjeżdżają w nasze

strony wysłani podobno przez rzą
zarażeni herezją,

należący do różn

Narodowego, nauczyciele których о-

nałem La Manche

** Jakiż wynik?akiż wyni
Oto kobe kanclerz Hitler,

który i tak, nie czekając na nic, już...
zbroi Niemcy co się zmieści, docze-
kał się poglądów Anglii i Włoch
znaczących poprostu, że ten stan
rzeczy należy..  uświęcić zgodą
państw.

Są jednak i państwa, których od
Niemiec nie oddzielą ani kanał, ani
 

zebranie: Rezitltat zgóry wiademy:pogrom,

 

DZIENNIK MILEŃSKI_

asy.
Skoro nakoniec dodamy, że trzecie

| Ai koło im. Mickiewicza, również
nie pracuje w powiecie, a w mieście obja-
wia działalność bardzo nieznaczną, to obraz
rumowiska oświatowego w Przemyślu bę-
dzie gotowy.

A przecież tak, jak w Przemyślu, dzie-
je się w całej Małopolsce. Tragedji T. S. L.

nie należałoby może poświęcać tak dużo
miejsca, gdyby nie była ona równoznaczna
z tragedją polskości.

Wśród robotników Łodzi,
Skoro poruszyliśmy sprawy pro-

wincjonalne, skorzystajmy z okazji i
przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w
innych dzielnicach.

Oto „Kurjer Poranny* drukuje
reportaż o nastrojach wśród robotni-
czych mas w Łodzi. Nastroje te autor
reportażu określa mianem posępnych
bo też trudno się temu dziwić, skoro
w tym samym czasie, kiedy ,elita'
urzędnicza uchwala sobie grube
pensje, w Łodzi, jak pisze organ wo-
jującej sanacji

Tysiące robotników zarabia od 12 do

15 złotych tygodniowo, gdyż pracuje tylko

trzy lub cztery dni w tygodniu. Dla tej ka-
tegorji podwyższenie świadczeń, najmniej-

sze nawet, jest poprostu odjęciem kawałka

chleba od ust ich dzieciom. Robotnicy tacy

płacą na Fundusz Bezrobocia, z którego w

myśli przepisów nigdy nie będą mogli ko-

rzystać, bowiem musieliby przepracować

156 dni w roku, aby podlegać dobrodziej-
stwu ustawy. Obliczam z wieloma robotni-
kami wszystkie szanse. Okazuje się, iż pra-

cującym niepełny tydzień, brakować będzie

po parę dni do ustawowego czasokresu.

Ale to są troski ludzi, którzy mają pra-

cę. Żywią się kartoflami i chlebem, mieszka-

ją w nędznych norach. Jeżeli myślą o wal-

ce, to naprawdę dlatego tylko, że chcą żyć.

Obraz istotnie posępuy, a przy-
tem sanacyjny dziennikarz zdobył
się na ten raz na należytą ocenę
„dobrodziejstw* nowej ustawy ubez-
pieczeniowej którą sanacja obda-
jrzyła warstwy pracujące.

Kwiatek prowincjonalny.
By mieć kompletny obraz tego,

co się dzieje na prowincji, przyta-
czamy poniżej korespondencję z
Chodorowa, zamieszczoną w „Ro-
botniku*, Czytamy tam: `

Po stwierdzeniu nadużyć i wprost ban-
dyckiej gospodarki w gminie m. Chodorowa
przez komisję lustracyjną, zarząd śminy z

burmistrzem Wanatowiczem został usunię-

ty, a komisarzem mianowano p. Stanisława

įJaksę Rožena. Ow p. Rożen był jakimś
dyśnitarzem w Przemyślu, skąd z niezna-

nych nam w tej chwili powodów został
zwolniony. *

Stwierdzone nadužycia w gminie cho-

„dorowskiej sięgają podobno olbrzymiej jak

na tutejsze stosunki kwoty 37 tysięcy zło-

tych. Mimo jednak stwierdzenia tego, że

„kasa gminna była równocześnie prywatną
kasą dygnitarzy miejskich, bo szałowano

majątkiem publicznym w sposób wprost
kryminalny, sprawcy nadużyć pozostają

ciągle na wolności, ograniczono się tylko do

wyrzucenia ich z zajmowanych stanowisk.
Na wolności jest dalej burmistrz Wanato-

wicz, wolnym jest rachmistrz Lewak, który
się nawet przechwala, że .nic. mu się stać

nie może i nikt z tych zarządców śminie nie

będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Opowiada on, że przecież nie może być

ścigany za to, że z budżetu gminnego wziął

7 tys. zł, bo pieniądze te dla „Strzelca

wypłacił do rąk samego starosty! Dostawcą

szutru dla gminy był „Strzelec'; ile tego

szutru dostarczono, on za to nie może od-
powiadać. Również nie może być pociągnię-
ty do odpowiedzialności za to, że z kasy

śminnej zapłacono rachunek za mundury

dla „Strzelca”. Wystawione za te mundury
weksle wykupiła kasa miejska, pokrywając

ten wydatek z rubryki... „opieki społecz-
nej” (1).

W ten sposób tłumaczy się p. Lewak,
że sobie nic nie przywłaszczył, bo pieniądze
za wiedzą władz nadzorczych poszły na

| „państwowe” cele...

| Oczywiście p. burmistrz Wanatowicz i

! rachmistrz Lewak byli „Sanacyjnymi“ dygni-

! tarzami...

| - Komentarze chyba są zbyteczne!

 
 
 

Zaamienne oskarżenie ze strony polskiego
ks. misjonarza.

Na łamach ostatniego numeru byczaje nie stosują się wiele razy do
5аżadnych przepisów etycznych

wśród nich tacy, co nietylko że wy-
stępują 'wrogo przeciw religji, lecz

' przyjechali tupo to jedynie, by cał-
„kiem rozluźnići tak mało już krępu-
jące węzły moralności... Mają to być
przewodnicy rodaków na obczyźnie,
Ci to apostołowie polskosci otrzymu-
ją wysokie zapomogi od Rządu, pod-
czas gdy kapłan katolicki — Polak,
co z takiem poświęceniem udziela'
się bezinteresownie swym braciom-
rodakom, nie może ani grosza otrzy-
„mać, owszem spotyka tylko czarną.
niewdzięczność, szyderstwo w tutej-|

d' szych gazetach, kt.re uwodzą iuprze |

Min.

WARSZAWA (Pat). Pan mini-
ster skarbu Zawadzki ogłosił dziś
następujący wywiad w sprawie pol-
skiej polityki walutowej,

Jak p. minister zapatruje się
na wysuwane miejscami poglądy, że
w zakresie polityki monetarnej Pol-
ska nie idzie dostatecznie za zaryso-
wującemi się prądami?

Istota pańskiego pytania dotyczy
nietyle chwili obecnej, ile porusza
zgadnienia, które były rozważane i
zostały rozstrzygnięte już bardzo
dawno. Wchodząc już w r. 1930 na
drogę polityki gospodarczo-finanso-
wej, która obecnie powszechnie zo-
stała uznana za słuszną, Polska mia-
ła do rozstrzygnięcia zasadnicze py-
tania. Chodziło o to, czy iść po dro-
dze paijatywów i eksperymentów
na krótką metę, czy też w trafnem
uznaniu, że poziom gospodarki, za-
równo publicznej, jak i prywatnej
nieuchronnie musi się obniżyć, do-
stosować się do tego faktu. W! tym
momencie przez wybór drogi Polska
znalazła się w mniejszości na tle
prawie że ogólnej tendencji uchyla-
nia się przed niepopularnemi de-
cyzjami łatanią i wreszcie spóźnio-
nego ustępowania pod naciskiem
okoliczności. Jak pan widzi, zasa-
dniczo decyzje nasze zapadły już
dawno. Wynikły z nich konsekwen-
cje w zakresie polityki monetarnej i
mam wrażenie, że stosiunes do nas
najpoważniejszych sfer finansowych
świata, przejawiający się w kilku za-
wartych ostatnio tranzakcjach, przy-
znał nam zupełną słuszność.

Rozumiem jednak, że w obliczu
wypadxów ostatnich — dalszego ob-
niżania się kursu walut anglosaskich
i projektowanego obniżenia parytetu
korony czeskiej — sprawa ta budzi
zainteresowanie. Przyczyny dla któ-
rych Czechosłowacja widziała się
zmuszona do dewaluacji swojej wa-
luty, w Polsce nie egzystują właśnie
dzięki tej polityce  gospodarczo-
finansowej, którą stosujemy od
trzech iat. Dla przykładu wskażę,
że bilans handlowy Polski jest stale
dodatni, a ostatnio obserwujemy na-

ści naszego deficytu budżetowego,
wiadomo jednak wszystkim dosko-
nale, że deficyt w budżecie na 1934-
35 r. wchodzącym w ży.ie z dniem
1 kwieinia br., jest faktem przewi-
dzianym i dokonanym, którego nic
mie zmieni nawet spory, czy będzie
on wynosił 50 czy też 250 milj. zł.,
czy wreszcie zamknie się w jakichś
innych cytrach. Ale nie o to chodzi,
Chodzi nam o sposób pokrycia tego
deficytu.

Jest rzeczą prawie pewną że
rząd, dążąc do pokrycia deficytu bud
żetowego, ucieknie się do operacyj
kredytowych na rynku wewnętrz-
Inym, emitując jakąś pożyczkę wew-
"netrzną, choćby na wzór ostatniej
|pożyczki narodowej. Poruszając
znów ten temat, praguiemy przy-
'pomnieć, że zwracaliśmy uwagę na
jfakt, iż nieuniknione deficyty budże-
|towe 1 pokrywanie ich pożyczkami
wewnętrznemi podetną do reszty i
tak nikłe podstawy naszej kapitali-
zacji.

