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„BUCHALTER POLSKI”
organ P. Z. Zaw. Buchalterów- Rzeczoznawców i Biłansistów

WARSZAWA, $-to-Krzyska 17, tel. 764-04
TREŚĆ ZESZYTU:

1. Uzasadnienie i projekł ustawy o buchalterach dypić-
mowanych, :

2. Waika o obronę zawodu buchaltera w Polsce,
3. Jak Zwiącek księgowych w Polsce broni interesów

buchalterów - biegłych sądowych ?
4. Rachunkowość Roina, 5. Z Życia Związku, 6. Książki

nadesłane.

KAŻDY BUCHALTER w POLSCE
Interesujący się zawodem swoim, winien wska-
zany wyżej rumer bezwarunkowo przeczytać.

Numer wysyła Sekretarjat Związku przesyłką polec«ną po uprzedniej
wpłacie zł. 1.80 na konto Nr. 18686 w P. K O. Warszawa.

Zai) 404 >
34. —

| Wkrėtce otworzy swegościnne podwoje |

| RESTAURACJA - BAR

| 59BACНО ŠWilenska 42) |
mile witając swych gości.

| Bufet barowy, zimne i gorące przekąski, |
napoje mrożone (coctaiii'e). — — — —

| Kuchnia wyborowa, obiady i kołacje |
przy dźwiękach artystycznej muzyki. ||

| GABINETY. CENY TANIE.

Zgon znakomitego polonisty pri, Kryńskiego.
WARSZAWA. Pat.—Dziś zmarł go. Prof. Kryński uległ przed kil-

w szpitalu Dzieciątka Jezus zna- koma dniami wypadkowi tram-
komity uczony wybitny polonista wajowemu, następstwem ktėre-
ś. p. Adam Antoni Kryński, pro: go było złamanie nogi i cgólny
fesor Ulniwersytetu Warszawskie: silny wstrząs organizmu,

Porządek obrad wtorkowego posiedzenia
Sejmu.

(Telefonem od własnego korespondenta.]

Na wtorkowem posiedzeniu dejmu poza ratyfikacją traktatów

i pierwszem czytaniem przedłożeń rządowych będzie rozpatrywany

nagły wniosek ludowców w sprawie zajść w kilku miejscowościach,
gdżie były ofiary, oraz wniosek P. P. 5., N. P. R. i C. H. D. o uchy-
lenie dekretu o Stowarzyszeniach.

Obrady Stronnictwa Ludowego,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Kano w dniu wczorajszym obradowało Stronnic-
two Ludowe Rady Naczelnej. Jest to pierwsza rada zjednoczonych
stronnictw. Zjechało się około 200 delegatów. Obrady zagzsił poseł
Witos. Referat organizacyjny wygłosił poseł Wrona, referat parla-
mentarny poseł Róg.

Minister Zawadzki zaprzecza pogłoskom
° ° e obniżce pensji urzędniczych.

(Telef. od własnego koreapondenta.!

WARSZAWA. W sobotę dnia 10 b. m. wice-premjer Za-
wadzki przyjął delegację pracowników państwowych, wobec
której zaprzeczył wszelkim pogłoskom o zamierzonej obniżce
pensji urzędniczych.

Zapowiedź obniżki stopy procentowej od
listów zastawnych ziemskich i miejskich,

(Telefonem od sperjalnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek wejdzie pod obrady projekt rządowy
o konwersji długoterminowych kredytów emisyjnych. Konwersja ob
niży stopę procentową od listów zastawnych ziemskich od iistów
Wileńskieeo Banku Ziemskiego do 4 ł pół proc. p. a. a od listów
zastawnych miejskich do 5 proc. p. a. Ustawa ta nie obejmuje tych
listów, które są wydawane dla zagranicy ani też listów, mających
gwarancje skarbu pzństwa oraz listów emitowanych przez banki
pństwowe. Decyzja co do ewentuajnego obniżenia procentu będzie
zależała od Ministra Skarbu.

Konwersje będą dokonane na rachunek dłużników nie będą za
to pobierane żadne opłaty skarbowe poza opłatami manipulacyjne
mi, pobieranemi przez pisarzy hipotecznych.

a

Gry wojenne w Toruniu.
(Tetetonem od własnego korespondents.]

WARSZAWA. Minister spiaw wojskowych, p. J. Piłsudski, wy-
jechał do Torunia na gry wojenne.

Pierwszy statek polski w Leningradzie.
(Pelefonem od własnego korespondrnta.]

WARSZAWA. We czwartek dnia 8 b. m. do Leningradu przybył

pierwszy statek polski „Cieszyn”. Jest to pierwszy statek polski,

który zarzucił kotwicę w Leningradzie. 3

Nie jest wykluczone, że wkrótce podjęta będzie stała kc muni-

kacj: polska pomiędzy Gdynią—Ta linem—Leningradem i Helsinkami.

Traktat handlowy austryjacko - węgierski.
WIEDEŃ (Pat.) Rokowania au-* traktat będzie parafowany dziś

stracko-węgierskie o traktat han- wieczorem.

dlowy zostały zakończone. Nowy

spec. wykalkulowana na nadch święta. Przed-
5-ta zniżka.cen tem niż kupić prosimy sprawdzić ceny.

nazej Polskiej Wytwórni Obuwia gwarant.
Dam. "|, but. na gum. 13,50| D-H.W.Nowicki | М. 1, buty na gumie 16,90
Czółenka sportowe 14,80| Wlino, Wielka 30 22. ha skorze 1390
D. buciki na ślizgawkę 17,50| Dbuwie nartlarskie. M. kamasze skórz. — 15,50
Buciczki dziecinne 4,50| Wojloki śniegowce. | Pantofle ranne od 2,60
      

10°0 rabatu przedświątecznego do25XII 0

Francuscy płatnicy podatków o spłacie
długów.

PARYZ (Pat.) Delegacja ogėl-
no-francuskiego zrzeszenia płat:
ników podatkowych udała się
w dniu 10 b. m. do premjera
Herriota w celu zakomunikowania
mu, że francuscy płatnicy po-
datków nie zgodzą się nigdy

na ponoszenie ciężarów, wyni-
kających z uchylenia się Rze-
szy Niemieckiej od jej zobo:
wiązań.

Ponieważ Niemcy nie płacą,
Francja powinna również odmó
wić wypiacenia raty grudniowej.

FRANCUSKA POLITYKA CELNA.
PARYŻ (Pat). Na bankiecie,

wydanym na cześć ministra han-
dlu i przemysłu Duranda, minister
oświadczył, że układy francusko-
niemieckie stanowią preludjum do
analogicznych układów, które
Francja zamierza przeprowadzić z
wszystkiemi krajami, z któremi
związana jest traktatami handlo-
wemi. Delegacja francuska w
Berlinie posiada wszystkie nie-
zbędne  materjały i otrzymała
przemyślane instrukcje, Francja
otwarcie dąży do odzyskania
swobody w polityce celnej. Od-

zyska ją najpierw przez dekon-
solidację stawek konwencyjnych,
a następnie przez lepsze stosowa-
nie klauzuli największego uprzy-
wilejowania, którą będzie przy-
znawała za określone korzyści
iw ograniczonym zakresie. Fran-
cja — mówił dalej minister —
będzie oględnie korzystała z od-
zyskanej swobody w polityce
celnej i dążyć będzie do wymiany
międzynarodowej, broniąc słusz-
nych interesów Francji wobec
istnienia w całym świecie najróż-
niejszych form ograniczenia.

 

ROZŁAM SROD HITLEROWCÓW
BERLIN (Pat). „Voelkischer

Beobachter“ ogłasza następujący
rozkaz Hitlera:

1) Z dniem dzisiejszym obej-
muję osobiście aż do odwołania
kierownictwo polityczne organi-
zacji.

2) Kierownikiem sztabu poli-
tycznej organizacji mianuję dr.
Ley'a. ы

3) We środę 14 b. m. ogłoszę
nowe wytyczne oraz zarządzenia,
dotyczące wydanej 6 listopada
odezwy w sprawie podniesieni:
sprawności bojowej ruchu naro-
dowo - socjalistycznego (Odezwa,
wymieniona przez Hitlera, wyda-

na bezpośrednio po wyborach do
Reichstagu, zapowiadała jak naj-
ostrzejszą walkę narodowych so-
cjalistów przeciwko rządowi Rze-
szy),

Rozkaz Hitlera potwierdza, że
Strasser, który dotychczas kiero-
wał wydziałem  organizacyjno-
politycznym, został usunięty na
stałe z tego stanowiska. Strasser
wyjechał do Włoch.

BERLIN (Pat). W dalszym
ciągu trwa rozłam w partji hitle-
rowskiej. Jak słychać, wystąpie-
nie Strassera znajduje licznych
naśladowców.

Zmierzch hitleryzmu?
Organ prasowy hitlerowców

„Angriff“ zatytułował swój arty-
kuł o wyborach w Turyngii:
„Kłamstwa o stratach naszej
partji*. Aczkolwiek prawda jest
rzeczą bolesną, aczkolwiek ciężko
jest przyznać się do poważnych
strat i przegranej, faktem jest, iż
hitlerowcy poniesli w czasie wy*
borów w Turyngji duże straty,
faktem jest również, iż stanowi-
sko ich i wływy w Niemczech u-
legły osłabieniu.

Berliński organ partji narodo-
wo - socjalistycznej może żonglo-
wać cyframi jak chce, może ar-
gumentować, jak mu się podoba
— jednego wszakże faktu utaić
nie może, a mianowicie tego, że
hitleryzm znajduje się dzisiaj w
odwrocie, iż w łonie partji samej
rozgrywają się walki wewnętrzne,
grożąc rozłamem.

Podczas wyborów w Turyngii
stracili hitlerowcy 25 proc. gło-
sów w porównaniu z rezultatem
wyborów poprzednich.  Tymcza-
sem cały wysiłek partji skierowa-
ny był na utrzymanie w swych rę-
kach Turyngji, którą uznano za
najpoważniejszą pozycję w całej
Rzeszy, za kwestję“wažniejszą na-
wet niż kryzys gabinetowy, jak
oświadczył sam Goering, prze-
wodniczący Reichstagu, nastrojo-
ny opozycyjnie wobec Hitlera,

Gdy w r. 1930 „nazi“ rejestro-
wali przypływ nowych zwolenni-
ków w liczbie przeciętnej 10.000
dziennie, to obecnie, poczynając
od końca lipca br. tracą codzień
zgórą 20.000 zwolenników, którzy
uciekają z ich szeregów i przecho-

dzą do innych obozów partyjnych,
a w pierwszym rzędzie do komu-
nistów, co jest wodą na młyn
Schleichera.

Niema już teraz widoków, aby
Hitler mógł sięgnąć po władzę
niepodzielną, jak się to śniło i ma-
rzyło jemu oraz jego adjutantom.

