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9 Grudnia
rozpoczynamy

(PRZEBIĆ GWIAZDNOW
Po wyjątkowo okazyjnych cenach:

materjały wełniane w różnych gatunkach,
palta, garnitury, suknie, swetry, pończochy,
ciepła bielizna, krawaty i wiele innych.
Śniegowce i kalosze po cenach fabrycznych.

Modne pieski flanelewe „Jemy” ma podarki.
Wysyłamy Podarki Gwiazdkowe do Rosji (Z, 5. R. R.)

Wilno, Mickiewicza 18.
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WARSZAWA.

nad wnioskiem Koła

dzielono tylko posłom B. B.

łem państwie.

ustawę przeprowadzić.

Ъ

wie lutego roku przyszlego.

Podajemy opis tego sądu na
podstawie relacyj „Nowin Codzien-
nych”, których korespondent opisu-
je całe te charakterystyczne wyda-
rzenie w sposób następujący:

„Przed referatem karnym sta-

rostwa stanęli wczoraj studenci w

liczbie 24, aresztowani w związku
z ostatniemi zajściami na ulicach
Warszawy? Rozprawa nie byla

publiczna. Do gmachu starostwa
przy ul. Wiejskiej nie dopuszczo”
no obcych osób, a zwłaszcza
dziennikarzy. Wyjątek zrobiono
dła sanacyjnej „Gazety Polskiej”,

która delegowała nawet foto-
grafa”.
— Tu następuje dłuższa przer”

wa — w postaci białej plamy.

Sąd „przyśpieszony

„Trzeba przyznać, że sąd w

trybie przyśpieszonym odbywa się
bez straty czasu .

Znów biała plama w artykule
„Nowin Codziennych“.

„Rozprawa odbywa się w sal-
ce o trzech oknach.

Na krzesłach, ustawionych w
półkole, siedzą niektórzy oskarże-
ni. Inni znów stoją. Za stołem,
nakrytym zielonem suknem,  sie-

dzi referent starostwa. Iiema se-
kretarza, ani stenograła. Referent
sam bada, zapisuje po kilka wier-

szy i ogłasza wyroki. ;

Przed ogłoszeniem każdego
wyroku wychodzi na
sąsiedniego pokoju. W jakim ce-

lu, nie wiem. Być może, ra pa-

pierosa, albo na naradę z inną o-

sobą. Padają krótkie zdania:
„Dwa miesiące bezwzględnego
aresztu” lub też „Dwa tysiące
złotych grzywny”.

„Oszołomieni / studenci, dla
których wydatek 30 groszy na

obiad w Domu Akademika nie-

jednokrotnie jest już wysiłkiem,

mają miny zdumione. Dwa tysią*

ce złotych! Wszak żaden z nich

we śnie nie widział takiej sumy...
Wszyscy skazańcy będą apelo-

wali, Przeważnie nie wiedzą, co
jm się zarzuca. Zatrzymnao ich

zaszedł charaterystyczny incydent.
Żydowskiego większość B. B. przydzieliła po-

słowi żydowskiemu Sonnerszteinowi. Kiedy przyszło do referatów nad
wnioskami Klubu Naredowego na

chwilę do.

Dwie miary sanacji,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Wczoraj na posiedzeniu komisji oświatowej Sejmu
Przy rozdziale referatów referat

wniosek B. B. referaty te przy-

Ustawa samorządowa ma być Jednolita
dla całego państwa.

(Telefonem od specjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. Komisja samorządowa w
samorządu stanęła na gruncie jednolitej ordynacji wyborczej w ca-

Już na przyszły wtorek zwołano posiedzenie Komisii
samorządowej. B. B. będzie dążyło aby na cbecnej sesji sejmowej

łonie B. B. w sprawie

Druga nota rządu polskiego do Stanów
Zjednoczonych.

(Telef. od własnego Korespondenta.!

WARSZAWA. We środę wysiana została instrukcja do ambzsa-
dora polskiego w Waszyngtonie, aby po raz wtóry złożył notę polską
w sprawie odroczenia raty płatności grudniowej.

Procesy polityczne.
(Telefonem od własnego korespsndenta.)

WARSZAWA. Proces brzeski
proces o wypadki z dnia 14 września odbędą się w pierwsiej poło-

oraz piocesy Jagodzińskiego i

Na wyższych zakładach naukowych
w Warszawie spokój.
(Pelefonem od własnego Eorespondente.]

WARSZAWA. W środę na wyższych zakładach naukowych roz-
poczęły się wykłady. Wszędzie panował spokój.

Sąd
nad akademikami warszawskimi.

na ulicy, odwieziono do aresztu,
a po upływie niespełna dwu dni,
stawiono przed sądem...”

Na Danilowiczowskiej.

„Wszyscy aresztowani siedzieli
w areszcie urzędu śledczego przy
ul. Daniłowiczowskiej,  Umiesz-
czono ich na szóstem piętrze, w
celach trzyosobowych, po 10 lub
po 11 na każdą celę.

Łatwo zgadnąć, że b. minister
spraw wewnętrznych, gen. Skład-
kowski nie zwiedzał tego aresztu.
Tak złośliwych pluskiew, jakie
tam hasają po ścianach, nie znaj-
dziesz w innych instytucjach wię-
ziennych. Chłopcy nie spali przez
dwie noce.

Warto, by jaka komisja lekar-
ska zajrzała do tego aresztu”.

„Walėwki“.

„W niedzielę młodzi aresztanci
ogłosili strajk głodowy. Poranny
kapuśniak powyrzucali przez ok-
na, a gdy ich wezwano na obiad,
napili się wody i wrócili do cel.

Tegoż dnia o g. 6 i pół wieczór
pozwolono im odebrać paczki z
„wałówkami*. Między in. rektor
Politechniki warszawskiej przy”
słał kilkanaście paczek z żywno”
ścią.

Ci, którzy nie otrzymali z do*
mu, mogli korzystać z uprzejmo*
ści kolegów. Nastąpił sprawiedli-
wy podział”.

Milcząca Temida,

„Zupełnie niepotrzebnie władze
zachowały milczenie wobec ro-
dzin. Gdy do urzędu śledczego
zwracali się krewni aresztowa-
nyc, nie chciano ich wcale przyj-
mować i nie dawano im żadnych
wyjaśnień. Wskutek tego rodzice
odbywali wędrówki po wszystkich
szpitalach warszawskich, szuka*
jąc swych synów.
Postępowanie takie świadczy o

„twardości” władzy, jednakże ta
twardość niebardzo jest logiczna.
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Awantura w Reichstagu.
BERLIN. (Pat). —

obradował nad projektem — па-
rodowych socjalistów usta”
wy 0 zastępstwie prezydenta
Rzeszy. Wniosek, jak wiadomo,
domaga się, aby w razie ustąpie-
nia lub śmierci prezydenta Rze-
szy przed upływem kadencji, za”
stępstwo objął prezes Trybunału
Rzeszy.

Komunistą Schneller w dłuż-
szem przemówieniu występował
przeciwko wnioskowi, oświadcza”
jąc, że Trybunał Rzeszy jest zu-
pełnie opanowany przez narodo-
wych socjalistów i że w razie wa”
kansu na stanowisko prezydenta
Rzeszy zastępcą obrany byłby na*
pewno narodowy socjalista.
tem miejscu mówca zaatakował w
ostatniej formie prezydenta Hin-
denburga, oświadczając, że jest
„przedstawicielem programu naj-
bezwstydniejszego wyzysku, upra-
wianego na ludzie pracującym”.
Przywołany do porządku przez
przewodniczącego Schneller mi-
mo to ponawia swe ataki na Hin-
denburga, oświadczając, że prezy”
dentura jego jest „prezydenturą
zamachu stanu”.

Posłowie frakcji komunistycz*
nej oklaskują w tym momencie
mówcę, wznosząc trzykrotny
okrzyk: „Precz z  Hindenbur-
giem!“, poczem jeden z widzów
na galerji również wzniósł okrzyk.
Wywołuje to powszechne zamie-
szanie. Na galerji dochodzi do
bójki między publicznością. Na
sali niezwykłe wzburzenie. Prze”

Reichstag wodniczący opuszcza fotel, prze-
fywając posiedzenie. Służba par”
lamentarna usiłuje opróżnić ga-
ierję dla publiczności. Wiydalony
przez woźnego komunista zjawia
gię znowu, wznosząc głośne okrzy

ki. Wreszcie wpada na galerję
kilkunastu szturmowców narodo*
wo - socjalistycznych w mundu-
rach, którzy wyrzucają demon-
strantów komunistycznych, bijąc
ich. Członkowie trakcji komuni-
stycznej gremjalnie opuszczają sa-
lę, udając się na galerję.

Rozpoczęte na galerji awan-
tury przeniosły się do kuluarów
Reichstagu. W! pobliżu wejścia na
trybuny rządowe zgromadziła się
śrupa posłów narodowo - socjali-
stycznych i komunistycznych,  li-
cząca kilkadziesiąt osób. Między
nimi wywiązała się ostra utarczka
słowna, w czasie której nagle je-
den z posłów rzucił spluwaczką.
Stało się to hasłem do ogólnej
bójki, przyczem zarówno komuni-
ści, jak hitlerowcy poczęli obrzu-
cać się popielniczkami, pulpitami,
spluwaczkami, a nawet odrywane-
mi od ścian aparatami telefonicz-
nemi. Wybitych zostało kilka
szyb lustrzanych. Stłuczono rów
nież wielki żyrandol kryształowy,
którego odłamki poraniły kilku
posłów. W wyniku bójki kilku
posłów odniosło ciężkie obrażenia
ciała. Posłowie  komunistyczni
„musieli ustąpić przed nacierający-
mi na nich posłami narodowo'so*
cjalistycznymi,

Oredzie prezydenta Hoovera do Kongresu.
WASZYNGTON. (Pat). Wezo-

rajsze orędzie prezydenta Iloove-
ra do Kongresu nie zawiera odpo”
wiedzi na notę francuską i an-
gielską, ani aluzji w sprawie pro-
hibicji Wspomniawszy o współ:
pracy Ameryki z konferencją roz-
brojeniową i przygotowaniach do

światowej konferencji gospodar-

czej, orędzie zaznacza, że nietyl-
ko w razie niepowodzenia dotych-
czasowej linji działania powstaną
niebezpieczeństwa, lecz również
w razie powodzenia będą istniały

olbrzymie trudności. Dobrobyt

naszego ludu — mówi dalej pre-

zydent,. zależy od powodzenia

wielkich spraw, takich, jak pokój

świata, rozbrojenie powszechne i

odbudowa organizmu światowego.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek

można powiedzieć, że dobrobyt
świata i ochrona cywilizacji zale”

żą od naszego rozwiązania tych

spraw. Tego rodzaju rozwiązania
nie mogą nastąpić bez uczciwego

postanowienia wzajemnych ukła-
dów do chwili, gdy zostaną one
poddane wspólnej rewizji oraz
bez współpracy narądów w dąże-
niu do znalezienia wspólnych ko-
rzystnych rozstrzygnięć. (

Program prezydenta Hoovera,
dotyczący poprawy położenia
Stanów Zjednoczonych, obejmuje
niepodlegające dyskusji zrówno-
ważenie budżetu oraz całkowitą i
niezwłoczną reorganizację syste”
mu bankowego kraju. Budżet
przewiduje ukocńzenie rozpoczę*
tych już robót publicznych i kon-
tynuowanie zapoczątkowanego w
roku ubiegłym przez rząd syste-
mu 5-ciodniowego tygodnia pracy.
System bankowy prezydent Hoo-
wer uważa za całkowicie nieod-
powiedni, zaznaczając, iż od
stycznia 1930 roku 4665 banków
o depozytach w łącznej sumie
3300 miljonów dolarów zawiesiło
wypłaty, co nigdy nie powinno
było mieć miejsca.

Program prez, Roosevelta.
LONDYN, (Pat). Przyszły pre-

zydent Stanów Zjednoczonych
Roosevelt ogłosił w dniu 7 b. m.
wieczorem w Londyńskiem „Eve-
ning Standard” obszerny artykuł
na temat, co uczyni, gdy zostanie
prezydentem.  Rooscvelt zazna-
czył, że najpilniejszem i na trud=
niejszem jego zadaniem będzie

opanowanie trudności rolniczych.
W kwestji długów Roosevelt
oświadczył, że muszą one być
zapłacone i nie może być mo-
wy o Ich anulowaniu. W kwe
sji prohibicji zapowiada uzupe'-
nienie ustawodawstwa celem za
legalizowania produkcji i sprze
daży piwa.

Parlament francuski przeciwko spłacie
długów amerykańskich.

