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Wszystkim tym,

   
  O czem zawiadamiają

którzy odd

A
D-rowi Teodorowi Kryniewskiemiu
i duchowieństwu, a w szczególności J. Eks. Fircybiskupowi
R. Jałbrzykowskiemu, J. Eks. Biskupowi Michalkiewiczowi,
ks. ks. prałatom Wołodźce, Maciejewiczowi, Żebrowskiemu,
ks. kanonikom Kuleszy, Jasińskiemu i Zawadzkiemu, ks. Jubila-
towi Jaroszowi, ks. Markowskiemu, Wojszunasowi i Lachowiczowi

składają serdeczne „Bóg zapłać”

W pierwszą bolesną rccznicę śmierci

ty >

"IGNACEGO POLAŃSKIEGO
odbędzie się nabożeństwo .żałobne za Jego duszę, w poniedziałak dn. 5

grudnia r. b. w kościele św. Rafała o godz. 9 I pół rano.
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Sia SIKSS

ali ostatnią posługę
 

Żona I Rodzina.
EETTTT

   
  Żona i córki.

  
    

KAZIMIERA z PIESLAKÓW OBROCKA
Sędzina brasławska, uprzednio starościna postawska po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona

kilkakrotnie Ś. Ś. Szkramentami, zasnęła w Panu w dału 2 grudnia 1932 r. w wieku lat 46.
Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Wileńska 36 m. 10 do kościoła po-Bernardyńskiego

odbędzie się w niedzielę dnia 4 grudnia 1932 r. o godzinie 6 wieczorem.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 5 grudnia o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb

na cmentarzu Bernardyńskim. O tych smutnych obrzędach ma zaszczyt zawiadomić niniej-
szem krewnych, przyjaciół i znajomych zmarłej w głębokim smutku pogrążona

 

š Wszystkim tym, którzy wzięll

EH udział w oddaniu ostatniej posługi
memu mężowi

ś-tp. Jarosławowi Dawidowiczowi
serdeczne „Bóg zapłać” składa

siroskana żona.

Okólnik p. Michałowskiego.
Jak się dowiaduje ajencja PID,

minister sprawiedliwości. Micha-
łowski, wydał okólnik do sędziów
i prokuratorów w sprawie należe-
nia do stronnictw politycznych.
Minister przestrzega sędziów i
prokuratorów, że w myśl art. 121
i 243 ustawy o Sądach Powszech-
nych, zakazane jest należenie do
stronnictw politycznych i branie
udziału w wystąpieniach  partyj-
nych. Minister zaleca ścisłe prze-
strzeganie tych przepisów.

 

Po
WE LWOWIE NAOGóŁ SPO-

KOJNIE.
LWÓW. Wczoraj we Lwowie

panował względny spokój.
Został zwolniony prezes Mło-

dzieży Wszechpolskiej Skrzypek.
W. piątek we wszystkich

uczelniach - rozpoczęły się wy”

kłady,

ROZŁAM WŚRÓD MŁODZIEŻY
* SANACYJNEJ.

LWÓW. Na tle ostatnich zajść

doszło do rozłamu w lwowskim

„Legjonie Młodych” i sanacyjnej
korporacji Bellona.

CHCIAŁ DAĆ ZAROBIĆ.
LWÓW. Lwowskie władze

bezpieczeństwa  spostrzegły, iż

wybito szyby na szeregu ulic,

gdzie wogóle żadnych demonstra-
cyj nie było.

Niebawem został ujęty spraw”

ca, który uzbrojony w długi kij
z żeliznym hakiem, tłukł szyby w
oknach chrześcijan i żydów.

Okazało się, iż jest to syn

szklarza nazwiskiem... Waksman,
który w ten sposób chciał tacie
przysporzyć zarobku.

Wi WARSZAWIE.
WARSZAWA. Przez cały

dzień wczorajszy dochodziło w

różnych miejscach miasta do
zajść.

‚ Капо odbyło się nabożeństwo
za duszę ś. p. Grotkowskiego.
Gdy młodzież szła w kierunku ul.

Grójeckiej, gdzie mieści się ko-

lonja akademicka, wybito szyby

w szeregu sklepów żydowskich na
Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej
it d, oraz w I-wie wagonów sy-
pialnych i oddziale Ilustrowanego
Kurjera Codziennego.

Aresztowano 34 osoby i od-
stawiono do urzędu śledczego n
Ratuszu. `

Aresztowani staną jutro przed
sądem administracyjnym.

Dwóch studentów, którzy wy*
bili szyby w sklepie Teitelbauma,
skazano na 2,miesiące aresztu.

Wiec przed kolonją akademic-
ką na Grójeckiej, jako niezamel-
dowany, został udaremniony.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

ORYGINALNY PROTEST STU-
DENTOW WAWELBERGA,
WARSZAWA. Rektor szkoły

Wawelberga zabronił słuchaczom
wzięcia udziału w nabożeństwie
za ś. p. Grotkowskiego.  Mło-
dzież mimo to udała się do ko-
ścioła, a wieczorem zebrała się w
gmachu szkoły i na znak protestu
postanowiła nie opuszczać przez
całą noc murów uczelni.

KOMUNIŚCI DZIAŁAJĄ,
ALE Z MAŁYM SKUTKIEM,
WARSZAWA. Komuniści z ra-

na rozrzucali odezwy przed ko-
lonją akademicką, a wieczorem na
Nowym Świecie, gdzie nawet po-
bili policjanta.

Jednakże działalność ich nie
odnosi skutku, gdyż młodzież
niszczy odezwy, a jednego z agi-
tatorów komunistycznych dotkli-
wie pobito.

wypadkach we Lwowie.
KONFISKATA ULOTEK.
WARSZAWA. Wczoraj zo-

stała skoniiskowana ulotka p. t.
„Pamiętaj o Wacławskim i Grot-
kowskim”, a „Drukarnia Nowo-
świecka”, gdzie także drukowa-
ny jest antyżydowski tygodnik
„Wstęga'”, została opieczętowana
„ze względów technicznych”.

WYBICIE SZYB W „GAZECIE
WARSZAWSKIEJ”.

WARSZAWA. Wczoraj wie-
czorem jakaś banda wybiła szyby
w „Gazecie Warszawskiej”..

Sprawcy są „nieznani”.

REWIZJA W. OBOZIE WIEL-
KIEJ POLSKI

WARSZAWA. Wczoraj doko-
nano rewizji w centrali Obozu
Wielkiej Polski przy ul. Złotej 5
i sekretarjacie - stołecznym na
Lwowskiej.

Zabrano szereg dokumentów.

Stan zdiówia ofiar zajść мОМУН,
Stan zdrowia pozostających w

leczeniu szpitalnem ofiar z ostat-
nich dni przedstawia pewne polep”

szenie.
Stud, Mieczysław Boehm ma

się już znacznie lepiej.
Stan pomocnika drukarskiego

Michała Sojki, w ohydny sposób
pokiereszowanego brzytwą po
twarzy przez fryzjera z ulicy Gró-
deckiej, po dokonanej w pierwszej
chwili operacji, w pierwszym dniu

ZAMORSKI SAM
LWÓW (Pat). Komisja sądowo-

lekarska po oględzinach obrażeń
na ciele studenta Zamorskiego u-
staliła, że rany na ręce i szyi Za”
morskiego pochodzą nie od kuli,

lecz noszą wybitne. ślady działa”

nia materjału _ wybuchowego.
Przesłuchiwany Zamorski zeznał,

że istotnie miał wówczas w ręku

puszkę z materjałem wybucho-
wym, który eksplodował. Wobec
takiego ustalenia sprawy przez

Posiedzenie Sejmu.
Na porządku dziennym wtorko

wego posiedzenia Sejmu znajdują

T ЧЕ ава Spec. wykalkui nadch. święta. Przed-į. owana na nacdch. šwigta. rzed- 4

5-ta zniżka cen a> tema kupić prosimy Sprawdz ceny.

naszej Polskiej Wytwórni Obuwia gwarant.
Dam. *|, but. na gum. 13,50
Czółenka sportowe

  Buciczki dzięcinne:  

 

@ rabatu

D. buciki na śllzgawkę 17,56| Dbuwie narciarskie.
4,50| Wojłoii šalegowte,

rzedświątecznego do 25 Xil 105  

D-MH.W.Nowicki3] | M, x, buty na gumie 16,90
14,80| Wilno,Wielka 0. = 2 > ŻĘ a skorze 1390

„M. kamasze skórz. 15,50
| Pantofie ranne od 2,60

  

skutkiem znacznego upływu krwi
po zajściu znacznie pogorszył się.

Dzięki nadzwyczaj oliarnym
zabiegom lekarzy szpitalnych po-
prawił się nieco, w każdym razie
jest ciężki,

Stud. Zamorski, ranny kulą na
wysokości kręgów szyjnych, ma
pozatem ciężką ranę szarpaną na
dłoni. Stan jego ciężki — ale nie
budzi obaw.

SIEBIE PORANIŁ?
komisję sądowo-lekarską tok do-
chodzeń w tej sprawie zwraca się
przeciwko osobie Zamorskiego.

(Przyp. Red.: Zamieszczając
powyższą wiadomość urzędowej
Pol. Ag. Telegr., zaznaczamy, że
według otrzymanych przez nas ze
Lwowa autentycznych  wiado-
mości, raniony Zamorski jest
członkiem  sanacyjnego Legjonu
Młodych i również sanacyjnej kor”
poracji „Beliona“).

    

 

się pierwsze czytanie w sprawie
ratyiikacji różnych traktatów,
pierwsze czytanie ustawy o pobo”
rze rekruta j nagły wniosek Str.
Ludowego w sprawie masowych
aresztowań i rewizji oraz bezpraw*
nego zwalczania legalnej samoobro
ny chłopskiej.
O wo is in E i Ši S EA IB

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Wilno, Niedziela 4 grudnia 1932 r.
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Nowy
BERLIN, (Pat). O godz. 20.30

ogłoszono urzędową listę nowego
gabinetu Schleichera, w następu-
jącym składzie:

Kanclerz i tymczasowy kie-
rownik ministerstwa Reichswehry—
generał Schleicher, mianowany
równocześnie komisarzem Rzeszy
dla Prus.

Sprawy wewnętrzne — dr.
Bracht, dotychczasowy minister
bez teki.

Pracy — dr. Syrup, prezes za-
kładu pośrednictwa pracy i ubez-
pieczeń od bezrobocia oraz ko-
misarz Rzeszy dla kierowania od-
działami dobrowolnej służby pracy.

Sprawy zagraniczne — von

tekste(18 łamywe R w.
sea nn i mai

 

  
  

    

  

   

 

byćprzes  
   

  

gabinet niemiecki.
Neurath.

Finanse — Schwerin-
sigk.

Sprawiedliwość — Guertaer.
Poczta — komunikacje — Elz

von Ruebenbach.
Minister bez £teki — dr. Po-

pitz.
Komisarzem rządowym dla wal-

kł zbezrobociem mianowany pre-
zydent niemieckiego Związku
gmin wiejskich landrat dr. Goe-
recke.

Sprawa obsadzenia minister-
stwa gospodarki oraz minister:
stwa wyżywienia i rolnictwa ,po-
zostaje nadal otwaita.

Awantury Komunistyczne w Niemczech.
BERLIN (Pat). Wczoraj wie-

czorem komuniści manifestowali
w różnych częściach. miasta. Ma-
niłestanci urządzali napady na
kioski dzienników prawicowych,
przyczem dochodziło do starć z
policją.

AUGSBURG (Pat). Komuniści
wdarli się na posiedzenie rady

miejskiej, urządzając burzliwą de-
monstrację. 40 osób aresztowano.
W śródmieściu berlińskiem Frie-
drichstadt policja dokonała rewi-
zji w mieszkaniu byłego szturmow*
ca, należącego do odłamu radykal-
nej partji narodowo-socjalistycz-
nej.

Bandycki napad na wagon pocztowy.
BERLIN (Pat). Pod Rytyzboną

w Bawarji bandyci napadli na
wagon pocztowy, rabując 13.000
marek. Wtagnęli oni do wagonu
podczas biegu pociągu, sterory-

zowali obsługę przy pomocy re-
wolwerów i po zabraniu lupu wy-
skoczyli z pociągu. Pościg nie dał
dotąd rezultatu.

Kongres amerykański żąda spłaty długów.
PARYŻ (Pat). Agencja Ha-

wasa donosi z Waszynśtonu: Oto-
czenie prezydenta Hoovera daje
do zrozumienia, iż prezydent
uznaje większość argumentów
przytoczonych w nocie brytyjskiej,
jednakże kongres stoi niewzru-
szenie na swem stanowisku od-
mownem. Po zaznajomieniu się
z treścią noty, wrogi nastrój kon-
gresu zwrócił się nietylko prze-
ciwko Wielkiej Brytanji, lecz
również przeciwko Hooverowi.
Twierdzenie, zawarte w nocie
angielskiej, w/g której inicjatywa
układów lozańskich wyszła z
aprobaty rządu waszyngtońskie-

go, wywołało żywy protest wśród
senatorów. Układy lozańskie są
sprawą czysto europejską, w któ*
rej Stany Zjednoczone nie mogą
być absolutnie zaangażowane.
W; kołach politycznych Waszyng-
tonu, odnosi się wrażenia, że opór
państw dłużniczych ma swe źró-
dło w zachęcie a nawet w przy-
rzeczeniach poczynionych przez
Hoovera, bez wiedzy kongresu,
który jest wyłącznie suwerenny
w sprawach długów. Wszystko
zdaje się wskazywać na to, że
nota francuska znajdzie jeszcze
chłodniejsze przyjęcie.