Zmierzch hitleryzmu  rozpo-
czyna się nieodwołalnie. Nie mo-
śą go znosić enuncjacje partyjne
nie mogą utrącić argumentów je-
go przeciwników solistyczne wy-
wody „Angrifiu“. Fala hitlerow-
ska zaczyna odpływać — to fakt,
który nie da się zagadać. Z tym
faktem liczą się dzisiaj wszystkie
niemieckie partje polityczne, li-
czy się i Schleicher, który jest
zręcznym taktykiem i politykiem,
umiejącym wyzyskać każdy błąd
przeciwnika, każde fałszywe po-
sunięcie. Schleicherowi wcale nie
przeszkadza wzmacnianie się o-
bozu komunistycznego w tej
chwili, raczej jest mu ono na rękę.
Układając się ze wszystkimi,
podtrzymując dyskretnie niezłe
stosunki z hitlerowcami, dążąc do
stworzenia cichej ugody między
partjami na terenie parlamentar-
nym, Schleicher prowadzi inną
grę niż niepopularny Papen. Wy-
gładza on wszystkie ostre kanty,
chce wszystkich pogodzić, każde-
mu coś ofiarować, a ofenzywę po-
prowadzi przeciw skrajnej lewicy
w osobie komunizmu, który jest
jednakowo wrogi wszystkim  po-
zostałym partjom. Na tym froncie
będzie miał Schleicher cichą zgo-
dę i poparcie wszystkich od pra-
wicy do lewicy.

PETNLADIES EBITTMAEOSTLEEDSKSNTA | L

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Począwszy od 1 listopada r. b. Zarząd Koła Miejskiego Stronnictwa Naro-

dowego w Wilnie urządza w każcą niedzielę w Sali własnej przy ul. Orzeszkowej
11 o godz. 12 m. 3u zebrania członków Stronnictwa z odczytem | dys'usją. Na
zebrania wstęp mają członkowie za okazaniem legitymacji członkowskich. Ze-
brania te, na których można swobodnie wypowiedzieć się, zeczynają cieszyć się
wielką popularnością i gromadzą coraz większą liczbę uczestników.

Na zebraniu, które odbędzie się dziś w niedzielę wygłosi przemówienie poli-

poseł ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
tyczne

Pogłoski.
W. prasie krążą znowu najroz-

maitsze pogłoski na temat sytu-
acji politycznej, A więc mówi się,
że we wtorek, dn. 13 bm. na po-
siedzeniu Sejmu premjer Prystor
wygłosi mowę na tematy gospo-
darcze, przyczem omówi szcze-
gólnie sprawę spłacenia w dniu
15 grudnia raty dłużniczej w
Ameryce. :

Jednocześnie w szeregu pism
ukazała się wiadomość, że jeszcze
przed świętami nastąpi zmiana
rządu, że na czele gobinetu stanie
pos. Janusz Radziwiłł, którego
ostatnie znamienne przemówienie
w Krakowie w obronie niezależ-
ności opinji wywołało liczne ko-
mentarze, że będzie to rząd „po-
jednania”* itd. „Pacylikacji we-
wnętrznej' domagają się stery go-
spodarcze, które straciły nadzieję,
by sytuacja uległa szybkiej popra-
wiewie. Niedawne obrady war-

* szawskiej izby przemysłowo-han-
dlowej były pod tym względem
dość znamienne. Notujemy te po-
głoski z obowiązku dziennikar-
skiego. Według naszych wiado-
mości, „sanacja” chciałaby może
stworzyć pozory zmiany kursu,
lecz w gruncie rzeczy pozostawić
swój system w mocy. Wpływowe
czynniki obozu rządzącego dowo-
dzą, że w odpowiedzi na sytuację
w kraju nie należy kursu łagodzić,
ale go zaostrzyć.

Pewnem wydaje się tylko, że
Sejm obradować będzie wyłącz-
nie do końca przyszłego tygodnia,
tj. do 17 bm. Odbędzie on zapew-
ne jeszcze jedno tylko posiedze-
nie, poczem rozpoczną się ferje
świąteczne, które trwać będą do

Rugi polityczne w
Podczas onegdajszej dyskusji

w Komisji Budżetowej nad budże-
tem Sejmu poruszona została spra
wa uprawiania politycznych ru-
$ów przez kancelarję Sejmu. Po-
seł Kornecki podniósł w przemó-
wieniu swem, iż za czasów  „sa-
nacji”, oprócz zmiany na stanowi-
sku dyrektora, zwolniono jeszcze
trzy osoby. Szczególnie osobli-
wem było wydalenie stenotypistki,
która miała za sobą 10 lat pracy
w Dumie i 9 lat oraz 9 mies. pra-
cy w Sejmie. Włymówiono jej na
3 mies. przed uzyskaniem prawa
do emerytury.

  „

PiERNIKI
na czystym miodzie w wielkim
wyborze smaków i gatunków

Figurki choinkowe
_ z najlepszej czekolady

Karmelki swiąteczne

Marmeladki
oiaz

mnóstwo słodkich niespo-
dzianek
poleca

E.WEDEL
260r0

  
 

Termin sprawy brzeskiej,
Sprawa brzeska wyznaczona

została na dzień 7 lutego 1933 r.

Oszczerstwa.
Lwowska prasa sanacyjna za-

mieszcza oszczercze wiadomości,
jakoby członkowie młodzieży
wszechpolskiej ukrywali się przed
władzami. Należy stwierdzić, Iž
jest to nieprawdą, gdyż studenci
zgłasżają się natychmiast, skoro
tylko otrzymają wezwanie od pro-
kuratora.
W dniu wczorajszym zwolnio-

no z aresztu dwu studentów:
Wierzbickiego i Paradysza.

10 stycznia. Praca w Sejmie redu-
kowana jest więc do minimum,

Z innych wypadków politycz-
nych należy się spodziewać w lu-
tym 1933 r. rozprawy apelacyjnej
w procesie brzeskim.

kancelarji Sejmu.
Pos. Byrka oświadcza, że wy-

dalenie urzędniczki było zgodne z
obowiązującemi przpeisami.

Dyr. Dziadosz wyjaśnia, że
zwolniona urzędniczka otrzyma
emeryturę, śdyż komisja lekarska
uznała ją za niezdolną do pracy.

P. Trąmpczyński: Nie chodzi o
p. Miniewską. Mamy prawo mó-
wić o systemie rządowym, który
między innymi jest reprezentowa*
ny i przez p. dyrektora biura Sej*
mu. System ten streszcza się w
haśle: Skarby Państwa tylko dla
„sanacji”,

Ruch komunistyczny w Niemczech.
BERLIN (Pat). Z różnych stron

Niemiec nadchodzą wiadomości o
wzmożonej akcji wywrotowej ko-
munistów. Pod Frankfurtem po-
licja kryminalna wpadła na trop
nielegalnej organizacji komuni-
stycznej Rotfront, która urządza-
ła w okolicy całonocne ćwiczenia
terenowe. Komuniści stawili opór

JESZCZE JEDNA
PARYZ Pat.) Podkomisja, wy-

łoniona wspólnie przez komisję
finansową i komisję spraw zagra-
nicznych  lzby Deputowanych,
przyjęła jednogłośnie propozycję
rezolucji w sprawie spłaty długów
która po południu zostanie
przedstawiona do aprobaty ko-
misjom. Rezolucja stwierdza, że

policji, przyczem doszło do wy*
miany strzałów. Są ranni. 30 ko-
munistów zostało aresztowanych.
Policja skonfiskowała wielką
ilość broni i amunicji. W Dort-
mundzie rozwiązany został kon-
gres partji komunistycznej zagłę-
bia Ruhry. „

KONFERENCJA.
Francja może rozpatrywać doko-
nane spłaty w dniu 15 grudnia
jedynie w tym wypadku, jeżeli
Stany Zjednoczono przyjmą u-
przednio zasadę zwołania konfe-
rencji światowej, której celem
będzie położyć kres chaosowi,
panującemi na świecie w dzie-
dzinie gospodarczej.

Sprawa ratyfikacji protokułu lozańskiego.
WIEDEŃ. Pat. — „Reizhspost”

donosi, że pobyt szefa sekcji dr.
Schillera w Paryżu ma na cel:
nietylko przygotowanie rokowań
handlowych między  Austrją a
Francją, lecz także przyśpiesze-
nie ratyfikacji protokółu lozań-
skiego w sprawie pożyczek na
rzecz Austrji. Protokół wejdzie
mianowicie tylko wtedy w życie,
jeżeli zainteresowane państwa
złożą dokumenty ratyfikacyjne
najpóźniej do dnia 31 grudnia r. b.
Zachodzi jednak obawa, że parla-
ment francuski, zajęty zagadnie-

 

Ostrzeżenie.
Zwracamy uwagę Śz. Czytel-

ników, że
wydawnictwa nie mają prawa wy
pożyczania go Sz, Publiczności tak
za opłatą, jak i bezpłatnie, wypo*
życzanie bowiem takie jest nie-
tylko działaniem przeciwko ucz-
ciwości i dobrym obyczajom ku-
pieckim, lecz jest również naru

sprzedawcy naszego
szeniem prawa własności, czy-
li przestępstwem przewidzianem
przez Kodeks Karny.

Wypożyczanie pisma powodo*
wać będzie skargę cywilną o od-
szkodowanie, a także skargę kar-
ną, nietylko przeciw niesumien-
nym sprzedawcom, lecz również i
przeciw osobom korzystającym z

tego nadużycia, jako współwin-
nym.

Przeświadczeni jesteśmy, że
Szan. Czytelnicy dopomogą nam
do tępienia tych nadużyć niesu-
miennych sprzedawców.

Związek wydawców
dzienników i czasopism.

niem długów wojennych i dys-
kusją amerykańską, nie uchwali
protokółu lozańskiego w przepi-
sanym terminie. Ze strony rządu
francuskiego  oświadczono — @г.
Schillerowi, że gdyby wbrew in-
tencjom obecnego rządu ratyfi-
kacja protokółu lozańskiego ze
względów technicznych nie dała
się przeprowadzić do dnia 31 gru-
dnia r. b.. wówczas rząd fran-
cuski będzie się starał uzyskać
zgodę innych mocarstw na pro-
longatę protokółu.

GUMOWA 1
Najmodniejsze perfumy E

I najulubieńsze wody
kwłatowe

na wagę i w oryginalnych
opakowaniach poleca

Polski Skład
Apteczno-Perfumery|ny
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Nauka a autonomja unioersytecka.
Rozwėj nauki od wiekėw niero-

zerwalnie związany jest z uniwer-

sytetem. Po całym świecie rozrzu”
cone są wprawdzie prywatne pra-

cownie naukowe, w poszczegól-

nych krajach, zwłaszcze bogatych,

kwitną instytuty naukowe, jak np.

we Francji College de France, za-

łożony przez Franciszka I w roku

1530 za poradą S. Budć, ale głów-

ną siedzibą twórczości naukowej

są dziś jeszcze, jak przed wilkami,

uniwersytety. To małżeństwo na-

uki z uniwersytetami wychodzi na

dobre jednej i drugiej stronie. Mó-

wiąc o nauce, mam na myśli uczo-

nego, który ją pielęgnuje, który

stanowi o jej istnieniu. Otóż u-

czony, pracując w uniwersytecie

ma przedewszystkiem to całkiem

codzienne obowiązki w zakresie

swej specjalności i zarabia na swo”

je utrzymanie — praca naukowa
każe nieraz długo czekać na swe

wyniki, czasem nie prowadzi do

żadnych rezultatów, tak że uczo-

ny może doznawać wyrzutów su”

mienia, że darmo otrzymuje chleb
powszedni od bliźnich. W każdym

uczonym tkwi, jak sądzę kawałek

apostoła i oto w uniwersytecie

znajduje on żywych adeptów dla

swej nauki — ten widok następ"

ców wzmacnia go na duchu, zachę

ca do pracy, której wyniki będą
przechowane i przekazane może

w najdalsze pokolenia. Wreszcie,

przez wykłady uniwersyteckie
uczony pozostaje w kontakcie z

całym obszarem swej nauki, nie

może zacieśnić swych zaintereso”

wań tylko do rozpatrywanych w

pewnym czasie zagadnień. Nie po”

trzeba chyba wywodzić, do jakie-
go stopnia na dobre wychodzi u-

czonemu ten ciągły wgląd w ca-

łość swej gałęzi wiedzy. Ale i U-

niwersytet, t. j. słuchacze zyskują

tylko, jeśli stykają się z prawdzi”
wym uczonym — uczyć w uniwer-
sytecie to nie znaczy tylko komu-

nikować wiedzę słuchaczom: w

jeszcze większym stopniu znaczy

to dać wyobrażenie o potędze i

pięknie nauki, zapalić do niej.