PARYŻ. (Pat).
dząc z niezwykłą uwagą sprawę
raty grudniowej, zaznaczają, iż
koła parlametarne są zdecydowa”
nie wrogo nastrojone przeciw tej

spłacie.
„Le Matin” pisze, iż sprawa ta

mogłaby mieć następstwa, gdyż

Herriot wydaje się być zdecydo-
wany przyłączyć się do stanowi"
ska Wielkiej Brytanji, przez "co
wszedłby w konflikt z Izbą Depu-
towanych, która z pewnością nie

Dzienniki, śle- pójdzie z nim, nawet gdyby była
postawiona kwestja zaufania, w
sprawie zapłacenia Ameryce, „Le
Matin” dodaje, že nie zmniejszy”
łoby to w żadnym wypadku pre-
stige Herriota, który wobec te-
go, iż parlamenty obu krajów sta-
nęły przeciwko sobie poza swemi
rządami, może w innych sprawach
podjąć pracę, dla których lzba
nie odmawiała mu nigdy swego
zaufania.

(niew pracy niemieckiej Z powedu zwycięstwa katolików belgijskich
w Eupen-Malmedy.

(Berlin—KAP). Omawiejąc wy-
niki ostetnich wyborów belgij-
skich z 27 ub. m., prasa niemiec-
ka szczególniejszą uwagę pośw ę-
ca okręgowi Eupen Malmedy. Sto-
sunek dzienników niemieckich do
zwycięstwa belgijskiej Unji kato-

"Bo co komu przyjdzie z tego, że

rodzice będą desperowali?
Naprzykład w niedzielę po po*

łudniu miał dyżur w urzędzie

śledczym jeden z aspirantów, któ*
ry nudził się na pierwszym pie“
trze, a rodziców nie chciał przyj”
mować. To też atakowano na par”
terze posterunkowego  Czyżana
(Nr. leg. 1483), który miał istne
utrapienie głowy”.

lickiej charakteryzują dostatecznie
już same tytuły artykułów: „Skan-

dał w Eupen Malmedy”, „Wybory
belgijskie nieprawomocne”. „Wy-
bory belgijskie winny być unie-
wažnione".

PRENUMERATA: miesięczna 4 ri., z

tekstera (18 lamowe) pe VA gr. nekrelogi
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Smierć Rakowskiego.
MOSKWA (Pat.) W Moskwie

krążą uporczywie pogłoski o zgo-
nie wybitnego komunisty Rakow-
skiego, byłego ambasadora ZSRR
w Paryżu, a następnie prezesa
Rady Komisarzy Ludowych Ukrai-
ny Sowieckiej. Ostatnio Rakow-
ski przebywał w Alma Ata w Azji
Srodkowej, dokąd zesłano go za
należenie do opozycji trockistów.
Czynniki miarodajne wiadomości
tej nie potwierdzają.

Umizgi mocarstw
GENEWA. (Pat). W uzupełnie-

niu wiadomości o przebiegu wczo”
rajszej popołudniowej narady
pięciu, korespondent PAT dowia-
duje się ze źródła dobrze poinfor-
mowanego, że nowa formuła za-
proponowania Neurathowi, jako
platforma dla dojścia do porozu-
„mienia co do dalszych losów kon*
ierencji rozbrojeniowej ma brzmie
nie następujące: 4 mocarstwa:
Francja, Stany Zjednoczone,
Anglija i Włochy stwierdzając, że
jednym z celów konferencji roz-

Angielsko-perski zatarg o naftę.
LONDYN (Pat.) Spór między

Anglją a Persją, w sprawie wy-
mówienia przez rząd perski kon-
cesji angielsko-perskiemu towa-
rzystwu naftowemu, zaczyna się
zaostrzać. Na protest Angij, w
którym podkreśliła ona nielegal-
ność postępowania rządu per-
skiego, rząd ten odpowiedział
notą, utrzymaną w tak ostrym
tonie, że gabinet angielski po-
stanowił jej nie publikowzć. Mo-
żliwe, że Anglja spór ten prze-
niesie do Ligi Narodów, z tem,
by przez Ligę Narodów przeka-
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GLYCERIJELL
do pana Neuratha
brojeniowej jest dojście do rėw-
ności praw w ramach systemu or"
ganizującego również bezpieczeń-
stwo, decydują domagać się jak
najrychlejszego wznowienia prac
konferencji. Mocarstwa wyrażają
nadzieję, że Niemcy będą ponow-
nie mogły uczestniczyć w jej pra-
cach. Przez wyłonienie tej formu-
ły inne projekty i plany, które
kursowały w ostatnich dniach
wśród delegacyj schodzą narazie
na dalszy plan.

ES

zać go Trybunalowi w Hadze.
Wątpliwe jest, by Anglja zdecy-
dowała się na samodzielną zbroj-
ną interwencję.

WIEDEN (Pat.) „Neue. Freie
Presse” podaje z Teheranu, że
wczoraj na biuro angielsko-per-
skie towarzystwa naftowego na-
padł tłum zdejmując flagę angiel-
ską, którą następnie podarł. Ta:
kie same napaści powtórzyły
się w szeregu innych miejscowo-
ści. Rząd perski wysłał wojsko
celem ochrony biur, magazynów
i pól naftowych.

Odpowiedź ministra na skargi żydów
Iwowskich.

Pol. Fig. Tel. komunikuje:
W dniu 7 b. m. p. minister

spraw wewnętrznych przyjął po-
sła i prezesa żydowskiej Gminy
Wyznaniowej we Lwowie p. Je-
gera oraz posłów żydowskich i
reprezentanta centrali kupców
małopolskich.

Delegaja w szerokiem oświe-
tleniu przedstawiła p. ministrowi
ostatnie zajścia we Lwowie i wy-
sunęła szereg wniosków, zmierza-
jących w kierunku uchronienia w
przyszłości ludności miasta Lwo-
wa od podobnych zbrodniczych
wystąpień, domagając się pociąg-
nięcia do odpowiedzialności spraw-

ców zaburzeń i ekscesów oraz
prosząc pomocy dla tej biednej
ludności, króra poniosła straty
moralne i materjalne w czasie
zaburzeń.

Pan minister oświadczył, że
część wniosków należy skierować
do pp. ministrów W. R. i O.P.
oraz Opieki Społecznej, natomiast
co do swego resortu zapewnił, że
stanowisko rządu znalazło swój
wyraz w oświadczeniu sejmowem,
złożonem w roku ubiegłym i że
są wydane jak najdalej idące za-
rządzenia, aby nie dopuścić na
przyszłość do gorszących i anty
państwowych zajść.

Echa rozruchów antysemickich na Węgrzech
„Żydowska Ag. Tel.“ (ZAT)

donosi z Budapesztu:
Na ostatniem posiedzeniu par”

lamentu węgierskiego demokra-
tyczny poseł Fako$g zainterpelo-
wał rząd w sprawie ostatnich roz-
ruchów studenckich w Debreczy-
nie oraz w sprawie przyrzeczeń,
jakich minister oświaty dr. Homan
miał udzielić delegacji antysemic-
kich akademików. W odpowiedzi
min. Homan zaznaczył, iż starał
się zbadać przebieg wypadków w
granicach możliwości prawnych,
nie jest on jednak skłonny ogra-

niczyć autonomję uniwersytetu.
W związku z wypadkami na uni*
wersytecie w Debreczynie wię-
ksze grupy studentów-chrześcijan
ze wszystkich wyższych uczelni
w liczbie około 8000 osób połą-
czyli się w jedną organizację p. n.
„Turul“ i.za pośrednictwem re-
ktorów przedstawili rządowi me-
morjał w sprawie przywrócenia
szeregu zniesionych paragrałów
ustawy numerus clausus. Jak z
faktu tego wynika, zaznaczył min.
Homan, ma się tu do czynienia
z głębokim ruchem społecznym.

LECZNICA OCZNA
S-go Józefa

"przy ul. Tyzenhauzows' lej 16
przyjmuje chorych ccdzlen"ie od
godz 8 m. 30 do godz. 10 m. 30r.
Porada lekarska unormowene p>

cenach przystęcnych,
FETYSZE

RDNISSANTTNS6REMA-TROKSTZOWY S

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Począwszy od 1 listopada r. b. Zerząd Koła Miejski-go Stronnictwa Naro-

dowego w Wilnie urządza w każ”ą niedzle'ę w Ssli własnej przy ul. Orzeszkowej
11 © godz. 12 m 3v zebrania członków Stronnictwa z odczytem I dys'usją. Na
zebrania w*tęp mają członkowie za okazaniem łegltymacji członkowskich. Ze-
brania te, na których można swobodnie * ysowiedzi'Ć się, zeczynają cieszyć ię
wiel'ą popularnością i gromadzą ceraz większą liczbę uczestników.

Na kolejnem zebraniu, które cdbęd:le się w niedz'elę dnia 11 grudnia wy-
głosi przemówienie polityczne

poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Studenci węgierscy znajdują się
w ciężkiej sytuacji, i należy im
pomóc. W Debreczynie młodzież
żydowska reprezentuje warstwę
zamożniejszą. W dalszym ciągu
swych wywodów min. Homan mó-
wił o „rozgoryczeniu” studentów"
żydów. Minister powołuje się
przytem na podobne tendencje w
innych miastach šrodkowo-euro-'
pejskich i kończy przemówienie
swe stwierdzeniem, iż usiłować
będzie zapewnić każdemu stu-
dentowi bez
swobodę nauki, jednocześnie jed*
nak dokładać będzie starań, by
„zapewnić przyszłość studentów-
chrześcijan i w tym kierunku po-
czyni konieczne kroki“.

маИоц w Lubin, |
W dn. 3 b. m. w Lublinie po

odprawionem nabożeństwie żałob*
new za duszę ś, p. Grotkowskiegc
liczna grupa młodzieży akademic*
kiej rozpoczęła manifestacje na
mieście. Studenci wkroczyli do
ogrodu miejskięgo, gdzie pobili
znajdujących się tam żydów.
W czasie likwidowania zajść

aresztowano parę osób. Prezes
Młodzieży Wszechpolskiej inter"
wenjował u starosty grodzkiego,
uzyskując zwolnienie aresztowa*
nych studentów. *

Bam
Czy Pani wie?

że najlepsze perfumy, krem,
i wszelkie kosmetyki najwyź<
szej jakości—qo najniższej ce-

nie może znaleść tylko

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
APTECZNYD- H.

Wilno, Micklewlcza X 7
Tel. 9-71.
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Livionorio bri?
Wystąpienie p. Sławka na

zjeździe delegatów Związku Legjo

nistów stało się prawdziwą  sen-

sacją i cała prasa bez różnicy od-

cieni poświęca temu wypadkowi

sążniste artykuły.

Przypomnijmy jeszcze raz, co

mianowicie powiedział prezes B.

B. i prezes legjonistów w jednej

osobie.
Stwierdził on,

terroru należy uznać za

że stosowanie

środek

nie prowadzący do pożądanego

celu, że do tego środka obóz rzą-

dzący nie zamierza uciekać się,

a ponadto, że do współpracy w

imię iteresu państwa należy po”

ciągnąć także czynniki stojące po”

za szeregami obozu legjonistów i

peowiaków.

Te słowa p. Sławka są nader

rozmaicie interpretowane.

Przedewszystkiem różnie się

interpretuje owe  roższerzenia

grona ludzi godnych pracować
państwowo.

Jedni to rozumieją jako uspra-

wiedliwienie istnienia „4-ej i 18-ej

brygady” inni znowuż jako wy-

raźne wyciągnięcie dłoni w kie-

runku opozycji.
W. szczególności zestawienie

tych słów z potępieniem terroru

wytwarza w przemówieniu p.

Sławka „ton“, ktėry pozwala

mniemać, że istotnie miał on za-

miar powiedzieć coś, co mogłoby

być zrozumiane jako zapowiedź

„pacyfikacji stosunków.

Jednakże prócz owego „tonu“

nie zawierało przemówienie p.

Sławka żadnych wyraźnych wska
zówek, by czynniki decydujące

nosiły się z zamiarem zmiany do-

tychczasowego kursu.

Naszem zdaniem, dopatrywanie

się jakichś zapowiedzi w tem, co

powiedział p. Sławek, świadczy

raczej o zmęczeniu i pragnieniu

jakiegoś pokoju, czy, jak to się

mówi, „zawieszenia broni”, właś-

nie wśród tych, co tak się ucie-

szyli na wiadomość 0 wystąpie-

niu przywódcy sanacji charakte-

rycznem jest, że z tą radością

przedewszystkiem zdradziły się
ugrupowania lewicowe, rozbite i

niemal całkowicie zniszczone.

Obóz narodowy inaczej się do

„tonu“ i gestow p. Sławka usto-

sunkował.

Przedewszystkiem nie uwierzy”

liśmy ani na jedną chwilę w słusz-

nošė „tonu“.

Ten ton „nie robi piosenki“.

Jeżeli nawet p. Sławek miał

na myśli „pacylikację“  stosun-

ków, to w każdym razie w innem

znaczeniu, niż to sobie wyobraża-

ją panowie z lewicy opozycyjnej.

Że sanacja pragnie ,.pieredysz-

ki”, to nie ulega wątpliwości, ale

też złudzeniem byłoby mniema-

nie, že ta „pieredyszka“ zamieni

się niebawem w pokój trwały.

Ten, kto tak myśli, żyje złu-
dzeniami.

My w żadne „zawieszenie bro-

ni“ i „pacylikacje“ z sanacją nie

wierzymy i bynajmniej jej nie

pragniemy.