Dzisiaj sprawę pokrycia deficytu
budżetowego oświetlimy z innej nie-
co strony, oddając głos dziennikarzo-
wi prorządowemu, jakim jest kra-
kowski „Czas“,

Zdaniem tego pisma pokrycie de-
ficytu budżetowego zaciągnięciem
pożyczki wewnętrznej jest możliwe,
lale nie jest bez poważnych zastrze-
Jżeń, a to ze względu na drożyznę
kredytu u nas, na szczupłość rynku
|kredytowego i jego dezorganizację.
| Nadmierne zapotrzebowanie kredytu
lze strony państwa jest w naszych
warunkach główną przyczyną dro-
iżyzny pieniądza i zmniejsza dopływ
kredytu na cele gospodarcze. Z dru-
giej strony nasza publiczność kupuje
papiery państwowe tylko w bardzo
nieznacznej mierze. Nasze banki ak-
lcyjne są zbyt słabe, by mogły przej-
mować całość emisyj skarbowych a
towarzystwa asekuracyjne również
nie mogą tego robić, ponieważ śnę-
bi je konkurenc'a ubezpieczeń pań-
stwowych. Tak przedstawiają się w
najogólniejszem _ streszczeniu wy-
wody „Cząsu* ra temat możliwości
kredytowych dla państwa na naszym
rynku pieniężnym.

Wi tej sytuacji jednak rząd zna-
lazł rozwiązanie. За
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Zdokycze techniczne na polu e-

Można spierać się co Jo wysoko-*

skarbu Zawadzki
o polskiej polityce walutowej.

wet pewien wzrost nadwyżki eks-
portu nad importem, niepomyślne zaś
kształtowanie się bilansu handlowe-
go Czechosłowacji było, w/g oświad-
czeń czeskich, bezpośrednią przy-
czyną podjętych zarządzeń. Do de-
cyzji rządu czeskieśo doprowadził
niewątpliwie także fakt że ceny we-
wnętrzne utrzymywały się dotych-
czas na poziomie dość wysokim,
nieco wyższym od poziemu cen w
Polsce i cen światowych, a w dzie-
dzinie oddłużenia nie byio tak sta-
nowczych kroków, jakie dckonano
rok temu u nas.

I raz jeszcze chciałbym podkre-
ślić, że sytuacja budżetowa i kaso-
wa nie nastręcza na czas dłuższy

żadnych obaw, a mam głębukie prze-
konanie, że za rok minister skarbu
będzie mógł stwierdzić to samo.

— A zatem, panie ministrze
wnioskuję, że na odcinku polityki
monetarnej nasza linja wytyczna po-
zostaje bez zmiany?

Tak jest. Potwierdzić to panu
mogę z całym spokojem i stanow-
czością. Chwila obecna jest tylko
wykonaniem powzietych uprzednio
decyzyj. Nie różni się ona od ty-
godni poprzednich i miesięcy, które
je poprzedziły. Przypominam, że w
lecie roku ub. położyliśmy nasz
podpis na deklaracji państw bloku
złotego. Nie uczyniliśmy tego przy-
padkowo, akt ten bowiem był wy:
razem naszej niezłomnej woli utrzy-
mania stałości naszej waluty.

Poprzez wielkie wysiłki ofiary,
dzięki konsekwentnej polityce, Pol-
|ska osiągnęła równowagę polityczną
i społeczną i przystosowała się do
nowych warunków ekonomicznych
Jest dziś elementem ładu w chaosie
światowym. Nic nas nie może skło-
nić do zejścia z drogi niewątpliwie
ciężkie, ale którą mamy już prawie
całkowicie za sobą i która jedynie
prowadzi do dalszego zdrowego roz-
woju gospodarczego. Byłoby zdra-
dą wobec poniesionych dotychczas
przez społeczeństwo ofiar pogrążać
je dzisiaj w odmęt niepewnych eks-
perymentów. 

Deficyt budżetowy i jego pokrycie.
„,Toteż jest tajemniczą połiszyne-

la" — stwierdza prorządowy organ
konserwatystów krakowskich, — „że
„rząd lokuje swe papiery w instytuc-
"jach publicznych: w P.K.O.. ubez-
|pieczalniach i t d. W tym stanie
jrzeczy interes skarbu państwa jest
„nadmiernie zaangażowany w ciąg-
łym dopływie środków da P.K,O., u-
bezpieczalni i t, d. Dlatego to utrzy-
muje wciąż nadmiernie wysoką sto-
pę procentową od wkładów w PKO.,
choć oczywiście ze względów gospo-
darczych należałoby ją znacznie o-
bniżyć, Dlatego toleruje rozbudowy-
wanie ubezpieczeń społecznych,
choć ich gospodarcza szkodliwość
najmniejszej nie ulega wątpliwości.
Póki zapotrzebowanie kredytu ze
strony skarbu państwą utrzyma się
na obecnym poziomie, póty nie wi-
dzimy nadziei na znaczną i pow-
szechną a konieczną zniżkę stopy
procentowej i na uzdrowienie nasze-
$o rynku pieniężnego, co jest prze-
,cież nieodzownym warunkiem choć-
by złagodzenia bolesnych i gospo-
darczo szkodliwych procesów detla-
|cyjnych.

Wreszcie jeszcze jedna uwaga.
Pragniemy kapitalizacji. A czy słu-
szie? Człowiek, który składa 100 zło
tych na książeczkę w P.K.O. indy-
widualnie kapitalizuje. Ale jeśli te
100 zł. idą na pokrycie delicytu bud-
żetowego, to czy można powiedzieć,
że i społeczeństwo, jako caiość, ka-
pitalizuje?Z pewnością nie. Bo prze-
cież kapitału w kraju nie przybywa,
zachodzi tylko finansowanie
miernej konsumcji państwa.

Jednem słowem pokrycie kredy-
tem deficytu budżetowego jest moż-
liwe, ale szkodliwe, nie o wiele minej
szkodliwe od pokrycia deficytu na-
kręcaniem śruby podaikowej, w
skutkach. swoich do tej meiody po-
(dobne. Istotą rzeczy jest nadmierny
udział państwa w dochodzie spo-
łecznym. W jaki sposób zaństwo ten
udział wyssie to jest problem drugo-
„rzędny. Istotą rzeczy jest, że prze-
*rost budżetw państwa musi zawsze

!

nad-

 
wywołać drożyznę kredyiu, brak ka-!
pitału obrotowego, ciasnotę pienięż-
ną, spadek cen, wielkie wahania se-
zonowe, brak zbytu, zmniejszenie
konsumcji i produkcji, dezorganiza-
cję rynku pieniężnego.

ja w Polsce.
czość ta wzrosła o 35 proc., można

Idzają lud do kapłana, Ciężka ta skar lektryczności są wielkie. a możliwo- "więc mieć nadzieję, że nadal — acz-

jest szczodrzej- Alpy. Wśród nich jest Francja, na
' której ziemi toczyła się ostatnia woj-
na a która w tej chwili ma rząd zgo-
ldy i obrony narodowej, jest Belgja,
| mającą niemniej wymowne doświad-
czenia, jest Polska, jest Mała Entan-
ta są inne zaniepokojone Trzecią
Rzeszą państwa, wśród których i
wprost zagrożona Rosja. Trzebą bę-
dzie nieco poważniej pomówić i
„„„działać,

u nas zaczęło się dopićro stawiać
pierwsze kroki na tem polu. Jeżeli
spożycie energji elektryczne; w Pol-
sce na jednego mieszkańca oznaczyć
liczbą 100, okaże się, że dla Kanady
itrzymany liczbę 3,631. dla Stanów
Zjednoczonych 1,500, dla Francji 762,
dla Szwecji 2121 i t. d.

Nie ulega yątpliwości, że kryzys
odegrał w tej mierze pewną rolę. W
roku 1929 produkcja  energji elek-
trycznej u nas wynosiła około 3 mil-
jardów KWH, a w roku 1932 już tyl-

 

„księża polscy 1ych sekt Kościoła |ga, lecz niestety, prawdziwa”. (KAP) ;šci dalsze nieograniczone. Niestety, kolwiek zapewne w nader wolnem|
|tempie — będzie wzrastała. '
| Przyczyn małej, niemal niklej
konsumcji energji elektrycznej, jest
bardzo wiele. Na pierwszym planie
należy postawić słabę uświadomienie
wśród szerokich warstw ludności o
korzyściach i udogodnieniach, jakie
daje posługiwanie się elektryczno-
ścią. Stoi to w ścisłym: związku ze
słabem zaludnieniem naszych miast
które u nas są prawie wyłącznie kon
sumentami prądu. Zresztą podobnie
"rzecz się przedstawia i na Zacho-

ko 2,25 miljardów, czyli o 25 proc. I dzie, Wystarczy wspomnieć, że Lon-
Stanisław Stroński |mniej. Dopiero w roku 1953 wytwór-|dyn np. zuzywa rocznie więcej ener- 

Uigi kolejowe dla „eliły”.
WARSZAWA. (Pat). W związku

z wnioskiem, zgłoszonym przy roz-
patrywaniu budżetu Ministerstwa
Komunikacji w Sejmie, referent
budżetu pos. Wł. Starzak zwrócił się
do p. ministra komunikacji o przy-
znanie ulg przy przejazdach kole-
jami peństwowemi dla odznaczo-
nych krzyżem niepodległości.* Mini-
ster komunikacji przychylił się do
tego wniosku i począwszy od dnia
1 marca ulgi przysługiwać będą na
podstawie wykazania się legitymacją
z fotografją, wystawioną przez Ko-
mitet Krzyża. Dla odznaczonych
krzyżem niepodległości z mieczami
będą przyznane tekie same ulgi,
jak dla odznaczonych krzyżem
Virtuti Militari, a dla pozostałych
ulga będzie obowiązywała w tym
samym rozmiarze, co dla urzędni-
ków państwowych.