Zdolnym do tego może być tylko
prawdziwy uczony.

Nauka i uniwersytet tak ściśle
zespolone ze sobą, że według sto”

sunku do nauki regulowany jest

często stosunek do uniwersyte-

tów, że więc pewne ustosunkowa”

nie się do nauki pociąga za sobą

odpowiednie nastawienie wobec

uniwersytetów i naodwrót. Po"

wiedzmy odrazu, że zwykłemu

przedstawicielowi społeczeństwa

niełatwo się zdobyć na cześć i

kult dla nauki, zwłaszcza w wyż”

szych jej przejawach. Poprostu jej

nie rozumie. Pozatem zaś twór”

czość naukowa jest w zasadzie

twórczością rewolucyjną: ustala-

jąc faktyi zjawiska nowe, niezna”

ne, tem samem często usuwa błę-

dy i przełamuje to, co przedtem

uchodziło za pewnik. Gdy wyniki

twórczej pracy naukowej zaha-

czają o sprawy życiowe, społecz

nopaństwowe, napotykamy na о-

pór społeczeństwa i władz, które

z natury rzeczy bronią ustalonego

stanu posiadania. Stąd to niszcze-

nie jednostek twórczych, jako

tych, które podważają istniejący

porządek rzeczy. Czy trzeba tu

przypominać losy humanisty Do-

let'a, perepytje obrońcy systemu
Kopernikańskiego Galileusza i ty-

lu innych bojowników nauki? Gdy

by wszystko szło według wierzeń

i życzeń społeczeństwa i władz,

nauka nie byłaby nigdy tem, czem

jest — potężną dźwignią człowie-
ka w jego walce o lepsze jutro, w

jego dążeniu, aby zbliżyć się do

Stwórcy. Ale w biegu dziejów
przekonano się, że to, co w pew-

nym czasie razi, a nawetwydaje

się czynnikiem niszczycielskim i
wskutek tego jest potępiane, póź”
niej staje się dobrodziejstwem i

stanowi przedmiot dumy i sławy

kraju, w którym się objawiło.

Tak to wyrosła opieka nad u-

czonymi. Tę opiekę rozciągnięto

nieraz na całość czynności ducho-

wych uczonego, nietylko na jego

t zw. fachową stronę działalności.

Prawdziwy uczony, to jednostka
żywa, impulsywna, reagująca tak-

‚ že na przejawy życia społecznego

i państwowego; w każdym razie
błędem jest przypuszczać, że jest
to tylko mól książkowy, człowiek,

mający tylko luźny związek z ży”
ciem. Czy wobec tego dobrze by-
łoby wpychać go do „takiego świa
ta koła”, jakie wytknęła mu jego
specjalność? Czy nie leży raczej w
interesie powszechnym, aby swój
bystry wzrok, swoją miłość dla
prawdy, wypróbowane w bezinte-

resownych dociekaniach nauko-

wych, skierował także ku tym zja-

wiskom, które leżą ogółowi na

sercu? Mamy zresztą przykłady,

gdy mężowie odpowiedzialni za
losy kraju i społeczeństwa, ucie-

kają się do pracy uczonych — wte-
= gdy bezsilna jest siła fizyczna.

nas np, znana jest działalność
Balzera w sprawie Spisza i Ora-
wy. W Niemczech odwołano się
do uczonych, mających badać przy
czyny i następstwa wojny świato-

wej. Rzecz prosta, że uczeni nie
są nieomylni w swych wystąpie-
niach publicznych. Mylić się jest
rzeczą ludzką. Stąd też wybitni

dzierżyciele władzy raczej pokry”

wali błędy uczonych swego kraju,
niż stosowali wobec nich sankcje
karne.

Jakkolwiek jest, nauka, jeżeli
ma kwitnąć, wymaga jeżeli już nie

opieki, to zupełnej wolności. Tyl-

ko w atmosferze wolności uczony

nie traci poczucia swej wartości i

godności. Gdy jest w mundurze,

czy w liberji, gdy nie jest sobie sa-

memu panem, jek Diogenes, może

pracować tylko tą wolną połową

czy cząstką swej duszy — a tym-

czasem twórczość naukowa wyma

ga napięcia wszystkich sił duszy.

Organizacja normalnych uniwersy-

tetów europejskich przewidywała
tę potrzebę wolności dla nauki.

Starano się o to, aby to były ma-

lutkie państewka, rządzące się

własnemi prawami, aby to były

organizmy autonomiczne. Elemen-

tami autonomii uniwersytetów by”

ły: 1) własny obszar, korzystający

z praw eksterytorjalności, oraz od-

powiednie środki materjalne; 2)

własny statut; 3) własne władze

(rektor...); 4) swobodny dobór

współpracowników; 5) opieka i

kontrola nad młodzieżą. To wszy”

stko zabezpieczało możność pro”

wadzenia twórczej pracy nauko-

wej i przygotowywania następców.

Prawda, uniwersytety niekiedy

gnuśniały. Dwa sposoby ożywienia

ich okazały się skuteczne. Jeden

to zakładanie nowych uczelni: ry”

walizowały one z uniwersytetami

i zmuszały je do otrząśnięcia się

z gnuśności. Przykładem takiego

rywalizującego zakładu, który od-

dał wiekopomne usługi jest Colle-

ge de France. Drugi sposób wpro”

wadzenia uniwersytetów na tory

wzmożonej pracy to intensywne

dotowanie ich, oddanie do ich dy-

spozycji nowych środków, dosta”

tecznych na to aby można było

kusić się o osiągnięcie nowych ce-

lów. Odrazu można powiedzieć,

jaki sposób interwencji zzewnątrz

nie może nigdy zdziałać nic dobre-

go — to nakładanie pęt na uniwer-

sytety.
Uniwersytety, będące w posia”

daniu organizacji, jak tu podano,

wytknęły sobie niemal niebotycz-

ne zadania, Te zadania w znacznej

częšci zrealizowano: wykreślono

drogi gwiazd i oznaczono wśród

nich miejsce słońca, księżyca i zie”

mi naszej; ustalono, czem jest

światło i dźwięk, ciepło i zimno,

błyskawica, wiatr i przypływ mo”

rza; wydzielono pierwiastki z po”

śród materji, poznano ich wlašci-

wości oraz wzajemny ich stosunek;

poznano świat įstol żywych i

miejsce człowieka w tym świecie;

zbadano czynności życia i wyja*

śniono tajemnice wielu chorób...

Por. Nauka Polska XV 372 i nast.

Czy zrozumiało to wszystko,
jeśli chodzi o nas, nasze społeczeń

stwo i jego państwowe organy?

Cóż mamy z tego, co stanowiło o

wielkości uniwersytetów? Kazdy z

nas to wie, a niedawno dowie-

dzieliśmy się z projektu nowej

ustawy o szkołach akademickich,

co nam zostanie: tytuły, togi i 0-

graniczona możność robienia w

sprawach nauki i uniwersytetów

propozycyj władzom administra-

cyjnym. i

Uczony polski ma pracować,

jak jego bracia duchowi dawniej i

teraz: budować gmach nauki,

przygotowywać następców, ale w

jakich warunkach? W niedostatku

bez możności rozszerzenia swego

warsztatu naukowego, skrępowa”

ny w swej pracy uniwersyteckiej
mnóstwem przepisów, zagrożony

sankcjami karnemi za szczerość w

swych wystąpieniach publicznych.
Słowem, ma działać w warunkach
życia typowego urzędnika. Czy
zdolny będzie do czynów, które

przecież zdecydują w ostatniej in-

stancji, czy naród polski i państwo

polskie są potrzebne na świecie?

Cóż mają czynić przedstawicie-
le nauki uniwersyteckiej? Do uni-

wersytetów życie wniosło sporo

bolączek. Należy żałować, że wła-

dze, zamiast współpracować z
przedstawicielami nauki nad usu-
nięciem tych bolączek, wolą prze-
kształcić uniwersytety w całkowi-
cie poddane sobie instytucje, Wy-

chodzą widocznie z założenia, że

drogą rozporządzeń i zarządzeń,

uregulują wszystkie sprawy, jakie

ukazały się na powierzchni życia

uniwersyteckiego. To przekształ-
cenie uniwersytetów w podatne
narzędzie władz państwowych nie

może przynieść nic dobrego. Jest

to głębokie przekonanie ster uni-

wersyteckich i dlatego mu się

sprzeciwiają. Tak to stoją naprze”

ciw siebie dwie strony. Wolno
władzom obierać uniwersytety z
tego, co usilną pracą w szeregu

wieków zdobyli duchowi bracia
dzisiejszych profesorów: zupełnie
naturalna jest przecież u przed-
stawicieli władz wiara w swoją
wszechmoc a w związku z tem ten-
dencja do rozszerzania zakresu
działalności. Ade przedstawiciele
nauki nie mogą przyłożyć do tego
ręki: ma tu być przecież zniszczo”
ne coś, co nie będąc ich własno”

ścią, im tylko na przechowanie zo*
stało powierzone. W. przeciwnym
razie czeka ich kiedyś zarzut, że
oto „życie w życia chwili z taką
pychą roztrwonili“,

Jan Otrębski,

DZĄENNIRMIERRSEJ 

© prasy.
Gdy p. Stpiczyński redaguje.

W. „Kurjerze Porannym* z dn.
7 b. m. ukazał się artykuł w któ-

rym cytowane jest rzekomo pismo

Komitetu Wykonawczego  Stron-
nictwa Ludowego do Zarządu
Stronnictwa Narodowego.

Pismo to zawiera propozycję
komisji międzypartyjnej i nawet
wyznacza do niej trzech delega-
tów.

Omawiając ten artykuł „Kurje-
ra Porannego", chadecki „Głos
Narodu* pisze:

„Już samo ogłoszenie tego pisma
oraz jego forma zdaje się świadczyć, że
jest to jakaś mistyfikacja, tembardziej
żepojawiło się w piśmie, którego re-
dakcję objął niedawno p. Wojciech Stpi-
czyński.

Wydział Wykonawczy Stron. Ludo-
wego ogłasza w prasie warszawskiej ka-
tegoryczne oświadczenie, stwierdzające,
że list wspomniany został sfingowany i
że żadne podobne pismo z Wydziału
Stron. Ludowego nie wyszło.