Istotna

Polsce może nastąpić jedynie na

drodze likwidacji samej sanacji.
P. K.

TTTОЙМа miodl
° м Krakowie.

Z Krakowa donoszą, że gdy

minister oświaty, p. Jędrzejewicz,
przybył na plac Szczepański w

celu otwarcia wystawy Wyspiań-
skiego — większa grupa młodzie-
ży akademickiej zaczęła wznosić

okrzyki: „Niech żyją profesorzy,
niech żyje autonomia”.

Akademików rozpędziła policja,
aresztując 8 osób.

t.Rewizje w* Małopol
W związku z poszukiwaniem

ulotek antyżydowskich władze sta

rościńskie przeprowadziły ścisłe

rewizje w lokalach placówek О.

W. P. w Žywcu, pow. žywieckim,

w Bielsku, oraz w mieszkaniu nie-

dawno zwolnionego z więzienia

działacza narodowego red. Edwar-

da Zajączka. Rewizje nie dały

żadnego wyniku.

sanacja stosunków w

 

  

% prasy.
Echa wystąpienia pos. Witosa.

Wprawdzie pos. Witos wy-

jaśnił, iż jego oświadczenie zo-

stało fałszywie przedstawione w

prasie i słowa o nastrojach wsi

potraktowano jako jego pogląd na

reformę rolną, to jednak ošwiad-

czenie tego działacza chłopskiego

zawiera tyle ciekawych i zna-

miennych momentów, iż nie dzi-

wimy się tym organom prasowym,

które sprawę tę szeroko oma"

wiają. 3 а :

Tak „Robotnik* zamieścił dłu-

gi, artykuł wstępny, w którym

wyraża radość z tego, co mówi

o poglądach wsi pos. Witos.
„Zagadnienie wsi i jej doli prze-

stało być w świadomości chłopskiej za-

gadnieniem wyłącznie reformy rolnej;

cały problem kapitalizmu spotkał się

bezpośrednio z interesami, z dążeniami,

z koniecznościami życiowemi całej klasy

włościańskiej; hasło wywłaszczenia zie-

mi bez odszkodowania uderza już w

same fundamenty gospodarki kapitali-

stycznej.”

Nam jednak ta radość „Ro-
botnika* wydaje się grubo przed-
wczesną, bo jeżeli nawet chłop
pożąda ziemi swego bogatszego
sąsiada, to jednak daleki jest od
myśli o obalaniu ustroju kapitali-
slycznego.

Prędzej się zgodzimy z tem, co

pisze „Robotnik* o radykalizacji
wsi:

„Zapewne, „sanacyjny” system rzą-

dzenia przyśpieszył proces, © którym

mówimy, i w mieście i na wsi. Rozhu-

kana i bezkarna do nieprzytomnošci

„$ospodarka” karteli, przedziwne: hi-

storje z najrozmaitszemi koncesjami na

przywóz i na wywóz, hulanie po zie-

miach polskich obcego kapitalu, sięga-

jące go niekiedy (p. Flick na Górnym

Śląsku) swem pochodzeniem aż do szka-

tuły rządu von Papena, — wszystko to

przypomina do złudzenia wspaniałą

rozmowę ks. Bogusława Radziwiłła z

Kmicicem w drugim bodaj tomie „Po-

topu”, gdy ks. Bogusław prezentuje

oniemiałemu rycerzowi Rzeczpospolitą,

jako „kawał czerwonego sukna”, dar-

tego ze wszech stron na strzępy, i do-

radza mu, by się zatroszczył w porę

o solidny strzęp dla siebie. „Czerwone

sukno” wysiłku gospodarczego narodu

jest rozdrapywane z cynizmem prawdzi-

wie „powojennym“; doplacamy do „dum-

pingów* wywozowych, przepłacamy te

same towary na rynku wewnętrznym;

miljony przelatują przez ręce sfer „kon-

junkturalnych'* według określenia lubel-

skiego organu „prawdziwych piłsudczy-

ków”; na „reprezentację”, na fundusze

dyspozycyjne”, na pensje prezesów i ko-

misarzy banków państwowych wydajemy

więcej pieniędzy, niż na... pomoc dla

bezrobotnych." 2

Możnaby dyskutować z tezami

„Robotnika', ale co do jednego ma

on rację: radykalizację wsi za”

wdzięczamy sanacji.

O niuńkach, pieczeniarzach, ter-
rorze i dyktaturze,

Drugą sensacją obok wystą-

pienia Witosa jest niewątpliwie

ostatnia mowa prezesa BB, Sław-
ka, na zjeździe legjonistów. :

Omawiając tę mowę, „ABC“

pisze w artykule wstępnym p. t.

„Zabrakło gazu”:
„Przywódcy sanacyjni zdali sobie

sprawę z tego, że dotychczasowym sy-

stemem daleko nie ujadą. Zabrakło ga-

ги.. Wóz sanacyjnej polityki utknął w

drodze, a kierowcy zwracają się do spo-

łeczeństwa, by wspólnemi siłami ru-

szyć go z miejsca.
Cudowny wynalazek polityczny! My

—— dowodzą przywódcy sanacji — bę-

dziemy w dalszym ciągu rządzili wbrew

arytmetyce, czyli bez oparcia o olbrzy-

mią większość społeczeństwa, a ta
większość niechaj z zapałem i najwięk-

szem napięciem woli twórczej wydo-

bywa wóz sanacyjny z błota kryzysu

i impasu.
Płk. Sławek pragnie oprzeć system

rządzenia na związaniu najlepszych ludzi

ideą służenia państwu”. Pięknie. Je-

żeli jednak p. Sławek sam dostrzega

tych „najlepszych* także poza grani-
cami BB., to myśl jego streszcza się do
propozycji: niech najlepsi „służą”, a sa-

nacja niech dalej rządzi...
Ta koncepcja jest już naprawdę

zbyt piękna, aby mogła być realna.
Realne jest w wynurzeniach pp.

Sławka i Radziwiłła przyznanie się do
impasu. Zamiast jednak, jakby to było
jedynie rozsądne w takim wypadku, od-
dać kierownicę w inne ręce, próbują —
jak się to mówi w gwarze szoferskiej —
„jechać na powietrzu”.

Na ten sam temat pisze także

„Gazeta Warszawska”:
„W siedem blisko lat po przewro-

cie majowym wytworzyła się taka sy-

tuacja, że legjonistów jest do rządzenia

i zadużo i zamało. Zadużo w tem

znaczeniu, aby każdy z nich mógł za-

jąć ważniejsze miejsce w „aparacie pań-

stwowym*. Zamało, aby mogli być do-

słatecznem, silnem oparciem dla rządów

mniejszej grupy, którą — naszem zda-

niem — jest P. O. W. Stąd konieczność

rozszerzenia tego oparcia.

Na oko p. Sławek „podszed!“ do

swego celu wcale zręcznie. Przemówił

do demokratów argumentem demokra-

tycznym — większości. Po bliższem

jednak zbadaniu, całe rozumowaniep.

Sławka wali się, jak domek z kart, nie-

zupełnie — czystych.

P. Sławek żąda od ludzi, na których

się chce oprzeć, „kwalifikacyj moral-

nych”. Odpędza tych, którzy chcą upiec

własną pieczeń, pogardza również

„niuńkami, stękającemi po „kątach”.

Ale zachodzi pytanie:
„Jakby wyglądała owa arytmetyczna

i zarazem demokratyczna większość BB,,
gdyby z niej wykluczyć pieczeniarzy i

„stękające niuiki“? Przecież poza BB.
niema wogóle w Polsce pieczeniarzy po-

/litycznych. „Niuńki”* są i gdzieindziej,
ale najgłośniej stękają „niuńki” sanacyj-
ne. Nie może p. prezes BB. przybrać
czapki-niewidki i posłuchać, co mówią

między sobą jego podkomendni. Ale wie

o tem z relacyj, bo „niuńki' chętnie

„informują* nawzajem o sobie.
Po wykluczeniu „niuniek* i pie-

czeniarzy, obóz p. Sławka, — mniejsza

o jego nazwę, — zszedłby do rozmiarów

mniejszych, aniżeli obóz legjonowy. A

z „niuūkami“ i pieczeniarzami nie może

on być szkołą wychowania narodu,

czyli nie może spełniać tego celu, o któ-

rym mówił p. Sławek.
Jeśli legjoniści nie mogą być do-

stalecznem oparciem dla rządów „bez

terroru i dyktatury”, to tem mniej mo-

że niem być Blok Bezpartviny.“

Na szczęście — wbrew oba-
wom p. Sławka — przyszłość
państwa nie zależy od „tego sku-
pienia”. Skupienie ludzi działają
cych z pobudek ideowych dokona
się na innej płaszczyźnie.

BEBRIERSE7337

Nikt z cierpiących
NA REUMATYZM, PODAGRĘ

i BÓLE NERWOWE.
nie powinien wątpić w możliwość

swego uzdrowienia, gdyż wielu

cierpiących odzyskało przy pomo”

cy Togalu swe zdrowie. Tabletki

Togal bowiem wstrzymują nagro-

madzanie się kwasu moczowego.

Nieszkodliwy dla serca, żołądka

i innych organów. Spróbujcie i

przekonajcie się sami. Do nabycia
we wszystkich aptekach.

32596/2/B. W./49.
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Jeszcze jeden kartel
Tym razem sztucznego

jedwabiu.
W/ Warszawie toczą się w o”

statnich czasach rokowania w

sprawie utworzenia jeszcze jedne-

go kartelu. Tym razem chodzi o

kartel sztucznego jedwabiu, w

którym to przemyśle większość

akcyj posiadają kapitaliści fran

cuscy, belgijscy i angielscy.

Wobec spadku produkcji w fa-

brykach sztucznego jedwabiu,

który dochodzi do przeszło 40

procent w porównaniu z latami u-

biegłemi kapitaliści zagraniczni,

zaangażowani w trzech najwięk”

szych fabrykach w Polsce amia-

nowicie w Tomaszowie, Myszko-

wie + Hodorowie dąžą do zawar-

cia porozumienia  kartelowego,

aby przeciwdziałać dalszemu

spadkowi produkcji i zniżce cen.

Nafciarze grożą.
W/ związku z zapowiedzią ob-

niżenia przez rząd cen produktów

naftowych, przedstawicieleprodu-

centów ropy złożyli rządowi me-

morjał, w którym oświadczają, że

jeśli zapowiedzi te miałyby się

ziścić, to cena ropy spadłaby do
poziomu, przy którym dalsze u”

trzymanie kopalń w ruchu byłoby

niemożliwe.

(nierachomienie tabryki „Olktsz”".
Zakłady wyrobów emaljowa-

nych „Olkusz* mają być unieru-

chomione z dn. 15 grudnia. W tym

wypadku pracę straciłoby około

600 robotników.

Redukcje w «Skarhofermie»
„Polonia“ katowicka donosi,

iž „Skarboferm“ zamierza unieru-

chomić kilka kopalń. Redukcja ma

objąć 1.200 robotników.

WEDZARETETA TEODOROWRZE RZA

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

Wzrost bezrobocia.
WARSZAWA (Pat) Liczba bez-

robotnych, zarejestrowanych w

państwowych urzędach Pośr. Pracy

wynosiła na terenie całego pań-

stwa w dn.3 grudnia r.b. 177 459

osób, co stanowi wzrost w sto-

sunku do poprzedniego okresu

o 10.089.

Gdzie jest chleb najdroższy?
Podług urzędowych danych, na

1 grudnia r. b. odnotowano nastę”

pujące detaliczne ceny chleba 65

proc. žytniego pytlowego za kg.

Drohobycz — 39 gr. Lwów i

Gdynia — 38 gr., Wilno, Barano:
wicze, Stanisławów, Przemyśl i

Warszawa — 35 gr., Pińsk, Grod-

no, Tarnopol, Kraków i Żyrardów

— 34 gr. Brześć n/Bugiem, Tar-

nów, Nowy Sącz, Katowice i Bie!

sko 33 gr., Białystok, Lublin i Po-

znań — 32 gr., Częstochowa, Ra"

dom i Bydgoszcz — 31 gr., Łuck,

Łódź, Kalisz, Kielce, Sosnowiec i

Toruń — 30 gr. Równe — 27 $r.,

wreszcie Włocławek —25 śr.

Ekwipunek oficerów rezerwy
Rada ministrów uchwaliła pro”

jekt noweli do ustawy z dnia 9
paźdz. 1928 r. o uposażeniu fun-
kcjonarjuszów państwowych i
wojskowych. Nowela przewiduje,
że oficerowie rezerwy, powołani
na ćwiczenia lub do służby wojsko”
wej, otrzymują na czas ćwiczeń lub
pełnienia służby umundurowanie

w naturze, które pozostaje własno

ścią skarbu. Jedynie na rogatywkę

ipas wypłacana będzie pewna

kwota w gotówce. Po ćwiczeniach
umundurowanie to, oprócz roga-
tywki i pasa, zużyte będzie na cele

umundurowanie szeregowych. Mi-
nisterstwo spraw wojskowych spo”

dziewa się, że ten system da pewne

oszczędności, umożliwi bowiem

przy sześciu ćwiczeniach jednego

oficera rezerwy zaoszczędzenie

przeszło 400 zł. w porównaniu z

dawniej płaconemi dodatkami na
wyekwipowanie.