<a

Mac Donald jedzie do Ameryki.
LONDYN (Pat.) Nowojorski

dziennik „Sun” podaje sensacyj-
ną wiadomość swego londyńskie-
go korespondenta, jakoby prem-
jer Mac Donald rozważał możli-
wość swej ponownej wizyty w
Ameryce celem podjęcia radykal-
nych kroków w kierunku osią-
gnięcia porozumienia i współpra-
cy w zakresie długów i rozbroje-
nia. Wiadomość ta nie jest po-

zbawiona  prawdopodobienstwa.
Możliwą jest rzeczą, że Mac Do-
nald, który, jak wiadomo, przy-
wiązuje największe znaczenie do
wszechświatowej konferencji eko-
nomicżnej, zechce, jako jej prze-
wodniczący, zapewnić jej powo-
dzenie przez uprzednie uzgodnie-
nie stanowisk z nowym prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych
Rooseveltem.

 

- Ofensywa japońska.
CICIKAR, (Pat). Mimo bardzo

silnych mrozów awangarda japoń-
ska, odepchnąwszy. oddziały po-
wstańców, znajdujące się kolo

Supingwen, posuwa się w kierun-
ku Kingjan. Aeroplany japońskie
bombardują obóz powstańców.

KARTU LRSTEIAEARTISTAE 3

Min. Zarzycki ustępuje?
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj obiegała pogloska o ustąpieniu
handlu i przemysłu Zarzyckiego.

min.

Następca jego ma być p. Gallot.

Moratorjum dla długów bezrobotnych.
Naczelne organizacje pracow”

nicze przygotowują memorjał do
Rządu w sprawie wprowadzenia
2-letniego moratorjum dla długów,
jakie ciążą na bezrobotnych, któ-
rzy pozostawali bez pracy conaj-
mniej przez 12 miesięcy. Uzasad-
nieniem tego projektu jest to, że
dotychczas bezrobotni natychmiast

L ERZEJF

 

   

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.

po otrzymaniu pracy spotykają się
ze wszystkich stron z tak natar-
czywemi żądaniami do uregulowa-
nia zaległego komornego i szeregu
innych długów, że sytuacja ich po
otrzymaniu pracy staje się często-
kroć tragiczniejsza, aniżeli w okre
sie, kiedy byli bezrobotnymi.

OZ PA ZA

 

Dziś, w niedzielę, o godz. 1-ej popołudniu w lokalu własnym
przy ul. Orzeszkowej

odbędzie się

WIELKIE ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem złoży sprawozdanie poselskie

poseł Stanisław Stroński.
Wstęp wolny.

 

а2

KLUB NARODOWY.
Dziś, w niedzielę, o godzinie 5-ej po poł. w iokalu własnym

przy ul. Orzeszkowej 11
odbędzie się

ODCZYT PUBLICZNY

prof. Stanisława Strońskiego
o polskiej polityce zagranicznej.

pho

śwwcieóć

коВ 7875
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Zgon ambasadora
Przeździeckiego.
WARSZAWA (Pat.) Dziś w no-

cy zmarł nagle w Warszawie am-
basador polski, przy Kwirynale,
Stefan Przeździecki.

Prezydent Rzplitej mianował
płk. Stanisława Per.
wiceprezesem Najwyższej Izby
Kontroli Państwa.

izby Pracy.
Ministrestwo opieki społecznej”

rozpatruje obecnie sprawę utwo-
rzenia Izb pracy. Izby te składać
się mają z dwuch sekcyj: pracowni
ków umysłowych i pracowników
fizycznych, reprezentowanych
przez związki zawodowe.

 

 

Podziękowanie.
Całemu personelowi Kliniki U.

S. B w Wilnie, ul. Bogusławska
Nr. 3, za troskilwą opiekę nad mą żoną,
która będąc w tak ciężkiej choro-
bie została uratowaną a w szczegól-
ności P. Pr Jakowieckiemu | P. Dr.
Janinie Rydzewskiej składam tą dro-
gą serdeczne podziękowanie

Bagłajewski.  808 (0)
 

mieć bandyty.
BYDGOSZCZ, (Pat). Przed kil-

ku tygodalami zbiegł z więzienia
w (iaieznie grożny bandyta Wal-
czak, odsiadujący karę trzyletnie-
go więzienia i ukrywający się
przed policją dokonał kilku zuch-
wałych napadów rabunkowych.
W czasie jednego z tych napa-
dów na zagrodę gospodarza Szcze-
pankiewicza Walczak został po-
strzelony i jakkolwiek ciężko ran-
ny ukrywał się przez szereg dni.
Pojmany wreszcie przewieziony
został w kajdanach do Kieczewa,
gdzie opatrzono mu rany i osa-
dzono w więzieniu śledczem. Tu-
taj w niewytłumaczony sposób
ranny Walczak zdołał wyswobo-
dzić się z kajdan i próbował przez
otwór w suficie wydostać się na
wolność. Ro>zsunięte deski sufitu
zeszły się z powrotem, wskutek.
czego Walczak udusił się. Nad
ranem straż więzienna znalazła
tylko zwłoki.

|LECZNICAOCZNA|
$-go Józefa

przy ul. tyzenhauzowskiej 16
przyjmuje chorych codziennie od
godz. 8 m. 30 do godz. 10 m,30r.
Porada lekarska unormowana po

<enach piaystapaygi
|DBA"ER|

pieczętowanie lokalu.
Władze opieczętowały lokal

Tow. Polsko-Chińskiego, którego
siedziba mieści się w Instytucie
Wischodnim. Towarzystwo Polsko-
Chińskie zostało narazie zamknię-
te. Powody tego nie są znane.

Boy - Żeleński kandydatem
na profesora uniwersytetu.

Agencja Press notuje pogłoskę,
krążącą w kołach naukowych, że
na stanowisko profesora romani-
styki na Uniwersytecie Warszaw
skim, po zmarłym przed kilku
dniami ś. p. prof. Mannie, brane są
pod uwagę kandydatury prof.
Strońskiego, b. prof. romanistyki
na Uniwersytecie Krakowskim
oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
SAKTIT WEAWWOODZAŻORNCCA

METAI
w,konywa wszelkie czynności z zakre-
su recnunkowozci prawidiowej i uprosz-
<zocej na dogodnych werunkach sta-
łycn łab akordowych Liczne referencje.
Łaskiwe zgłoszenia: Biu'o ogłoszeń
5. Greb>wsk' ego, G>rbarsxa Nr. i tel 82

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WiELKIEJ POLSKI.

 

 

 



        

2 DZIENNIE MICERSE!

Piebiscyt Sportowy „Dziennika Wileńskiego"

Dziś ósmy dzień głosowania. — Wyciąć i wypełnić kupon.

 

Dookoła dolnej Oisły.
Stary liberalny dziennik Man-

chester Guardian, istotna ostoja
demokratyzmu i liberalizmu an-
gielskiego, nie sypał nigdy róż pod
stopy odrodzonej Polsce. Przeciw”
nie krzywem okiem patrzył zwykle
na nasze państwo, przyznając słu-
szność znacznie częściej naszym
przeciwnikom wewnętrznym, niz
nam. I dzisiaj także nie należy
oczekiwać z jego strony zachwy*
tów nad Polską.

Ale oto w ostatnich czasach
stało się coś nowego. Berliński
sprawozdawca tego dziennika pi-
sze o Polsce w sposób wprawdzie
nie uczuciowo życzliwy ale rozu-
mowo przedmiotowy. Okazuje się,
że dla Anglika może Polska gorzej
wyglądać z Manchesteru niż... z
Berlina.
Sprawozdawcą berlińskim Man-

chester Guardiana jest obecnie p.
Foegt. Od pół roku szczególnie,
gdy w Niemczech usadowiła się
dyktatura wojskowo - junkierska,
doniesienia jego z Berlina zwróci-
ły powszechną uwagę w świecie.
Jest to najsilniejszy głos ciągłego
ostrzegania, że Niemcy chcą się
zbroić, aby móc prowadzić wojnę i
to wojnę przedewszystkiem prze-
ciw Polsce.

Ostatnio, w połowie ub. m.
ogłosił wspomniany sprawozdawca
berliński Manch, Guard, trzy ko-
lejne listy z Królewca, z Gdańska
i Gdyni, znowu z Królewca, o tem,
co istnieje i co się dzieje nad Bał-
tykiem po obu brzegach ujścia
Wisły. Wiele ocen jest dla nas
nieprzychylnych. Ale nie są one
jednostronne i ostateczny pogląd
nie przeciw nam się zwraca.

Oto co widzi, w skrócie, w Pru-
sach Wschodnich:

„„Kraj ten jest ofiarą traktatu wez-

salskiego, własnego zacofania społeczne-

$o, oraz gospodarczego nacjonalizmu,

który jest zarazą naszych czasów... Wiel-

kie posiadłości junkrów są chronione
przed zagładą wysokiemi taryfami i zasił-
kami rządowemi pod nazwą Usthilie...

Dążenie do odbudowania stanowiska

junkrów w państwie, jest pierwszorzęd-

nym celem kontrrewolucji w Niemczech...
Każde rządy kontrrewolucyjne potrzebu-
ją do życia atmosiery wojennej. Istnieje

związek między t. zw. bezpieczeństwem

nazewnątrz (t. j. przygotowaniem przeciw

możliwym wrogom zewnętrznym) a t. zw.

bezpieczeństwem  wewnętrznem (tj.

utrzymaniem panowania jakiejś warstwy
czy grupy)... Pod rządami Papen—Schlei-

cher w Niemczech, a Piłsudskiego w

Polsce, duch pokojowy i międzynarodo-

wy jest ścigany z zaciętością dochodzą-

cą często do prześladowań... Innemi sło-

wy, kontrrewolucyjne rządy potrzebują

przynajmniej pozorów niebezpieczeństwa

zewnętrznego... Zagrożenie Prus Wschod-

nich przez Polskę nie jest całkowicie

mierzeczywiste, ale jest ono ustawicznie

rozdymane i sztucznie ożywiane...

W ten sposób, bez jakiejkol-
wiek chęci chwalenia Polski,
stwierdzono tu jednak, że rzekome
zagrożenie Prus Wschodnich przez
Polskę jest sztucznym straszakiem
dogodnym dla junkrów nawet w
ich bardzo przyziemnych troskach
o własną kieszeń i wpływy.

Z kolei jest sprawozdawca
Manch. Guard. w Gdańsku i Gdy-
ni:

„„ Gdańsk otrzymał swój obecny sta-
tut, aby Polska mogła mieć dostęp do

 

Z powrotem do Kościoła katolickiego.
(Katowicka KAP) Podaliśmy

już wzmiankę o powrocie do Ko-
ścioła katolickiego ks. Salomona,

który przez pewien czas był du-
chownym w t. zw. kościele naro-
dowym Hodura. Obecnie ks, Sa-
lomon wystąpił i listem otwartym,
w którym usiłuje naprawić zgor-
szenie, przyczem daje charaktery”
stykę stosunków panujących u

sekciarzy:

„Wszak bracia umiłowani —
pisze ks- Salomon — sami o tem
wiecie, że gros tego zastępu refor"
matorów, odrodzeńców i staro-
katolickich kaznodziejów składa
się z najdziwaczniejszego zbioro-
wiska, — nie wyłączam bynaj-
mniej siebie — a mianowicie: z
nieukończonych studentów, z nie-

doświadczonych kleryków - wy-

pędków, z nieurobionych kapła-

nów świeckich i zakonnych, o gto-
„wach zwichrzonych myślami nie-
jasnemi, o charakterach nieusta-

lonych i z luźnemi zasadami moral

nemi, ze zmęczonych karnością

kościelną lub zakonną takich, co
to powiesili sutannę, habit na koł-
ku, aby czemprędzej według sek-
ciarskich zasad'i praw zašlubič,
choćby i cudzą żonę, albo pojąć
za-niby żonę, wybrankę serca, za
którą się uganiało.

Stwierdzić muszę, że niema
tam ludzi myślących; rzadko się
wśród nich da słyszeć zdanie po-
ważne, a szczere prawie nigdy...

Czy dziwić się temu, że sekty

„w mrokach śmierci się rozsiadły''

są ośrodkiem śrubej niewiary,

morza.. Tymczasem Polska wybudowała
obecnie własny port na swem krótkiem
wybrzeżu.. W ten sposób, skoro Gdynia

objęła zadanie Gdańska, powinienby
Gdańsk wrócić do Niemiec, ale gdyby

się tak stało, zmarniałby on całkowicie,

bo byłby prawie całkowicie odcięty od

swych przyrodzonych rynków i źródeł

handlu, które są w Polsce... W czasie
wojny między Poiską i Rosją robotnicy
portowi w Gdańsku zastrajkowali: to był

jeden z wielu powodów, dla których

Polacy wybudowali Gdynię... Może to

było szaleństwem, aby budować port w
Gdyni, jakoteż aby tworzyć t. zw. Kory-

tarz, ale dzisiaj istnieją one i ani Gdynia

nie może być zaniechaną, ani t. zw. Ko-

rytarz nie może wrócić do Niemiec bez

 

wojny...  Ustawicznie przedstawia się

Gdańsk jako niebezpieczne miejsce,

gniazdo wybuchu, beczkę z prochem i

t. d. Niema niebezpieczeństwa ze strony

Gdańszczan.  Ustawicznie  twierdzono,

up. niedawno w dwu pismach angielskich

a teraz w niemieckich, że Polacy zamie-

rzają okupować Gdańsk. Polacy o niczem

takiem nie myślą. Gdyby tak zrobili, po-

stawiliby się całkowicie w złem świetle i

mieliby wszystkich, nawet Francję, prze-

ciw sobie. A nawet właśnie spowodowa-

liby tę rewizję granic, której tak sta-
nowczo pragną uniknąć. Wyświadczyliby

rządom Papen —  Schleicher wielką

usługę. Nie będzie okupacji Gdańska
przez Polskę, chyba w razie wojny z

Niemcami, a wojnę z Niemcami trudno

sobie wyobrazić o ile Niemcy ponownie
się nie uzbroją...