Samorządy
przeciw ustawie scaleniowej.

Centralne organizacje samorzą-
dowe postanowiły zwrócić się do mi-
nisterstwa opieki społecznej oraz
spraw wewnętrznych o znowelizo-
wanie ustawy  scalając. ubezpie-
czenia społeczne w ten sposób, by
pracownicy samorządowi zarówno
umysłowi, jak fizyczni zostali wyłą-
czeni z pod działania tej ustawy.
Zdaniem samorządów przepisy usta-
wy scaleniowej, dotyczące pracowni-
jków samorządowych wprowadzają
chaos i nowe, dodatkowe obciążenia
finansów samorządowych.

* °

Szczury uciekają!
Prasa žydowska donosi že do

Warszawy przybyła większa grupa
studentów „obywateli polskich”,
którzy opuścili terytorjum Austrji w
związku z ostatniemi wydarzeniami.
Są to oczywiście studenci żydzi. U-
ciekinierzy zamierzają starać się o
zaliczenie studjów na wyższych u-
czelniach polskich,

Jak wynika z powyższego, wyż-
szym uczelniom w Polsce grozi no-
wy zalew żydów. Najpierw zjechali
„obywatele polscy'* z Niemiec, teraz
zjeżdżają z -Austrji, a w niedługim
czasie zaczną zjeżdżać z innych kra-
jów. Okręt tonie — szczury ucieka-
ją... .W tych-warunkach” jest rzeczą
„niecierpiącą zwłoki, aby zostały na-
tychmiast wprowadzone obostrzenia
jprzy nostryfikacji dyplomów zagra-
nicznych uczelni,

ahupajcie polskie śledzie
1 polskiego  morza»|

Z Łodzi donoszą: Członek Stron-
nictwa Narodowego p. Stanisław Ce-
giełka, powziął szczęśliwą myśl za-
jęcia się handlem śledzami, który
dotychczas na terenie b. Królestwa
jest monopolem żydów. Cegiełka wy
kupił patent i stanął z beczką śledzi
na rynku bałuckim w Łodzi. Na gło-
wę założył czapkę z napisem: „Pol-
skie siedzie” i sprzedając. wykrzy-
kiwał przez tubę: „Kupujcie polskie
śledzie z polskiego morza!', Tak
trwało kilka dni. P. Cegiełka sprze-
dał śledzie, a żydzi, stejący obok,
trącili w handlu na rzecz konkuren-
ta. Ponieważ w dodatku sprzedawał
lepsze, śledzie, niż handlarze żydow-
scy po tej samej. co oni, cenie dosz-
„ło do tego, że zaczęli u niego kupo-
wać także żydzi. To już wyprowa-
dziło z równowagi konkurentów ży-

 
d- dowskich. Sprowadzili policję, która

skoniiskowala p. Cegiełce tubę i za-
broniła zakładania czapki z napisem:
' „Polskie śledzie,

Gdy p. Cegiełka na drugi tydzień
, zjawił się znów na rynku, aby sprze-
dawać śledzie, policja zabroniła mu
łego i zabrała go najpierw do komi-
sarjaiu a stąd do starostwa grodz-
„kiego, które ukarało p. Cegiełkę 10
zł. grzywną!! Od wyroku cdwołał się
p. Cegiełka do sądu okręgowego,
, który zwolnił p. Cegiełkę od winy
ji kary, stwierdzając, że w Polsce
j wolno sprzedawać śledzie z polskie-
„80 morza.

O akinių wOE akiai ala

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
burzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA

, GORZKA MORSZYŃSKA w dawce od 1 do
' 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.
| ь 5429—11
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REDNET POZAPOTC ENTNTIEIPTS,

gji elektrycznej, aniżeli cała Polska.
Dużem utrudnieniem w rozpow-

szechnieniu się spożycia energii e-
lektrycznej jest zbyt wysoka taryfa.

Kierownicy naszych przedsię-
biorstw elektrycznych wskazują, że
zniżka cen za prąd rzekcmo nie po-
ciąga zwyżki konsumcji. Na dowód
przytacza się Warszawę gdzie ce-
nę zniżono o 30 proc., a spożycie
wzrosło tylko o 5 proc. Jeżeli cho-
dzi o skutek natychmiastowy, tak
jest istotnie, ale wzrost ten będzie
się odbywał stopniowo i w ciągu pa-
ru lat napewno luka wypełniona zo-
stanie, : į
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KRONIKA,
Kleska giodu na Wileūszczyznie objeta

okolo 20 tys. osėb.
Przybyli do Wlilna ziemianie z z komitetami lokalnemii organami

okolic Dzisny i Brasławia opowia- K. O.P., lecz wyżywienie przeszło
dają o niezwykle ciężkiej klęsce 20 tys. osób nie jest rzeczą łatwą
nieurodzaju, jaki nawiedził te po- i potrzebne są większe iransporty
wiaty. Na terenie tych powiatów w artykułów żywnościowych, których
skrajnej nędzy znajduje się przeszło brak daje się we znaki,
20 tys. osób. Żywią się one, czem się| Ostatnio również dotknęła klęska
da. Włościanie jedzą chleb z kory,|głodu 1 powiat mołodeczaiiski, gdzie
a zamiast ziemniaków gotują łupińy | ludność nieraz niema kawa!tka chle-
i odpadki jarzyn, ba. Zbliżają się wiosense zasiewy,
W powiatach tych kio elio |as ludność wiejska w stodołach nie-

wypadki zgonu z wycieńczenia i ma absolutnie ziarna. Oczekiwana
głodu. Władze administracyjne w.jest pomoc rządowa.
miarę możności niosą pomoc wraz

Akeja piekarzy wileńskich
na rzecz głodującej ludności.

Piekarze wileńscy łącznie z in-'tykułów żywnościowych dia głodu-
nymi przedsiębiorcami artykułów jącej ludności, Pierwsze zebrane
spożywszych prowadzą akcję w kie- transporty żywności zostały prze-
runku zbierania ofiar w postaci ar- kazane komitetowi.

Epidemimia odry nie słabnie.
249 nowych zasłabnięć.

Mimo energicznie prowadzonej 7, tyfus brzuszny 2, tyfus plamisty 1,
przez miejskie władze lekarsko- plonica 9, btonica 13 dretwica kar-
sanitarne akcji walki z szerzącą się ku 1, róża 4, krztusiec 42 (w tem 4
epidemją odry, choroba ta niemal zgony), gruźlica 17 (zgonów 8), ja-
z każdym dniem się rozszerza. iglica 2,

Tak naprzykład w tygodniu ubie-| Ogółem w
głym zanotowano na terenie Wilna 'chorowało 347 osób, w tej liczbie 12
nowych 249 wypadków zasłabnięć, zmarło. Uderza poza odrą raptowny
co w porównaniu z tysodniem po-, wzrost zasłabnięć ną krztusieć, co
przednim stanowi wzrost liczby za- zdawałoby się wróży początki epi-
chorowań o 48 wypadków. | demji tej choroby, Władze sanitar-

Z mnych chorób zakaźnych za- ne wytężają wszystkie wysiłki by
notowano następujące: ospa wietrzna z miejsca ją zlokalizować.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? SPRAWY MIEJSKIE.
Naogół chmurno i mg'sto, z roz-| Posiedzenie Rady miej:

pogodzeniami w ciągu dnia, PO”.sklej. W najbliższy czwartek 22
cząwszy odpółnocy kraju. Odwilż. | pm. odbędzie się plenarne posie-
Nocą na wschodzie i poludniu jesz-|qzenie Rady Miejskiej. Na porząd-
poż sa ozJ za” |ku dzienpym znajdzie się szereg
chodnie i północno-zachodnie. najaktualniejszych spraw samorzą-

DYŻURY APTEK. dowych, w tej iczbje także i statut
RAE w mccy dyżurują następujące pracowników komunalnych ao

Miejska — ul, Wileńska Nr. 23 (telef,| Stratu wileńskiego.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W. — Reorganizacja szpitalnictwa
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza'
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

miejskiego. Po zlikwidowaniu kli-
niki uniwersyteckiej w szpitelu św.
Jakóba daje się obecnie odczuwać
na oddziałach wewnętrznych brak

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. miejsc dla nowozgłaszających się
— J. E. Biskup Michalkiewicz chorych, o czem już zresztą po- 

jw dniu dzisiejszym wyjeżdża do Za- | dawaliśmy w numerze wczorajszym.
kopanego, powrót spodziewany jest| W związku z powyszem dowiaduje
w połowie marca. my się, że najpóźniej w początkach

|| —— Rozkład rekolekcyj w kościo- |marca magistrat uruchomi w szpi-
ach m. Wilna na czasWielkiego talu Św. Jakóba oddział chorób we-
Postu w 1934 roku. 1. Rekolekcje|*nstrznych obliczony na pomiesz-
parafjalne w kościele Niepokal Pocz. |<zenie 100 chorych. Przy oddziale
'N. M. P. w niedzielę I posiu 18 lute-| *eWnętrznym otwarty zostanie pod-ko — początek o godz. 5 wieczorem oddział neurologiczuy na kilkanaście

i trwają 19, 20 i 21 lutego — nauki o| !ŚŻek: SPRAWY PRASÓWE
godz. 6 rano i 5 wiecz.