J
M

DZIENNIEMIERNSE!
Zgon działacza polskiego na Łotwie.
BYNEBURG, (Pat). W dn.7

b. m. zmarł w wieku lat 31, po

rocznej kuracji, Stanisław Łase-
wicz, wiceprezes byłego Zwią-
zku Polaków па Łotwie, z za-
wodu nauczyciel. W zmarłym
kolonja polska na Łotwie traci
niestrudzonego pracownika spo-
łecznego.

Stanisław Łasewicz w przecią-
gu 10 lat pełnił obowiązki kiero-
wnika polskiej szkoły powsze-

chnej w Krasławiu, gdzie też za-

łożył polską drużynę harcerską

im. Stefana Batorego, w której

był przez szereg lat drużynowym

Przed zamknięciem Związku Po-

laków na Łotwie pełnił obowiązki

wiceprezeta zarządu centralnego

w ciągu 2 lat. Zmarły był ogól-

nie lubiany przez najszersze ma-

sy ludności polskiej na Łotwie.

Smierć jego przedwczesna wy-
wołała ogólny i szczery żal.
 

Ostatni poganie © Europie,
Litwini odznaczają się taką

fanatyczną nienawiścią ku wszyst-
kiemu co pochodzi od polaków,
że zdarzają się między nimi jed-
nostki, dochodzące w odrzucaniu
wpływów polskich do absurdu.
Taką ciekawą, prawie psycholo-
giczną jednostką jest popularna w
Kownie osobliwość, „książę Ge-
dymin-Klausutis Beržanskis pre-
zes stowarzyszenia szlachty litew-
skiej i.. krywe-krywejte, to zna”
czy  adcykapłan pogańskiego
obrządku litewskiego, jak to sam
oświadczył komisarzom spisowym
w czasie powszechnego spisu lud-
ności w Litwie.

„Ksiąžę“ Beržanskis przed
wojną był urzędnikiem  rosyjskie-
go departamentu Heroldjj w Pe-
tersburgu. Tam, mając dostęp
do wszelkich archiwów, przy po-
mocy rozmaitych dokumentów, w
niesłychanie skombinowany i za”
wikłany sposób wywiódł ród swój
od wielkiego księcia Gedymina i
zdołał uzyskać na mocy tego od
cara prawo używania tytułu ksią-
żęcego. Z tych nadzwyczajnych
kombinacji historyczno - praw-
nych powstał zamiast skromnego

szlachetki Berżyńskiego dumny
„książę Gedymin - Kłausutis Ber-
żańskis, jedyny prawowity poto-
mek dawnych wielkich książąt
Litwy. Po odzyskaniu niepodleg-
łości przez Litwę, „książę” Kłau-
sutis zaczął w prasie szeroko roz-
wodzić o potrzebie stworzenia
szlachty litewskiej, wskrzeszenia
dawnych tradycji bojarskich. Na
zew jego odkrzyknęło się kilku
zlitewszczonych ziemian - szlach-
ciców i założyło towarzystwo
„szlachty litewskiej”, którego pre
zesem został, naturalnie sędziwy
inicjator.

Później jakiś czas było cicho o
” „księciu, wiadomem tylko bylo

że w ciszy domowych pieleszy
pracuje nad monografjami starych
rodów szlcaheckich Litwy.  Sen-
sację dopiero zrobiło, i zwróciło
uwagę wszystkich na „księcia”
wyżej przytoczone oświadczenia
wobec komisarzów  spisowych.
Niedługo później „ksiąžę“ wyglo-
sił odczyt, w którym dowodził, że
katolicyzm został narzucony litwi
nom przez polaków, i litwini po”
winni porzucić kościół katolicki,
jako widomą pamiątkę panowania
wpływów polskich na Litwie i po”
wrócić do dawnch obrządków po-
gańskich.

Oznajmił również że wznosi w
ośrodzie swej prywatnej posiad-

łości kontynę ozdobioną posągiem
Perkunasa, któremu będzie palił
ofiary z rozmaitych ziół i burszty
nu. Tam również będzie oczekiwał
nowych adeptów wskrzeszonego

wyznania.
Wywody zdzieciniałego starca

znalazły posłuch i w roku 1931
liczba wyznawców Perkunasa do-
chodziła do stu osób. Wszyscy
„pogsnie” gromadzą się parę ra-
zy miesięcznie w kantynie, palą
wonności na cześć Perkunasa, a
biało ubrane dziewczęta „wajdiłu-
tes“ w rucianych wiankach wyko-
nują obrzędowe tańce i pienia.
Uroczystościom przewodniczy sam
książę z siwą brodą, przybrany w
białą szatę i rogatą czapkę, z

łe"gą zakrzywioną laską „Krywu-
lud w ręku, symbolem władzy
arcykapłana „krywe-krywejty”.

Że opis powyższy nie jest wy-
mysłem, a rzeczywistością świad-
czą liczne wzmianki. które w

swoim czasie ukazały się w рга=
sie litewskiej, Uroczystości od-
bywające się w ogrodzie Ber-
żanskisa są nieraz tematem roz-
mów obywateli Kowieńskich.

Fakty powyższe są doskonałą
ilustrają do szowinistycznych na-
padów litewskich na Polskę, do-
wodząc do czego doprowadza
zaślepiona nienawiść i dziki uró”.

M. Surwiłło.

PANACRIN
tabletki do ssanić
CHRONIĄ SKUTECZNIE PRZED

  

„PODA Misolinięgo”.
„Na lewym brzegu Tybru u

stóp góry Monte Mario wznoszo-
ne jest wielkie „forum Mussolinie-
go”. Narazie ukończona została
pierwsza część forum. Z ogólnej
przestrzeni 850.000 m. kwadrato-
wych zabudowano dotąd 320.000
m. kwadr.

Zabudowania dotychczasowe
obejmują  stadjon Mussoliniego,
obelisk Mussoliniego, gmachy a-
kademji wych. fiz., oraz wielki
stadjon wśród cyprysów. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się ro-
boty przy budowie wielkiej pły-
walni krytej i otwartej, teatru pod
gołem niebem, gmachów przezna-
czonych na mieszkania dla zawod-
ników, kortów tenisowych itp.

Gmach Akademji Wych. Fi-
zycznego przeznaczony jest na
400 uczniów i posiada wspaniałe
aule, sale gimnastyczne, szermier-
cze, gabinety naukowe i pracow*
nie, bibljotekę itd.
Wielki stadjon Mussoliniego

pomieści ponad 20.000 widzów w
amf'teatrze, nad którym wznosi
się rząd 60 posągów atletów, za-
ofiarowanych przez poszczególne
prowincje Włoch.

Stadjon cyprysowy pomieści
160.000 widzów i jest umieszczo-
ny na terenie podgórskim bez ro-
bót murarskich, a jedynie roboty
ziemne  przeistoczyły naturalne
pochylenie terenu w trybuny.

Przy wejściu do forum wznosi
się obelisk Mussoliniego, którego
wysokość wraz z postumentem
wynosi 36.59 mtr. Obelisk zbudo-
wany jest z monolitu z marmuru
kararyjskiego, wysokiego na 18 m.
Podstawa wykonana została z
szarego marmuru z Serravezza,
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ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5. '

„Wszystko jest podparte faktami, a przeważająca więk--

szość tych faktów cytowana jest nie z jakiejś antyżydowskiej

literatury, lecz właśnie z pisarzy żydowskich* („Kurjer War-

„Jest to książka, która może współzawodniczyć z najlep-

szemi dziełami z tego zakresu w literaturze europejskiej” („Ga-

„H. Rolicki umie po mistrzowsku czytać dokumenty ży-

dowskie, przejrzał na wylot stosowane przez żydów chwyty

djalektyczno - historyczne, tłómaczy

słałszowany dla użytku aryjczyków sens tekstów żydow-

„Znajomość książki Rolickiego jest obowiązkiem świado-

mego członka społeczeństwa polskiego, niezbędną od dzisiaj

legitymacją do zabierania głosu gdziekolwiek i kiedykolwiek
w kwestji żydowskiej” („Myśl Narodowa"),

„Książkę Henryka Rolickiego czyta się

tak zaciekawia“ („Kurjer Poznański”).
„Jestto pierwsze dzieło judaistyczne w literaturze naszej

naprawdę poważne”

JJ MF

Cena 10 zł.

istotny, ukryty, a nie

jednym tchem,

(„Kurjer

L
L
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Ze środy na środę.
Ostatnią środę literacką wy-

pełnił referat porucznika Meissne-
ra, autora licznych utworów be-
letrystycznych, które za temat
mają życie i przeżycia pilotów.

Por. Meissner omówił szeroko
twórczość literacką, która sobie
za temat obrała przygody z ży-
cia pilotów, oraz stopniowe ich
pokonywanie przestworzy.

Meissner porównywał ilościo-
wo i jakościowo dzieła literatury
lotniczej obcej | polskiej.

Nastęnie por. Meissner mówił
o ś.p. por. Zwirce i Wigurze oraz
o wspomnieniach swoich, związa-
zanych z obu bohaterami.

Po przerwie prelegent odczy-
tał kilka swoich nowelek lotni-
czych. ef. de.

P. prem. Prystor.
P. premjer A. Prystor otrzy”

mał, wręczoną mu przez belgij-
skiego charge d'affaires p. Til-
mont'a wielką wstęgę orderu Leo-
polda I.

Lwiązek Młodych Narodowców.
W Bydgoszczy odbyło się ze-

branie konstytucyjne Związku Mło
dych Narodowców, na którem wy-
briano zarządy: powiatowy i miej”
ski, W najbliższym czasie zostanie
otwarta świetlica Związku Mło-
dych Narodowców w Bydgoszczy
oraz sekretarjat.

Zebrania organizacyjne Zw.
Mł. Narod. odbyły się także w
Lesznie, Zaborowie (pow. leszczyń
ski) i Słupi (pow. poznański). W
miejscowościach tych powstały
koła nowego związku.

P. Knoll adwokatem.
Były poseł polski w Berlinie

p. Knoll został wpisany na listę ad-
wokatów warszawskich.

Lnów samobójstwo oficera.
W: „Robotniku'” czytamy:
„Wczoraj rano wystrzałem z

rewolweru zastrzelił się por. Fran-
ciszek Harlica, adjutant Centralne"
go Wyszkolenia Lotniczego.

Jest to piąte samobójstwo ofi-
cera w ciągu ostatnich dni”.

Okradzenie artystki.
LWÓW (Pazt.) Dzienniki dono-

szą, że znaną artystkę Wandę
Siemaszkową, powracającą z War-
szawy do Lwowa, okradziono w
pociągu. Siemaszkowa obudziwszy
się po północy zauważyła ele-
ganckiego mężczyznę, który ucie-
kał z jej rzeczami. Na wszczęty
przez artystkę alarm rozpoczęto
poszukiwania za zbiegiem, które
okazały się bezskuteczne.

Bojkot przedsiębierstw żydowskich
w Mustrji

Żydowska agencja telegraficzna
donosi z Wiednia:
W związku ze zbliżającemi się

świętami noworocznemi, austrjac-
cy  hakenkreuzlerzy wznowili
zwróconą przeciwko handlowi ży”
dowskiemu agitację bojkotową.
Agitacja ta daje się zauważyć w
Wiedniu z większą śwałtownością
niż na prowincji. Codziennie odby-
wają się liczne masówki i zebrania
w zamkniętych lokalach, na któ-
rych propagowany jest gospodar”
czy bojkot żydów. W. tym celu
hitlerowcy wiedeńscy zorganizo-
wali specjalną armję propagando-
wą tysięcy agitatorów, prowadzą”
cych kampanję bojkotową po do-
mach chrześcijańskich.

Wybuch w fabryce.
BERLIN (Pat) W miejscowo-

ści Premnitz w pobliżu Rathenow,
w okręgu Chemnitz, wydarzyła się
w fabryce sztucznego jedwabiu
straszliwa katastrofa, której ofia-
rą padło 10 robotników zabitych
i kilkunastu rannych. Eksplozja
miała nastąpić na skutek upu-
szczenia na ziemię zbiornika z
tlenem przez jednego z robotni-
ków. Bndynek, w którym nastą-
pił wybuch, został zupełnie zde-
moloweny. Sąsiednie. budynki są
poważnie zagrożone.

Mgła w dolinie Renu,
FRANKFURT u-Menem (Pat.)

Żegluga па Renie Srodkowym u-
stała zupełnie z powodu mgły,
jakiej od wielu lat tu nie pamię-
tają. Mgła wypełnia od szeregu
dni dolinę Renu pomiędzy Mann*
heimem i Koblencją. Mgła jest
tak gęsta, że pozwała widzieć za-
ledwie na parę metrów.