Tu już jasno sprawa staje, że
pokój nad Dolną Wisłą zburzyć
chce nie Polska, nie Gdańsk na-
wet, ale Niemcy.

I tu dochodzi sprawozdawca
Manch. Guard. do sedna rzeczy:

-„. Niemieckie żądanie równoupraw-
nienia w zbrojeniach, jeśli będzie spełnio-

ne, ma dać Nieracom t. zw. milicję i broń

Użycie tej milicji i tej broni jest zmierzo-

ne raczej na wschodzie niż na zachodzie.

Żądanie to jest zatem rzuceniem rękawi-

cy całemu stanowi rzeczy obecnemu w

Europie Wschodniej... Niemcy liczą na

to, że sojusz polsko-francuski nie jest

stały, albo że Polska znajdzie się w za-

targu z Rosją... Stan rzeczy, w razie woj-

ny, jest o wiele groźniejszy dla Polski
niż dla Niemiec, bo Niemcy w najgor-

szym razie mogłyby stracić Prusy Wschod

nie, ale nie mogą być rozbite, a Polska

może...

I tu wykazuje sprawozdawca
Manch. Guard., że Niemcy wydy-
mają rzekome niebezpieczeństwo
śrożące Prusom Wschodnim ze
strony Polski, aby uzyskać prawo
zbrojeń... na nieuchronną wojnę.

 

Spostrzeżenia Anglika, który
patrzy na Dolną Wisłę, widząc co
się święci w Berlinie, są cenne i
tralne, Niedogodności, jakie tam
instnieją, nietylko dla Niemiec lub
dła Gdańska, ale także dla Polski,
są niedogodnościami nieuniknione-
mi z tego świata. Nie w nich tkwi
niebezpieczeństwo. Tkwi ono w
dążeniu Niemiec do odwetu, do
zaboru, do wojny. Niemcy nie chcą
tam spokoju. Czekają zaś tylko na ,
pozwolenie zbrojenia się i dlatego
redakcja Manch. Guard., zalecając
uwadze czytelników angielskich
spostrzeżenia swego sprawozdaw-
cy berlińskiego, mówi: rozbrojenie
Niemiec było dobrodziejstwem dla
pokoju Europy.

Stanisław Stroński.

całkowitego zobojętnienia i wy”
chładzania wyższych religijnych
uczuć, zasad i przekonań, że sta-
ły się świątyniami ciężkiego upad-
dku moralnego?

Ileż to w tych kurjach nie
przeprowadza się i jakich to roz-
wodów? Są to kuźnie cudzolė-
stwa! Widzicie tam na kartach
ksiąg  kancelaryjnych  złotemi
zgłoskami zarejestrowane — przez
nich że samych — stargane związ
ki małżeńskie. Upadek cnót ro-
dzinnych, zanik obyczajności w
ich kościołach się uświęca i robi

się to wszystko w imię niby pier-

wotnego apostolskiego chrystja-
nizmu!? Co za czelność, za prze-

wrotność, co za bezwstyd!! Nie-

ma granic złemu; nie widzi się u

nich, a i sami — błędni — nie wi-

dzą, gdzie się ma kończyć ono 0°
balenie „praw Boga“...

Kończy ks. Salomon list swój
wezwaniem do kierowników sekt:

Błagam was; bracia umiłowani
w Chrystusie, a i was kierowni-
ków sekt t. zw. kościołów Polsko”
Narodowego Prawosławnego, Ka-
tolicko - Apostolskiego,  Polsko-
Narodowego i staro - katolickie-
go, błagam was na rany Chrystu-
sa i zaklinam na Boga-Sędziego:
zawróćcie z drogi zatracenia,
zdepczcie pychę — piekielną hy-
drę naszego serca, zśniećcie w
sobie ducha przekory, pochylcie
dumne czoła wasze i wnijdźcie co
rychlej „do domu Ojca — do bra-
my niebios* Kościoła Świętego
rzymsko-katolickiego.

  

© prasy.
Synekury, posadki, tytuły i strze-

lecka pieczeń, ||
Sanacyjna „Nowa Ziemia Lu-

belska* wali nadal w  „sanację”
jak w bęben. Opisując przebieś
konferencji prezesów BB. okręgu
lubelskiego stwierdza, że konie”
rencja wykazała  „bezcelowość
istnienia BB. na terenie lubel-

skim'. To też „N. Z. L.* powiada,
że „ołicjalnie grupa BB. jeszcze

istnieje, ale de fakto rozleciała

się, Powody tych niepowodzeń

„sanacyjnych“ są, zdaniem „N.
Ziemi Lub.* następujące:

„Zamiast pracować w terenie w
myśl idei, pod której hasłem stworzyła
się grupa, panowie z BB., jakoteż pp.
posłowie uganiali się za... synekurkami,
posadkami dobrze płatnemi, za tytułami,
prezesów itd. dbając tylko o swoją kie-
szeń i mając jedynie za cel własne do-
bro i korzyści w myśl spreparowanego
przysłowia: „omnia  mihi, nihil tibi
patria” wszystko dla mnie, nic dla cie-
bie ojczyzno) dążyli w tym tylko jednym
kierunku konsekwentnie”.

Nie lepiej dzieje się w Strzel-
cu', o którym organ lubelski leg-
jonistów pisze:

„Niejednokrotnie słyszy się, że do

„Strzelca” jak i do BB pchają się ele-

menty konjunkturalne, które chcą przy

„strzeleckim ogniu” upiec swą pieczeń”.

A „Nowa Ziemia Lubelska" —
to nie jakiś „złośliwy” organ opo-

zycji. To pismo rządzącego obozu.

Chyba „swoi” najlepiej się znają.

Ponuro.
„ABC* zastanawia się nad sy”

tuacją  przesileniową w  Niem-

czech oraz nieudanych próbach

Hitlera utworzenia rządu pod

swojem przewodnictwem i pisze
tak:

„Jeśli chęć tworzenia rządu, gdy

się ma 196 głosów, a potrzeba 292,

wyglądać może zabawnie, to chęć dal-

szego rządzenia kliki wojskowo-junkier-

skiej, która ma za sobą 50 głosów nie-

miecko-narodowych p. Hugenberg'a i to

z zastrzeżeniami, wygląda raczej ponuro.

Istniała w Niemczech powojennych

możność t. zw. koalicji weimarskiej, re-

publikańsko - parlamentarno - demokra-

tycznej, od socjalistów po centrum lub

nawet po niemiecką partję ludową

Stresemanna'a a czasami możność więk-

szości prawicowo-środkowej od niemiec-

ko-narodowych po demokratów bez so-

cjalistów.
Temu t. zw. Weimarowi przeciwsta-

wiańo, za czasu ostatniego kanclerza

parlamentarnego p. Bruening'a, z ośrod-

ka Hindenburg - Schleicher - Herren-
klub, walkę z konstytucją weimarską,

która znalazła swój wyraz w zjeździe i

porozumieniu w  Harzburgu  zaciągów

Hitlera, Hugenberga

wtedy jen. von Schleicher kumał się raż-
lewnie z Hitlerem. Ž

Gdy Hitler w wyborach Prezydenta

Rzeszy z marca i kwielnia rb. sięgnął po

władzę dla siebie, cały t. zw. Weimar,
od socjalistów po centrum, wraz z pra-
wicą, poparł Hindenburga, który w maju,
pod wpływem jen. von Schleicher'ai

Herrenklubu, odwzajemnił się... usunię-
ciem kanclerza Bruening'a.

Teraz ma się Reichstag, w którym
poza Hitlerem (196) i komunistami (100)
wogóle cała reszta razem, zresztą głębo-
ko skłócona, jest w mniejszości, a jen.
von Schleicher liczyć może na 50 gło-
sów p. Hugenberg'a z wymówieniem, co

jest dość dalekie od potęgi i chwały.

Zanim zapadnie decyzja.

Również na temat przesilenia
niemieckiego pisze „Gazeta War-
szawska”, która zamieszcza bar-
dzo ciekawą korespondencję Je-
rzego Drobnika,
Przedewszystkiem ustala Drob-

nik, kto stanowi walczące strony.
„Walka toczy się w gruncie rzeczy

tylko między temi kołami, które chcą

i Stahlhelmu, bo +

doprowadzić do przecięcia sytuacji od-
razu przez gabinet bojowy, a temi, któ-
re chcą przedtem wyczerpać ostatnie
środki złagodzenia konfliktu. Do pierw-
szych należą koła zgrupowane zwlasz-
cza około „Alldeutscher Verband”, w
których nawet próby medjacyjnej gene-
rała Schleichera budzą niezadowolenie,
oraz partja niemiecko-narodowa, która
od początku dąży do zaostrzenia kon-
fliktu z Reichstagiem, drugi kierunek re-
prezentuje głównie prezydent Hinden-
burg.

Jakie może być wyjście z sy”
tuacji?

„Na horyzoncie jako realne możli-

wości wyłoniły się tylko dwa rozwiąza-

nia: gabinet prezydjalny oparty o Reichs

wehrę, t. zw. w gruncie rzeczy dyktatu-

ra kół rządzących obecnie, przyczem ma

się nadzieję, że w danym razie oticjal-

ne wysunięcie generała Schleichera do-

prowadzi do więcej pokojowego podpo-

rządkowania się tej dyktaturze, ponieważ

nikt nie będzie chciał się narazić Reichs-

wehrze, albo też Hitler, to zn. rządy

partji antyparlamentarnej, któreby prę-

dzej lub później również zamieniły się w

dyktaturę. Te dwie siły walczą między

sobą o władzę. Parlament jako taki nie

wchodzi już w rachubę. Narazie zwycię-

żyły siły, opierające się wprost albo po-

średnio o Reichswehrę. Jednak nie czu-

ją się one tak pewne, skoro zwlekają z

ostatecznem sformułowaniem  zwycię-

stwa, i radeby sobie zapewnić tolerancję

współzawodnika względnie ogólne za-

wieszenie broni na jakiś czas. Wyczuwa

się dzisiaj w Niemczech w licznych o-

środkach lęk przed ostateczną decyzją.

Czy jednak można jej będzie uniknąć?

Po zobrazowaniu nastrojów w

społeczeństwie, a przedewszyst-

kiem wśród hitlerowców z powo”

du „wykiwania* Hitlera, kończy

swe uwagi Drobnik w sposób na”

stępujący:
„A tymczasem położenie staje się

również dlatego poważne, że hitleryzm
z chwilą, śdyby go naprawdę odsunięto
od władzy, gotów jest chwycić się spo-
łecznie radykalnych sposobów agitacji.
Wskazywalibyśmy już na tę możliwość
w jednej z korespondencyj po strajku
komunikacyjnym w Berlinie. Przed kilku
dniami zaś ukazał się w berlińskim „Der
Angriff" artykuł, który odsłania już wy-
raźnie rachuby hitlerowców na zaognie-
nie się stosunków. socjalnych. W ten
sam ton uderzył Hitler w wywiadzie u-

 

dzielonym świeżo | przedstawicielowi
„Daily Express“.

Bodaj, że to jest właśnie moment,
dla którego generał Schleicher tak bar-
dzo chętnie doprowadziłby do jakiegoś
modus vivendi z Hitlerem i wogóle do
uspokojenia politycznego. Nie uśmiecha
mu się bowiem wcale ewentualna ko-
nieczność wyprowadzenia Reichswehry
na ulicę przy jakich zaburzeniach socjal-
nych w warunkach takich, w których
wszystkie rzeczywiście potężne ruchy
masowe znajdowałyby się z nim w
walce.

Klucz sytuacji w ręku Hinden-
burga.

Tak twierdzi katowicka „Po-
lonia', która zwraca uwagę na to,
iż po trzynastu dniach przesilenia
znalazło się w punkcie wyjścia.

„Przez te trzynaście dni przez pa-
łac prezydenta Rzeszy przesunęli się
przedstawiciele stronnictw politycznych,
zaproszeni przez prezydenta przywódcy,
prowadzili rokowania o utworzenie więk
szości — słowem, roztoczono w całej
rozciągłości zwyczajną scenerję kryzysu
rządowego, według wszelkich zasad i
zwyczajów demokratyczno - parlamen-
tarnych. Każdy dzień tymczasem zbliżał

sytuację coraz bardziej do punktu wyj-

ścia, stawało się coraz bardziej oczy-
wiste, że o utworzeniu rządu większości

, parlamentarnej nie może być mowy i że
| klucz sytuacji spoczywa nadal w ręku

starego feldmarszałka.

BTATYCZ SACAGRTOSTPDZ

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie
cukrowej, naturalna woda gorzka „Fran*

ciszka-Józeia* wzmacnia czynności żo-

łądka i kiszek oraz ułatwia trawienie.