2. W kościele po-Bernardyńskim — Konfiskata „Togu”. Władze
w I niedzielę postu 18 luiego począ-|administracyjne skonfiskowały wczo-
tek o godz. $ wiecz. i trwają przez |rajszy naklad „Togu“ za wydruko-
tydzień, nauki o godz. 6 wiecz. do 2|wanie artykułu,izawierającego szereg
niedzieli postu. fałszywych wiadomości kolidujących

z kodeksem karnym. *3. Wi kościele św. Kazimierza dla
niewiast, początek w I niedzielę po- SPRAWY PODATKOWE.
stu 18 lutego i trwają przez cały ty- Ważne dia sprzedawców
dzień, nauki o godz. 7 wiecz., a w|warzyw I owoców. Wobec czę-
niedzielę II postu 25 lutego rekolek- awek e nieporozumień oraz ię:
cje dla mężczyzn przez cały tydzień,|potzebnych interwencyj u władz
dauki o godz. 7 wiecz.

4. W kościele św, Mikołaja — dla
Litwinów odbędą się w I tygodniu
postu, początek w I niedz, postu 18
lut. o godz. 6 wiecz. i trwają 19, 20 i
21 lutego, nauki o godz. 6 rano 1 6
wiecz.

5. Dla Tercji św. Franciszką i
św. Dominika w kościeie św. Du-
cha — począwszy we środę po 1 nie-

dzieli postu 21 lutego o 4. 6 wiecz.

skarbowych i miejskich zaintereso-
wane władze wyjaśniają, iż sprze-
dawcy warzyw i owoców w hali
Miejskiej i na rynkach nie podlega-
ja zwolnieniu od podatku obroto-
wego. Sprzedawcy ci winni rów
nież posiadać świadectwo przemy-
słowe na prowadzenie przedsiębior-
stwa handlowego.

Wolni są tylko od tych podat-
ków wieśniacy, którzy przywożą na 

*Luiedzielę II postu 25 lutego o godz. 6

   

  

   

  

   

  

   

  

    

 

   

  

    

  
   

targ artykuły spożywcze, warzywa i
owoce.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wykłady o Akcji Katolic-
klej dia absolwentów katoiickie-
go seminarjum duchownego. W
piątek o godz. 8 wieczorem w lo-
kalu wileńskiego seminarjum du-
chownego  Rzymsko - Katolickiego
przy ul. Mostowej 10 rozpoczęły
się wykłady praktyczne dla absol-
wentów tegoż seminarjum.

Wykłady przeprowadzają funk-
tjonarjusze  Archidiecezjalnego In-
stytutu Akcji Katoličkiej na czele z
dyrektorem tegož instytutu ks. Fran-
eiszkiem Kafarskim.

Bierze w nich udział przeszło 30
osób.

Wykłady będą trwać do dnia 26
bież. mies.
— Doroczne walne zebranie

członków Związku Lekarzy odbędzie
10. W. kościele św, Pivtra i Pawła |się dziś o godz. 11 rano w lokalu
czątek we środę po niedzieli IV|lzby Lekarskiej (ul. Wileńska 25
stu 14 marca o godz. 6 wiecz, i|m. 3

twają przez 3 dni 15, 16 i 17 marca,
auki o godz. 6 rano i 6 wiecz.

11. W kościele Ostrobramskim,
czątek 'w niedzielę V postu 18
arca o godz. 5 i pół wiecz. i trwają
zez 3 dni 19, 20 i 21 marca, nauki
godz. 9 i pół rano i 5 i pół wiecz.
12. W, kościele św. Jakóba, po-

ątek w poniedziałek po niedzieli
postu 19 marca o godz, 6 wiecz. i

twają przez 3 dni 20, 21 i 22 marca,
Auki o godz. 6 rano i 6 wiecz.

Z MIASTA.
— Konsuiat łotewski w Wii

le zawiadamia, że w dn. 21 bm.
$dzie nieczynny.

trwają przez trzy dni 22, 23 i 24
lutego — nauki o godz. 6 rano i 6
ieczorem.

6. Dla parafji św. Jana i św. Du-
ha w kościele św. Jana początek w

Wiecz. i trwają przez trzy dni 26, 27
128 lutego, nauki o godz. 6 rano i 6
wieczorem.

7. W kościele W.W, Świętych —
Misje od II niedz. postu 25 lutego do
II niedzieli postu 4 marca — przez
tydzień.

8. Rekolekcje w kościele Serca P.
ezusa, początek we środę po III

Niedzieli postu 7 marca o godz. 6 w.
trwają przez trzy dni 8, 9 i 10 mar-

„Ta, nauki o godz. 6 rano i 6 wiecz.
9. W kościele św. Rafała, począ-

ek w niedzielę IV postu 11 marca o
odz. 6 wiecz. i trwają przez 3 dni
2 13 14 marca, nauki o godz, 6 ra-
o i 6 wiecz.

— Walne Zebranie Chrześci-
jańskiego Związku Służby Żeń-
skiej i Domowej im. św. Zyty
odbędzie się dziś o godzinie 5 w
lokalu własnym, przy zaułku Kazi-
mierzowskim Nr. 3. Wstęp tylko
za okazaniem legitymacji członkow-
skiej.

— Walne Zebranie Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Dozorców Domowych w Wlinie
odbędzie się dziś o godzinie 1 min.
30 pop. w sali przy ulicy Metropo-
litalnej Nr. 1. Wstęp jedynie za
okazaniem Legitymacji członkow-
skiej. 

Podbój ekonomiczny Wileńszczyzny
przez Litwę.

Sporządzony wykaz nabytych'skich nabyto 18, folwarków 32 wraz
przez Tymczasowy Komitet Litewski |z lasami i łąkami. Koszta nabytych
nieruchomości w Wilnie i na pro- |nieruchomości w ciągu 1933 r. wy-
wincji przedstawia się w cyfrach na- |noszą 3 mil. 728 tys, 659 zł.
stępujących: domów murowanych w Preliminarz Komitetu Litewskie-
Wilnie 13, domów murowanych w|go na rok 1934 przewiduje około
Święcianach, Lidzie, Grodnie, Su-|2 mil dolarów na kupno nierucho-
wałkach, Oranach i w innych miej-|mości, urządzenia szpitali, spółdziel.
scowościach województw kresowych ni, kolonij letnich, sanatorjum, schro-
28, drewnianych 62. Majątkėw ziem- 'nisk i t. p.

Przeciwko prześladowaniem
Polaków na Litwie,

Protest Związku Oficerów Rezerwy.
Zarząd Okręgu  Wileńskieśo W. P., zrzeszonych w Okręgu Wi-

Związku Oficerów Rezerwy, wobec leńskim Z. O. R., protestuje katego- |
laktów terroru stosowaneżo przez |rycznie przeciwko nieludzkiemu tra-
rząd Litwy Kowieńskiej w stosunku, ktowaniu przez rząd kowieński na-,
do mniejszości polskiej na Litwie, szych braci — rodaków z poza blis-!
wyrażającego się w masowem aresz- kiego kordonu i zarazem zwraca się
towaniu działaczy spolecznych i do Rządu Najjaśniejszej Rzeczypo-;
oświatowych na Litwie w zamyka- spolitej z prośbą o poczynienie:
niu szkół polskich i innych aktach wszelkich kroków w kierunku obro-|
gwałtu, na swem plenarnem posie- |ny godności Narodu Polskiego i w!

 
dzeniu w dniu 17 lutego b. r. powziął celu ulżenia doli Polaków na Li-į
następującą rezolucję: "twie“,

„Dwa tysiące olicerow rezerwy |

Demonstracja litewska w Swięcianach. |
Do czege służą Szkoły litewskie.

W szkołach litewskich odbyły się.
odczyty i prelekcje, na których

Ze Święcian donoszą, iż z pole-
cenia Tymczasowego Komiletu Li-
tewskiego w Wilnie akademja w 

tygodniu minionym |F;twy, urządzona przez społeczeń-

jdowania szkolnictwa wWiieńszczyź-

nauczyciele i kierownicy szkół li-
tewskich tendencyjnie uświadamiali|

młodzież. :

Szkoda, że tych odczytów i pre-
lekcyj nie przerwano na półsłowie .

; na znak protestu! I
nie. :

żuchwałe wystąpienie Litwinów
w pow. Suwalskim

Dwa sztandary państwowe  li-
tewskie i ulotki antypolskie skon-
fiskowano na terenie powiatu su-

związku z 16 rocznicą niepodległości

stwo litewskie, podobnie jak w Wil-
„nie została przerwana na znak pro-
|testu z powodu rzekomego prześla-

związku z 16 rocznicą niepodległości
Litwy. Równocześnie w kiiku wsiach,|

y е zamieszkałych przez ludność litew-|!
walskiego, gdzie agenci litewscy|ską, rozwiązano nielegalie zebrania |rozwinęli szkodliwą działalność w informacyjne.