RODZIWSREPEDEZEWANEA

PAMIĘTAJ

6 potrzebach organizacyjnych

STROANICTWA KARODOWEGO
i wpłać składkę do Р. К, О.
na konto czekowe 180.785

lub w Sekretarjacie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w,

codziennie prócz niedziel I świąt.

 
 

 



   

  
  

  

  

   

w „POLONJI“
MICKIEWICZA 11

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Pochmurnie i mglisto z prze-
lotnemi opadami. Nocą lekkie
przymrozki. Dniem temperature
w pobliżu O stopni. Umiarkowa-
ne wiatry z kierunków pėlnoc-
nych

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

stwo u Bernardynów.
dzisiejszym przypada święto Nie

Maryi Panny.
W związku z tem wieczorem

w kościeie po Bernardyńskim roz-

nabożeństwo.

skich przy elektrowni miejskiej
odbędą się dnia 11 b. m. w ko
ciele św. Trójcy o godz 7 reno.

Z MIASTA.
— Można zwiedzać roboty

konserwacyjne w Bazylice!
Oddział Wileński Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego orga-
nizuje 2 wycieczki na teren prac

konserwacyjnych w Bazylice Wi-

leńskiej: :
1) w sobotę dn. 10 grudnia

© godz. 1345 dla członków To-
warzystwa Krajoznawczego i wpro-

Wadzonych gości. Wstęp dla
członków Towarzystwabezpłatny,

goście płacą po 30 gr. na Komi-

tet Ratowania Bazyliki. Punkt
zborny przy dzwonnicy kate-

dralnej, :
2) w niedzielę dn. 11 grudnia

0 godz. 13—wstęp wolny za opła-

tą po 30 gr. od osoby na dochód
Komitetu Ratowania Bazyliki.
Punkt zborny przy dzwonnicy
katedralnej.

Narębski, arch. Pekszo i konser-
wator Lorentz.
— богаса strawa dla dzla-

twy szkolnej. Sekcja Pomocy
Wojewdzkiego Komitetu do Spraw
Bezrobocia przystępuje z dniem
12 b. m. do wydawania gorącej
strawy dla dzieci w wieku szkol-

nym. Dla tego celu wykorzystane

zostaną kuchnie ludowe dokąd po-

żywienie dowożone będzie za po-
mocą polowych kuchen wojsko-
wych. й

Komitet projektuje akcją swą

W niedługim czasie objąć znacz-
Nie większe zastępy ubogich dzie-

ti, przypuszczalnie Komitet bę:
dzie dożywiał około 1000 osób.

| NEKR!

“| — Śmiercią tragiczną zmarł we

wtorek śp. Stanisław Ciozda,
aplikant adwokatury i b. dyrektor

acierzy Szkolnej. Zmarły o*

puścił we wtorek, o godz. 11

mieszkanie, a gdy nie zjawił się

ani na obiad ani na nocleg, rozpo”

Częto poszukiwania, które dopie-

E wczoraj między 7 a 8 wiecz.

zaprowadziły do domu przy ul.

onarskiej, gdzie zmarły w pu

|stem mieszkaniu ulokował część

| swoich mebli. Tu znaleziono za-

| stygłe już zwłoki w pozie siedzą

Jee w fotelu.

Pierwsze oględziny ustaliły, iż
śmierć nastąpiła momentalnie na

Skutek wystrzału w usta. Władze

Prowadzą dochodzenie w celu u-

Stalenia okoliczności i powodów
tragicznej śmierci.

 
Boleśnie dotknięci tą niepo”

Wetowaną stratą jakie poniosło

Społeczeństwo nasze na skutek

Śmierci zasłużonego i niezrówna”
Nie dzielnego i ofiarnego działa-

Czą na polu oświaty i pomocy

społecznej odkładamy obszerniej-
sze wspomnienie pozgonne do
Czasu wyjaśnienia okoliczności

tej zagadkowej śmierci. Osieroco-

Nej rodzinie zasyłamy wyrazy ser”
| decznego współczucia.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Euzebjusz Łopaciński.

(wałty i zajazdy szlachty
Layrddowej.

(Dokończenie).

Michał Bułata, Helena Czeczo-
towa, Scholastyka Draczewska,
Agnieszką Niesłuchowska, Mikołaj
i Krystyna Horbacewiczowie, An-
toni i Felicjanna*. i Michał Woł-
Cząccy, Antoni i Agnieszka Żeli-

chowscy — panowie, Józef paro-
bek i Pietruk chłopiec zakładają

 

 

    
  
  

    

    

   

Reginę z Maluszyckich Hryniew-
ką, jej córkę Barbarę, Ludwika

asinowicza, iż pozwani, zajmując

Się tylko pijaństwem i rozbojem,
Jak wykazał już uprzedni proces,

ną gruncie własnym Bułaty i Cze-
Czotowej napadli na nich, Bułatę

Niemiłosiernie zbili, Czeczotową
niemiłosiernie poranili.

Dn. 12 lutego 1792 roku Jezier-

ski i Sosinowicz Horbacewiczów

w mieście Nowogródku publicznie
bili, za włosy targali, policzkowali,
na Horbacewiczowej czapkę i cze

| Bek z głowy zdarli i zabrali, Sosi-

| towicz zabiłby ją pałaszem, gdyby

omyłkowo nie

— 40-to godzinne nabożeń-
W dniu

pokalanego Poczęcia Najświętszej

pocznie się czterdziestogodzinne

— Roraty pracowników miej-

Wyjaśnień udzielać będą arch—

Skargę na Jakóba Jezierskiege,*

trafił w belkę, z

od 5,30 p.p.

do 8,30 w.|)

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— prawa obniżenia taryły
elektrycznej. Podobno na jedno
znajbliższych posiedzeń Magistra-
tu wpłynie sprawa ewentualnego
obniżenia taryfy elektrycznej.

Kwestja ta w niedługim czasie
będzie również przedmiotem
obrad plenarnego posiedzenia Ra-
dy Miejskiej.
— Obniżenie odsetek karnych

za dzierżawę gruntów miejskich.
Magistrat postanowił obniżyć od-
setki karne za zaległe należ-
ności za dzierżawę działek ziemi
miejskiej z 5 procent do 2.

Uchwała ta stanie się prawo”
mocną po zatwierdzeniu przez

Radę Miejską.

-— Posiedzenia Komisji Arbo-

nowej, Onegdaj wieczorem w lo-

kalu Magistratu odbyło się posie-

dzenie radzieckiej Komisji Arbo-

nowej. Komisja zajęła się sprawą

uregulowania częstotliwości ru-

chu autobusów oraz kwestję ga-

zów wydzielanych przez wozy

Arbonu. Jak wiadomo, ostatnio
przeprowadzone badania wykaza”

ły ich szkodliwość dla zdro

wia mieszkańców przebywających

przez dłuższy czas na ulicach,

przez które przebiegają autobusy.

- Niestety i tym razem dyskusja nie

wyszła po za ramy akademickie

nie doprowadzając do konkretne-

go rezultatu,
— Nielegalny wyręb drzewa

w t zw. Kolonji Magistrackiej.
W dniu wczorajszym Magistrat zo
stał zaalarmowany wiadomością,

że w okolicach Pośpieszki w t. zw.

Kolonji Magistrackiej jacyś osob-

nicy przystąpili do wyrębywania

drzew. Niezwłocznie na miejsce

wyjechała specjalna Komisja z
naczelnikiem wydziału drogowe”
go inż. Walickim na czele,

Jak powiadomiono Magistrat
wyręb drzewa zarządził właści”
ciel Pospieszki. Na skutek inter
wencji Komisji wyręb został
wstrzymany.

— Zakopują — rozkopują.
Zaledwie przed paru dniami do-
nosiliśmy o zakończenie robót ka-
nalizacyjnych na Zarzeczu. Tym-
czasem onegdaj znowu w tej
dzielnicy jezdnia została rozko-
pana.
W tymże samym dniu rozko-

pano uliąą Popowską, kołoul.

Zarzecze, gdzie również przed
paru dniami zakończono roboty
kanali ine.
T Sei y SANITARNE,
-- Szkarlatyna wygasa. W

ostatnich dniach dało się zauwa-
żyć zmiejszenie wypadków zacho-
rowań na szkarlatynę. Uwydatnia
się to w pierwszym rzędzie w po-
staci zmniejszonej ilości chorych
dowożonych do szpitala zakaž-
nego. . :

Rėwniež i w szkolach sytuacja
uległa polepszeniu chociaż rara-
zie jeszcze w stopniu bardzo nie-
znacznym.

Podług prowizorycznych obli-
czeń na terenie Wilna choruje
obecnie około 500 dzieci.

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje zimowe. Kuratorjum

szkolne podaje do wiadomości,
że ferje zimowe trwają od dnia
23 grudnia r. b. do dnia 15 stycz=
nia 1933 r. Początek zajęć szkol-
nych przypada na dzień 16 stycz-
nia 1933 r.

HANDEL i PRZEMYSŁ
— Posiedzenie Rady Gleł-

dy. Bnia 13 b. m. o godz. 19.30
w lokalu Izby PrzemysłowoHan-
dlowej odbędzie się pierwsze po-
siedzenie nowoobranej Rady Gieł-
dy Zbožowo-Towarowo-Lniarskiej.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zarząd Sodalicji Marjańsk.

Akademików zawiadamia Człon-
ków, że dn. 10XII r b. o godz.
19 w lokalu Sodalic. (ul. Wielka
64) odbędzie się wspólny opłatek.

powodu czego pałasz się pokru-
szył. W cztery dni potem ciż sami
w Nowogródku pobili Bułatę i
włóczyli po ulicy za włosy.

Dn. 4 marca Jezierski pod No-
wogródkiem napadł jadącego Bu-
łatę, włosy z głowy powyrywał,
oczy popodbijał. Dn. 11 marca An-
toniego Wołczackiego ciż okrutnie
zbili. Dn. 11 kwietnia Jezierski i
Sosinowićz przy gruncie Żelichow-
skich napadli na Józefa, parobka,
a gdy tamten, uciekając, schował
się w lesie, dopadli, zbili i okrwaz
wili, a kiedy panna Želichowska,
Draczewska, Niesłuchowska przy”
biegły na ratunek, tedy Jezierski
uderzył pannę Żelichowską pięścią
między oczy, a potem kijem nieli-
tościwie bił po głowie i plecach.
Draczewskiej siekierą rękę prze-
bił, Pietruka także pobito. Po zwy
cięstwie wszyscy. gorzałkę pili i
na wiwat do domów powodów
strzelali i pogróżki robili.

Rodzina Turowiczów już od
połowy XVIII wicku dopuszczała
się niesłychanych ekscesów i kry-
minałów, wreszcie dnia 23 marca
1776 roku napadli na dom Chryzo-
stoma Hreczychy i Mikołaja Hor-
bacewicza w okolicy Zubkowie.
Horbacewicza związali, a brata
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Inydzieyielece Pogolawia Rattnkowego m  wólna.
1902 — 1932).

Dn. 8 grudnia r. b. wileńskie
RatunkowePogotowie święci

trzydziestoletni jubileusz istnienia
i požytecznej pracy samarytań-
skiej dła dobra ludności miasta :
jego bliższych okolic.
W roku 1899 hr. Józef Tysz

kiewicz, natchniony ideą twórcy
pierwszego w Europie pogotowia
w Wiedniu d-ra bar. Mundyego,
założył w Wiilnie „Towarzystwo

doraźnej pomocy lekarskiej“, ce-
lem którego było uruchomienie i
utrzymywanie stacji ratunkowej,
na wzór pogotowia wiedeńskiego
i powstałego w r. 1897 pogotowia
warszawskiego.

Nowopowstałe Towarzystwo
znalazło zrozumienie i czynne po-
parcie wśród elity społeczeństwa
wileńskiego i zjednało współpracę
całego szeregu wybitnych i wpły-
wowych osobistości, dzięki zabie-
gom których nastąpiło w dniu 8
grudnia 1902 roku uruchomienie
„Pogotowia Ratunkowego”, wypo”
sażonego w tabor, składający się
z dwóch karetek konnych typu
wiedeńskiego pogotowia. Członka
mi założycielami Towarzystwa by-
li: hr. Broel-Plater Adam, marsza-
łek szlachty, dr. Cywiński Zenon,
dr. Dembowski Tadeusz, dr. Hła-
sko Bernard, dr. Jacuta Konstan-
ty, jenerał Ślizień Woldemar, mec.
Szostakowski Leon, hr. Tyszkie-
wicz Antoni, hr. Tyszkiewicz Jan,
hr. Tyszkiewicz Władysław, mec.
Węsławski Michał, dr. Węsławski
Witold i dr. Zahorski Władysław.

Najwięcej przyczynił się do
utworzenia pogotowia pierwszy
prezes Towarzystwa hr, Włady”
sław Tyszkiewicz, który nie szczę-
dził swych środków, trudów i ener
gji w zdobywaniu potrzebnych fun-
duszów, oraz dr. Wł. Zahorski z
małżonką p. Antoniną Zahorską.