Pierwsza polska wyprawa naukowa
do Afryki.

W roku bież. przypada pięćdzie-
sięciolecie pierwszej wyprawy na-
ukowej do Afryki, która wyruszy”
ła dnia 13 grudnia 1882 do brze-
gów środkoworzachodniej Afryki
na własnym statku „Łucja Małgo-
rzata”, Expedition Rogoziński —
taki był termin techniczny tej eks-
pedycji w świecie naukowym —
podjęta w trudnych warunkach
czasu niewoli, niosła sztandar pol-
ski w głąb nieznanych terytorjów
Kamerunu.

Inicjatorem i realizatorem wy”
prawy był oficer marynarki rosyj*
skiej kaliszanin, Stefan Szolc-Ro-
goziński, towarzyszem jego inžy-
nier Klemens Tomczak z Trze-
meszna, który zmarł na kameruń-
skiej wyspie Mondoleh w r. 1884 i
etnograf Leopold Janikowski, sie-
radzanin, żyjący dziś dyrektor
Muzeum Przemysłu i Handlu w
Warszawie, W kwietniu 1883 za-
winął stutonnowy statek polski z
ilagą warszawskiej syreny na ma-
szcie do brzegów Kamerunu do za-
toki Biatryjskiej, będącej częścią
zatoki Gwinejskiej, Tu, stanąwszy
na wyspie Mondoleh, nabyła wy-
prawa od miejscowego kacyka te-

ren, na którym zbudowano stację

morską, będącą równocześnie
schroniskiem i magazynem załogi.

Stąd członkowie ekspedycji
urządzali wyprawy badawcze w
głąb kraju. W, czasie trzy lata trwa
jących prac, wyprawa zbadała gó”
ry kameruńskie, zdjęła ich mapę,
którą Akademja Umiejętności opu-
blikowała w t. XI Rozpraw i Spraw
„Wydz. Matem.-Fiz., zbadała kraje
Bakundu, którvch nie tknęła do-

tąd stopa europejczyka, odkryła
jezioro Mbu czyli Słoniowe i źró-
dła Rio-del Rey, poszukiwane
zdawna bezskutecznie, zbadała ję
zyk i obyczaje ludów, zamieszkują
cych stoki gór kameruńskich, t. j.

plemion Bakwiri, o których narze-
czu Akademja Umiejętności opu-

blikowała rozprawę Rogozińskie-
go. Bogate kolekcje etnograficzne
wzbogaciły zbiory Akademii.

W połowie 1883 r. ekspedycja
Rogozińskiego wmieszana została
w wir wypadków politycznych,
natknąwszy się na zaborcze zapę-

dy Rzeszy Niemieckiej, szukającej

wówczas po całym świecie tere-
nów  kolonjalnych. Wobec bez-
względnego parcia Niemców na
zachód, widząc  beznadziejność
oporu, oddali się Polacy pod. opie-

kę Wielkiej Brytanji. Niestety
Anglja, zajęta na północnym wscho
dzie Afryki, nie umiała przeciw-
stawić dostatecznej siły dążeniom
niemieckim i ustąpiła z terenu po*
żądań niemieckich. W ten sposób
cały Kamerun stał się kolonją nie-
miecka, którą pozostał aż do Trak-
tatu Wersalskiego.

 
GWARANCJĄ JAKOSCI
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RADOŚĆ ŻYCIA

traci wiele ludzi, których dręczą
okropne bóle reumatyczne i ner-
wowe. Lecz niema powodu do roz-
paczy, gdyż już wiele tysięcy cier-
piących odzyskało swe zdrowie
przy pomocy Togalu. Tabletki To-
gal bowiem często zwalczają te
niedomagania. Togal wstrzymuje
nagromadzanie się kwasu moczo-
wego, Do nabycia we wszyst. apt.

32594/13. B. A. W. 49.
 

ZJAZD DELEGATOW KRESOWEGO ZWIĄZKU
ZIEMIAN.

Wczoraj w Wilnie rozpoczął
swe obrady zjazd delegatów Kre-
sowego Związku Ziemian.

Zjazd zagaił i następnie prze-
wodniczył obradom prezes Rady
Naczelnej ks. Konstanty Czetwer-
tyūski,

Po przyjęciu porządku dzien-
nego i po odczytaniu przez hr.
Zabiełłę protokółu z ostatniego
walnego zebrania, ks. Konstanty
Czetwertyński złożył sprawozda”
nie Rady Nadzorczej, p. Witold
Święcicki zreferował sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej, zaś hr.
Antoni Jundziłł sprawozdanie za-
rządu z całokształtu działalności
w roku ubiegłym.

Po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania kasowego, uchwa-
lono preliminarz budżetowy na
rok 1932 i 1933. Poczem przystą-
piono do omawiania wydanych
osłatnio t. zw. „ustaw ratowni-
czych”,

Sprawę tych ustaw zreferował
p. Wańkowicz. Mówca w długiem
przemówieniu starał się zebranym
dowieść, że ustawy te wydane zo-
stały w związku z ciężką sytuacją
rolnictwa. Mają one „ratować

т zbliżającą się
szybkiemi krokami ruiną.
W sprawie tych ustaw zabie-

DuDAS

Wstyd.
Na aktualny temat bezprawne-

$o wypożyczania gazet i czaso-
pism przez sprzedawców  ulicz-
nych, znajdujemy w „Musze'' war-
szawskiej wiersz Wł. Buchnera pt.
„Wstyd“.

„Wiersz ten, trafnie i mocno uj-
mujący sprawę, przyłaczamy w
całości:

Naszej rodzimej prasy byt
Ujemnych pełen jest wyników.

W dodatku, jakiż pada wstyd,
Na pewien odłam czytelników.

Na tych, co do dzienników smak,
Mimo kryzysu, wciąż hołubią,

A przez moralnych podstaw brak,
Miast prasie pomóc, wręcz ją gubią.

 

Gdyś żądny gazet, to je kup,
Jak inne rzeczy, te lub owe,

W budżecie na nie kącik zrób,
Sumki złotowe, lub groszowe.

Lecz kup, jak buty, węgiel, wikt,
Gdy cię do pisma rwie potrzeba...

Darmo-ć dzienników nie da nikt,
Jak nie da mięca, masła, chleba.

A jednak mamy chmary tych,
Co nie chcą znać tej prawdy Znicza,

Gdyż buty kupi każdy z nich,
A dziennik jednak wypożycza.

I to nie bylejaki kloc
Na taki brzydki koncept wpada,

Czołowych ludzi znajdziesz moc,
Inteligencji kwiat nielada.

Wydawca liczne trudy zmógł,
Nad siły nieraz, gdy dziś bieda,

Zapłacił papier, tekst i druk,
nadziei, że się nakład sprzeda

A tu podchodzi jakiś pan,
Któremu bije „spryt” z oblicza

I z kolporterem w jedno zgran,
Własność wydawcy wypożycza.

A przecież dziennik, widzą to
Ci moralności słabi znawcy,

Dopóki ktoś nie nabył go,
Własnością prawną jest wydawcy.

On na to dziennik kładzie w kosz,
Co z kolporterem tkwi u ściany,

By zebrał ze sprzedaży grosz,
Nie zaś, by był wypożyczany.

Jak zwać czyn taki, niechaj mi,
Ktoś rzecze, co uczciwość niańczy,

Bo mnie się w głowie płomyk tli,
Że to proceder oszukańczy.

Że drogą tą, co rodzi wstyd,
Zmowy, podstępy i wykręty,

Nędzny i tak wydawnictw byt
Do reszty może być podcięty.

WŁ Buchner,

Popierajcie Poiską
Macierz Szkolną.

dydzi w roli strzelców”,
W Grodnie powstał nowy od-

dział Związku strzeleckiego, któ-
ry sobie przybrał za patrona płk.
Berka Josielewicza. Do oddziału
tego, jak podaje prasa sanacyjna,
przystąpili „przedstawiciele  pra-
wie wszystkich warstw spoleczen-
stwa  żydowskiego'. Specjalny
entuzjazm zebranych wzbudziły
wywody przewodniczącego p.
Lobmana o „celach wychowaw-
czych Strzelca”. W, skład zarzą-
du weszli: M. Chwilwicki, dr.
Hamer, dyr.  Hirszberg, mec.
Lobman, Rappaport, wice-prezy-
dent O. Suchowiański i ławnik
Tarłowski. Do komisji rewizyjnej
weszli: pp. radny  Długosielski,
radny Reitzenbaum i Salomon.
Powstanie oddziału wywołało od-
dźwięk w prasie pozamiejscowej.

rali głos: prokurator Kryczyński,
prezes Gutowski, p. Górski, Czar-
necki, hr, Tyszkiewicz.

: Wszyscy oni w swych przemė-
w:eniach dowodzili, że ustawy te,
nazywane ratowniczemi, bynaj-
mniej nikogo nie ratują, lecz stwa-
rzają szereg trudności, powodując
a i zamęt.

oczem omawiano sprawy po*
datkowe, kredytowe 3: Koma:
syjne.
w wyniku długiej i ożywionej

dyskusji powzięto szereg uchwał,
zdążających do poprawy warun-
ków ekonomicznych rolnictwa.

Następnie dokonano wyboru
członków Rady Nadzorczej na
miejsce ustępujących z kolejności.

„Wybrani zostali: Michał Orda,
Witold Święcicki, Edmund Kołłą-
taj, Henryk Wysłouch — jako
członkowie oraz pp. Michał Ro-
mer i Zygmunt Korsak — jako
zastępcy.

Na następne trzechlecie wy”
brano zarząd w poprzednim skła-
dzie: pp. hr. Antoniego Jundziłła,
Stanisława Wańkowicza, Michała
hr. Krasińskiego, Michała hr. Za-
biełłę i mec. Wacława Szadur-
skiego — jako członków i p. Ma-
rjana Mikulicz-Radeckiego — ja-
$o zastępcę,

W dniu dzisiejszym o godz.
11 rano w lokel1 =ul. Ža
nej 9 senator Wielowi yski wy-
głósi dłuższy referat w sprawach

A ae wczorajszym
zie. Po referacie dal. i

obrad. 2
*%© Na dzisiejsze obrady ziazd za-
prosił p. wojewodę.
BTUEI)|VT adis

SZKICE I OBRAZKI,
PRAGMATYKA SLUŽBOWA,
Dawniej to bylo tak:
Przychodziłeś punktualnie, zachowy-

wałeś się wzorowo, spełniałeś swoje о-
bowiązki i obserwowałeś święta: puł-
kowe, klubowe i rodzinne pana naczel-
nika dobrodzieja, a awans był pewnym.

Dziś jest gorzej:

Jest to samo co było przedtem, a do
tego jest obowiązek sportowania.

Tak jest i krzty przesady w tem
niema. Pracujesz i jesteś zdolnym u-
rzędnikiem, to za mało.

W urzędach bowiem zaprowadzono
obowiązek „wyczynów sportowych” dla
urzędników.

Kto nie sportuje, nie dostanie awan-
su, a może być nawet wylany ze służby.

Jedna moja znajoma nauczycielka
języków martwych, wiek (to już nie
wiek, tylko epoka geologiczna) powiada
do mnie tak.
— Panie, zgroza! Mam latać w sa-

mych trykotach sto metrów... bo inaczej
nie zaawansuję.

— To jednak bardzo zdrowo...
— Ależ panie, nieboszczyk mąż

mnie tak nie oglądał, a teraz mam na
oczach ludzi... Przytem cierpię na za-
dyszkę.

— Trudno, epoka sportu...
Biedaczka kupiła sobie trykoty

sportowe i zaczęła trenować w domu, w

którym powstało piekło, służąca uciekła,

a stróż kamienicy poszedł do spowiedzi.
Naczelnik woła pana radcę Pączka.
— Czy pan umie strzelać goola?
— Przepraszam pana naczelnika,

ale ja jestem żonaty...

— No to cóż z tego?

—I Wiek zdaje się i tusza,
lat 57...

— W pana wieku można

mieć kilkanaście punktów.
— Nie rozumiem.
—No, to ja panu powiem. O ile pan

nie będzie należał do S.K.P.N.D.S.U...
to pan wyleci.

— Cóż to jest?

— Sportowy Klub Piłki Nożnej Dla

Starych Urzędników...
— Nie wiem czy podołam.
— Staraj się pan. Ćwieczek z Mini-

sterstwa biegł na przełaj na dystansie
Sulejówek — Belweder, przybiegł pierw-

Szy i zaraz go awansowali.
Pączek wrócił do domu i zaczął od

kopania krzeseł. .

Mam

Żona go za to porzuciła.

Biedna niewiasta nie wiedziała, że
od tego zależy karjera jej męża.

Jednak władza ma rację.

Niech sportują!

Niech sporiują na stare lata,

zdrowem ciele, zdrowy duch.
A w tych ciężkich czasach tego

zdrowego ducha i zdrowego humoru co-
raz mniej.

A z tym sportem

pierwszorzędny.

bo w

jest to kawał

M. Junosza.  



 

 
 

 

 

DZIENNIK MICTERREI! 2

« $ Ё ° oraz inne

„POLONJA a siai iaz^ Р:: — kr żę LY 1 WALTER AT RA K CJE

 

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Naogół zachmurzenie, przemi-

jające deszcze, — po rannych
mgłach w ciągu dnia możliwe
krótkotrwałe przejaśnienie, _po-
tem ponownie wzrost zachmurze-
nia aż do przelotnych deszczów.
Temperatura bez większych
zmian, umiarkowane wiatry po”
łudnioworzachodnie.