GRERE RANCZO TI RT ATRI IO

— Wtorek Artystyczny w Kiu- SPRAWY AKADEMICKIE.
ble Prawników. We wtorek 20| — Zebranie Sekcji uświadomieniabm. o godz. 8 m. 30 odbędzie się religijnego Sod. Marj, Akademików
herbzta towarzyska urozmaicona|U, $. B. z referatem „O zakonach”
działem koncertowym przy łaska-|odbędzie się dziś o godz. 4 popoł. wwym współudziale: p. Heleny Dal i |lokalu sodalicyjnym (ul. Wielką 64).pp. Mieczysława Węgrzyna, Karola| Goście mile widziani.
Szaniawskiego i Samuela Chonesa.| — Z Koła Filozoficznego Stud= 5 zo et: przez człon=|U, S, B. Dnia 19 b. m o godz 8w mile widziani. wiecz, w lokalu Seminarjum Filozo-— Herbatka Koła b. wycho- ficznego (Zamkowa 11) ośbędkak się
va gimn. SS. Nezaretańek|VIII zebranie naukowe Koła z refe-wat ad dziś o godz. 4 pp. W|ratem kol. Janiny Adolphówny p. t.
s R ati ь „a „Pogląd na świat, czy filozofja narz erbatką odbędzie się od-|mjarę człowieka współczesnego?"

czyt prof. Staszewskiego pt.: „Na-|p. referacie dyskusja. — Goście milewrócenie znanego kontrawersjoni- widziani.

DOBROCZYNNOŚĆ.
sty Arnolda Sunna*,

ч e I S — Rozwój kuchni dia najbied-
ze zwy! św tede maca»gy beż) nana > e?
ak ori eugenicznej (ui. Żeligow- 2 80 BRE ao
pó 4) kpt. Z. Tymański wygłosi poleona 6 kuchnia dla najuboższychodczyt na temat „Zbrodniarze w|mieszkańców naszego miasta, zor-świetle antropologji „i psychologii”.| ganizowana przez Archidiecezjalny„Wstęp wolny. Początek o godz, 5!/:|wiązek Towarzystw  Dobroczynno-

šci „Caritas“, w ostatnich dniach
wiecz.

—., Odczyt p. t. „Choroby dzie- |znacznie rozszerzyła swoją dzialal-
ność.

cięce"*, Akademickie Koło Polsk.

Na początku projektowano wy Macierzy Szkolnej urządza dziś o
PBC 6 wiecz. sy lokalu biura P.M.S.,|dawanie stosunkowo niewielkiej ilo-ul. Wileńska 23 m. 9. popularny od-|ści obiadów około 100 dziennie. WWie p. t nas A zk + —Įstosukowo bardzo krótkim czasieistęp na odcz ezpłatny. akcja z bonami jałmużniczemi roz-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. |winęła się do tego stopnia, że u-—. Związek Lechów (Buksżia 2)| możliwiła zwiększenie obiadów Dzię-S oje jutro dn. 19 o godz.|ki więc temu zwiększono ilość obia-wieczór dyskusyjny z referatem|dów podwójnie. Obecnie wydaje
się już 200 obiadów dziennie.

na temat — nowa ustawa wybor-
cza, a wybory do Rady miejskiej w W miarę zaś gromadzenia fun-

duszów na ten cel „Caritas“ będzie
Wilnie. Wstęp wolny — goście mile

ilość obiadów stale zwiększał.
widziani.
— Zarząd Chrz. Zaw. Malarzy| ||

zawiadamia, że w krótkim zda „ve Wieczornica dla słow.
otwierają się kursy  rysownictwa,|Dziś 0, godz, 3 w lokalu FP, M,S., ul.orgaaizowane wyłącznie dla człon-|Wśleńska 23 m. 9, odbędzie sięWie-ków, zrzeszonych w Chrz. Źw. Zaw. |czornica dla ulicznikėw. — Na pro-Malarzy. Zarząd wyraża nadzieję,|sram Wieczornicy złożą się: gry i
ikony, o pie Žana M zabawy, wspólny podwieczorek oraz› ur- i ihust:
sy rysownictwa. Zapisywać się moż- pa a aarena Per
na od dnia 19 bm. między godz. :
5—6 w pokoju 17 w lokalu Chrz.
Zw. Zaw. przy ul. Metropolitalnej 1.
Informacje tamże.
i5 — Strajk robotników skórza-
nych. Wczoraj wybuchł na terenie
(Wilna strajk robotników skórzanych.
Powód strajku ekonomiczny. Straj-
kuje około 300 osób.

1

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Obława wśród szumowin miej-

skich. Nocy wczorajszej władze bez-
pieczeństwą przeprowadziiy obławę
wśród szumowin miejskich, przepro-
wadzając jednocześnie rewizje we
wszystkich podejrzanych lokalachi

linach złodziejskich, 'SPRAWIY ROBOTNICZE, | ”* ku tej akcj— Amatorski Teatr Robotniczy. Za W wyniku tej akcji zatrzymano
staraniem Sekcji Teatralnej  Chrz. ukziś | kilkunastu złodziei i rzezimieszków,
Rob. odbędzie się przedstawienie amator- poszlakowanych o ostatnie napady i
skie, na którem odegrane zostaną „Dziesią- | kradzieże, Jednym z celów obławyty Pawilon" —dramat w' i-ej odsłonie ii było poszukiwanie morderców &. р.„Przygoda młynarza* — obrazek lud S ik3-chodsłonachHeleny Romer. 7 „gen. Rymkiewioza. Czy znaležli się

Powyższe przedstawienie odbędzie się '0ni między aresztowanymi wyjaśniw sali teatralnej Chrz. U. R. ul. Metropoli- toczące się dochodzenie,talna Nr. 1, Początek punktualnie o godz. 6 | — Strzały na ul. Kolejowej, Na tle za-

  WBC, ;targu o wybicie szyby w oknie piwiarni
przy ul. Kolejowej Nr. 3 na ulicy przy pi-
į wiarni powstała bójka między właścicielem

J E ©© R© i Eluaiųi Sosnowskim Kazimierzem a jakimš
osobnikiėm o nieustalonem nazwisku, W

MAG,A. BUKOWSKIEGO czasie bójki Sosnowski oddał kilka strza-

tala Żydowskiego w stanie niezagrażającym

TR AN | U dzieje skradli patefon, futro damskie, biżu-

Kolonji Magistrackiej skradziono 20 szyn

T łów z rewolweru, raniąc niejaki Mina-ZWIEKSZĄWACEWŻMACNIAOGÓLNIE | Kominy 26) w. prawi
życiu.

> terję, 85 zł w gotówce i inne rzeczy, ogól-UTECZNY | x.:— Wykradziono

wąskotorowych, wart. 200 zł.

 

    

rękę i nogę, Rannego odwieziono do szpi-

j kania Morawskiej Pauliny (Cicha 1—9) zło-

odwórza domu Szejmiuka Wigdora w kowskiego Bolesława (Kominy 26) w prawą

STOSOWANY. JEST

— Na uł, Cichej niespokojnie, Z miesz-

8MACZNY w UZM©IU z szyny wąskotorowe,

zz

@ше ой sprężystości

 

 

PIERWSZY KRAJOWY NOŻYK
£ PODŁUŻNYM WYKROJEM

 

I o WYKROJOW
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Niefortunny pomysł

    

upaństwowienia dobroczy nności.
NĄ zasadzie słusznem jest, usta-

'wowo zresztą zastrzeżone prawo do

„kontroli i wglądu we wszelkie prze-
jawy życia społecznego. Jeżeli jed-
nak ingerencja ta wkracza w dzie-
dzinę akcji dobroczynności społe-
czeństwa, opierającej się na uczuciu
miłosierdzia, akcji z założenia swego
dobrowolnej, połączonej nietylko z
ofiarami pieniężnemi, ale i z ofiarną,
pełną poświęcenia pracą jednostek
—tutaj z wkraczaniem administracji

oficjalnej należy być ostrożnym,
gdyż może ono wyrządzić dotkliwe
szkody, utrącając niejedną pożytecz-
ną inicjatywę.

Ostatnio pojawił się komunikat o
przygotowywanym jakoby przez mi-
nisterstwo opieki społecznej osobli-
wym projekcie „regul:minu“ dla
kuchni, wydających strawę ubogim.
Komunikat ten cytuje dosłownie:

„Ministerstwo Opieki Społecznej ustala
obecnie regulamin dla prowadzonych przez
organizacje społeczno - dobroczynne kuchen
dle bezrobotnych i ubogich. Praktyka wy-
kazała mianowicie, że takie kuchnie, zale-

organizacji i dobrej

 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob-
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie,
bóle głowy, obłożony język, biadą cerę,

łatwo usunąć, stosując naturalną wodę
gorzką „Franciszka-Józeia”, biorąc wieczo-
rem przed udaniem się na spuczynek pełną
szklankę, Zalecana przez lekarzy.  32573/1

featr i Muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dziś

o godz. 8 wiecz. w dalszym ciągu „Pieniądz
to nie wszystko”, :
— Dzisiejsza popołudniówka. — Dziś,

o godz. 4-ej „Kobieta i szmaragd” — ko-
medja angielska. Ceny propagandowe. 3

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś
ostatnie przedstawienie „Nitouche** po ce-
nach zniżonych. Początek o godz. 8.15.
Zniżki ważne.
— „Marjetta* po cenach propagando-

wych grana będzie dziś o godz. 4-ej po poł.
— Poranek dla starszych, dzieci i mło-

dzieży w „Lutni”, Dziś w niedzielę o godz.
12 m. 30 doskonała komedjo-bajka „Staś
lotnikiem*”, która zdobyła wielki sukces
artystyczny dzięki świetnej grze artystów z
Wyrwicz-Wichrowskim na czele, baletowi
żywych lalek, primabaleriny p. Góreckiej,
oraz niezwykle ciekawej i pełnej humoru
treści sztuki, Ceny miejsc od 25 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 18 lulego.