Całą pracę organizacyjną, opra*
cowanie instrukcji i nadanie stacji
ratunkowej należytego kierunku
zawdzięczamy ś. p. d-rowi Zahor”
skiemu, zaopatrzenie stacji w
meble, łóżka, naczynia, bieliznę i
niezbędny sprzęt gospodarczy za*
wdzięczamy p. Zahorskiej.

Pomimo panującej na początku
prac Towarzystwa nieuiności spo”
łeczeństwa, śród którego niektórzy
uważali pogotowie za niepotrzebną
zabawkę, organizatorowie dopro*
wadzili dzieło do końca. Już w
pierwszym rokuistnienia pogoto*

"wia, początkowa nieufność społe-
czeństwa przeistoczyła się w ogól-
ną sympatję, zaufanie i popular"
ność. Sumienna, pełna poświęce*
nia i pogodnego spokoju praća
personelu pogotowia, szybkość z
jaką przybywała karetka na każde
wezwanie do nagłego wypadku i

 

„Retyka Warszawskiej
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— Poranek religijny. Sekcja

Rel. Zw. Cechów organizuje w
dniu 8 grudnia — w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia N. M. P.
odczyt na temat „Królowa Koro-
ny Polskiej — patronka Cechów”,
urozmaicony spiewem i deklama-
cjami. Wszyscy rzemieślnicy z
rodzinami mają wstęp wolny. Po-
czątek o godz. 1-ej.
— Terminatorzy a Kasa Cho-

rych. Zachodzą wypadki konflik-
tu pomiędzy mistrzami rzemieślni-
czymi a Kasami Chorych na tle
ubezpieczenia terminatorów.
Niekiedy Kasa Chorych zalicza
terminatora w trzecim roku nauki
do kategorji pracowników, opła-

TRTAN SETNSTSKYTa TEKSTAI T NIOISLILIST SET TTTTEIKIANTIAREA

Hreczychy na šmierė przybili.
Dn. 15 marca 1779 roku tenže

los dotknął Horbacewicza, kiedy
to też naprowadzili oni na dom
Moskali, którzy rabowali.

Dn. 3 grudnia 1783 roku, w cza-
sie sądzenia sądów, pod miastem
Nowogródkiem, napadłszy na Her:
bacewicza i Hreczychę dotkliwie
pobili.

Dn. 16 września 1776 roku za*
bili drągiem od koła Tomasza Tu-
rowicza. Dn. 16 maja 1778 roku
napadli znowu na folwark Zubkow,
gdzie Horbacewicz i ich szwagier
mieszkał. Horbacewicza bili ty-
rańsko, związali małe dziecko, na
imię loachim Hreczycha, które też
pobili, że w kilka dni później umar
ło. Równocześnie zaszczuli kilka
owiec psami. Dn. 12 pazdziernika
1779 roku ciż sami napadli na So-
sinowiczową Annę z Zubkowa, po-
bito ją w twarz ciężko, jak świad-
czy obdukcja.

Dn. 8 lipca 1783 roku zaprosili
do siebie na ucztę Pieraszkiewi-
czów i Maturzyckiego Antoniego,
oraz Jana Worobitowicza, a po-
tem razem z parobkami zbili do
utraty przytomności i tylko ich
sąsiedzi odbronili.

 

.plomy
składki na rzecz

widoczne dobre wyniki szybkiej
interwencji lekarskiej, w prędkim
czasie przekonały społeczeństwo
o konieczności istnienia pogotowia
w tak znacznym ośrodku jak Wil-
no,

Przez szereg lat pogotowie
utrzymywało się dzięki ofiarności
społeczeństwa, cały szereg imprez
rozrywkowych zakrojonych na
wielką skalę jak np. koncert war-
szawskiego T-wa Filharmoniczne-
go w r. 1902, pierwsze po 40-tu
latach przedstawienie polskie da-
ne w r. 1905 przez przybyły z
Wiarszawy teatr-„Rozmaitości”,
„Dzień Pogotowia”, loterje i kwe-
sty — dawały środki na utrzyma-
nie stacji. W miarę jednak rozwoju
działalności pogotowia, niepomier-
nie wzrastały wydatki, na pokry-
cie których nie było środków, wo-
bec czego sytuacja Pogotowia nie-
jednokrotnie była zachwiana i
groziło mu niejednokrotnie za-
mknięcie.
Tylko dzięki wydatnej pomocy

Rady miejskiej i całego szeregu
instytucji linansowo-kredytowych,
wpłacających stałe zapomogi,
mogło pogotowie jakoś istnieć, Od
chwili okupacji niemieckiej, kredyt
wszelkie wpływy pieniężne ustały,
utrzymywanie Stacji pogotowia
zmuszony był przejąć Magistrat.
Od roku 1919 Magistrat jest jedy-
nym właścicielem pogotowia i do-
tychczas utrzymuje je z funduszów
przewidzianych w budżecie miej-
skim.

Praca wykonana przez pogo-
towie w ciągu 30 lat jest ogromną.
Udzielono pomocy 131.344 oso-
bom, w tem wyjazdów karetek na
miasto było 68.437. Corocznie
ilość pacjentów pogotowia zwięk-
sza się, w roku bieżącym do 4-g0
grudnia korzystało z pomocy po-
gotowia 6.699 osób, w tem wyjaz-
dów na miasto był 4.015. Ilu oby-
watelom pogotowie uratowało ży-
cie, ilu uratowało od ciężkiego
kalectwa albo długotrwałej utraty
zdrowia, trudno dokładnie ustalić,
liczby powyższe jednak wiele mó-
wią...

Dzieło, powstałe dzięki inicjaty-
wie ludzi czynu, przejętych wiel-
ką ideą miłosierdzia, w ciągu 30
w dało ogromny i korzystny wy-
nik,

Dzisiaj już nikt w Wilnie nie-
ośmieli się twierdzić, że Pogotowie
jest zbyteczną zabawką.
W dniu 30-lecia wileńskiego

Pogotowia całe Wilno składa hołd
i wyrazy wdzięczności założycie”
lom pogotowia, szczególniej hr.
Władysławowi Tyszkiewiczowii
życzy instytucji dalszego rozwoju
i dobrobytu.

T Wa swięta !...
> lecza
 

cających składki w-g trzeciej
grupy zarobkowej. — Zdarza się
to nawet wówczas, gdy termina-
tor nie pobiera żadnej płacy, prze
ciwnie płaci za naukę. — Izba
Rzemieślnicza w Wilnie, dążąc do
tego, żeby terminatorzy będący
na nauce rzemiosła u pryncypa-
łów, posiadających ustawowe pra*
wo do kształcenia i trzymania ter-
minatorów tj. posiadających dy-

mistrzowskie,  oplacali
Kasy. Chorych

tylko w-g pierwszej grupy zarob-
_ kowej, w wypadku jeśli pomiędzy
pryncypałem, a uczniem zawarta
jest piśmienna umowa o naukę w
rzemiośle zarejestrowana w Izbie
Rzemieślniczej zwróciła się do od-
powiednich Włiładz Kasy Chorych
o uwzględnienie powyższego po*
stulatu Izby.
— Dotkliwy brak szkół dla

terminatorów. Rada Izb Rzemieśl-
"niczych podjęła odpowiednie kro-
ki dla praktycznego wyjaśnienia
w jaki sposób należałoby  zasto-
sować ustawę o ustroju szkolnic-
twa dla terminatorów w tym wy:
padku, jeśli w czasie trwania ter-
minu nie było: w danej miejsco-
wości zorganizowanej szkoły do*
kształcającej, względnie ogólnej,
lub też odpowiednich kursów do-
kształcających. W związku z tem
Rada Izb Rzemieślniczych przy-
stąpiła do ułożenia wykazu sieci
istniejących
becnie szkół dokształcających za-
wodowych. — Pozatem chodzi o
stwierdzenie w jakich miejscowo
ściach należałoby uruchomić  ta-
kie szkoły, aby umożliwić termi-
natorom przejście kursu nauki. —
Wynikła również kwestja czy w
"wypadku, o ile w danym okręgu
odczuwa się brak. szkolnictwa
dokształcająco - zawodowego, nie
należałoby.częściowo uchylić po-
stanowień ustawy przemysłowej
przewidujących obowiązek przed-
stawienia świadectwa szkolnego
przed. przystąpieniem do egzami-
nu na czeladnika.

i funkcjonujących о-_
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Fatalny strzał w pobliżu Kina Miejskiego.
W dniu wczorajszym o godz.

trzeciej po poludniu w pobliiu
kina miejskiego postrzelona zo:
stała przez nieznaneg2 osobnika,
przechodząca chodnikiem Natalja
Chomiczówna zamieszkała przy
ul. Turgielskiej 8. Ranną kobietę
przewieziono do szpitala żydow-
skiego.

  
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Czy kotły w garbarniach
są zabezpieczone? Na ostat-
niem zeb'aniu Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Mechani-
ków, omawiano sprawę niezabez-
pieczonych kotłów w garbarniach
które bardzo częstó bywają po-
wodem nieszczęśliwych wypad:
ków.

Ofiarami zazwyczaj padają ro-
botnicy, pracujący przy tych
kotłach.

Związek postanowił zwrócić
się do odnośnych władz, z proś-
bą o wydanie zarządzenia, zabra-
niającego wykonywania pracy,
przy niezabezpieczonych kotłach.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sodalicja św. Piotra Kla-

wera. Dnia 8 b. m. Bractwo
św. Genezjusza sceny katolickiej
odagra przepiękną sztukę p. t.:
„Święty i Błogosławiona”. Począ-
tek o goz 7 wiecz. w sali przy
kościele św. Jana.
— Zebranie Absolwentów

Państwowej Sredniej Szkoły
Ogrodniczej odbędzie się dn. 10
b. m. o godz. 6ej w lokalu Szko-
ły Ogrodniczej.

— Z Tow. Muzycznego „Lutnia*
W związku z wyjazdem do Warsza
wy kierownika chóru p. W, Kaszte
lana na czasowy pobyt i z pro*
jektem wystawienia opery St. Mo-
niuszki „Flis“, próby chóru będą
się odbywały pod kierownictwem
dyr. Wi Szczepańskiego w ponie-
działki i czwartki od godz. 6 i pół
wieczór.

Zarząd T-wa wzywa wszystkich
członków chóru do punktualnego
przychodzenia na próby i do przy”
bycia na najbliższą próbę we
czwartek 8 b. m. W. dalszym ciągu
przyjmowane są zapisy kandyda-
tów na członków chóru i T-wa.
— Ż Polskiego Towarzystwa

Chemicznego, Oddziału Wileńskie-
go. W. piątek 9 grudnia o godz. 7
wiecz. odbędzie się w sali wykła-
dowej Instytutu Jędrzeja Śnia-
deckiego (Nowogródzka 22) zebra-
nie inauguracyjne Kursu Obrony
Przeciwgazowej, organizowanego
przy współudziale Komitetu Wi-
leńskiego L. O. P. P. z następują-
cym porządkiem dziennym:

1) Otwarcie Kursu. 2) Odczyt
inauguracyjny prof. d-ra J. Mu-
szyńskiego p. t. „Historja walki
chemicznej”. 3) Sprawy organiza”
cyjne Kursu. 4) Wlolne wnioski.

Goście miłe widziani.

— Komunikat harcerski, Dnio
8 1 9 grudnia r. 1932 odbędzie się
odprawa drużynowych Chorągwi
wileńskiej według następującego
programu:

8.XII. godz. 9 rano Msza św. w
kościele św. Michała, g 10—12,30
otwarcie odprawy w szkole Świt,
Mała Pohulanka 4, odprawy huf
ców, g. 12,30—14,30 obiad, g. 14,30
raport hufców, sprawozdanie huf-
cowych, omówienie zlotu, konie
rencja na Buczu, kurs drużyno
wych zuchów.

9,XII. godz. 9 rano, szkoła Świt,
pogadanka na temat: „Gotowość
harcerek do służby bliźniemu”,
sprawa skrzydeł, sprawy P. W.,
sprawy bieżące, g. 11,30—14 gra
harcerska po mieście, a w razie
niepogody zwiedzanie tadjostacji i
muzeum Przyjaciół Nauk.

Uczęstniczki odprawy będą
zwolnione na dzień 9.XII przez Ku-
ratorjum O. S. W. od zajęć szkol-
nych.

Noclegi dla uczęstniczek odpra-
wy będą jak zwykle zamówione
przy ul. św. Anny w gospodzie
T-wa Krajoznawczego,

Przeprowadzone dochodzenie
policyjne wykazało, iż stczal od-
dany został przez nieznanego
osobnika na wiwat, w chwili kie-
dy opuszczał znajdującą się w
pasażu restauracyjkę.

Sprawcy postrzelenia narazie
nie ujęto.

ODCZYTY.
— „Kobieta w islamie" dnia

9 b. m. o god. 6 w sali Kasyna
Of.cerów prrzeniesionych w stan
spoczynku (Mickiewicza 22) od-
będzie się odczyt pułkownika Tu-
han-M'rza Bazanowskiego Stefana
na temat „Kobieta w Islamie".
Goście miłe widziani.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Zbiórka uliczna na bez-

robotnych. Dziś Wojowódzki Ko-
mitet do spraw bezrobocia prze-
prowadzi zbiórkę uliczną datków
pieniężnych na bezrobotnych.