Z MIASTA.
— Inteligencja głoduje. Sytu-

acja inteligencji zawodowej wdal-

szym ciągu na skutek zaostrzają

cego się wciąż kryzysu ulega po-

gorszeniu. Sądząc na podsta-

wie liczby osób, zgłaszających się

po obiady i pomoc, coraz więcej

inteligentów głoduje, nie zarabia”

jąc ani grosza. Przy okazji tej

dodać należy, że nawet takie za”

wody, jak medycyna, nie dają
gwarancji zarobkowania. Nawet

wyjazdy na prowincję nie ratują

sytuacji.
Wydział opieki społecznej Ma-

gistratu w miarę możności i po-

siadanych . środków stara się

przyjść z pomocą nieszczęśliwym
ofiarom kryzysu.
— Przywrócenie trasy Nr. 3.

W dniach najbliższych dawna tra-

sa linji nr. 3 zostanie przywróco”

na. Autobusy więc kursować będą

do ul. Tramwajowej, nie zaś do

„Ryneczku”, jak to ma miejsce

obecnie.
W/ sprawie tej między Magi"

stratem a Arbonem nastąpiło już

porozumienie.
—Dziś ostatni dzień wystawy

drobiu i zwierząt futerkowych.

Komitet wystawy - pokazu podaje

do ogólnej wiadomości, że dziś

ostatni dzień zwiedzania wystawy”

pokazu drobiu i zwierząt futerko-
wych w pawilonie ogrodu po-Ber-

nardyńskiego, oraz, że dziś o go”

dzinie 4-ej po południu w powyż*

szym pawilonie zostanie wygłoszo”

ny odczyt przez wystawcę właści-

ciela fermy Serwecz p. inż. Bru-
dzyńskiego na temat hodowli zwie

rząt futerkowych. Odczyt ten bę-

dzie o tyle interesujący, gdyż Sza”

nowny prelegent przeprowadzi
swój referat obrazowo, mając

różne zwierzęta w pawilonie wy-

stawowym. Odczyt ten i ostatni
dzień pokazu daje możność zwie-
dzającym zaznajomienia się z ho-

dowlą zwierząt futerkowych, a dla

hodowców drobiu możność паБу-
cia materjału, zarodowego, który

dziś przez wystawców zie

sprzedawany.
SPRAWY KOLEJOWE.

—Układanie rozkładu jazdy
na 1933-34 r. W dniach od 5 do 12
b. m. w Ministerstwie Komunikacji
odbędzie się  miedzydyrekcyjna

konferencja w sprawie rozkładu

jazdy na 1933-34 rok. Z ramienia

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej na

konferencję wyjeżdża naczelnik

ruchu inż. S. Walicki z pracowni-

kami.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE
— Zarząd Powszechnych Wy-

kładów U. S$. B. urządza w sali ko-
lumnowej U.S.B. dziś o godz. 7 w.

wieczór uroczysty ku czci Goethe”
go z następującym programem: 1)

odczyt p. rektora prof. dr. M.
Zdziechowskiego: „O kulcie Goe-
thego“. 2) Deklamacje: „Znaszli
ten kraj“ (przekład A. Mickiewi-
cza), „„Elegje rzymskie” Elegja XIX
(przekład L. Staffa) wygłosi p. Je-

rzy Kowzan (Koło Polonistów U.

S. B.). 3) Odczyt p. prof. dr. Jana
Wilczyńskiego: „U źródeł ewolu-
ejonizmu". 4) Fortepian: „Erlkó-
nig' (Schubert) „Madchen am
Spinnrade" (Schubert—Liszt) ode-
gra p. Adela Bajówna.

ŻYCIE AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Aka-

demiczek powiadamia, że zebra-
nie Sekcji Współczesnych Zagad-

rr ii iiiiii ii

Euzebjusz Łopaciński.

ńwałly i zajazdy szldhiy
ZAYTOAOWEJ.

TArtykuł poniższy podajemy
jako urywek z większej całości, poświę-

conej szlachcie zagrodowej i jej
roli w dziejach naszych ziem północno-

wschodnich. Przyp. Red.)

Przedewszystkiem należy po-
znać co to była tak zwana szlach-
ta zagrodowa w Wielkiem Księ-

stwie Litewskiem. Był to odłam
częściowo rzeczywiście szlachec-

ki, częściowo składający się z t.

zw. ziemian i bojarów, bynaj-

mniej nie posiadających praw

szlacheckich w zupełności; bojaro-
wie np. nie uczęstniczyli w sejmi-

kach, ziemianie, gdzie niegdzie
widnieją, jako wyborcy podpisani
pod aktami sejmikowemi lub

laudanie powiatowi; — w XVI

wieku tworzyli oni zastępy dziel-

nych rycerzy, co zdobywali mury

Połocka, Wielkich Łuk, Pskowa,
w XVII w. w czasie „potopu” wal-
czyli mężnie stu na jednego z ob-
cym ze wszystkich stron zale-
wem, lecz w XVIII wieku, gdy
Rzeczpospoilta bierną, zagranicz-
ną politykę zaczęła prowadzić, —
a panowie i karmazyny więcej

zaczęli myśleć o bogaceniu się i

nień Religijnych odbędzie się dziś

o godz. 3-ej w Ognisku własnem

(ul. Uniwersytecka 9—9) z refe-

ratem sodaliski Blandyny Barto-

szewskiej na temat „Pornogratja

w literaturze". Akademiczki mile

widziane.
— Sekcja Akcji Katolickiej

Sodalicji Marjańskiej Ak. N. S. B.
podaje do wiadomości członków,

że dziś o godz. 16-ej w lokalu so”

dalicyjnym Wielka 64 odbędzie się

zebranie dyskusyjne z referatem

„Cele i zadania Akcji Katolickiej”.

Goście mile widziani.

— Z Koła Polonistów sł. U.S.B.
Dziś o godz. 11 w sali Seminarjum

Polonistycznego (Zamkowa 11)

odbędzie się dyskusja na temat:

„Teatr w Wilnie dziś”. Zagają:

Folejewski, Putrament, Zagórski,

Maśliński, Szreder. Goście mile

widziani.
— Z Koła Akademików Dzis-

nian. Zarząd Koła Akademików

Dziśnian podaje do wiadomości

członków Koła, iż 4 grudnia odbę-

dzie się Nadzwyczajne Walne Ze-

branie członków o godz. 14 i pół w

pierwszym terminie i 15 i pół w

drugim, w lokalu Opiekuńczej Ra-

dy Kresowej przy ul. Dominikań-

skiej 14—1. Obecność członków

obowiązkowa!
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rada Wydziału Lekarskiego

przyznała nagrody za prace kon-

kursowe następującym osobom:

d-wi Janowi Kruszyńskiemu, star”

szemu asystentowi zakładu histo-

logii przyznano pierwszą nagrodę,

d-rowi Adamowi Łapińskiemu, star

szemu asystentowi zakł. bakterjo-

logji, drugą nagrodę, d-rowi Jano-

wi Zienkiewiczowi, starszemu asy”

stentowi kliniki pedjatrycznej dru-

gą nagrodę, d-rowi Romualdowi

Łuczyńskiemu młodszemu asysten*

towi kliniki položniczo-ginekolo-

gicznej — trzecią nagrodę.

— Sodalicja św. Piotra Klawera

Dziś Bractwo Sceny Katolickiej

św. Genezjusza odegra w sali przy

kościele św. Jana piękną sztukę z

życia św. Barbary p. t. „Bohaterka

Chrześcijańska”.

— Zwyczajne zebranie L.O.P.P.

odbędzie się w dniu 11 b, m. o go”

dzinie 12 w lokalu biura k-tu L. O.

P. P. przy ul. Wielkiej Nr. 51.
ODCZYTY.

— Prof. Stroński w Wilnie,

Znakomity mówca, świetny znaw“

ca polityki zagranicznej, prof.
Stroński przemawiać będzie dziś

dwukrotnie w lokalu Stronnictwa

Narodowego (Orzeszkowej 11) na

wielkiem zgromadzeniu publicz-
nem o godz. £ popoł. oraz na ze”

braniu Klubu Narodowego o godz.

5 popoł. Tematem odczytów bę-

dzie nasza polityka zagraniczna.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Roraty. Zarząd Cechu jubi-

lerów, grawerów, bronzowników

i zegarmistrzów zawiadamia, że

dziś o godz. 6-ej rano odbędą się

doroczne Roraty Cechu, zaś 5-go
grudnia (w poniedziałek) Msza ża-
łobna w kościele św. Jana.

—Zebranie delegatów Zw. Ce-

chów. W poniedz. 5.XII. w sali Re-

sursy odbędzie się miesięczne spra

wozdawcze zebranie delegatów

Zw. Cechów, prócz szeregu aktu-

alnych spraw, obchodzących ogół
rzemiosła, dr. Mościcki wygłosi

odczyt p. t. „Historja Cechow“.

Przybycie wszystkich delegatów

jest konieczne. Wstęp dla wszyst-
kich mistrzów cechowych wolny.

WĘGIEL i Koks
GÓRNOŚLĄSKI

Zjednocz Kop. Górnosl. „Progress".
agonowo | od jednej tonay w

szczelnie zamkniętych i zaplombo-
wanych wozach dostarcza:

M. DEULL, Šaka3,
egz. od 1890 r. tel. 811.
SKŁĄDY: Kijowska 8, tel. 999.

 

   
wyciąganiu większych korzyści
ze swych ziem, szlachta zagrodo-
wa rozleniwiała i zgnuśniała. Za-
jęta uczęstnictwem w  bezpłod-
nych sejmikowaniach, fanatyczna,
ciemna, a w dodatku uboga —
stała się narzędziem podwójnem
w rękach magnatów i zamożniej-
szej braci. Temperament jej zna-
lazł ujście w licznych zajazdach,
zatargach krwawych, bijatykach
wszelkiego rodzaju — okrwa-
wieniach kościołów — miejscu
zwykłem sejmików etc., gdzie
prowodyrami byli panowie, a wy-
konawcami milicje nadworne, haj-
ducy, pajucy, dworzanie, słudzy.
rękodajni — komisarze, ekono”
mowie i tutti quanti, rekrutujący
się prawie wyłącznie z tej szlach-
ty ubogiej.

Często przesadzali ci ciemni
szlachcice — w gorliwości posta-
wienia się nad przeciwnikiem pa*
nów swoich, szczególnie, gdy byli
słabszymi, nie oszczędzali natu-
ralnie, ani swych współbraci,
służących u adwersarza pana, a
tem mniej nieszczęśliwego chło-
pa, któremu podług przysłowia
„czupryny trzeszczały, bo pany
dierutsia“, — na niego spadały
największe ciosy — najstraszniej-
sze męki.

Ze środy na środę.
Ubiegłą środę literacką wypeł-

nił referat młodego poety, zapro”
szonego z Warszawy przez Zwią-
zek p. Kołonieckiego.

Pan Koloniecki wyglosil od-
czyt p. t. „Twėrczošė Pawla Va-
lery“.

Po  obszernem omówieniu
twórczości francuskiego poety, p.
Ко!отесК! — гесу!ома? własny
wiersz skomponowany ku uczcze-
niu P, Valery.

Fo przerwie młody, wielce u-
talentowany poeta z Łodzi, p. So”
wiński,
utwoiów poetyckich, z których
wyróżniają się wiersz pt. „Mój
Ojciec”, „Poranek fabryczny”,
„Ulica starego miasta“ i „Zmę-
czenie”.

Następne wiersze własne od-
czytał pan Kołoniecki.

Najbliższa środa literacka po”
święcona będzie dwu bohater-
skim lotnikom Żwirce i Wigurze.

ei — de,
———

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki. Dziś o godz. 4 po

poł. — „Zbyt prawdziwe, aby było15
bre”. Ceny zniżone.

Wieczorem „Zygmunt August". Po-
czątek o godz. 8-ej.

Jutro „tani poniedziałek”. Po ce-
nach propagandowych (od 20 gr. do 2zł.)
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre”.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś

o godz. 4 po poł. i wieczorem o godz. 8
„Szaleństwa Coletty”, р

We wtorek premjera aperetki Kal-
mana „Fijolek z Montmartre'u“,

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 4 grudnia,

10.00: Nabożeństwo. 11.58:
12.10: Kom. meteor.
ranku symf. 12.55:
zdrowia?" odczyt.

Czas.
12.15: Tranšm. po-
„Co to są ośrodki

14.00: „Poić czy da-

odczytał sykl własnych,

dać ssač cielęciu?“ — odczyt. 14.25:
Muzyka. 14,40: „Walka z motylicą u
owiec” — odczyt. 16.00: Audycja dla
wszystkich. 16.00: Audycja dla mło-
dzieży. 16.25: Pieśni polskie (płyty).
16.45: „Kącik językowy”, 17.00: Koncert
kameralny. 17.65: Progr. na poniedzia-
łek. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. bie-
żące. 18.50: „Co nas boli?“. 19.25: Słu-
chowisko. 20.00: Koncert, 20.55: Kom.
sportowy. 21.05: Koncert kameralny.
22.00: Muzyka lekka. 22.55: Kom.