Nas bynajmniej nie dziwi, że z
chwilą objęcia redakcji „Kurjera
Porannego" przez p. Stpiczyńskie-
go zjawiają się na łamach tego
pisma podobne wiadomości.

Wciąż o komunizującej młodzieży
sanacyjnej.

Temat ten zaczyna absorbować
coraz bardziej uwagę nieco roz-
ważniejszych sier sanacyjnych, któ
re poczynają zdradzać poważny
niepokój i nie wiedzą, co właśnie
mają robić ze swemi komunizują-
cemi pisklętami.

Ostatnio zabiera w tej sprawie
głos łódzka „Prawda”, stwierdza-
jąc przytem pewną paradoksalną,
a jaskrawą sprzeczność w polityce
dzisiejszego systemu:

„Partja komunistyczna jest na in-
deksie, za przynależność do niej grozi
odpowiedzialność karna, agitacja i pro-
paganda na rzecz haseł komunistycznych
jest šcigana, ale jednocześnie niema w
naszem społeczeństwie zgoła żadnej god-
nej wzmianki akcji obronnej przeciw
ideologji systemu, stosowanego przez ko-
munistów w Rosji, niema zgoła żadnych
przeszkód „do szczepienia i hodowania
tej ideologji w najszerszych warstwach
społeczeństwa. Ba, nie jest uważane za
zdrożne i niebezpieczne głoszenie idei
przystosowania ustroju społecznego Pol-
ski do ustroju sowieckiego.

 

Młodzież, która występuje z takiemi

ideałami, cieszy się nawet szczególnem

poparciem”,

I może zapewnić redaktorów

„Prawdy“, že będzie się cieszyła
coraz „,szczególniejszem* popar”

ciem i nadal.
Najlepszem tego świadectwem

jest chociażby fakt drukowania

artykułów i uchwał komunizują”

cych w pismach, będących orga”
nami sanacji. :

Tak np. w „Dniu Pomorskim“,

który uchodzi za organ wojewody

Kirtiklisa w dodatku dla sanacyj
nego „Legjonu Młodych* pomie-

szczono m. i. artykuł 0 kryzysie

ustroju gospodarczego. W artyku-

le tym autor dochodzi do następu-
jących wniosków:

„Ustrój kolektywny jest pożądany ze
względu na a) skuteczność rozwiązania

niektórych problemów społecznych, któ-

rym podołać nie trafił kapitalizm; b)

wzbogacenie życia; c) nowe cenne pier-

wiastki moralne.
Kolektywizm nie da się urzeczywist-

nić bez daleko idącego przekształcenia:

1) psychologii społecznej; 2) organizacji

$rupy; 3) dziedziny techniki
Przyjęliśmy istnienie dwóch kategorji

społecznych, które mogłyby pretendować

do realizowania ustroju kolektywistycz-

nego: a) klasa proletarjacka, b) naród.

L Klasa robotnicza w skali świato-

wej, aczkolwiek była twórczynią nowo-

czesnego produkcyjnego kolektywizmu,

sama jednak nie posiada warunków do

jego realizacji. z į

IL Tendencje w gospodarstwie świa-

towem ewolwują wyraźnie w kierunku

wydzielania gospodarstw — monopolėw,

obejmujących tylko jeden rynek państwo

wo-narodowy. Só,

III. Uwarstwienie klasowe nie jest

cechą zasadniczą narodu. Naród równie

dobrze może istnieć jako twór bezklaso-

wy. Odrzucając przesłanki metafizyczne,

przyjmując woluntarystyczną postawę

wobec zagadnienia przebudowy społecz-

nej, możemy upodobnić naród do forma-

cji zasadniczej kolektywu, — usuwając

nawarstwienie klasowe wynikłe z ustroju

kapitalistycznego”.

A więc młodzi sanatorzy pełną

parą płyną ku kollektywizacji i

nawet się nie kryją z tem, że na-

tchnienie czerpią z Rosji sowiec-

kiej, skoro w tymże numerze „Dnia

Pomorskiego”, zamieszczają arty-

kuł, traktujący o „pomyšslnych“

doświadczeniach bolszewików.
Czegoż chcieć więcej.

K. K. O.

   GWARANCJĄ JAKOŚCI

 

Życie katolickie.
Ojciec św. o sztuce nowoczesnej.

(Citta del Vaticano KAP) Oj-

ciec šw. w obecnošci 17 kardyna-

łów, korpusu dyplomatycznego i

dworu papieskiego dokonał dn. 7

bm. inauguracji nowego wejścia

do muzeów watykańskich.

W odpowiedzi na przemówie-

nie dyrektora muzeów papieskich

Ojciec św. wyraził radość, że ar-

tyści poczęli i wykonali nowe

dzieło piękne, pomnąc życzenie

Papieża, by galerja nie była pod-

ziemną i dawała godny przed-

smak artystycznych piękności

muzeów. Przy tej okazji Ojciec

św. pragnie powtórzyć to, co mó-

wił przy otwarciu pinakoteki.

Sztuka nowoczesna waha się na-

śladować wzory dawne z obawy,

by nie być oskarżoną o brak ory-

ginalności i pomysłowości.Kopjo-

wać jednak i wzorować się to

dwie rzeczy różne. Kopjowanie

nie jest sztuką, natomiast wzoro-

wanie nie przeszkadza tworzeniu

dzieł sztuki. Dante wyznawał, że

uczniem i naśladowcą Wer-jest

Gina a jednak tworzył dzieła

istotnie należące do dziedziny

sztuki, odznaczające się orygi-

nalnością.

Zjazd Rady Naczelnej S. M. P.

(Poznań KAP) W dniach od
13 do 16 grudnia obradować bę-
dzie w Poznaaniu Zjazd Rady

Naczelnej SMP nad najżywotniej-

szemi potrzebami i zagadnieniami
młodzieży pozaszkolnej, zrzeszo-
nej w liczbie 223.611 członków w

znanych w całej Polsce Stowarzy-

szeniach Młodzieży Polskiej.

 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA OILNA
UL. A. MICKIEWICZA 11

Przylmuje wkłady oszczędnościowe w złotych obiego-
wych, dolarach i złotych w złocie.

Wkłady oszczędnościowe przyjmuje od 1-go złotego począwszy.

Płaci solidne oprocentowanie.
Wypłaca na każde żądanie BEZ OGRANICZENIA SUMY.
Zapewnia tajemnicę wkładów.
Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy miasto całym

swolm majątkiem.
Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wilna

są wolne od podatków i od zajęć sądowych i administracyjnych.

Biura Kasy dla dogodności publiczności są czynne i w godzinach wieczo-
rowych.

Prowadzi rachunki czekowe, oraz wszelkie operacje wchodzące w zakres
bankowości.

Prowadzi Zakład Zastawniczy (lombard) przy ul. Trockiej Ne 14 (Mury po
Franciszkańskie).

Suma złożonych wkładów na dzień 1 Grudnia 1932 roku
SIĘGA WYSOKOŚCI Zł. 4,784,429,47.

 

Zajście w czasie zjazdu O. W. P. w Łodzi.
Łódzki „Prąd'* donosi:
Na dzień 8 grudnia zapowie-

dziany był uroczysty obchód szó-
stej rocznicy istnienia Obozu Wiel
kiej Polski, Między innemi przewi-
dziany był pochód przez miasto i
złożenia wieńca u stóp pomnika
Kościuszki i akademja w sali Ra-
dy Miejskiej.

Starostwo jednak odbycia tej
uroczystości zakazało.

Mimo to młodzi OWP. w licz-
bie 530 osób zebrali się na nabożeń
stwo w kościele katedralnym, po

nabożeństwie zaś postanowili cho-

ciaż we własnym lokalu przy ul.
Głównej odbyć zebranie.
U wylotu ul. Piotrkowskiej przy

placu Kościelnym skonsygnowana
policja nawet chodnikami przejść
do lokalu nie pozwoliła.

Szczegółów zajść nie podajemy
ze względów zrozumiałych,
Następnie młodzi OWP. przy u-
dziale delegatów innych pokrew-
nych organizacyj zebrali się w lo-
kalu przy ul. Głównej 48 gdzie po

przemówieniach, wygłoszonych w
dwóch salach, nastąpiło udekoro-
nie zasłużonych członków „szczerb
cami Chrobrego”,

Na podkreślenie zasługuje fakt,
że wśród dekorowanych była chlu
ba Polski, mistrzyni świata w rzu-
cie dyskiem w Los Angeles, dziel-
ną Jadzia Wajsówna z Pabjanic.

„Nłojna” chemiczna We... Lwowie.
Ataki gazowe na kina lwowskie

— o których już donosiliśmy —
trwają w dalszym! ciągu. We środę
wieczorem rzucono rurki szklane,
napełnione cuchnącym płynem w
kinoteatrach „Casino“ i „Stylo-

W: kinach lwowskich przepro-
wadzana jest staranna. kontrola
publiczności przy pomocy wywia-
dowców policji. Dotychczas jed-
nak sprawców ataków gazowych
nie zdołano wykryć.

   

Minisiejalae polowanie.
„Ludowiec Wielkopolski" do-

nosi, iż pod Kaliszem odbyło się
polowanie na bażanty. Wziął w
niem udział między innymi mi-
nister sprawiedliwości  Micha-
łowski.

Wedle przepisów łowieckich
wolno obecnie polować na ba-
żanty, natomiast nie wolno zabi-
jać bażancic. Tymczasem na mi-

nisterjalnem polowaniu ubito, aż
98 bażancic — wbrew ustawie o
ochronie łowieckiej.

Wobec tego powiatowy dele-
gat Polskich Stowarzyszeń Ło-
wieckich na powiat kaliski skon-
fiskował zabite bażancice i od-
dał je zakładom dobroczynnym
w Kaliszu oraz zarządził spisanie

protokułu przeciw wszystkim my-
śliwym. I słusznie zrobił! Muszą
się ludzie w Polsce nauczyć, że
przepisy prawne obowiązują nie-
tylko „maluczkich“, ale wszyst-
kich jednakowo, nie wylączając i
dygnitarzy.
—

iStracenie bandyty.
(POZNAŃ, (Pat). Dziś w nocy

ma,dziedzińcu więzienia karnego
w Poznaniu wykonano wyrok
śmierci na Wojciechu Piotrowskim,
który napadł w styczniu ubiegłe-
go roku na zagrodę gospodarza
Maksa Bartza w Górze pow. żmiń-
skiego i w czasie rabunku zamor-
dował go.

ar

REUMATYCY
i cierpiący na bóle nerwowe

powinni we własnym interesie wy-
próbować tabletki Togal. Togal
uśmierza bóle. Nieszkodliwy dla
serca, żołądka i innych organów.
Spróbujcie i przekonajcie się sa-
mi, lecz żądajcie we własnym in-
teresie tylko oryginalnych table-
tek Togal. Do nabycia we wszyst-
kich aptekach.

32599/1/34/1.
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SZKICE I OBRAZKI,
DOMOKRĄŻNY.

Ludzie chcą jakoś żyć...
Przeważnie starają się o uczciwe

zdobycie środków do życia i nad tem

wysilają umysł.