— Polecamy gorąco ofiarności na-
szych Czytelników rodzinę Stan. Bejna-
rowicza zam. przy ul. Ś-to Michalskiej
8 m. 3 złożonego ciężką chorobą od kil-
ku miesięcy, a dwie małe córeczki i żo-
na razem z nim z głodu i nędzy przymie-
rają i oczekują zmiłowania Bożego w po
staci litościwych osób, któreby  pošpie-
szyły im z pomocą czy to na miejscu,
czy za pośrednictwem Administracji
„Dziennika Wileńskiego". Tow. Pań Mi-
łosierdzia Św. Wincentego & Paulo
sprawdziło na miejscu.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka — dziś,

o godz. 8-ej w. gra potężne dzieło St.
Wyspiańskiego „Zygmunt August", w
świetnej obsadzie premjerowej i pięknej
oprawie dekoracyjnej Makojnika.

Na przedstawieniu będzie obecna
Komisja Ministerstwa Oświaty, w spra-

 

„wie rozstrzygnięcia konkursu jubileuszo-
wego im. St. Wiyspiańskiego, na najlep-
szą rolę, inscenizację i dekorację w
sztukach Wyspiańskiego.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś,
z powodu dnia świątecznego odbędzie
się dwa przedstawienia. Popołudniu o
4-ej „Szaleństwa Coletty, — Ceny zni-
żone. — Wieczorem — „Fiołek z Mont-
martre'u” z Janiną Kulczycką w roli ty-
tułowej, która odniosła pełny sukces i
wywołuje ogólny zachwyt. — Akademic-
kie zniżki — ważne.

POLSKIE RADJO WILNO,
Czwartek, dnia 8 grudnia.

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symf.
„Co daje posiadanie państwowej odzna-
ki sportowej'* — odczyt. 14.00: „Myśli
rolnika-żołnierza о naszem  gospodar-
stwie” — odczyt. 14.20: Koncert. 14.40:
„Kryzysowa kolęda na wsi” — odczyt.
15.00: Koncert. 16.00: Aud. dla mło-
dzieży. 16.25: Pieśni litewskie. 16.45:
„Jakich zwierząt się nie jada?” — od-
czyt. 17.00; Koncert. 18,00: Recital for-
tepianowy. 18.50: Rozmaitości. 18.55:

Kom. litewski. 19.00: „Skrzynka poczto-
wa”. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Muzy-
ka lekka. 21.20: Wiad. sportowe. 21,30:
Recital spiewaczy Marji Freund. 22.00:
Muzyka taneczna. 22.55: Kom. meteor.
23.00: Retransm. muzyki tan. ze staeji
zagranicznej.

SEter]
Piątek, dnia 9 grudnia.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.
Czas. 12.10: Muzyka «m:płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14.45: Gwiazdy kabaretu (płyty)
15.15: Giełda rolnicza. 15.25; Kom, Wil.
Tow. Org. i Kół Roln. 15.35: Lekcja an-
gielskiego. 15.50: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.20: „Mała skrzyneczka” 16.40:
„Pieniądz i kapitalizacja” — odczyt.
17.00: Koncert. 18.00: Muzyka lekka.
18,40: Odcinek powieściowy. 19.00: ,,Po-
lakom na  Kowieńszczyźnie”, 19.20:
Przegląd prasy rolniczej. 19.30: „W chiń-
skim teatrze" — felj. 20.00: Pogadanka
muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.
22.40: Wiad. sportowe. 23.00 Muzyka ta-
neczna.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Odczyt gen. Żeligowskiego.

Dzisiaj, o godz. 14.00 przed mikrofo-
nem wileńskim stanie generał Lucjan
Żeligowski, gorący propagator samowy-
starczalności włókienniczej kraju i wy-
głosi odczyt pt. „Myśli rolnika-żołnierza
o naszem  gospodarstwie'*. Prelekcja
gen. Żeligowskiego transmitowana będzie
na całą Polskę.

Koncert wieczorny.
O godz. 18.00 rozpocznie się w

studjo wileńskiem recital fortepianowy
utalentowanej artystki p. Fanny Krewer.
Program rozpocznie „Pastorale et Ca-
priecio* Scarlattiego, następnie usłyszy-
my: Liszta — „Sonette del Petrarca Nr.
104“, Marxa — Preludjum, Dohnayi —
Caproccio i Albeniza „Tango“ oraz
„Triana“. W przerwie koncertu p. Irena
Łubiakowska odczyta poezje Niny Ry-
dzewskiej ze zbiorku „Miasto”.

 

Fachowy i Oszczędny Radjoamator |
jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkewa 20, telef. 16-28  
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Z KRAJU.
Dom Ludowy w Połukni,

Mimo ciężkich warunków ma-
terjalnych, jakie przeżywamy tu
i ówdzie daje się zauważyć tak
pocieszające zjawisko, jak ofiar-

ność i poświęcenie się jednostek

dla dobra ogółu.
Pięknym przykładem tego jest

mała mieścina Połuknia, położo”
na przy szosie Wilno—Grodno, w
odległości 30 klm. od Wilna: 'W
ciągu ostatnich lat, dzięki wysił-
kom miejscowego proboszcza, ks.
Kazimierza Packiewicza, w kie-
runku podniesienia kultury ma-
terjalnej i duchowej tej miejsco”
wości, powstał tutaj szereg war-
tościowych i pożytecznych war-
sztatów pracy, a wśród nich po-
wstała placówka kulturalno
oświatowa w postaci SMP,

Dłuższy czas SMP. borykało
się z trudnościami lokalnemi w
pracy organizacyjnej: brak włas'
nego ogniska, trudności stawiane
przy udzielaniu zezwoleń na ko-
rzystanie z lokalu szkoły po-
wszechnej i t. p. rzeczy hamo-
wały pracę. Silna wola młodzieży
skutecznie te przeszkody zwal-
czała z tem większym pożytkiem
dla sprawy SMP, gdyż lepsze
jednostki hartowały w tem wolę,
a słabe — odpadły. Wskutek tego
nastąpiła naturalna selekcja: to
co dobre, pozostało w SMP, a
wszystko inne, co posiada nikłą
wartość — odeszło, względnie
przerzuciło się do innych orga-
nizacyj.
W myśl zasady, że: „dobrym

wszędzie dobrze będzie”, mło-
dzież stowarzyszona w Połukni
doczekała się lepszych czasów.
Staraniem i ofiarnością księdza
Packiewicza, został tutaj wybu-
dowany Dom Ludowy, a w dniu
27 listopada r. b., po dokonaniu
poświęcenia, został on oddany do
użytku SMP.

Już na wstępie młodzież sto”

warzyszona dała dowód tego, że
zużytkuje tę placówkę na chwałę
Bożą i pożytek społeczeństwa.
Z braku odpowiedniego lokalu
na urządzenie obchodu w swoim

czasie uroczystości „Święta Chry-

stusa-Króla* i święta młodzieży,

obchód tych uroczystości odbył
się w dniu wymienionym, po

uprzedniem dokonaniu wyświę-
cenia Domu Ludowego. Na uro-
czystość złożyły się akademie,
przedstawienie i urozmaicenia.

Na wykonanie akademji zło-
żyły się: referat o Chrystusie
Królu, wygłoszony przez prezeskę
SMP żeńskiej, druhnę Marję Mar-

cinkiewiczównę, szereg deklama-

cyj i śpiewów, żywy obrazek ilu-
strujący śmierć św. Stanisława
Kostki, — zakończone przemówie-
niem przedstawiciela Związku

Młodzieży Polskiej, przybyłego
na te uroczystości z Wilna. Po-
czem została odegrana przez mło-
dzież stowarzyszoną sztuka p. i.
„Podejrzana osoba”, oraz arty-
stycznie wypowiedziany monolog
przez druhnę Bronisławę Zacha”
rzewską pt. „Magdo idzie do mia-
sta i Magda wraca z miasta.

Gra artystów”amatorów w oso-
bach: druhen Zacharzewskiej Bro-
nisławy, Stankiewiczówny Janiny,
Romejkówny, oraz druhów: Mar-
cinkiewicza Józefa, Ostaszew*
skiego Tadeusza, Snarskiego Ka-
zimierza, Borysowskiego i innych,
pod sprężystą reżyserją druhny
Marji Marcinkiewiczówny i gorą-
cy udział w pracy Patronatu w”
osobach: pp. Łastowskiej, Marji
Niedojadłówny, Steianji Stefano-
wiczowej i innych z ks. probosz-
czem na czele, wytworzyły па-
strój wiary w rozwój i lepszą
przyszłość  parafjan  połukniań-
skich.

Przechodzień.

Nieszczęśliwy wypadek na stacji Bastuny.

LIDA. W dniu 5 bm. o godzi-
nie 19 wieczorem na przejeździe
koło stacji Bastuny, przy torze
kolejowym Lida — Wilno, znale-
ziono trupa mężczyzny niewiado-

mego nazwiska w wieku około 25
lat, leżącego twarzą do ziemi. Po"
darte na plecach ubranie, jak rów
nież obrażenia cielesne, wskazują,
że denat musiał ulec nieszczęśli-

DZIENNIK MILEŃSKI.
 

SPORT.
Obliczanie głosów piebiscytu sportowego

«Dziennika Wileńskiego»
Wczoraj wieczorem zostały

zdjęte pieczęcie z urn plebiscyto-
wych, do których przez dziesięć
dni sportowcy Wilna wrzucali wy”
pełnione kupony, głosując na raj-
lepszych sportowców.
Urny wyborcze okazały się prze

pełnione kuponami. We wszyst
kich miejscach, gdzie były usta-
wione urny plebiscytowe, zgroma-
dziła się licznie młodzież szkolna,
która w ostatniej jeszcze chwili
przystępowała do głosowania, w
ten sposób powiedzieć możemy, że
plebiscyt nasz stał się powszech-
nym i nie ulega wątpliwości, że
spełnił on i spełniać będzie nadal
ogromne zadanie propagandowe.
W tym roku ogół sportowców

wileńskich wykazał dużą świado-
mość rzeczy, a chwile, przeżywane
w czasie głosowania pozostaną na
długo w pamięci szerszego ogółu
społeczeństwa wileńskiego.

Redakcja „Dziennika Wileń
skiego” otrzymała sporo listów £
podziękowaniem i uznaniem za
zorganizowanie tak wielkiej i pię-
knej imprezy, jaką jest wypowie-
dzenie się całego społeczeństwa
EEMZOOTZEEROCABARDE,BH]KASZDSC.

wemu wypadkowi podczas prze-
jazdu pociągu, zdążającego z Wil-
na do Lidy o godzinie 18.15.

Krwawa rozprawa na weselu.

LIDA. W ostatnich dniach zo”

stało zakończone śledztwo w spra
wie zajścia na weselu we wsi Lu-
bary gminy białohrudzkiej w no-
cy z 13 na 14 listopada. Podczas
tego zajścia zabity został 21 letni
Stanisław Toboła, zaś ciężko ran-
ny uderzeniami noża w plecy i
głowę Bronisław Rum, obaj ze
wsi Nieciecz gminy bialohrudz-
kiej. W wyniku śledztwa uczest-
nicy bójki Sabadocha Juljan, lat
19, Niczpor Konstanty, lat 26,
Czajko Bolesław, lat 20 m-cy ko-
lonji Olżewo gminy bialohrudz-
kiej, oraz Kamieniecki Bazyl, lat
20, z kolonji Leszczynówka tejże

śminy zostali aresztowani i osa*
dzeni w więzieniu,

sportowego.
Nie będziemy przekonywać ko-

gos, że plebiscyt „Dz. Wil." speł
nia ogromne znaczenie w życiu
sportowem Wilna, bo o tem najle-
piej mówią tysiące wrzuconych
kuponów 1 rzeczywiście wielkie
zainteresowanie przebiegiem i wy-
nikami plebiscytu.

Niestety dziś nie jesteśmy w
stanie podać wyników głosowania,
bo komitet honorowy pod prze-
wodńictwem p. prof. Jana Weys-
senhoffa przez całą niemal noc za-
jęty był żmudnem obliczaniem gło”
sów.

Jutro zapewne będziemy już
mogli podać chociaż wynik walki
klubów i szkół, ale nie jesteśmy
pewni czy komitet zakończy cho
ciaż częściowe obliczanie kupo-
nów.

Dziś powiedzieć możemy tylko
jedno, że tegoroczny plebiscyt po-
bił rekord frekwencji zeszłorocz-
nej i do urn wpadło więcej niż czte
ry tysiące kuponów.

Rozdanie nagród odbędzie się
w niedzielę 11 grudnia w kinie
„Casino“ przy ul. Wielkiej. Jedno*
cześnie w kinie wyświetlone będą
dodatki sportowe, a rozdanie na-
gród odbędzie się przy dźwiękach
orkiestry.

 

Zwycięstwo zapaśnika polskiego.