Poniedziałek, dnia 5 grudnia,
11,40: Przegl. prasy polsk. Kom.

meteor. Czas. 12.10: Muzyka 14.45:
Kwiaty w muzyce (płyty). 15.15: Komu-
nikat. _15.25: Audycja dla młodzieży.
15.55: Pogad. muzyczna — wygl. prof.
Michał Józefowicz. 16.10: Beethoven —
Sonata fortep. a-dur op. 110 (płyty).
16.25: Lekcja francuskiego. 16.40: „Wę-
drówki ptaków” — odczyt. 17.00: Kon-
cert. 18.00: Muzyka taneczna. 18.40:
Odcinek powieściowy. 19.00: „Sztucz-
ność osadnictwa niemieckiego na prze-
łomie w. XIX i XX” — odczyt litewski.
19.15: Komunikat sportowy. 19.30: „Na
widnokręgu”. 20.00: Opera ze studja
warsz. „Don Pasguale“ — Donizettiego.
22.05: Skrzynka technicžna. 22.25: Nie-
modna muzyka taneczna (płyty). 22.25:
Kom. meteor. 23.00: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popołudniowy koncert kameralny.
O godz. 17,00 w niedzielę odbędzie

się w studjo wileńskiem koncert kame-
ralny, na którym wykonane zostaną dwa
kwartety: B. Godarda i R. Statkowskie-
go. Wykonawcy: Włanda Ledóchowska
— 1 skrzypce, Aleksander Poleski —
II skrz., Mikołaj Doderonek — altówka
i Jan Goździk — wiolonczela.

Pionierzy lotnictwa.
Dzisiaj o godz. 19,10 zabierze głos

przed mikrofonem wileńskim jeden z naj-
młodszych pionierów lotnictwa i wy-
głosi do swych kolegów, uczniów szkół
średnich przemówienie propagujące bu-
dowę modeli latających, W. tej dziedzi-
nie młodzież polska osiągnęła już po-
ważne wyniki, stwierdzone niejedno-
krotnie na konkursach propagandowych.

Pan Benet.
Radjostacja warszawska transmituje

dzisiaj o godz. 19,25 znakomitą komedję
Al. hr. Fredry „Pan Benet* w wykona-
niu najlepszych artystów teatrów war-
szawskich.
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Sąd doraźny i stracenie członków
bandy dywersyjnej.

BRZEŚĆ n/Bugiem. (Pat). 30
listopada Sąd Okręgowy w Łucku
na sesji wyjazdowej w Kowlu, ja-
ko sąd doraźny, rozpatrywał spra-
wę Tarasa Karpuka, lat 21, m-ca
wsi Nabruska pow. koszyrskiego,
członka bandy dywersyjnej, gra-
sującej w miesiącach letnich w po-

wiatach kowelskim i koszyrskim.
Karpuk schwytany został w chwili

usiłowania przekroczenia nielegal-
nie granicy do Rosji sowieckiej,

dokąd chciał zbiec po rozbiciu
bandy. Sąd skazał Karpuka na ka-
rę śmierci przez powieszenie. Wy”
rok wykonano w dniu 1 grudnia.

Łagodna kara na matkobójcę.

LIDA. Lidzki Sąd Okręgowy
skazał na 10 lat więzienia i po-
zbawienie praw mieszkańca wsi
Krażyna gminy i powiatu wolo-
żyńskiego Afanazego Karziuka za
zabójstwo 62-letniej matki — Pa-
raski i jej kochanka — zięcia
Wincentego Wincola, lat 42. Za-

Ogłosiłem niegdyś przyczynek
do tych gwałtów pt. „Swawole
panków wileńskich* — tam mię-
dzy innemi w połowie XVIII w.
niejaka Żabina.... napadła z ar-
matami, najemników z Rosji na
swych przeciwników Choleckich
w Chalczu Wielkim (woj. Mści-
sławskie) i tam, nie mogąc ich
złapać samych, i większości
szlachty, bo ratowali się spieszną
ucieczką, tem bardziej rozpastwi-
ła się nad nieszczęśliwem chło-
pem, topiąc bez miłosierdzia ko-
biety, dzieci i starców w rzece,
— niektórych kazała wysiekać,
głównych zaś przywódców oporu
kazała na pal wbić i sama temu
się przypatrywała. Wykonawcami
jej woli była to szlachta zagrodo-
wa, która, śdy miała sumienie i
nie była spodlona bezgraniczną
służalczością — mogła nie dopu-
ścić do tego, tembardziej, gdy roz-
ważyć należy, że bynajmniej sama
nie opływała w dostatkach.

Nie zważając na to wszystko,
służalcza aż do  obrzydliwości
względem możnych panów, goto-
wa każdej chwili popełnić  naj-
większe zbrodnie i bezprawia na:
jedno ich skinienie, a jednak za-
zdroszcząca im bogactwi znacze-
nia zadufana w swoje złudne

bójstwa szwagra dokonał na pa”

stwisku wystrzałem z karabinu,

a zwłoki zaniósł pod las, obłożył

chrustem i spalił, matkę zaś zabił

kolbą karabinu i siekierą w

oczach publiczności, a następnie

zbiegł do Rosji, skąd został wy”
dalony.

przywileje szlacheckie, równo”

cześnie w stosuneku do chłopów

dumna ze swych herbów — wyka”
zywała bezgraniczną pogardę i
lekceważenie, a gdzie mogła, znę-
cała się bezlitośnie — nie pom-
nąc, że sama nie różniła się od

nich ani wykształceniem, (zniko-
ma ilość umiała nagryzmolić swe
podpisy) ani sposobem życia.

Co gorsza, nie tylko u złych,
twardych i wyzyskujących właści”
cieli ziemskich, jarzmem ugniatali
ludność włościańską, lecz nawet

u zacnych humanitarnych  dzier-
żawców — potrafili (szczególnie,
Gdy latyfundja była obszerniejsza)
nie kontrolowani zupełnie lub sta-
bo, zniweczyć wszelkie dobre
chęci i zamiary — postawić się z
przysłowiowym batogiem w ręku
(stąd kapitalny termin batożkie-
wicz) jako komisarze, ekonomo-
wie, pisarze powiatowi, — łowcy,
służba dworska wszelkich od-
cieni, dzierżawcy i posessorowie
czyli zastawnicy drobniejsi stwo”
rzyli oni rzeczywiście wał hanieb-
ny między dziedzicami i stanem

włościańskim, który bezwzględnie

zaciążył fatalnie nad Polską i u-
trudnił znakomicie społeczne sto”
sunki w Polsce, czego i dzisiaj ża”

Чозпе ślady widzimy na każdym
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Е MULS JA Tram

te odżywka witamminowa dla naszych dzieci

ul dziś zmaczole tańsza dostepna dla wszystkich
„Każda dobra matka daje swym dzieciom praw-ą

jdziwą EMULSJĘ TRANOWĄ wyrobów firmy

BOWNE tembardziej, że jest ona

\ tak tania-
dawniej obecnie

Mała flaszka (połówka) Zł 350 tylko Zł 2.—

Normalna flaszka „M nóż w 3.—

Wielka flaszka podwójna „ 580 o „ »

Prawdziwa Emuleja Tranowa мугоби Зеоёё & @

Bowne jest juž do nabycia po znižonych cenach

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw —

zwracajcie uwagę na nasz zna
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k ochronny!uaszeż>

30204/kontr. 45/W.

& KRAJU.
Stan chorób zakaźnych w województwie.

Wydział Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego w ub. tygodniu na
terenie województwa wileńskiego
zanotował następujące choroby
zakażne: tyfus brzuszny 11 (2 zgo-
ny), plamisty 4, płonica 32 (2 zgo-
ny), błonica 7 (1 zgon), odra 2,
róża 5, krztusiec 3, gruźlica 19

(3 zgony), jaglca 57, wąglik 1
i inne 12.

Epidemję tyfusu brzusznego
na terenie wszystkich powiatów
niemalże zlikwidowano. W niektó-
rych jeszcze ośrodkach energicz-
nie epidemję tępią kolumny prze-
ciwtyfusowe,

Epidemja szkarlatyny pod Słonimem.

SŁONIM. (Pat). W Żyrowicach
pod Słonimem wybuchła epidemja
szkarlatyny, która szybko się roz-
szerza. W związku z tem miejsco-
we władze szkolne wstrzymały

wyjazd uczniów z tej miejscowości.
Nie jest wykluczone, że nauka w
państwowej średniej szkole rolni-
czej z powodu epidemji zostanie
przerwana.

Niebezpieczny żart.
Dnia 2 b. m. wieczorem w od-

ległości 6 km. od Grodna między
stacjami Żytomlą a Grodnem, na
przejeździe kolejowym, drezyna
motorowa najechała na kamienie,
ułożone między szynami, ulegając
wykolejeniu. Drezyna stoczyła się

Głośna sprawa
W dniu 1 i 2 lidzki sąd okręgo-

wy rozpatrywał głośną sprawę za-
bójstwa dokonanego w dniu 9
września r. b. w zaścianku Chule
gm. iwiejskiej pow. lidzkiego, о-
konanego na osobie Szczerby Ma-
cieja przez Kuźmę Konstantego
mieszkańca tegoż zaścianka. Po-
wodem morderstwa było to, że

pod nasyp. Jadący drezyną kontro
ler drogowy inżynier Wolski uległ
poważnym obrażeniom głowy i nóg
Dochodzenia wskazują, że ma się
tu do czynienia ze złośliwym żar”
tem pastuchów.

© zabójstwo.
Szczerba jako mąż kochanki Kuž-
my stał na przeszkodzie idylli mi-
łosnej trwającej od lat 5. Szczerba
po stoczonej walce z mordercą z0-
stał uduszony za pomocą sznura, a
następnie dla upozorowania samo*
bójstwa powieszony w stodole u
belki. Sąd skazał Kuźmę na osiem
lat więzienia i pozbawienia praw.

Zabójstwo na cmentarzu pod Ejszyszkami.
LIDA. Wi dniu 30 listopada

został zabity na cmentarzu we wsi
Wierzańce gminy ejszyskiej pod-
czas wyrąbywania topoli Szymon
Żukowski, lat 26, mieszkaniec tej-
że wsi, przez Andrzeja Narkuna,
lat 67 i jego dwóch synów Andrze-
ja, lat 22, i Bronisława, la 17, rów*
nież mieszkańców wsi Wierzańce.
Powodem zabójstwa, które usku-
tecznione było przy pomocy pał-
ki, ma być jakoby uszkodzenie
krzyża na grobie rodziny Narku-
nów podczas zrąbywania drzewa
na cmentarzu przez Żukowskie-
go, synowie zaś twierdzą, że Żu-

Śmierć w studni.
We wsi Krzewy gm. kiemielis-

kiej podczas budowy studni 45-
letni Paweł Jankunas spadł z ru-
sztowania do studni głębokości
E Gdy go wydobyto, juž nie
żył.

 

Fachowy i Oszczędny Radjoamator
jest klijentem firmy

MICHAŁ
Zamkowa 20, telef. 16-28

kroku. ‚
Zamiast być — moderatorami

uczynków swych panów — byli

prawie bez wyjątku — judziciela-
mi i podżegaczami do większych
znęcań — co gorsza i na własną

rękę ciemiężcami i wyzyskiwa”

czami po za plecami pryncypałów.
Nie darmo egzystuje do dziś dnia

u ludu białoruskiego przemówi

sko: „Z panami możno żyć kab tol-

ki nie panniata!“
Kiedy ogłoszona została kon-

stytucja 3 maja większość przed-

stawicieli tej zagrodowej szlachty,

przypomniała sobie raptem, że

są ubodzy i węsząc jakieś lepsze

czasy, jęli się ról (zgoła dla nich

nieodpowiednich po niedawnych
faktach) obrońców włościan no i

własnych interesów. Prym —

trzymali jedynie bardzo wyksztal-
ceni patronowie trybunalscy, prze

ważnie rekrutujący się z tej stery.
A jednak nastał rozbiór kraju i
twarda moskiewska ręka zwarzy”
ła piękne nadzieje, natychmiast,
idąc za silniejszym, zabrała się
szlachta zagrodowa do odwiecz-
nego batoga, by w charakterze

służalców, w dalszym ciągu ponie-

wierać i uciskać chłopów, 2 ra-

mienia swoich chlebodawców, aż

do zniesienia pańszczyzny.

kowskiego nie bili, Sprawa ta wy”
wołała niebywałe poruszenie w
całej okolicy.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 3 XIL.1932 r

Belgja 123,60—123,91—123,29
Gdańsk 173,40—173,83—172,97.
Holandja 358,80—359,70—357,90.
Londyn 28,37—28,40—29,53—28,24.
Nowy York8,923—8,943-— 8,903
Mowy York kabel 8,927—8,947—8,907.
Paryż 34,89—34,98—34,80,
Szwajęarja 171,60—172,03—171,17.
Berlin w obr. prywatnych 211,95.
Tendencja niejedno'a.

Pożyczka Inwestycyjna 98,50.
Seryjna 105,00.
59), konwers. 41.
6'/, dolarowa 57—56,00.
4%, dolarowa 51,75—51,65.
7%, stabil. 53,63—53,75—53,50—54*/,

54,63.
«'|,'|- L. Z. ziem. 36,75.
4,0), L Z warszawskie 44,00.
50, L Z. m Warszawy 47,50.
8”, L. Z. Warsz. 55,75—57—56.
Akcje
Bank Polski 88.

GIRDA

Ta charakterystyka nie jest
bynajmniej  niespawiedliwa lub
ostra, jak wykażą jasno fakta.