Chcą zarobić uczciwie, więc handlu-
ją. Niema zdaje się takiej gałęzi handlu

i przemysłu, którejby nie wykorzystano,

Poniewż handel hurtowy i detalicz-
ny napotykając na coraz to większą kon-
kurencję i coraz mniejszą ilość obiego-
wej monety, leży na obu łopatkach, po-

wstał handel domokrążny,

Domokrążców naroiło się tylu, że nie

ma zapewne gałęzi produkcji krajowej i
zagranicznej, którejby taki gość nie ofe-
rował.

Sprzedają też wszystko: mydło, na-

rzędzia chirurgiczne, kiełbasę i jedwa-

bie, senniki egipskie i środki na prze-

czyszczenie.

Co dnia, a czasami i kilkakrotnie
dziennie, kołata taki gość z teką i oferuje
najprzeróżniejsze akcesorja,

Ktoś mnie zaczepia przed bramą do-
mu,

— Uj! jak pan źle wigląda. Co z pa-
nem jest?

— Dziękuję jestem zdrów!

— Co znaczy zdrów? Pan się musi
dotyczyć z leczeniem.
— Kiedy ja jestem zdrów,

— Tego nie można wiedzieć. Pan
może mieć angyne, fyfus i azjatycke cho-
lere, a odczuwać się jak szwergotliwe
ptasze.

— Ależ ja jestem zdrów.

— Oj panie! Co znaczy zdrów?! Pan
przeczytaj te lekarskie księgi 1200 cho-
rób, tylko za 60 złotych na dwadzieścia
rat, To pan zaraz swoje niedyspozycje
znajdzie.

— Nie kupię księgi.
—To kup pn stary testament z ilu-

stracje! Patrz pan. Mojżesz lata z tabli-

cem, anioły, Izaak z cielakiem złoczy-
stym i miecz Holoiomara, wszystko ra-
zem za 50 zł.
— Znam, nie potrzebuję.

— To może serwysy fajansowe z ró-

żem i Bismarkiem?
— Nie!

— Pachnydłe orjentalne, zapachy we

neckie?...

— Nie!

— Mygdały do czstków?
—Nie! niell

— Biusthalter?
— Precz gadzino!!

Towary, które nabywa się w skle-

pach za dziesięć złotych, można u takie-

go jegomościa dostać na dwanaście rat,

ale zato za złotych dwadzieścia cztery.

Kupujący traci wiele, a zyskuje w

zamian towar bardzo nie przedniej ja-

kości.
Dziwić się jednak należy tym wszy-

stkim, którzy systematycznie i dobro-
wolnie w sidła domokrążców wpadają,

oczarowani ich elokwencją.

Dziś zawitał znów do mnie jeden.
—Czy pan wie co pan ma?

— Nie wiem.

— To kup pan te lekarskie bibljote-
ki. Model czoła męskiego w dwunastu

kawałkach, całe rozkładane, Powstanie
ludzkie z porównaniem z małpe egzo-

tyczne.

Straciłem cierpliwość i wylałem go

za drzwi.

M. Junosza.

Strajki.
W drugim kwartale br. zanoło-

wano w Polsce ogółem 139 straj-
ków, które objęły 1.847 zakła-
dów pracy. Liczba strajkujących
wynosiła 59.369 osób, a liczba
straconych dni roboczych —
350.786. Z ogólnej liczby strajków
109 wybuchło na tle zatargów o
płace.

Dziczyzna polska na rynkach
zagranicznych.

BRUKSELA, (Pat). Brukaelski
„Le Soir“ podaje, iż w roku bie-
żącym Polska eksportuje zagrani-
cę tak wielkie ilości dziczyzny, że
będzie to prawdopodobnie powo-
dem Zniżki cen.

sn
м 4 |

latrudniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropelitalna 1, li-gle

piętro, pokójNr. 4) wskażecidobre

go I sumiennegopracownika.

H. KIEWLICZ I Sa

WEGLA3
_Monceru GIEŠCHE Sp. №.
Dostawa natychmiastowa w szczelnie

zaplombowanych wagonach,
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JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIš
POGODĘ?

Pochmurno, miejscami opady

śnieżne. Umiarkowany mróz. Sła-
be wiatry północno-zachodnie.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Konferencja dekanalna de-

kanatu m, Wilna odbędzie się dn.

13 b. m. (we wtorek) o godz. 6

po poł. w gmachu Seminarjum Du-
chownego.

Z MIASTA.

— Zwiedzanie prac konserwa-

cyjnych w Bazylice, Oddział Wi-

leński Polskiego Towarzystwa

Krajoznawczego organizuje w nie-

dzielę dnia 11 grudniawycieczkę

na teren prac konserwacyjnych w

Bazylice. Punkt zborny o godzi-

nie 1 w południe przy dzwonnicy

katedralnej. Wstęp wolny. Opła-

ta 30 gr. od osoby na dochód Ko-

« mitetu ratowania Bazyliki.

NEKROLOGJA,

— Pogrzeb š. p. Stanislawa

Ciozdy. Wczoraj o godzinie 2

m. 30 odbył się pogrzeb zmarłego

nagle ś. p. Stanisława Ciozdy,

aplikanta adwokackiego i b. dy-

rektora Polskiej Macierzy Szkol-

nej. W kondukcie pogrzebowym

wzięło udział b. liczne grono inte-

ligencji miejscowej. Ś. p. Stani-

sław Ciozda pochowany został na

cmentarzu Rossa.
SPRAWY MIEJSKIE.

—Najbliższe posiedzenie Rady

Miejskiej wyznaczone zostało na

dzień 15 b. m. Porządek dzienny

obejmuje 18 spraw. Na czoło wy-

suwają się wnioski Magistratu w

sprawie obniżenia opłat za dzier-

żawę straganów i opłat 'rynko-

wych. 3

Jest to ostatnie posiedzenie w

roku bieżącym. ь

— Walka z żebractwem. O-

negdaj w lokalu Magistratuod-

było się posiedzenie Komisji о-

pieki Spolecznej. Na „posiedzeniu

tem poruszona została -doniosłej

wagi sprawa walki z żebractwem

wśród 'dzieci. "W wyniku .posie-

dzenia postanowiono przeprowa-

dzić ścisły rejestr żebraków i w

wypadku stwierdzenia, że trudnią

się oni żebractwem zawodowo,

nakładać na nich kary, by w ten

sposób wyplenić na terenie Wilna

plagę żebractwa. w wypadku

jednak stwierdzenia, że istotnie

żebrzący znajdują się w krytycz-

nem położeniu materjalnem, wy-

dział opieki społecznej przycho-

dzić im będzie z pomocą. |||

W ten sposób władze miejskie

spodziewają się skutecznie zwal-

czyć plagę żebractwawśród dzie-

ci, które są przecie prawie że

zawsze narzędziem w ręku rodzi-

ców — zawodowych żebraków.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Administracyjne regulowa-

nie rynku pracy. W. dniu 9 bm.

o godz. 10 rano w lokalu Wy-

działu Robót Publicznych Woje-

wódzkiego za

odbyło się przy udziale przedsta-

wicieli: Magistratu, Izby Skarbo-

wej, przedstawicieli organizacyj

budowlanych, Inspektora Pracy i

innych posiedzenie Komisji dla

ustalenia cen na tei i robo-

ciznę w miesiącu grudniu,

= SPRAWY PODATKOWE.

-— Sprawa wydawania pokwi-

towań przez urzędy skarbowe za

spłacane podatki uregulowana 20-

stała zarządzeniem z roku 1929,

na zasadzie którego płatnicy mo-

gą otrzymywać od kas specytikat

wpłaconych sum. Dotyczy to

również wpłat z tytułu podatku

przemysłowego od obrotów, w

skład którego wchodzą podatek

skarbowy, dodatki komunalne,

10%0-wy dodatek nadzwyczajny,

odsetki zwłoki, kary itp. Zgodnie

z wyżej wspomnianem zarządze-

-niem, prezesi Izb Skarbowych, w

uwzględnieniu lokalnych warun-

ków, mogą wydawać właściwe

zarządzenia, normujące sprawność

* wykonywania spłat oraz uwglę-

dniając słuszne życzenia płatni-

ków.
SPRAWY KOLEJOWE.

—- Do walki z zaspami šniež-

nemi na kolejach. W związku z

opadami  šniežnemi wileńska

Dyrekcja kolejowa przygotowała
kilka pługów odśnieżnych, które

zostały rozmieszczone na więk-

szych i ważniejszych węzłach ko-

* lejowych. _ Również zmobilizo-

wano brygady robotnicze, które

w razie zamieci śnieżnych na ko-

lei udadzą się niezwłocznie na

„oczyszczanie torów.

POCZTA I TELEGRAF.
— Obniżenie opłaty za listy

polecone, Agencja „Press” dowia-

duje się, że w ministerstwie poczt

i telegrafów rozważana była spra-

wa obniżenia opłat pocztowych.

Narazie zdecydowano, że począw-

szy od stycznia 1923 roku nastąpi

obniżenie opłaty za polecenie li-

stu z 60 groszy na 50 w obrocie

wewnętrznym. Opłata za listy

i udziałem orkiestry.

polecone zagraniczne nie ulegnie

zmianie.
Rozporządzenie o tej obniżce

opłaty ma być wprowadzone w
życie w ciągu pierwszej połowy
stycznia. *

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— _ Zjazdy _ przedstawicieli

Związku Młodzieży Polskiej. W

dniach od 13 do 16 b. m. odbędzie

się w Poznaniu zjazd Rady Na-

czelnej Związku Młodzieży Pol-
skiej. Równocześnie odbędzie się
zjazd sekretarzy generalnych

Związków Młodzieży Polskiej.

Na zjazd wyjeżdżają z Wilna

ks. dyr. Franciszek Kałarski i ks.

dyr. Bolesław Maciejowski, któ-

rzy z ramienia Wileńskiego Związ
ku Młodzieży Polskiej wezmą
udział w obradach.
— Walne zebranie Koła b.

Wychowanek Gimnazjum SS. Na-
zaretanek odbędzie się dziś o

godz. 4 pp. w lokalu szkoły

SPRAWY UNIWERSYTECKIE

— Powszechne wykłady uni-
wersyteckie, Dziś o godzinie 7
wiecz. odbędzie się w sali Śnia-

deckich U. S. B. odczyt p. prof.

dr. M. Morelowskiego „Bułgarja

i jej sztuka” (z przezroczami).

SPRAWY AKADEMICKIE
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademików zawiadamia,

że 11 b. m. o godz. 16 w lokalu

własnym (Wielka 64) odbędzie

się zebranie Sekcji Uświadomienia

Religijnego z referatem p. t. „Eu-

genika w świetle nauki katolic-

kiej, który wygłosi sod. Jan Ga-

dowski. Goście mile widziani.

— Zarząd Akadem. Koła Mi-

syjnego zawiadamia, iż dziś o

godz. 6 wiecz. odbędzie się opła-

tek, na który zaprasza senjorów

i członków Koła. ,

— Zebranie Sekcji Społecznej
Sodalicji Marjańskiej Akademi-

czek U. S. B. odbędzie się dziś o

godz. 3.30 pp. Na porządku dzien-

nym referat p. Biirne'o socjalizmie

oraz sprawa „Akademickiego
czynu społecznego”.
— Zebranie Koła Filozoficzne-

«go Studentów U.S. B. w Wilnie

odbędzie się w poniedziałek o

godz. 8 wiecz. w lokalu Semina-
rjum Filozoficznego U.S. B. (Zam-

kowa 11). Dyskusja na temat:

„Pojęcie typu idealnego i rozu-

mienia w historji' (w związku z

referatem mgr. E. Łużekówny).