9,00: Czas. Muzyka. 10,06: Muzyka re-
ligijna. 10.30: Nabożeństwo. 11.57: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symło-
niczny z Filharm. Warsz. 13,00: Pogadanka
muzyczna, 1400: Audycja dia wszystkich.
15.00: „O  przechowaniu i użytkowaniu
obornika“ — odezyt. 15.20: Koncert. 16.00:
Transm. zakończ. niarciarskiego Szlakiem
II Brygady i uroczystości huculskie (Tr. z
Worochty). 16.30: Muzyka czeska (płyty)
16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Mieszkanie
jednoizbowe“ — odczyt. 17.15: Koncert
muzyki polskiej. 18.15: Odc. pow. 18,30:
Transm. Akademji Papieskiej. 19.30: Radjo-
tygodnik dla młodzieży. 19,25: Godzina ży-
czeń (płyty). 21.00: „Meksykańskie miasto
bogów” —felj. 21.15: Muzyka z płyt. 21.25:
Wiad. sport. 21.45: Koncert („Sowizdrzal“
— Ryszarda Straussa). 22.05: Wesoła fala
lwowska. 23,05: Kom. meteo:.
zyka tan.

Poniedziałek, dnia 19 lutego 1934 r.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Marsze (pły-

ty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna
(płyty). 12.30: Kom. meteor. 12,33; Muzyka
przyjemna (płyty). 15.15: Pogadanka łowiec-
ka. 15.40: Koncert dla młodzieży (płyty. Mu-
zyka węgierska, 16.20: Wspiczesne pieśni
polskie w wyk. Zofji Wyleżyńskiej (sopran),
przy fortepianie Stanisław Węsławski, 16.40:
Francuski, 16,55: Koncert. 18.00: „Jak się
robi cukier* — odczyt. 18.20: Audycja żoł-
nierska. 18.45: Słynne pieśniarki (płyty).
19.15: Odc. pow. 19.25: Odczyt aktualny,
19.40: Kom. sportowy. 20.02: Koncert, 21.00:
„Nasze sukcesy łyżwiarskie" — felj. 22.00:
Koncert rewellersów kobiecych. 22.35: Mu-
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Poranek symfoniczny.

| O godz. 12,15 rozgłośnia wileńska po-
"łączy się z salą Filharmonji Warszawskiej
i transmitować będzie koncert pod dyrekcją
Zbigniewa Dymmka. Orkiestra wykona
Suitę wieków średnich A. Głazunowa, Ka-
prys włoski P. Czajkowskiego, W drugiej
części ceniony pianista Juljusz lsserlis ode-
gra Koncert fortepianowy E-moll Rachma-
ninowa z towarzyszeniem orkiestry W
przerwie p. Karol Stromenger wygłosi
pierwszą prelekcję z cyklu „2000 lat mu-
zyki”, ilustrowaną przykładami z płyt p. t.
„Muzyka grecka”,

Reportaż sportowy.
Narciarze wileńscy będą mieli sposob-

ność, dzięki transmisji radjowej, wziąć
udział w niedzielnym raidzie narciarskim
„Szlakiem II Brygady”, którego zakończe-
nie transmitowane będzie z Worochty o
godz. 16,00. Z zakończeniem raidu związa-
ne są uroczystości huculskie, których fra-
śmenty również usłyszymy przez radjo w
treściwym reportażu,

Akademja Papieska.
‚ Z okazji 12 rocznicy koronacji Ojca św.

Piusa XI odbędzie się w Warszawie uro-
czysta akademja w Sali Rady Miejskiej.
Program jej transmitują wszystkie polskie
rozgłośnie o godz. 18,30.

Te cztery,
‚ W poniedziałek o godz. 22-ej rozpocz-

nie się przed mikrofonem ciekawy koncert
w wykonaniu rewellersów kobiecych. Pro-
$ram zawiera siedem piosenek do popular-
nych melodyj tanecznych M. Jaworskiego,
Tymienieckiego, Klechniowskiej i Vorbon-
da. Bezpośrednio po tym koncercie aż do
zakończenia dnia radjowego daje radjofon
muzykę z kawiarni „Gastronomja”, 

23,10: Mu-|.

woli działaczy, prowadzone są różnie, Nie
w każdej kuchni porcje są odpowiednio po-
żywne i nie w każdej jednakowo dobrze
gotują, Z tego powodu w jednej kuchni pa-
nuje tłok (!), w innej zaś jest pusto (!).
W regulaminie Min. Opieki Sp. określone
będzie menu (!!), pozatem wielkość por-
cyj (!), wskazane minimum kaloryj i t. d.
W ten sposób wszystkie kuchnie będą je-
dnakowe“,

W. myśl projektowarych przepi-
sów musiałyby zatem władze admi-
nistracyjne ustalać menu dla każdej
z kuchen dobroczynnych zaglądać
do garnków, mierzyć ilość kaloryj w

potrawach i regulować ruch zgłasza-
jących się o pożywienie ubogich.
Trzebaby chyba specjalnego sztabu
kontrolerów - urzędników, rie mó-
wiąc już o tem, że takie wkraczanie
w dziedzinę dobroczynną, może wie-
le oliarnych jednostek zniechęcić,

Po Groszy foto-
25 grafja

w różnych pozach w clągu 10 minut
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT”

| Wileńska 5 I Wielka 27. |

w$peoert.
| Bieg narciarski,
| Dnia 17 b. m, na Marolinkach
„odbył się bieg narciarski na dystan-
„sie 5 klm. junjorów Szkoły Ogrodni-
|czej, Na zawodach był obecny wice-
ok Stanisław Zembowicz i
opiekun Koła p. prof, Kownas.

|  'W| zawodach osiągnięto następu-
jjące wyniki: I miejsce — R. Garula,
„Ii miejsce — N. Kwiatkowski, III
„miejsce — J, Waszkielis IV miejsce
"W. Kaszuba. Poza konkursem zajął
"II miejsce T, Skrocki,
| Najlepszy czas zawodnika wyno-
'sił 26 min. 30 seż, Ogółem starto-

 
 

„wało 23- zawodników, ukończyło
'bieg 17,

+Ei a СОС SR NARKA OOORASKYKII

NADESŁANE.
l ZAINTERESOWANIE RADJEM,
! W. ostatnich czasach wzrosło bardzo w
Polsce zainteresowanie radjem. Przypływ
„abonentów coraz większy i nawet ludzie
niezamożni sprawiają sobie niedrogie de-
„tektory (zresztą dziś już doskonałe), spła-
cając je drobnemi miesięcznemi ratami,

Powód tego zjawiska jest zrozumiały.
W dobie kryzysu ludzie muszą odmawiać
sobie wiele przyjemności, radjo natomiast
pociąga za sobą minimalny wydatek, a daje
bardzo wiele. Ostatnie transmisje ze słyn-
nej opery medjolańskiej „La Scala” były
prawdziwą sensacją i zjednały znowu wielu
radjosłuchaczy. Transmisje te odbywać się
będą w dalszym ciągu aż do maja, dlatego
też wszyscy spieszą się, by założyć w do-
mu u siebie radjoodbiorniki,

 

Dnia 22 lutego

„DOLE RADIO"
transmituje z «LA SCALi»

z MEDJOLANU
oratorium Peroslego

„MO JŻESZ*
i UWAGA: Początek transmisji

o godz. 21-ej.  

 

45030—0

Entuzjasta nowej konstytucji.
Jak donosi prasa pomorska, eme-

rytowany generał Rachmistruk z
Grudziądza, inspektor P. W. na wo-
jewództwo pomorskie był obecny w
Warszawie podczas uchwalania no-
wej konstytucji i tak dalece przejął

|się ideą sanacyjnych tez, że na tem
tle dosiał rozstroju umysłowego. U-
stawicznie wyrażał przesonanie że
konstytucja jest w niebezpieczeń-
stwie, że uratować ją można tylko
przez ogólne składanie na nią przy-
sięgi Podczas zebrania w kasynie
obywatelskiem wezwał sbecnych do
natychmiastowego złożeria przysię-
&! па wierność nowej konstytucji,
Gdy ktoś z obecnych potraktował to
jako żart, emerytowany generał rzu-
cił się na niego i rozpoczął bójkę.
Tegoż wieczora generał wezwawszy

„kilku żandarmów do pomocy, udał
się do gmachu dowództwa dywizji
przy ui. Bema, gdzie zarządził alarm
i obwieścił obecnym tam wojsko-
wym. że są aresztowani z powodu
niebezpieczeństwa grożącego nowej
konstytucji, — Dopiero interwencja
wyższych wojskowych  doprowadzi-
ła do tego, iż żandarmi uwierzyli, że
generai zachorował. Przy pomocy
lekarzy i sanitarjuszy, chorego eme-
ryta ubezwładniono i przewieziona
do szpitala wojskowego w Warsza-
wie. 

m

Waal to włada py.—

 



 
 

Kto wygrałna loterįl?
W, pierwszym dniu ciągnienia l-ej klasy45605 46847 52741 54801 56705 5/380 59652

129-ej loterji państwowej główne wygrane 58196 65019 67967 71635 75070 76958 78875
padły na następujące Nr. Nr.: 97643 102586 103577 1044480 107087 124739

Ciągnienie ranne. 127745 127363 141520 144128 144056 149936

4 RZIEKRNIE.: MIEBRAKI -

Ž K 4 A j Gd Obrady dziśnieńskiego wydz. powiatowego.
m siewnej. Z powodu klęski nieuro-

zakończył dwudniowe obrady Wy- dzaju powiat dziśnieński znalazł się
GŁĘBOKIE (Pat). W) dniu 17 bm.

Na sesji wyjazdoweji:S. 0 W w Głębokiem. Powiatowy. Posiedzenie było w. nader ciężkiej sytuacji i pozba-,
|poświęcone sprawom: sa iE wiony został możności wywiązywa- = a edo? a> 151828 150442 168650 165452 167914 169549.