Po tym wstępie, który był ko”
niecznym przyjrzyjmy się najbar-
dziej interesującym nas stosun-
kom panującym wśród szlachty
nowogródzkiej z sympatją i ser“
decznością opisana przez naszego
wieszcza. Okazuje się, że cała ta
szlachta okoliczna, wśród której
się obracał Adam Mickiewicz, —
a przedewszystkiem ci Horbatow-
scy, Kuroczyccy, Maluszyccy, Te-
rajeniczowie, Soplicowie z okoli-
cy Horbatowicz, i Szantyry, Woł-
czaccy i inni, których nazwiska u*
pamiętnił w „Panu Tadeuszu" by*
li to ludzie prawujący się bezu-
stanku ze sobą, żyjący bynaj-
mniej nie bogobojnie, bo bijący
się również ustawicznie między
sobą, lub katujący swe żony —
ciągłe burdy i pijaństwo na po-
rządku dziennym, grabieże cu-
dzego dobra, cyniczne nawet kra-
dzieże, połajanki i pogróżki, nie
rzadko zabójstwa i wreszcie na-
wet fałszowanie dokumentów
szlacheckich lub innych; to ostat-
nie praktykowali naturalnie spryt-
niejsi ich bracia — piśmienni.

D. c. n.)
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z pogranicza.
Plon Korpusu Ochrony Pogranicza w listopadzie,

Organa K. O. P. w ub. mie-
siącu na pograniczu polsko”
litewskiem i polsko-lotewskiem
zlikwidowały 6 szajek przemytni-
czych, liczących po 3—7 osób,
aresztowały przeszło 60 przemyt-
ników, trudniących się przemyca-
niem towarów indywidualnie,
aresztowały 11 agitatorów litew-
skich oraz zatrzymały przeszło
100 osób, zamierzających niele-
galnie przedostać się przez gra”

Litwini zastrzelili

W dniu wczorajszym na grani-
cy polsko-litewskiej w rejonie Ol-
kienik patrol litewskiej straży
śranicznej zastrzelił w potyczce
w czasie usiłowania przekrocze-
nia granisy zuchwalego prze-
mytnika Stanisława  Krejaltisa,
b. dywersanta i członka organi-
zacji „Żelaznego Wilka'. Po roz-
wiązaniu „Żelaznego Wilka' Kre-

Najwięksi aktorzy naszych cza-DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN» |

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

„HELIOS“
ulica Wlieńska 38, tel. 926.

 

KINO- <HELI
TEAR CHE LI QS»

ullca Wileńska 38, tel. 926,

wzkwo CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

 

 

 

Dziś ostatni
dzień!

«W Każdym Porcie Dziewczyna»
zmaięone dodatki dźwiękowe. Wszyscy śpleszcie ujrzeć. Seanse o godz. 4, 6, 8 I 10,15. W dn. św. o 2.

WYWATA TOMAS TATCS

na karę śmierci przez rozstrzelanie

SŁYNNA TANCERKĄ FRANCUSKA NiATA- kARI©
Dzieje najsłynniejszej kurtyzany i szpiega, za której niepokojący czar i urodę płaciły życiem miljony żołnierzy,
kaz zdradzali swą ojczyznę wielcy generałowie, przestały już być piękną łegendą. —
Greta Garbo, Ramon Novarro, Lionel Barrymore,

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Gl. WIELKA 42. Tel. 528.

 

Z wyroku sądu d

 

KINOZTERYR CSTYLOWY» |
WIELKA 36.

  

   

        

   

   
  

  

   

   
  

skórą nożyki do brzytew.

P. T.

zužylem zaledwie dwa ostrza.

się jeszcze teraz.

8 dni próby.

Sprzedaż odbywa się we wszystkich

RESTAURACJA __ST.

CENY NAJNIŻSZE—GABINETY.

Telef. 4-84 i 15-09.

  

Polski Sklep Galanterji i Trykotaży
«FE LIC JA N»

Ulica Św. Jańska 6.
Poleca na święta swetry rajtuzy r.

ceny.

Niep'awdopodobne stało się rzeczywistościąI 5
sów podali sob'e bratnie dłonie, zeby deć światu film, jakiego dotąd rie byłol

Mata Iari Dzieje kobie

Dziś ostatni dzień!
nad Filmy!

i JEJ HUZAR

Dziśl Największy sukces
kinematografji europejskiej!
bywałą precyzją i czystością odtworzonego dżwięku. Nad program: rozmalcore dodatki dżwiękowe. Dla młodzie-

ży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

TTEUT NŁREL OWA CZK POPAANYOBIE.KZTOZADOSTTAT" 1AODSPTAZNOZDZAPABLO.

Bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich czaruje swoim śpiewem,
i olśniewa swoją kreacją w nejnewszym przeboju śpiewno - dźwiękowym

Przepych dalekich mórz i słonecznych portów połud»
nia Humor i śpiew Tańce. Tempo skcji. Nad progr.: Uro-

Cudowna maszynka ostrzy kamieniem i wygładza

uOd trzech lat już używam Allegro i od tego czasu
Jednem z nich, Е

które znajduje się w doskonałym stanie, posługuję

Z poważaniem
E. A. C. R., Buenos Aires.“

przyborów nożowniczych, perfumerjach etc. -

Wyłączne przedstawicielstwo: D/H. „PARYŻ-WARSZAWA”, Foksal 18, w Warszawie.

 

ki i ciepłą bieliznę. Największy wybór najniższe

nicę.
Towaru, pochodzącego z prze-

mytu zatrzymano na ogólną sumę
96 tys. złotych. Na skonfiskowa-
ny przemyt złożyły się różne war-
tościowe skórki futrzane, sacha-
ryna, tytoń, wyroby jedwabne,
lekarstwa, krople Hofmanna itp.

45 funkcjonarjuszy K. O. P.
przedstawiono do nagród za ener-
giczne tępienie przemytnictwa.

zuchwałego przemytnika,

jaltis począł uprawiać przemyt,
dając się we znaki zarówno straży
polskiej jak i litewskiej.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz. |

  

Liene! Barrymore, Lewis Sto-
ne i in. w filmie ned filmy

Firm
Ulubien. publ.

Począte

Jutro fllm, który w bieź. sezenie pobił wszę-
dzie rekordy powodzenia! Nasza gen. rodaczka
Po raz pierwszy Pola Negrl śpiewa i mówi. Film,

Aibert Prejean,

 

została skazana
za szpiegostweoraźnego

Dziś! 100 proe. dźwiękowo śpiewne
arcydzieło RENE CLAIRE p. t.:

magazynach

   

Iwan Petrowicz

 

ВЬЛ WZIZECN04:

 

 

GEORGES _AD. MICKIEWICZA _20.

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO | grudnia 1432 roku.
Donosząc o całkowitej zmian e dawnego kierunku naszej Resiauracji, podajemy, że pozosta-

wiając dotychczasową doskenałą kuchnię obniżyliśmy znacznie ceny.

Dania od najskromniejszych do najwykwintniejszych.
Obfita piwnica win I wódek.

Wszystko po cenach znacznie zniżonych.
Bar ciepłych dań i duży wybór zakąsek.

Od 1 grudnia nowy I najiepszy zespół muzyczny w Wilnie
REWELERSOWO-—DANCINGOWY.

CENY NAJNIŻSZE- GĄBINETY.
Sala na zamówienia zbiorowe. -- Podczas obiadu przygrywa Zespół Koncertowy.

ZARZĄD.

DZIENNIK MILENSKI

Sport
©statnie dni plebiscytu

Głosowanie już się kończy. Po-
zostały do zamieszczenia tylko
dwa kupony plebiscytowe. W po-
niedziałek i we wtorek podamy
ostatnie kupony, które ostatecznie
zadecydują o przebiegu plebiscy- zakończy się ostatecznie plebiscyt WODA ini kal W AKASA
tu. i już w czwartkowym numerze bę-
Największe zainteresowanie dziemy mogli podać chociaż kilka DRZEeip i akaai

wykazuje gim. oo. Jezuitów. Ucz- cyfr, dotyczących ostatecznego :
niowie starszych klas całą propa: wyniku głosowania. mk -— EEais
gandę wzięli w swe ręce i na kory- Pozostają zatem do głosowania 4 °
tarzu wywiesili dužy alisz, nawo- trzy dni i tylko dwa kupony. A EITI =
WE TESTARS WAOEZDWZOTRÓRK CERCZBA RCPZIJZEŁECZĄ 5 SERA SS PŁ?

Napady ludności na transporty żywnościowe w Mińszczyźnie,
Z pogranicza donoszą, iż przed  kolektywy do spółdzielni zastaw- na najlepszy klub sportowy

kilku dniami w lesie w rejonie skiej. _ Włościanie kompletnie 1 = 5 isl
Zasławia grupa włościan doko- rozgrabili wozy z žywnošcią, po-
nała napadu na kilka furmanek zostawiając na drodze: próżne na najlepsze kało sportowe szkół średnich
z żywnością dostarczaną przez wozy i osłupiałych woźniców. NZ i

Oszukańcze biuro wyjazdu do Rosji sowieckiej.
Władze bezpieczeństwa  pu-

blicznego zlikwidowały biuro po-
średnictwa dla osób zamierzają-
cych wyjechać zagranicę, głównie

  

GRETA G

 

POLA NEGRI

w którym śpiewa
nasz sławny rodak

 

=P —— —

-

2
9
9
3
9
—

"Al
przedświąteczny wybór: ёг b. ska Н sukien, sweterków, ubrań dziacinagch ZOE k Betting ik. il.Fibiger"$ śienkiewicz nych, paltek jesiennych, zimowych, kołder wa (uznaneа $ towych, płócien RA i wszelkiej manufa- Anaj-

tury liW. Tomaszewski Tylko w polskim skiepie galanterji | ч w kraju)REWIRsa KAZIMIERZA iwo ICZA Sprzedażsa pogłoski, a tylko przeniesiony ul. Bazyljańska 9 Ceny najniższe ma raty
Ą

wynajęcie:

мее na Ul. Subocz Ne 2. A Kijowska 4, H. AbelowPrzyjmuje się wszelką robotę wchodzącą w е
zakres zegarmistrzowstwa I [ubllerstwa. LEKARZE. | Kupno ——

„Dziennika Wileńskiego".

ВВ,
ty, która urodziła się i zginęła dla miloše!.
Juź jutro na naszym ekranie.

 

w najgłośn. ercydziele qen]alnego
kompozytora PAWŁA ABRAHAMA

Film w języku rosyjskim i frencuskim. Poryw. akcja toczy się na Węgrzech w Rosji Car-
skiej, Japonji i Rosji Sowieckiej. ©sza'amiająca w rozmachu wystawa! Czarujące melodje.

seansów o g. 4, 6, 8 i 10,15. Na 1-szy seans ceny znižone.

 

perfilmi - i 66

ryk. produkeji 1933 gylld IOZha2 kobiaty
stworz. olbrz kesztem 3 mil. dolarów stanowi naiw.

doby obecnej. Na I-szy seans ceny zniżone. Seanse o g. 4, 6, 8 I 10,20.
 DESTAINEKDANISMANO TSSIE TANTINA SIT OS SPSIEP ZORO RODEO WZD PAŁTIE

«Pieśń Nocy» Jan Kiepura

 

Najwięksi aktorzy naszych czasów:
Lewis Stone i in. podali sobie bratnie dłonie, aby dać światu

film, jakiego dotąd nie było. — Jakiż inny film miał taką obsadę?—tylko MATA-HARI, który ukaże się jutro w kinie „PAN*.

 

(MILJON) Przepiękna opereika-farsa w 10 akt. w ro-
M głównej urocza gwiazda Annabella, Rene Lefen-

bure I L Alibert. Nad program: Najpiękniejszy film Harry Peela p t: „JEGO NAJLEPSZY DRUH" Sen-
sacyjna sziuka w 10 akt. w roli głównej urocza Sascha Gora i ulubiony bohater Harry Peel oraz 14 ireso-

wanych psów z Rin-=Tin Tinem.
|од EE PADWYPn

Zakład zegarmistrzowski
р i, įubilerski

łujący do głosowania. Tak samo
rzecz ma się w gim. A. Mickiewi-
cza, w gim. J, Lelewela i w Szkole
Technicznej.

We środę więc o godz. 7 wiecz.

GŁOSUJĘ

 

KUPON I
PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
NA io NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WiLNA

 

 

 

 

 

 

Nazwisko głosującego

Adres

do Rosji sowieckiej. Aresztowano
rzekomegó kierownika biura, se-
kretarza i dwóch agentów.

 

Li

NOVARRO,

     

 

S

+. .

На СЕ ЗОТОМИ.
NaĮslynaiejsze šwiatowe
powegi lekarskis siwier-
dziły, że dużo chorób
powstaje z pcwodu ob-
strukeji. Chory żąłądek
jest ułówną przyczyną

zanieczyszcza krew I tworzy złą
LAT w całym świecie, Zioła z Gór

WIKTORJA

 

powstania najrozmaitszych chorób,
przemianę materji. SŁYNNE OD 50Iš D ra Laue.a są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają

SJ

funkcję organów trawienia, wzmecniaj‚ ą organizm i pobudzają apetyt.Zioła z Gór Нэгец D-ra Lauera zostały Ars s "EM iekarskich, najwyższem odznaczeniem i złotym medalem w Badenie, Ber-linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wiel =delka zł. 1.50, podw.pudelko mlewai doza

sensacje

zł. 2.50. Sprzedaż w sptekach i składach
aptecznych. 1197/47-W (49)mUwaga! Film ten

odznacza się nie

 

 

MATURYCZNE | DOKSZTALCAJĄCE KURSY

„WIEDZA*
KRAKÓW, STUDENCKA 14. I. p.

przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, orazw drodze korespondencji, zapomocą Še wskazówek, pro:4 gramów i miesięcznych tematów,
lo egzaminu dojrzałości gimnazjum I semin.2. do egzaminu z 6-clu ki. gimn. ' a38. w zakresie 4-ch kl. gimn.