— Koło Etnologów Stud/U.S.B.
Dnia 12 bm, w poniedziałek o

godz. 6 odbędzie się w Zakładzie

Etnologii (Zamkowa 11) walne

zgromadzenie. Na porządku dzien-
nym: sprawozdania z działalności
Koła oraz wybory nowych władz.

— Chór Akademicki 0. 5. В.

Dziś o godz. 11 r. w sali Śniadec-
kich odbędzie się obowiązkowa

próba, natomiast wieczorem o $o-

dzinie 7 w „Ognisku* — „opła-

tek', na który zarząd zaprasza

członków chóru i sympatyków.

Wstęp 1 zł Św. Mikołaj bez-
względnie każdemu coś przynie-

sie. Na próbę, jakoteż na „opła-

tek' specjalne zaproszenia roz-

syłane nie będą, wobec czego za-

interesowani powinni punktualnie

przedstawić się prezesowi zarządu

chóru.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Zebranie szewców. W po-

niedziałek o godz. 6 wiecz. w lo-

kalu przy ul. Metropolitalnej 1

odbędzie się walne zebranie

członków Chrześcijańskiego Zwią-

zku Zawodowego Szewców.

ADA IS AAVA ZS OAZIE

Przyjazd „BACHUSA“ do Wilna.

Pod tą nazwą wkrėtce zosta-

nle otwarty zakład restauracyjno-

barowy w Wilnie przy ul. Wileń-

skiej Nr. 42 (dom oficera pol-
skiego) W zakładzie sala barowa,

jak inne lokale urządzone są ze

smakiem artystycznym. Gorące

i zimne przekąski z bufetu oraz

dania porcjowe, mrożone napoje

wyskokowe, jak coctail'e, flips'y

oraz inne przysmaki zadowolnią

każde gusta. e ścia ы
jemniač gościom poby

w m podczas obiadów i

kolacji będą tony muzyki arty:

stycznej. Całość zakładu speczy-

wa wrękach wytrawnego fachow-

ca-właściciela, który za hasło

swego przedsiębiorstwa obrał —

zadowolenie klijenta—duży obrót
mały zysk, a więc pomimo kom-

fortu w zakładzie tym ceny jak

wbarze, tak wsali restauracyjnej

oraz w gabinetach będą przysto-

sowane do obecnego kryzysu.

A zatem niebawem przeke-
namy się o tem sami.

 

 

w „POLONJI“

 

DZIEŃNIE MICENEMWI

Plebiscyt Sportowy „Dziennika wilenskiego“.

Dziś o godz. 12 w południe w kinie «C A SI NO» Wielka 47 uroczyste rozdanie nagródsportowych z wyświetleniemfilmu

KRONIKA.
Koncert na Bazylikę.

W Wilnie odbył się koncert, urzą-
dzony staraniem Kola Pań przy Komi-
tecie ratowania Bazyliki. Bardzo obfity
i doborowy program pozwolił licznie ze-
branej publiczności spędzić parę godzin
w sposób nader przyjemny. Na prośbę
organizatorek pośpieszyli bezinteresow-
nie ofiarować swój kunszt i talenta do-
brze znani Wilnu artyści, a więc prof.
Ledóchowska, prof. Święcicka, p. Wo-
kulska-Piotrowiczowa, p. Niedźwiecka i
p. Niemczewska, oraz panowie: Wyrwicz-
Wichrowski, Jodko i chėr „Echo“ pod
wodzą prof. Kalinowskiego. Piękne sło”
wo wstępne wygłosił prof. Stanisław
Cywiński. Aby zaoszczędzić Komitetowi
wydatków, bezinteresowną pomoc ofi!
rował Magistrat, udzielając sali i kwia
tów, a firma Gierwiatowski wypožy-
czając bezpłatnie fortepjan. Wszyscy
wykonawcy świetnie wywiązali sie, ze
swego zadania, zbierając oklaski od
szczelnie wypełniającej salę publiczno-
ści. Wykonawcy, odniósłszy sukces ar-
tystyczny, przysporzyli Komitetowi fun-
duszów. Czysty dochód z koncertu wy-
niósł 850 zł. 74 gr. Oczywiście, do tak
świetnego rezultatu tej imprezy przy-
czyniły się także niemało jej organiza-
torki: p. Dobrzańska i p. Markiewi-
czówna.

Koło Pań Komitetu ratowania Ba-
zyliki poczuwa się do miłego obowiązku

złożenia na tem miejscu wszystkim wy-
żej wymienionym osobom i instytucjom
serdecznego Bóg zapłać.

Zarząd Koła Pań.

JECOROL may A. Bnkowskiego
zawierający Czynniki witaminowe

  leczy:
KRZYWICĘ,
POWIĘKSZENIE GRUCZOŁÓW

i osłabienie ogólne.
Wystrzegać się bezwartościowych

namiastek i naśladownictw.
pozw. 49/W. 33107

ZABAWY.
— Five o'clock w „Polonji”.

Fenomenalne występy uroczej
wiedenki Ly z jej eleganckim
partnerem Walterem oraz inne
atrakcje urozmaicą dzisiejszy pod-
wieczorek w „Polonji”, ściągający
w godz. 5.30—8.30 najlepsze to-
warzystwo.

Teatr | muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka, Dziś o

godz. 4 pp. „Dzika pszczoła”. Wieczo-
rem „Zygmunt August",
— Teatr muzyczny Lutnia. -Ог о

godz. 4 pp. „Wiktorja i jej huzar”, ope-
retka Abrahama.

Wieczorem o godz. 8.15 „Fijołek z
Montmartre'u“, operetka Kalmana.

— Koncert na wpisy szkolne. Dnia
11 b. m. w sali gimnazjum J. Lelewela,
ul Mickiewicza 38, o godzirie 18 odbe-
dzie się koncert, urządzony staraniem
„Koła Muzycznego” przy Br. Pom. ucz
Państwowej Szkoły Technicznej w Wil-
nie. — Ceny biletów od 50 gr. Dochód
przeznacza się na wpisy dla najbie-
dniejszych uczni.
— Koncert oratoryjny chóru „Echo“

odbędzie się dn. 14 b. m. o godz. 7 w
sali Śniadeckich U. S$. B., na który ogół
społeczeństwa wileńskiego zapraszają
akademickie organizacje katolickie (P. A.
K.S.. — W programie oratorja: „Św.
Cecylja" i „Stabat Mater" Dworzaka.
Jako soliści udział biorą pp.: Wanda
Hendrychówna, Janina Korsak-Targow-
ska, Michał Artimienko i prof. Adam
Ludwig.

U kobiet w ciąży i młodych matek,
stosowanie naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józeia* wzmacnia prawidło-
wość funkcji żołądka i kiszek. Żądać
w aptekach. 14435

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 11 grudnia.

10.00: Nabożeństwo. 11.58: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek
symł. 14.00: Kom. roln. 14.05: „O urzą-
dzaniu i prowadzeniu gospodarstw mało-
rolnych* — odczyt. 14.25: Muzyka.
14.40: Słuchowisko prawnicze dla rolni-
ków. 15.00: Ańdycja dla wszystkich.
16.00: Audycja dla młodzieży. 16.25:
Utwory popularne na wibrofonie. 16.45:
„W świetle rampy”. 17,00: Recital for-
tepjanowy. 18.00: Muzyka lekka. 16.50:
„Kobieta w życiu społecznem”. 19.05:
Litewska audycja literacka. 19.25: Słu-
chowisko. 20.00: Koncert. 21.00: Wiad.
sportowe, 22.00: Muz. tan. 22.55: Kom.
meteor. 23.00: Muzyka tan.

Poniedziałek, dnia 12 grudnia.
' 11.40: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka

z płyt. 13.20: Kom meteor. 14.45: Weryści
włoscy (płyty). 15.15: Giełda rolnicza.
15:25: Audycja dla dzieci: „My się zimy
nie boimy“. 15.35: Paderewski na pły-
tach. 16.25: Lekcja francuskiego. 16.40:
„Co i jak + z dziedziny przyrody”.
17.00: Muzyka, lekka, 18.00: Koncert.
18.40: Odcinek pawieściowy. 18.50: Roz-
maitości. 19.00: „Walka rządu rosyjskie-
go ze społeczeństwem Litwy i Rusi” —-
odczyt litewski. 19.15: Wileński komuni-
kat sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”.
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Operetka
(„Paganini“ Lehara). 22.00: Skrzynką
pocztowa techniczna. 22.15: Muzyka.

DZIŚ

 

 

 „FIVE O'CLOCK

te ой największą ilość światła.

>, _ nadwielle

OŚRAMÓWKI
awk a a diaias  

WSTĘP BEZPŁATNY.:
 

3

Ropojąc taniė“ žarėwki. Ta bowiem żarówka jest dla Was
najtańsza, która za opłacaną przez Was elektryczność daje

zużyciu prądu, mniej

Tak żwana "tania" żarówka okazuje

się w użyciu dużo droższą, gdyż daje Ona, przy tównem
światła.

(„"Osramówka", z ciągniętym drutem o szczególnej wytrzymałości,

daje Wam za Wasze pieniądze dużą ilość światła.
nowoczesny potrzebuje dużo świaiła.

Żarówka takiej marki, jak

Człowiek

Kupujcie więc i Wy

VOsramówki! tak jak je kupują miljony innych konsumentów!

   

WĘGIEL i Koks
GÓRNOŚLĄSKI

Zjednocz Kop. Gėrnosl. „Progress“.
Wagonowo i od jednej tonsy w
szczelnie zamkniętych | zaplombo

wanych wozach dostarcza:

M. DEULL, Jijtaliańste 3,
egz. od 1890 r. tel. 811.
SKŁADY: Kijowska 8, tel. 999.

  
   

  

  
NADESŁANE.

Zniżka cen piwa.
Browzr „Dojlidy” Jerzego X.

Lubomirskiego w Białymstoku
zniżył ceny na piwo Eksportowe
i Pilzeńskie o 5 groszy i Du-
beltowe (ok. 169/, ekstr) o 10
groszy na butelce 0,5 litr.

ZEMDLAŁA Z GŁODU
w P. U. P.P.

Wczoraj w południe 36-letnia maszy-
nistka bez pracy Helena Jasińska, zam.
przy ul. Kalwaryjskiej 80 m. 2, będąc
w Państwowym Urzędzie Pośrednictwa
Pracy przy ul. Subocz 20-a, upadła na
ziemię i zemdlała.

Powodem omdlenia był głód. Jasiń-
ską Pogotowie Ratunkowe, po udziele-
niu pierwszej pomocy lekarskiej, prze-
wiozło do mieszkania.

-- Bothwycenie bandy złodziejskiej.
W. dniu wczorajszym policja zlikwi-

dowała niebezpieczną bandę złodziejską,
okradającą sklepy.