- Зщ 7 ta: .._ ifinansowym. Žatwierdzono prelimi- nia się z zobowiązań i kredytów . 5.000 na Nr.: 160038. WARSZAWA (Pat). W drugim dniu |
GŁĘBOKIE (Pat). Sąd Okręgo- kochanka Babako Mikołaja, ktėry, „77“ Beats Ra AR s Wiko rich A ЗО 1929.| ZŁ 2000 na N-ry: 66 659 67928 143684. ciągnienia I kl. 29-tej Polskiej Państwowej |

wy Wileński na sesji wyjazdowej w jtoczył z Polińskim spór o ziemię. о żę l SA d W cel aż! olnik "| ZŁ 1.000 na N-ry: 126666 149324. Loterji Klasowej główniejsze wygrane pa-

Głębokiem rozpatrywał sprawę Śte- |Sąd wydał wyrok skazujący Stefanję 7% 326 tys, zł, oraz plany robót dro SuBAS Zi. 500 na N-ry: 47112 60928 74014 dły na następujące numery losów:
e

1
na 109022 121818 128474,

 

,gowych gminnych sumę 241 Wydział Powiatowy uchwalii wystą- 102449 Zł. 50.000 na Nr. 15.231.
fanji Woronow, mieszkanki wsi So- | Woronow na 4 lata więzienia.

 

у „mieszkanki ESO ‚ ..| —— 71 400 па №-ту: 9268 26166 52716 63697| — 7}. 15.000 na Nr. 57.088.
czówki, gm. mikołajewskiej, oskar-| Nadto Sąd rozpatrywał sprawę L PD A en 3 SA bę wdałWolni. 54663 11398 82460 82815 99261 144884] _ Zł. 5,000na N-ry: 58.552 i 126.170.
żonej o podpalenie domu Aleksandra|Jana Orachwy oraz braci Romana,| ®р В > PIE т ‚ 153868 160794, ZŁ 2.000 na. N-ry: 59.154 i 116.997.

narz budżetowy Powiatowego Związ-
ku Samorządowego na rok 1934 w
wysokości 296 tys. zł. w wydatkach

ków i zawarcie układu konwersyj-| Zi. 200 na N-ry: 29652 31940 48824
nego z Bankiem Akceptacyjnym 183064 90497 105149 127198 129395 132738

Nadti i owi - | 134483.
o Wydział Powiatowy roz ZŁ 150 na N-ry: 5206 6836 13620 14549

Polińskiego, mieszkańca tejże wsi, Aleksandra i Jana Łosiów, oskarżo-|
w dniu 8 wrześnią r. ub. Wzniecony |nych o udział w bójce na weselu|
przez oskarżoną pożar omai nie spo- | w dniu 16 sierpnia r. ub. w zaścianku|

Giełda

 

 

 

6 WEG że ae ! ; ю у Į zajnych i 102 tys. zł. w wydat- patrzył 6 protestów wyborczych. |45 w WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
wodował śmierci mieszkańców do- Kruciel, gminy  zaleskie odczas ;7WYczajnyc 3 а : „15259 22751 21780 32434 36571 37119 37676 2 = (Pat). Giełda. Dewizy:
am którz W AE RA liao Aż dalai Kozik | kach nadzwyczajnych. : : Przebieg obrad Wydziału cechowało |37800 37240 14002 45906 46601 50339 53758|Belgja 123,65—123,96—123,34. Gdańsk 173—

kar> a 15 RL: Sad R. EAT y h 3 | "| Ożywiona dyskusja rozwinęłą się realne, pełne zrozumienia ustosun- |55484 62032 75850 76512 78719 64806 85500 173,43—172,57. Holandja 357 — 357,90—

Oskarżona tłumaczyła się item, że|Sąd skazał oskarżonyca na Aaa sprawą klęski nieurodzaju i po- kowanie się członków Wydziału do 86863 89006 92485 92671 91821 95688 97973 356,10. Londyn 27,25—27,39—27,11. Nowy

zbrodnię popełniła z naniowy swego| więzienia. i W ча ы kich ; h : 96826 102621 106814 118703 122910 123690|Jork 5,35—5,38—5,32. Nowy Jork kabel
jzostającej z tem w łącziiości akcji wszystkich omawianych kwestyj. 126923 130294 130764 137206 137777 1 5,36 —5,39—5,33. Paryż 34,93'/2—35,02—-
| : a: E : U 137206 38028

ó ki i Ś b t | aprowizacyjnej oraz wiosennej akcji, ` 1150382 150941 159383 159730 162841 168111.|3485. Sztokholm 140,80 — 141,50—140,10.

Wypłoszenie z kryjów eśnej bandyty. й dnalił wł d Ciągnienie popołudniowe. Szwajcacja. 17141—171,84—171,58. „ Włochy
й Ё ZŁ 10.000 na Nr. 146763 ,76—46,79—46,55. Berlin w obrotach nie-

Na Polesiu w okolicach Kobrynia |nie chciał przyznać się do swego Umysłowo cnory po pa wiasny dom. | 2 8 na Ke pa a > 209,50. — Tendencja cokolwiek

w kryjówce leśnej,urządzonej z nory | nazwiska +. twierdził z uporem, iżj  Umysłowo chory Stefanowicz |dom gaszenie pożaru. Ponieważ sza- ZŁA GROTA NZ EE Papla progeńtowe| Pożyczka dawasty:

a ujęto porzeztzn od | jestRi 2 PLposta- Piotr, mieszkaniec zaścianka Koło- |leniec poranił Gorczanowa Fiedo- ZŁ 500 na N-ry: 93776 103775, sias zag orm dek >

wóch lat przestępcę armajewa |nowił jako pokutnik przebywać w ,dziejki, $m. janowskiej, podpalił |siejewa i Marczynenkę, włościanie Zi. 400 na N-ry: 5540 17908 25380|57,25. 6 proc. dolarowa 67.7 proc, stabili-

Aleksego. który w ciągu tego okresu norze wilczej. |dom z zabudowaniami _gospodar-|zmuszeni byli użyć siły, aby rozbrość | BE 8aim >e is zak>Ge %

przebywał w ukryciu. Akarmajew PPEo LĄ |skiemi, sam zaś zarzuciwszy na sie- |szaleńca celem ugaszenia pożaru. 51172 59972 71532 93860 136395 165404|8 proc. warszawskie 54—54,13, drobne:

| bie prześcieradło, uzbroił się w kosę,|Stefłanowicza skierowano do szpi-| 166611. R 54,50. — at dla pożyczek ak

i ia i i zi sia- ZŁ 150 na N-ry: 3368 4509 6814 8542| mocniejsza, a listów przeważnie utrzy-siadł n m uniemożiiw! ‚
Codzień morderstwo na prowincji. E jenoślnetał A tala 10949 18613 22298 25527 26564 27182 30724 SAT BŽP siu as sp MAG

w $ < ‚ ; в 3 у 7 i je: i „50, jó

WILEJKA. We wsi Ukropianka, Sienkiewicz Stanisław, mieszkaniec Pożar wewsi Bubny PAROWĄRT lBA NCAA OWC
Dolar w obr. pryw. 5,34.
Rubel: 4,67—4,69.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

|larowa 67. Dillonowska 78,50. Stabiliza-

gminy wojstomskiej, podczas zaba- |tej wsi. Podejrzanych o zabójstwo
wy w domu Bładyko Mikołaja po- | Sienkiewicza Jana i SawickiegoAle- |
wstała bójka, podczas której uderze- kras zatrzymano.
niem kilofa w głowę został zabity

Popieralcie Polską
Maciern Szkolną.

WILEJKA. We wsi Bubny, gmi-
„ny budsławskiej, Kretowiczowi Ja-
|kóbowi spalił się chlew, warzywnia

i spichrz, Straty sięgają 100 zł. —

Przyczyny pożaru nie ustalono.  
!cyjna 94,50. Warszawska 58. Śląska 60.

  

   w TEATR - KINO DZIŚ. Na wszystkie seanse: Parter 54 gr, — Balkon 35 gr. DZIŚ: UWADZE SZANOWNYCHPAN! _|,Do wynajęcia 8 pokojo-

» Film, o piorunującej akcji z cykiu bohaterskich przygód nieustrzszonego pogromey zbrodnisrzy—p. t.: ° ° *“ Wilno, ul. Trocka 11 we luksusowe mieszka-

w roli głównej piękny lakłal Fiyjetgki ELULARET ® + nie, nadające się pod

1 porywający $› tel. 6-64, klub lub biuro. ul. Ja-
zawiadamia Sz. Panie, że posiada aparat de trwałej ondulacji najnow- giellońska 7, dozorca

MAC COY szej konstrukeji Wykonanie pierwszorzędne | fachowe. ©ndulacje że- każ 452—2

5
wskaże. 5.

Iezkowe, wodne oraz farbowanie włosów i manicure. — Cany dostępne |
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

 

Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

«PRZYJACIEL z LIDY»
W Soboty I Niedziele bezpłatny DANCING.