MONACHJUM. (Pta). W fina-
le międzynarodowych zawodów
zapaśniczych o mistrzostwo świa-
ta w wadze średniej polski za-
paśnik Adam Sasorski odniósł
sensacyjne zwycięstwo, pokony*
wując najgroźniejszego przeciwni-
ka i ogėlnegu faworyta turnieju
Ahrensa z Westlalji. Zwycięstwo
to odniesione nad zawodnikiem,
który należy do extra-klasy świa”
towej i przewyższa Sasorskiego
zarówno wagą, jak i wzrostem,
wywołało w monachijskich ko-
łach sportowych zrozumiałą sen-
sację. W tych dniach Sasorski
walczyć będzie o pierwsze miej-
sce w turnieju z mistrzem Europy
Szwajcarem Grueneisenem.

2 pogranicza.
Ujęcie deiraudanta z Warszawy na granicy sowieckiej.

Niedaleko granicy sowieckiej
koło Michniewicz zatrzymano
Stanisława Marjanowskiego skarb
nika jednego z towarzystw spo”
łecznych m. st. Warszawy, który
zdefraudowawszy wiekszą sumę,
usiłował zbiec na teren Rosji so-

Roboty tortylikacyjne

Na odcinku graniczynm Zanie-

wicze w pobliżu osady Markucie

patrol KOP zatrzymał grupę wło-

ścian, liczącą 11 osób, która bę-

dąc zatrudniona na robotach for-

tyfikacyjnych zbiegła na nasz te-

ren. Wiłościanie opowiadają, iż

Marjanowski przed 4
Mińska, i, dzięki

znajomości, otrzymał w. Warsza-
wie posadę skarbnika. W Miń-
sku Marjanowski posiada krew-
nych, dokąd właśnie chciał zbiec.

wieckiej.
laty przybył z

na pograniczu polskiem.

od miesiąca przymusowo są Za-
trudnieni przy budowie strategicz-
nej drogi i fortu-prochowni so-
wieckiej wznoszonej na pograni-
czu polskiem.

Zbiegów zatrzymano do dyspo-
zycji władz.

"S .
Zaburzenie włościański:

W pow. szawelskim, gdzie
przed 10 dniami doszło do starć
włościan z policją w związku z li-

cytacją mienia ich przez sekwe-

stratorów, zajścia te ponownie

powtórzyły się onegdaj. Około
400 włościan uzbrojonych w kosy,
widły, cepy i siekiery otoczyło
grupę policjantów i kilku sekwe-

stratorów, których usiłowali po-
POKTIEEOWERZZPEKATOCZNŃWORTTOGIOIELY

Miedoręczone przesyłki pocztowe,
Według obłiczeń Głównego U-

rzędu Statystycznego za rok 1932,
liczba -niedoręczonych przesyłek
pocztowych w obrocie krajowym
wynosiła 218.187, z czego na listy
i karty pocztowe zwykłe i połeco”
ne przypada 173.395, na druki,
papiery handlowe i próbki towa-
rowe — 43.216, na listy wartościo-
we — 9, na paczki — 1.545, oraz
przekazy pocztowe i telegraficz-
ne — 22.
W tym samym czasie zwróco-

no z Polski do kraju nadania jako
niedoręczonych 29.194 przesyłek
pocztowych. Z tego na listy i kar-
ty pocztowe przypada 13,030, na

* druki, papiery handlowe i próbki
towarowe — 10.420, na listy war”
tościowe — 18, na paczki — 631,
oraz na przekazy pocztowe i tele:
graliczne — 95.
W obrocie zagranicznym zo*

stało niedoręczonych w Polsce
27.647 przesyłek pocztowych,

e w pow. Szawelskim
bić. Gdy wezwanie do rozejścia
się nie odniosło skutku, policjanci
poczęli kolbami rozpędzać tłum.
W odpowiedzi chłopi uderzyli na
policję, która użyła broni palnej,
raniąc kilku chłopów. Jeden z
nich zmarł. Kilkunastu opornych
włościan zatrzymano. W związku
z lemi zajściami w całym powie-
cie panuje ogromne wzburzenie
wśród ludności.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pa:.) 7 XII 1932 +
Dewizy:

Belgia 123,75—' 24,06—123,44
Gdańsk17:,25—173,68 — 172,32.
Holandje 358,80— 359,70— 357,90.
Londyn 28,65—28,70—28,82—78,53.
Nowy York kebeł 8,920—8,919 —-8,909.
Paryż 34,66—34,95—34,77,
Stokholm 157,00—- 157,50 — 158,03—156,47.
aeyca 171,70—1 2,33 — 171,27.
*lochy 45,52—45,55 —45,75—45,31
Berlin w obr. prywatnych 212,15.
Tendencja riejednoli a.

Papiery procentowe:
rożyczka inwestycyjna 93,75.
Seryjna 105,0,
5° konwers. 41,00
6% dolarowa *7—57.50; 57,50 —57,75

(drobne).
4%, dolarowa 51,35—5!,80—5),90.
19. stabil. 54,25-—54,13 -54,25; 54,75

54,88 (drob:e)
Ti, Z L. ziemskie dol 47.
4'„'|; L. Z. ziem. 36,15.

E; 8, Wersz. 55,13—56,50-— 55,75
Pcž czki mocniejsze, listy rlejed=

nolite
Akcje:
Bank Polski 67,75—87,50— 87,75. Dro-

gl dojazdowe 10. Tend. cokolwiek moe-
ni e|sza.

 
 

MICKIEWICZA

GPWARCIESEZNUZIMOWEGO =REtoki. a erz ża ko ELICJAM> | DZIECIOM NA

PRZEDSTAWICIELA GOIAZDKĘ! !

i Jadłodajń w Wilnie ns mocy $ 32, statutu zw0-

" łuje na dzień 12:go grudnia 1932 r. do lokalu Ulica Św. Jańska 6.
Denesząc o całkowitej zmian'e e kierunku naszej Restauracji, podajemy, że pozesta- Poleca na święta swetry rajtuzy rękawicz-

wiając dotychczasową doskonałą kuchnię ebniżyjiśmy znacznie ceny.

w branży farmaceutycznej, debrzę wprewadzo- orz

nego, poszukuje się na województwo wileńskie

p. Borowskiego (szla tsńców) ul. Trocka Nr. 2,
Walne Zdrómadzenie Członków Związku na godz.| k! ! ciepłą bieliznę. Największy wybór najolższe

Daniła od najskromniejszych do najwykwintniejszych. | 4827: 348—0 0

Obfita piwnica win I wódek. žo

dia peważnega wprowadzonego już artykułu.
Oferty: Warszawa, „Powszechne Biuro O

16-tą (4 pop) z następującym perządkiem dzien-

Wszystko po cenach znacznie zniżonych.

głeszeń” ul. Fredry 4, sub, Przedstawiciel.

 

   
       
    

     3) Welne wnioski.
W razie braku prawomocnej obecności

członków w pierwszym terminie, Walne Zgroma«
dzenie odbędzie się w drugim terminie o godz.

2 > pa grata ważnJosie aa

Bar ciepłych dań I duży wybór zakąsek. ) анаа 0
Od 1 grudnia nowy i najlepszy zespół muzyczny w Wilnie

REWELERSOWO--DANCINGOWY.
    

 

  
 

     

 

 

 

CENY NAJNIŻSZE— GABINETY. CENY NAJNIŻSZE- GABINETY.
Sala na zamówienia zbiorowe. -— Podczas obiadu przygrywa Zespół Koncertewy. BA: di samym dk miejsc ZARZĄD 9518—0 o

Telef. 4-24 | 15-09. ZARZĄD.
---—-—-—20a ———————-- "tr— salonowe: miękkie,POLA NEGRI TANIE MEBLE

 

DŹWIĘKOWY Dziśl Najnewsza Sensacja w supejfilmie sme- iqtyś€ twarde, kesze do

KINO- HR E ; į 8 $2 | doby obecnejl Nasza gen. redaczka ryk. redukchi 1933 „i rėzkai kobiety papieru, pedróżewe, kije i kółka do nert, oraz

TEATR = Pe raz pierwszy Pola Negri śpiewa i mówi. Film, stworz. olbrz kesztem 3 mil. dolarów stanowi najw. sensacja najrozmsitszą galanterję.

ulica Wileńska 38, tel. 926. doby obecnej. Nad program: Dedztki dźwiękowe. Na 1-szy seans eny zniżone. Seanse o g. 4, 6, 8 I 10,20. W. Słonicz Nr. 19-26 Art. 2861-01

 

A Koszykarska

WILNO, ul. W. Pohulanka 5. Calogumowe dziecięce śniec

szw gro" «PAN>| Całe Wilno "*" MATA-HARI *g" GET , MAME MARA ożaygycgy| se Zet Beż o estesO mb o|||aaaa i ATя
 - RE I LEWIS STONE. N:G pragran: Aktuelja cžwię-

Seanse: 4, 6, 8 | 16,15. W dn. św. o g. 2ej. Na 1 s. ceny zn'żone.

Ceny zniżene. Dziś! Największy «Pieśń Nocy» w którym śpiewa Jan Kiepura Uwaga|
sukces kinematografji europejskiej! nasz sławny redak Film ten

©dznaczą się niebywałą precyzją | czystością odtworzenego dżwięku. Dla młodzieży dezwoiene. Nad program;
Występy znakemiiege od 5 Visconti który po każdym seansie zademenstruja szereg tak zwanych eksperymen-
krywcy nauk tajemnyeh U. »tów z dziedziny: hypnetyzmu, telepatji, jasnewidzenia it. d. a potemobjaśni

S publicezneše! Jak się to robi, tak że pz 1020, m Lėkris a te „euda*. Początek © godz. 4, 6, 8

20, w le świąt. o godz. 2-e].

ON i JEGO SIOSTRA W rol gł. perła czesklego humoru znako-
mity WŁASTA BURJAN, i wszechświato-

języku czeskim dia wszystkich zrozumiały. Nad program: Dodatki dźwiękowe.
Początek o godz. 4-ej].

Ui. WIELKA 42. Tel. 5-28. największym filmie sezonu
kowe. Oszczędna gospodyni

kupuje mydło | gwszystkie dodatki do
prania w polskim składzie aptecznym

Władysława Trubiłły
Łudwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże weda koleńska na wagę 28 przecudnych
zapachów. —- ©

 

ożwiko- CASINO
Wisika 47. tel. 15-14.

  

  

  
  

     
      

  
  
  
  
  

  
     

H. WYSZOWIASKI Garis

były majster firmy A. Rydlewski,

Wilno, ul. Wileńska Nr. 22.

Naprawa zegarków i biżuteri.
Robota solidna. Ceny kryzysowe.

| m NN

Nr. 20-23 Art. 3661-00
Naimtodszym wygodne buciki, które
nie przeszkadzają rozwojowi nóżki.

  

Dziśl Niezrównana szampańska
160 proc. kom. prod. czeskiej

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR I

wej sławy ANNY ONDRA. Film w«HOLLY wWOUD>
MICKIEWICZA Nr. 22.
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S/SAMOCHODY  Dela-
ge, Delahaye, Bugatti no-

 

 
Skład Mebli Spółdzielni
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1 ij ‘ we i używane. Kupno i SJEROTA Kryzysowa prainia

aluj(lo LULOWIE. „Ljodnoczonych Chrześcijan Stolarzy ai kė po zacnych rzesy admoje do posie

Najsłynniejsze światowe i , - Inteligentna panna, b. leliznę wszelkiego

akarais i = w Wilnie, ui. Trocka 6 S ai urzędnicżka. zna rachun- rodzaju po cenach

kowość, kulinarstwo, mo-| kryzysowych. Zauł.
Wielki wybór różnych mebli z wła-
snych warsztatów. Kompiety jadal-

dów wszystkich marek.dziły, że duźo chorób
Obsługa. Remont. Gene-powstaje z powodu ob-

że być wychewawczynią, Literacki 5 vis a vis

zarządzać samodziełnie [poczty, —0 о1 Nr. 27-34 Art. 3262-00
į strukeji. Chory żąłądek ne, syplal bi ralne Zastępstwo D/H Dulibi iki

jest główną przyczyną „ Syplalne, gabinety I t. d. oraz| ocpowski. © Warszawa, Przedsiębiorstwem, ie - wspėlniczk VenusAT
powstania najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew | tworzy złą gięte meble olac Npoledna 2 oe nora spPEB deszwie, dla chłopców. 35-38 Zł. 16.-

AW. mz Wiadomość Portowa 14:8pizemianę materji. SŁYNNE OD 50 LAT w całym świecie, Zioła z Gór 11232—1

Harcu D-ra Lauera są dobrym środkiem przeczyszczejącym, ułatwiają GLPrzyjmują się obstalunki. co społeczeństwo e ja-
kąbądź posadę, bo roz- 834—0 o 
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funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm | pobudzają apetyt. x - Restauracj. SZyR-
Zioła z Gór Hareu D-ra Lauera zostały nargrodzone na wystawach le- br. żeldowicz KietiGedaiio asis, acz jej niema granic. Potrzebny (+) 3
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