Członków szajki złodziejskiej Hirsza
Biełowockiego, Hieronima Rużańskiego i
Ciereszkę aresztowano i osadzono w
więzieniu. ›

Złodzieje ci dokonali ostatnio wła-
mania do sklepu Spółdzielni spożywców
kolejowych przy ulicy W. Pohulanka 7,
skąd skradli rozmaitych towarów na o-

gólną sumę ponad 3000 zł. Skradzione
rzeczy zapaserowano w melinie nieja-
kiej; Kodeszowej przy ulicy Legjono-
wej 48.

Złodzieje przedostali się do lokalu

spółdzielni wybijając szyby, przyczem je-

den złodziej pokaleczył rękę. Złodzie-
jem tym okazał się Ciereszko. W skle-

pie znaleziono ślady krwi.

Kradzież przy ul. Bazyljańskiej.|
W dniu 9 bm. Iwaczyńska Emilja

(Bazyljańska 4) zameldowała, że w cza-
sie jej nieobecności w mieszkaniu zosla-
ła dokonana kradzież garderoby dam-
skiej i biżuterji na ogólną sumę zł.
200.—. Przeprowadzone dochodzenie u-
staliło, iż kradzieży tej dokonała Lipke
Wilhelmina, która czasowo zamieszki-

 

. wała u poszkodowanej. Lipke zatrzyma-
no, znaleziono u niej część rzeczy, po-
chodzących z kradzieży.

UWAGAIII
(horzy na Cukrzytę

znajdą artykuły odżywcze
światowej sławy

Heudeberta
w Firmie

W. CHARYTONGWICZ i S-ka
APTECZNY D - Н.

Wilno, Mickiewicza Xt 7
Tel. 9-71. "2

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niezwykła audycja muzyczna.
W drugiej części niedzielnej audycji

_ popularnej (godz. 16,25) usłyszą radjo-
słuchacze muzykę na rządko spotyka
nym instrumencie t. zw. wibrafonie. P.
Zygmunt Kliczkowski odegra na nim
kilka utworów popularnych m. in. „Ma-
rzenie" Schumanna i Preludjum Chopi-
na — z towarzyszeniem fortepianu. Ta
oryginalna audycja muzyczna wzbudziła
duże zainteresowanie.

Kobieta w życiu społecznem.
O godz. 18-ej adwokat p. Jadwiga

Matelkiewiczowa wygłosi przed mikro-
fonem wileńskim pogadankę, w której
omówi udział i rolę kobiet we współ-
czesnem życiu społecznem.

Koncert Paderewskiego.
„W poniedziałek czeka miłośników

dobrej muzyki pierwszorzędna atrakcja.
Będzie nią koncert Paderewskiego o
godz. 15,55 z płyt gramofonowych. Naj-
znakomitszy wirtuoz świata odegra na-
stępujące utwory: Chopina — dwa wal-
ce, dwa preludja i dwa mazurki; Pade-
rewskiego — Nokturn; Schumanna —
Ptak prorok i Stojewskiego — Potok.
Niezwykły ten koncert trwać będzie pół
godziny.

Paganini.
W poniedziałek o godz. 20,00 ze

studja warszawskiego nadana zostanie
melodyjna, pełna czaru operetka Leha-
ra: „Paganini', której treścią jest fra-
$ment z życia króla skrzypków, niejed-
nokrotnie posądzanego o tajemne zw:ąz-
ki ze światem sił nieczystych, taki bo-
wiem urok rzucała na słuchaczy gra
Paganiniego. Role tytułowe w operetce
odtworzą: Olga Olgina i Aleksander
Wasiel.

 

44 wystepy artystyczne
z uroczą wiedenką—

SPORT.
Jan Wieczorek najlepszym sportowcem

Wilna,,
Dziś o godzinie 12 w sali kina

„Casino“ przy ul. iWelkiej 47 od-
będzie się rozdanie nagród spor-
towych dla wyróżnionych  plebi-
scytem sportowym „Dzien, Wil.'.

Obliczenia są już zakończone.
Została po żmudnej pracy obli-
czeń głosów wyłoniona pierwsza
dziesiątka najlepszych sportow-
ców Wilna,

Pierwsze miejsce zdobył, jak
było do przewidzenia, Jan Wie-
czorek (3 B. Sap.), który od prze-
szło 10 lat jest czynnym sportow-
cem, znanym nietylko w Wilnie
ale i w całej Polsce, a nawet i za-
granicą. Wieczorek zdobył 7680
pkt. Jest to końcowa cyfra, o-
trzymana przez obliczenie punk-
towe, a która wchodzi w grę przy
zestawieniu uzyskanych punktów
przez innych sportowców.

Drugie miejsce zdobył Wacław
Sidorowicz (Ognisko) 7.442 pkt.
Sidorowicz został pokonany i od-
da on dzisiaj Wfeczorkowi zdoby-
ty w roku ubiegłym puhar prze-
chodni. Sidorowicz popularność
swoją zdobywa biegami na przełaj
i stałym treningiem.

Trzecie miejsce zdobył niedo-
szły olimpijczyk Józeł Godlewski
(Ognisko) 7.328 pkt, Godlewski
cieszy się popularnością wśród
licznych swoich kolegów, którzy
lubią go jako dobrego i sympa-
tycznego sportowca.

Czwarte miejsce zdobył uczeń
Państwowej Szkoły Technicznej
Krauze 5.916 pkt. Krauze jest
obiecującym lekkoatletą. Młody
jego wiek pozwala  rokować na-
dzieję, że z biegiem czasu nazwi-
sko jego stanie się głośne.
Piąte miejsce zdobył najlepszy
bokser Wilna Jerzy Wojtkiewicz
(Pogoń) 5,414 pkt., który jest za-
wsze na wszystkich meczach
pięściarskich ulubieńcem publicz-
ności.

Szóste miejsce przypadło Je-
rzemu Hermanowiczowi (Ognisko)
za

4,830 pkt. Hermanowicz jest stu-
dentem. Zajęcie szóstego miejsca-
powinno być dlań doskonałą na-
grodą za wyniki narciarskie i za
jego stosunek do sportu.

Siódme miejsce zdobył zasłu-
żony popularny sportsmen wszyst-
kich niemal gałęzi sportu i mistrz
tenisa Jan Grabowiecki (A. Z. S.)
4.763 pkt.

Ósme miejsce zdobył wice-
mistrz Polski w wioślarstwie Zyg-
munt Witkowski z 3 B. Sap. i P.
K. S. 4.750 pkt. Witkowski prócz
wioślarki uprawiał zawodowo nar
ciarstwo.

Dziewiąte miejsce przypadło
również wicemistrzowi Polski Pil-
nikowi (Ż. A. K. S) 3.980 pkt.,
który został wybrany głosami
sportowców  Wileńskich, którzy
w ten sposób ocenili jego zasługi
sportowe.

Dziesiąte miejsce zdobyła za-
wodniczka. Jest nią A, Mince-
równa (A. Z. S.) 3.914 pkt. Mince-
równa uratowała honor sportowy
sportsmenek wileńskich.  Mince-
równa jest od kilku lat szlakową
doskonałej osady wioślarskiej A.
Z. S. i mistrzynią Wilna w pływa-
niu,

Na Mincerównie zamyka się
lista pierwszych 10 najlepszych
sportowców.

Drugą dziesiątkę, w której
przeważnie znajdują się ucznio-
wie podamy niebawem z szcze-
gółowem omówieniem plebiscytu.

Wszyscy wyżej wymienieni
sportowcy, jak również delegaci
trzech pierwszych klubów i szkół
proszeni są o przyjście dzisiaj do
kina Casino na godz. 12 celem
otrzymania nagród.

Prócz rozdania nagród w „Ca-
sinie” zostanie wyświetlona ko-
medja, a ponadto przygrywać bę-
dzie orkiestra.

Wstęp na rozdanie nagród jest
bezpłatny.

 

Fachowy i Oszczędny Radjoamator |
jest klijentem firmy

MICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, telef. 16-28

 

z RRAJU.
Nowy starosta,

Z Brasławia piszą: Wi dniach
6 i 7 bm. odbyło się w Brasławiu
w obecności wojewódzkiego in-
spektora starostw przekazywanie
agend starostwa i wydziału po-
wiatowego przez ustępującego

Lidzkie Koło Szybowcowe.

LIDA (Pat). W dniu wczoraj-
szym na odbytem zebraniu orga-
nizacyjnem zostało zorganizowane
w Lidzie Koło Szybowcowe. Or-
ganizatorzy uznali się za człon-
ków Koła i wybrali Zarząd Koła
w składzie: p. ppłk. pilot Iwasz-
kiewicz, dyr. Wileńskiego Banku

starostę p. Januszkiewicza nowo-
mianowanemu staroście p. Tryt- i
kowi, ktėry przeniesiony zostal
na to stanowisko z Horodenki,
wojew. stanisławowskiego, z Ma-
łopolski. »

Handlowego (oddział w Lidzie) p.
Podolewski, dyr. Szkoły Przemy-
słowo-Rzemieślniczej p. inż. La-
sociński, dyr. Gimnazjum Miej-
skiego p. Piekarski i aspirant
Komar, zastępca komendanta
P. P. pow. lidzkiego.

Wioskowy klub.. wolnej myśli.

Na terenie wsi Szumskie Wiel-
kie gm. ostrowskiej policja are-
sztowała Michała Dreczynowa i
Piotra Luśninowa, którzy zorgani-
zowali „wioskowy klub wolnej
myśli' W klubie tym odbywały
się nielegalne zebrania, w czasie
których organizatorzy wychwa-
lali ustrój sowiecki, „dobrobyt!

włościan i robotników zamieszka-
łych w Z. S. R. R.

Dreczynow i Luśninow fundu-
sze czerpali od słannikó
CB. K. B A x:

Za pieniądze, otrzymane z Miń-
ska, Luśninow i Dreczynow na-
byli nieruchomość ziemską, na
którą obecnie nałożono sekwestr.

Skradł bolszewickie pieniądze i powiesił się.
Znany wywrotowiec komunista

Stiepańczuk Dominik, oskarżony
o działalnośc wywrotuwą i po-
strzelenie włościanina Franciszka
Kuźnińskiego we wsi Górki śm.
kozdrowickiej w dniu wczoraj-

szym odebrai sobie życie przez
powieszenie się. Powodem tego
rozpaczliwego kroku była sprawa
roztrwonienia przez ŚStiepańczu-
ka kilku tys. złotych, wręczonych
mu na agitację komunistyczną.

Ofiara przedwczesnej ślizgawicy na jeziorze.
Z Brasławia donoszą, iż wczo-

raj w jeziorze Tumle utonął 17-
letni Stanisław Piekarczuk, który

LY
 

ślizgał się na niedostatecznie za-
marzniętej powłoce jeziora. Dru-
ga osoba, która również wpadła
do wody, została wyratowana
przez 19-letniego Andrzeja Bole-
sławowicza. Wiyratowanym był
18-letni Władysław Kierzun,

 



4 DZIENNIE MILENBKI

| Z POGRANICZA. Projekt osadzenia miljona bezrobotnych niemieckich u śródeł Amazonki.

| Litwini ujęli zbiega miejsce z

а—

GIE.Ł DA.
WARSZAWĄ (Pat.) 10 XII 1932 r.

Belgja 123,70—124,01—123,39
Holandja 358,75—358,65—359,70—357,£0.

Pierwszy kościół wybudowany przez Polaków
na terenie misyjnym w Chinach.