NA arcywesoła komedja
SCENIE: w I akcie.
 Do wynajęcia

2 mieszkania 4 pokojowe
z kuchnią i przedpoko-
jem, słoneczne, z wszel-

KURSY MATURYCZNE
  

 

  

A : | : kiemi wygodami, na i-em

w; pień męstjm» Alma Kar, Zula Pogorzelska, BOM) zs: WIEDZA” TS
Najnowszy sukces EUGENJUSZA iejszej|| 599 SOLIDNA

KRAKÓW, STUDENCKA 14/1. EMERYTKA
poszukuje pokoju jasne-
$o na dole, wygody, przy
prawdziwie inteligentnej

dzinie, Wi ść Dą-
1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum 3) z zakresu 4-ch kl. gimn. owskiego gy l

2) do egz. z 6-ciu kl. gimn. 4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz, 11—2. 456—1

Uwaga! Uczmiowie kursów ' koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz NĄ
matariału naukcwego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa- POKOJ :
aia. Nadto o:cwiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku w centrum miasta, duży,
szkolnego postępy uczniów. ładny, z osobnem wej-

Wykładają wybitne siły fachowe. Prospekty darmo. Opłaty b. niskie, ściem, do wynajęcia.

PLACE do sprzedania с
w śródmieściu

_ przy ul. Zawalnej róg Poznańskiej
cztery parcele budowlane o powierzchni 700 — 1000 metrów
kwadratowych w cenie 10—20 zł. za metr—sprzedają się do dnia

1 marca r. b.
Informacje w Zarządzie Konkursowym Masy Ūpadlošciowej

przygotowują w drodze korespondencji, zapomocąprzystępnie i wyczer-
pująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów, oraz

na lekcjach zbiorowych:„„ZABAWKAĆ....
OSTATNIE DNI. DZIŚ POCZĄTEK o GODZ. 2-ej. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY.

Dzi Ar gy PAN 44 s „ROZŻY” jednocześnie
a najpotężniejsze arcydzieło PRODUKCJI SOWIECKIEJ p. t:

IN m
„Orły na Uwięzis vwye akc ery

skim. Swietny nadprogram.

RAKMOTŁ.WE

 

 

 

 

 

MIESZKANIE do wyna-
jęcia w  zadrzewionej
miejscowości, 2 pok. z
kuchnią, elektrycznością, i
wolne od podatku loka-
lowego, przy płacu św.
Piotra i Pawła Nr. 5/1,
u właściciela. 462—0

Życzącym zamieszkać w
czystem, suchem powie-
trzu, jak na wsi, 3 poko-
jowe mieszkanie z kuch-
nią w ogrodzie, wolne od
podatku lokalowego, b.
ciepłe i cały dzień sło-

Elektryczność,

 

 

ETASOWERIGIWONAEETREC POREAEPOZKAZ: PETE IRATODZYCIAZAKTROZADOO

skait; MauriceCHEVALIERPiękny jest Świat!
Najnowsze przebojowe piosenki FRANCUSKIE. W tych dniach „HELIOS”.

 

  OOOO b. Wileńsk. Banku Roiniczo-Przemysłowego wada, ALE = wane

Dziś. FLH JĄARLENA DIETKICH mamamimi4 i й kola 20. ,wierzyniec,

San NĄD FiLMY > ' KARL DSTASA IO OS,(ОLAGUNA| tuż га kościołem). 447-4

w najnowszem arcydzieie, PIEŚŃ NAD PIEŚNIAM Reż. genjalnego| Ez. od 1525 r. Pierwsze wPolsce WZOROWE KURSY KOSMETYCZNE Sika)
; „3

Dr. med. Marty Biernackiej i dyr. Iny Kisielewskiej. х
. 8 o którem mówi cały świat H. Mamouliana. Zaby, Wanóami, Stłgica: 16. OOP NOE

w pz MOCH uL Pańska 23, wejście z

  

   LEIANNAARRAS ZIIA DAINIUSOTTOS : 2Montwiłłowskiego w pod

а Dziś estatni dzień. Najweselszy program sezonu! Wspaniała, szampeńske | DZIŚ od g wórzu, od godz. 11 do 5,"TANI PORANE  

 

  

 

  

k E . a Kiefbasę wiejską. klg; ae, TYYYYYYYYYVYYVYVVYVVVVVVV)

y 46 е WSTĘP od 25 groszy. 2.40, oraz wędliny 'p. Fie- Mieszkania | tacę

kno -nowe||„NIEZNAJOMA uaoweskiŚii” Śdrkofni PRocnan |doniowimne || I pokoje| |zaziaj mecie | ©6©BGREG.
R Przegląd pięknych kabiet! Maraton tefca! Skandai na dancingu! Нотог!1) NIEZNAJOMA? ) «ROMEO | NLUĄ» poros LaZE г DO WYNAJĘCIA - AA marca. Zgłoszenia Pasażer.

Erotykal Dowcip! Pikanterja) Wielki nadprogram. DZIS POCZĄTEKoG. 2. 3) WSPARIAŁY FILM RYSUNKOWY Foxa. ki Oradzkowej, lokal 8 pokojowy, po- a alanai:nod Pociąg Warszawa —

ui. Wielka Już Jutro Bawnooczekiwana Premjera. Największy sukęes słynnej francuskiej wytwórni „Osso”p t: eina AS Mo en RA gr.| Łódź, Kontroler  wcho-
3 + Е ' Pianino lub  fortepian|| W ED. NE: m dzi do RZ klasy i

> 3 & Z metr. metr., ku- 3 ilety.

„HRABINA MONTE - CHRISTO' z BRYGIDĄ HELM ||» vs.ośrsdn || Goa, pówniea. gasż.|| оаяа| е Ра zwraca ję
Szczegóły w jutrzejszych ogłoszeaiach. Wielka 36 = 14, wejście SA S As momenciedo

5 front. „od 2—6 wiecz. г U gol " jakiegoś kupca — coś

aa ai a Taa og SaaIIL Radeon as To
m - == į : i ' = aż ' rzeciej asy wsiada

ТЗ | ||| stytuoję bankową, za-|| Plus na mydio, to 0- i ‚Э

PROSZEK URządcy-administratora|| axuszenk. | Kupno | RÓŻNE ||| psd mukowy lub gie|| kropne. Kas
u posady poszukuję od zaraz lub 1 Kwietnia r.b. BP Sprzedaż iL mnastyczny, klub, ka- — Niech się szanowny| nierwszej?. | Przekonany

4 K GUTKIEM na o I sa SP NY AKUSZERKA rr, Instytut PIĘKNOŚCI syno. Dominikańska a RE namydlić —| byłem, że to druga.

: # kształcenie lugoletnia praktyka w kultura!- fOKAZYJNIEwyboro:| Nr. 13, dowiedzieć się||bdpowiada uniżenie go-| m m:

NMIGRENÓO"NERVOŚINYJ || nych uprzemysłowionych majątkach. Chlubne |||], BRZEZINA||"we saRDYKKi|| oddział Paryskiej t-my 004542|| larz — na takie wzgię-|Akiai ^
; : świadectwa i referencje. Ё Gł kli @ MARO meme|dy, jakiemi darzy się

;
przyjmuje, p jowe pudełko Žiedai

SUWA NAJUPORCZYWSZI

 

Łaskawe zgłoszenia: do Rdm!nistraeji „Dzien-
462—4nika Wileńskiego" dla 5. 5.

 

 
 

 

 

 

„ Przeprowadzila się Zwię
rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,

13 sztuk 3 zł. 56 gr.
240 gramowe pudełko
8 sztuk 1 ZŁ. 80 gr.

 

 

 

«КЕМА»
ul. Mickiewicza Nr. 37

 

 

DO WYNAJĘCIA

2 mieszkania 5 poko-

szanownego pana, zasłu-
gują jedynie przyjezdni,
miejscowym pluje się

| PRACA i

 

TT еП““““"“"кмт ul. Grodzka 27. W.2.3050|| 190 gramowe pudelko AN e wear (b laske" ortyslaae >o24|.. Boki vod
į m mm ЗЕ " gr.|| przyj. od godz. 11-е) do|| kiemi wygodami: ! 1 f ; i i i

8 Duż ° ` : iemi wygodami: na fote! mały ioxterjer i] fachowiec z długoletnią

MIGREN £ NEWRALGJĘ NNT Id 0JOWE MIES? =; AKUSZERKA use ak s Pd aeGw 1 Pa solidnie te SE BSE chwo- AA | ai

й 2 i ‚ у remontowane, na stem, ją przerzucać| do samodzielnego pro-

3 BOk3 A kodÓ 3 dami po 65 zi.oraz dwa s epy smi aiowska T 0Z0mie oczy piętrze w trakcie re- ||] wzrok z golarza na g0-| wadzenia ogrodu, na wy-

Bi Г do odnajęcia Jagiellońska 8. Informaeje u dozorcy przeprowadziła się cery, Masa: Кя %'8 montu. |Muckiewicza|| šcia to znėw na podlogę:| jazd. Zgłaszać się: Ban-

s ZH na ul, Orzeszkowej 3—12 A: _Н! >_|] Nr. 30, dowiedzieć się — Dziwny psiak —| kowa 2 m. 3. 440

     

   
    

    
 

 

 

   
    
 

 

 
 

SPRZEDAM

 

   
 

 
 

  

 

 
 

 

   
 

 

Szu óg Mickiewic: BE u dozorcy. 455—1|| mruczy pod nosem gość,|————— nn

GRY PE „/PRZEZIĘBIENIA (ód й dak.Kor.| NAM o iais pod Wilnem 20 ha do- Za R: Gai Poszukuj SO r | nic nie rozumiejąc —| Potrzebna służąca do

| MÓLE ARTRETYCZNE ! “ пе DAE A ny, usuwa zmarszczki,| brej, ornej ziemi z łą- wkala is Dainiai 225 Ši pas Ti dziwny zakład. wszystkiego z dobrem
LE.ARTRETYCZNE, : „Progress brodawki, kurzajki i wą-| kami i nowym domkiem dać śe. Й 3 Maja 7 Andis, ae di A po chwili doo w OO Si do gr
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