4 p egzaminu z 7-mlu kias szkoły powszechnej.
wagaal Uczniowie kursów kerespcndencyjnych t<o miesiąc, oprócz całkowitego, WyczarodJĄcoGa |... wokigo, tematy z 6-clu głównych przedmiotów do opracowania.

P. P. Wojskowi do Slerżanta włącznie | Inwalidzi otrzymują50%, zniżki na wszystkichoko ystkich powyższych kursach, Żądać bezpłatnych

na której roz-

 

wery, bonjourki, rejtuzy | ciepłą biel
tylko w polskiejFirmie R"

„ „JANUSZEK“
i ulica S-to Jańska Nr. 6.
Największy wybór. Najniższe ceny.

PIANINA

| Chcesz być zdrowym | oszczędnym? Tak Więc kupuj: swetry, pulo-

Gdzie możesz znależć największy

 

 

Sprzedaż į !
 

Oksyd. zł. 25—
Nik.  „30—

    

    

 

 

Ceny zniżone do 60”,. 412—40 PRACA
LL EE + TOZRPOAEPOWODROO KDE

AIDSKSTIES EN ISUZS DOKTOR Sklep Kolonjalau- aktorów —
Sprėbujele—porėwnajcie, a przekonacie KAURYŁKIEWICZOWA SPOŻYWCZYj energicznych,  usto-

się 12 СЕЛЕБ skórne; *łacza* Koacesja tytomiowa, wy-| Sutkowanych do zbie-
WINA WYTWÓRNI aiš wiców kosmetyka robiona klijentela, dobry| rania zamówień na

lekarska i operacje ko. punkt — do sprzedania.| sktuelne, _ poczytnesiustyokas: Adres w Administracji | dziela, (dotychczas
WE. OSMOLOWSKIE sunis io CZ ry0

WILNO RR RET : SKŁAD| szukuje poważna ln-
są stare — leżałe — mocne i zdrowe. Z 00wodii aido 3 ""тп" stytucja wydawnicza.

Żądajcie wszęczie. stałe do Warszawy w Piania, AS Aaaa 4
BZBEZTZZAB Kaa” al als L баг н :пои. г!%ед‹;' июг-

. 'owania.Osobiste zgło
K. DĄBROWSKA szenia tylko ak —00

  

Do sprzedania.
Klatka;duża, ładna, pokojowa.—Na-

daje się: dla wiewiórek, ptactwa i in.
zwierząt. — Oglądać od 1-ej po połu-
dniu do 6-ej wieczorem.

(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno, ul. Niemiecka 3m.11

702—24

Dom nowy | plac па
Zwierzyńcu do sprzeda-
nia zaraz ul. Stara 43 u

nych kandydatów z
dokumentami:  Boni-
fraterska 2, m. 6 w
godz. 10 -1, 4—6 po

M

| ir. mei. Cymbier
WENERYCZNE,SKÓRNE,
MOCZOPŁ. Tel. 15-64,
MICKIEWICZA 12, r
Tatarskiej, 9—2 I 5—

 

 

 

ękawicz-

348—1 o

 

„Star
Królewska 1. ы

Największy wybór nart iłyżew

w Polskiej Składnicy Sportowej

i.

iTrtwómia szczotek T pendali p. T. В, SYWOŃÓWIZ

 

kien.gumęzgąbką do wycierania potu z okien.

  
   

  

  

Je” Słowackiego 17 u dozorcy. 793. właściciela. 788—0 .* EW: Dr. Sz. Bernsztejn
Gkoroby skórne wana- Fortepian Beckera, krzy-

URL TNATTT

"WITOLD JUREWICZ
żowy. w najlepszym sta-= oczopici:

ryczna i m nie, sprzedam tenlo ui.3—1 I od 4--8 pp, roboty kuśnierskie
przyjmuje najtaniej  

 

 

TSS RADZEARKIIIRISE MINI O сС ЫЫН mad

     

  

  

 

K 2 ьul. Š to Jań- ; Miokiewioza 26, m, g, Kościuszki 12, m. a; pracownia  chrzeście.EG. były majster firmy 2 jańska. Królewska |;
„PAWEŁ BURE" li Biumowicz Garnitur mebli miękich| ESĖ

za”Ad Poleca zegarki, biżuterję, sre- Okósoks=w do sprzedania, Piasko--
Ш‚ш. . . \ 09—nych wszel- bro, piatery oraz Rze ana: skórne 1”aoszopiałówe: PA 718 Ž Z Pracownia sukienwie szczotki PNS P arena ul. WIELKA 21, PIANINO sprzedam w Įipendzie о- znižonych tel: 921, od 9—1 i 3—8 dobrym stanie. Gimna- „W NDYSŁ l hraz ardzo

„. zjalna 10 — 2.MICKIEWICZA4. zjalna ślubne, balowe, płaszczepraktyczną WILNO, ul. AD.
————-— eraz przeróbki. E! .ее Dr.Zeidowicz злмоснор „Васк" YA ZE— kie wykonanie, niskie

ceny. Tatarska 12/32 ost 

 

MIŁOŚĆ i POWODZENIE
z zapachem kwiatu szczęścia
Przemiły, długotrway zapach
Deko 40 gr.
poleca; 

 

1-1.[. ODNII|
Poleca: serwisy, garnitury,

kryształy e. c. t. jako podarki gwiaz

Od dnia 1 grudnia na okres
świąteczny WILNO, UL. WIELKA Nr. 19.

wazony,

Z RABATEM OD 10, DO 507.

 Il
dkowe

przed-:
-40  

pozyskasz, užywając
wody kolońskiej

„LOKSOTIY”
Władysław TRUBIŁŁO

POLSKI SKŁAD APTECZNY
Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamże inne zapachy wód kolońskich 28 odmian.

aks | Firma nagrodzona dużym złotym medalem,
gury, ..ЗАНМА PAWLAKA, Dominikańska 14

przyjmuje do farbowania i czyszczenia: obuwie,
kurtki, rękawiczki, torebki i inne wyroby skórza-
ne, oraz farbowanie futer. Reperacje obuwia i in-
nych wyrobów skórzanych na miejscu po cenach
najniższych.—Proszę się przekonać. —0

413—(14) -mj 
 

Płerwszorzędna pracownia ubiorów damskich pro-
wadzona przez b. pracownika firm zagranicznych

J. ZAKRZEWSKIEGO
ńska Nt 37.

sr. o 318—4 o Ceny niskie. — Ul. Zamkowa Jė 26.ceny znacznie zniżone.

 

1 jubilerstwa wchodzące.

Nowootwarty Chrześcijański Zakład Jubliersko-=
Grawerski L. SIKORA | B. MADEJ

wykonuje wszystkie roboty w zakres grawerstwa
— Robota solidna. —

313—2 o I

Skład Mebli Spółdzielni
„Ljednoczonych Chrześcijan Stolarzy

w Wiinie, ul. Trocka 6

Wielki wybór różnych mebli z wła- I
snych warsztatów. Komplety jadal-
ne, sypialne, gabinety I t. d. oraz

gięte meble

Przyjmują silę obstalunki.

W. NAGRODZKI
z-k Sw. Michalski,XG 4 (wejście od ullcy) — SZANĆ ;
Przyjmuje obsialunki z własnych i powierzonychWytwórnia sztucznych kwiatów, kiem wódek do sprzeda-
materjałów, oraz mundurki uczniowskie. Wykonas Wil о, Zamkowa :7 m. ie. nia z powodu
nie staranne. — Ceny zniżone.

 

 

wcelu.reklamowym wykonuję solidnie-niedrogo
ubraria męskie.

Zakład Krawiecki Fr. MUCHLADY
o

CHOR. WENERY! kareta (zrobił 7.000 kim.)
MOCZOPŁ. I SKÓ! okazyjnie tanio do sprze-
3—1 1 5—8 w, tel. 2-77. dania. Oglądać: Wiłko-

SA mierska 12 m. 1.
śr Zeidowiczowe S

wejściż w podw. parter.

 

Spezedają ią domy do- TANI, ZGRABNY I U-

 

wen.
dr mocz, м 2 chodowe, ziemia własna, SZCZUPLAJĄCY PAS
(ae pół hekt. sadu tanio, można dostać tylko

704—( można spłaty.  Dowie- w firmie
dzieć się Adm. „Dz. Wil“ „„, "JANINA",

 RZEDWZRSZSORŁAKKZOK| 802—1 Wilno, Św. Jańska 2
R. L CE 318—3

į RÓŻNE | Do sprzedania koty sy»
| beryjskie bardzo ładne Buchalter-bilansista, ze

Wielka 11 m. 2 przy znajomością buchelterji
787 fabrycznej, handlowej iUWADZE -— - roinej—organizstor księ-ZANOwNYCH PAŃ! Restauracja z wyszyn- zai Ats najcow=

г szych uproszczonych sy-
3 wyjazdu. stemów, kompetentny w

212—2 Poleca stale w wielkim ul. Zawalna Nr. 23 „Bar sprawach podatkowychwyborze  najrozmaltsze Kresowy”, 185—9 przyjmie pracę całodzien-
kwiaty balowe, dekore - ną na godziny lub akord,
<yjre, i inne wykonane Pianino Miihlbacha do Zgłoszenia do Admini-
z jedwabiu, pluszu i be- sprzedania.  Boufałłowa stracji Dziennika Wileń.
tystu w/g najnowszych 19 m. 3, godz. 2 — 4. sklego pod „Biegly 1903“,
modeli. Ceny zniżone! 800—0 784—0

kursach kroju.

———M

Wileńska 22, m. 25.

Dam 1000 — 5000 złotych
wyrobienie mi stałej

posady państwowej. Wy-
magane warunki posia-
dam. Adres w Admin.

781—1„Dzien. Wil.“
  

Poszukuję posady dozor-
cy, mam lat 48, A. Sien-
kiewicz. Dobroczynny za-
ułek Nr. 2 m. 12 z Wi-
leńskiej. 794—1
 

Pracownia _„Reperacja'*
przy ul. Ostrobramskiej
Nr. 13 podaje do wiado-
mości, iż roboty wykona-
ne do dnia 1-go września
1932 r. lecz nie wykupio-
ne, będą sprzedane 18-g0
śrudnia 1932 r. 801—3

Krawcowa, pierwszo-
rzędna siła, szyje solid-
nie, szybko i tanio suknie
balowe od 10 zł. Wiel-
Ка 2 — 9. 810—2

Kucharz ze šwiadectwa-
mi poszukuje posady, zgo
dzi się na wyjazd, wyma-
gania skromne.  Tatar-
ska 1—18. Gr.
 

Krawcowa z długoletnią
praktyką, szyje suknie,
płaszcze, tanio, robota
solidna, może i dziennie.
Królewska 6 m. 2. 806

DOOо

f NAUKA i

szycia, robót ręcznych
i modelowania

t. Siefanowiczówny
Wielka 56, m. 3.

Zapisy uczenic codzien-
nie oprócz świąt.

 
 

330-—2

MATEMATYK,  absol-
went 0. $. В. udziela
lekcji matematyki i fizy-
ki, oraz przygotowuje do
matury. Długoletnia pra-
ktyka. Naucza  meto-
dycznie i gruntownie.
Adres Mostowa 27 m. 9.

805—2

T2T——TTANTirai OT”

Mieszkania
I pokoje

Wydaje się odnowiony
pokój ala solidnego (ej).
Oglądać od 10—4 pop.
Skopówka 9, m. 8. 766-0

POKÓJ z kuchnią (suchy
jasny) z osobnem  wej-
ściem do wynajęcia, ul.
Wielka Nr. 11 m. 2 przy
Kursach Kroju. 187

 

2 lub 3 pokoje z kuchnią
do wynajęcia. Elektrycz-
ność. Jasna 45, Zwierzy-

 
Do wynajęcia mieszkanie

dwa pokoje z kuchhią,

wygody, ul. Wiłkomier-

ska Nr. 5-a. 195—2
 

Mieszkanie 4 pok. odre-
montowane, suche, ciepłe
b. słoneczne, parter na-
dające się pod magazyn,
ul. Kościuszki 14 m. 10,

198—1

 

Do wynajęcia mieszka*
nie 2 pokojowe z kuchnią
i elektrycznością dla in-
teligentnej, = bezdzietnej
rodziny. Wolne od po-
datku lokalowego. Flac
św. Piotra i Pawła 5/1—
u właściciela. 811—1

MIESZKANIE 5 pokojo-
we i 1 pokojowe, odre-
montowane, słoneczne,
wszelkie wygody. Zakre-
towa 11, wskaże dozor-
ca. 804—0

POKÓJ umeblowany ż
wygodami do wynajęcia.
Mickiewicza 22—22. 807

Do wynajęcia dwa
mieszkania 6 pokojowe
przy ul. Orzeszkowej 3,
Dowiedzieć się u dozor=
cy. 191—3

MKA |

W Hotelu.

Pani Nowobogacka: —
Alež nie bierz cukru rę-
kami, przecież od tego
są szczypce.
Pan Nowobogacki: —

Skądże znowu mogłem
wiedzieć, że tu i cu ier

podają gorący?
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