Niemiecki generał Kundt, któ- ze stali i wysłano na

z własnej arm]i. ry spełnia funkcje szefa sztabu Niemiec. Że względu na tropi- (CharbinKAP). W ubiegłym ty- nów do wiary św. Dawniej niektó- Loadyn 29,00—29,05—28,88.

Z Trok d оее generalnego armji boliwijskiej, kalną temperaturę przewidziećby godniu odbyło się uroczyste po- rzy odpadali z braku stałej opieki Nowy York 8,925—8.945—8.905

| Mrok donoszą, iż dnia 8 m. przyjechal do Niemiec na urlop, trzeba jeszcze specjalne urządze- Święcenie pierwszego kościoła, duchownej — dziś mają kościół i Nowy York kabel 8,929—8,949—8,909.

: w, rejonie Sumiliszek 3patrol li- przywožąc ze sobą projekt osa- nia chłodnicze dla każdego domu, wybudowanego przez polskich księdza na miejscu. Przy budowie PE S

tewskiej straży granicznej po- dzenia miljona bezrobotnych u co znów dałoby masowe zamó- misjonarzy na terenie Misji Pol- kościoła czynnie pomagał miej-  Stokholm 138,00—158,79—157,21.
Szwajsarja 171,75—172,'8 —171,32.
Włochy 45,75—45,97--45,53.
Berlin w obr. prywatnych 212,20.

3', budowlara 39,25.

scowy biskup i licznie napływały
ofiary z Polski. Nowa ta šwiąty-
nia jest poświęcona Sercu Pana

skiej w Chinach. Kościół ten sta-
nął w miejscowości Li-szoł, poło-
żonej o 35 klm. od miasta Shun-

wienia dla odnośnego przemysłu.

Co zaś do owadów i innych nie-
bezpiecznych stworzeń, to te tę-

strzelił 28-letniego Adama Kuj- źródeł Amazonki.

ranisa, b. kapitana wojsk litew- Cała akcja osadnicza przepro-
wadzona byłaby w ciągu trzech

 

  
  

   

  
    

  

skich, który nielegalnie zamierzał 2 ‹ ; / ! T : : ч o ]

| dostać się na teren polski, Kuj- lat i kosztowałaby 5.000 marek na piłoby się gazami trującemi z sa- tenhfu, ośrodka działalności mi- Jezusa. Pożyczka Inwestycyjna 99,25—97,50.

| $ k ss osobę, co czyni „bagatełkę* 5  molotów. syjnej. Inicjatywę budowy tego Drugi kościół w Chinach, bu- so konwers. 40,00.

3 ranis przed 5 miesiącami zostal аеа > < 5 . sz? d Boż daf-k Górski ; nach, - 50° 4, dolarowa 52,75—52,90—52,75.

S A miljardów marek. Wedle projek- Projekt jest iście kolosalny na ST ożego da s. órski, dowany staraniem misji Polskiej 7%, steblilzac. 54,25 — 54,00—54,75

| usunięty z armji za rzekome wy-  todawcy opłaciłoby się to stokrot- modłę niemiecką. Niewiadomo misjonarz, który w zeszłym roku powstaje w miasteczku Ku-Lu, w 4,0), L. Z. ziem. 35,75.

' stąpienie, szkodzące prestižowi nie dla przemysłu krajowego. tylko, kto da nań pieniądze. dawał misje w Li-szoł i stwierdził którego okręgu mieszka przeszło Še dir ia

i armji i ministerstwu wojny. Wszystkie budynki zbudowanoby wielkie przywiązanie katechume- 3.000 chrześcijan. 8 m. Łodzi 52,50—52,25.

DŹWIĘKOWY Dziś! Najnewsza Sensacja w superfilmie ame- 104066 ==

KINO- «M E L i o $» | doby obecnejl Nasza gen. rodaczka P 0 L A N E 6 R i ryk. brodukch 1933 „ia rozkal kobiety

TEATR * Po raz pierwszy Pola Negri špiewa i mėwi. Film, stworz. olbrz kosztem 3 mil. dolarów stanowi najw. sensacja

5 alicea Wileńska 38, tel. 926. deby obecnej. Nad program: Dodntki dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniżone. Seanse o g. 4,6, 8 1 10,20.

# OEVAA RST USS ONIVS DER ZZEORA OLO2kiai УТО0

DZWIĘK. KINO- Ostatnie W rol. oraż LI"LEP «PARD| zas", Całe Wilno MATA-HARI vj, IE 0, RAMA MAKO se
Ь KA 42. Tel. 5-28. mówi e największymfllmie sezonu BARRYMO 1 LEWISS$ „ Ned program: Bondas: :

Ак!цаЦа džwlękowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10,15. W dn. św. o g. 2ej. Na 1 s. ceny zniżone. a is rie E ы

mmwwrrrrrorr——-m" P. T. ли

DZ%IĘK. KINO- Coraz rzadziej pojawiają się filmy, które pod względem treści, reżyserji i gry stanowią tak doskenałą harmonijną „Od trzech lat już używam Allegro i odiego czasu

TEATR «PAN» į całość jak najnowszy BI ki i Ci į Mitošci w którym dwie potęgi srebrnego ekranu Slivia & zużyłem zaledwie dwa ostrza, Jednem z nich,

UŁ WIELKA 42. Tel. 528. przebój as en e Sidney | niezapomniany „Dr Jekyll I Mr Hyde“ które znajduje się w doskonałym stanie, posługuję

Fredric March wzruszają, oszałamiają i czarują swą koncertową grą. Wkrótce na naszym ekranie się jeszcze teraz.

Z poważaniem

ы E. A. C. R. Buenos Aires."
w którym śpiewa m Uwaga | Я =ć

Cc Ą s l k 0
nasz us rodak Jan 'KiepuraFilm „A 8 dni próby.

mzł. ==

wa o odznacza się niebywałą precyzją | czystością odtworzonego dżwięku. Dla młodzieży dozwelone. Nad program: 5. Чар о4Ь i kich у KOPE

Wielka 47. tal. 15-14 Wyst komitego od któ о każdym seansie zademenstruje szereg tak zwanych eks Sprzelaž odbyvia sių We WE:
„tai. в gstępy znakomiiego O E y кЕ g ta y perymen- przyborów nożowniczych, perfumerjach etc.

krywcy nauk tajemnych i. Visconti, tów z dziedziny: hypnetyzmu, telepatji, jasnowidzenia it. d. a potem objaśni

publicznośc! jak się to robi, tek że każdy sam potrafi natychmiast wykonać te „cuda”. Specjalnie dla zadowole-

nia Sz. Publiczności dodajemy nad program niezwykłą wesołą komedję z udziałem FLIP i FLAP. Początek o godz.
4, 6, 8 i 10.20, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

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

BARASEDCI

HURTOWY SKŁAD PAPIERU
i MATERJAŁUW PIŚMIENNYCH

„PAPIER* SPÓŁKA AKCYJNA
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 318—1

POLECA W DUŻYM WYBORZE:

Kalendarze na rok 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne
I noworoczne, księgi „wma Z wszelkie artykuły kancelaryjne

szkolne.

atojcie zdrowie!
Najsłynniejsze światowe

 

  

Dziś! Niezrównana szampańska W rol. gł. perła czeskiego humoru znako-

100 proc. kom. prod. czeskiej ON i JEGO SIOSTRA mity STA BURJAN, | wszechświato»

wej sławy ANNY ONDRA. Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. Nad program: Dodatki dźwiękowe.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR į

Początek o godz. 4-ej.
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

  

 

 

prześcieradła,

|

|

|
|
|

DŹWIĘKO- | Senyanlžene.zi Neleisk KPieŚśń Nocy»

|

|
| Kołdry watowe pokrowce, koce
w najlepszych gatunkach po cenach najniż-

szych dostać można

zawarnym TMNINY TANIEBŁAWATNYM

$,Ciszewskiego wneńsiaja z.

iSOTOCZONA

LEKARZE. |
 1-1. LEONARI ZĘKIEC i SJJ

"WIELKA 7. TEL. 11-55.p
i
1 

 

 

Wyprzedaż Resztek
0 50—60'|, TANIEJ.

OTRZYMANO sukna i kamgarny na KOSTJUMY i płaszcze damskie
i męskie NA SMOKINGI, fraki i spodnie, NA SUKNIE wełny

i jedwabie NAJNOWSZE kolory i gatunki.

ła wszystkie towary CENY specjalnie ZNIŻONE.

—1o

   Gdzie możesz znaleźć największy
przedświąteczny wybór:

sukien, sweterków, ubrań dziecinnych —szkol-

UADRSKIAMERY1 PEACELAIKFRYDA
WITOLD JUREWICZ

  

   

nych, paltek jesiennych, zimowych, kołder wa- były majster firm

towych, płócien wiejskich i wszelkiej manufa- vy y
| s: kryt : „PAWEt BURE“

Tylko w polskim skiepie galanterji Poleca zegarki, biżuterję, sre-
ICZA bro, platery oraz wszelką na-

  

 

prawę po cenach znacznie| KAZIMIERZA IWO

zniżenych
ui. Bazyijafska 9. Ceny najnižsze

Plerwszorzędna pracownia ubiorów damskich pro- 5

wadzona przez b. pracownika firm zagranicznych WILNO, ul. AD. MICKIEWICZA 4.
AK EE<

J. ZAKRZEWSKIEGO

 

  

 

  

 

MIESZKANIE z m z —

ygodami. ul. Jasińskie-

RTR 4 PRACA
ROZSZERZ

Wszelkie
roboty kuśnierskie

przyjmuje najtaniej

 

Do wynajęcia mieszka-

nie 3 pokoje z kuchnią i

elektrycznością. ul. Le-

gjonów 26—8. 831
iii iai aj ль-

POKOJ do wynajęcia mo

 

że być z używalnością
kuchni. Wiłkomierska 3| pracownia  chrześci=
m. 11. śr. vosDDU

 

 

Do wynajęcia 2 pokoje „m-————

pojedyńczo ze wszelkie-|Kryzysowa= prainia

mi wygodami. Tamże do KIE do pranie

sprzedania pianino Miihl- leliznę wszelkiego

bacha, gobeliny, lustra i| rodzaju po cenach
inne rzeczy, jak również| kryzysowych.  Zauł.

pies „Buldog” 7 miesięcz- Literacki 5 vis a vis

ny. Montwiłłowska 10 poczty. —0 o

m. 2 (dom rogowy). 849 Przyjmę Zarząd dużym

Mieszkanie do wynajęcia T swiatlo. Bouiat.
2 pokoje z kuchnią. So-860 łowa Góra 8, m 1.

  
  

 

snowa 16. R 832—1 o

MIESZKANIE 6 pok, zj AKWIZYTATORÓW;
wygodami do wynajęcia.
św. Jańska 11 (u dozor-į mownych do propa:
cy). 858|śandy najnowszych,
 

Wilno, ul. Wileńska Ni 37.'
Ceny znacznie, zniżone. 318—2 o

IA. T. UINL I Fa
WILNO, UL. WIELKA Nr. 19.

Poleca: serwisy, garnitury, wazony, flgury,
kryształy e. <. t. Jako podarki gwiazdkowe

Od dnia 1 grudnia na okres przed-:
świąteczny -40

Z RABATEM OD 10'/, DO 50'/,.

й į
TANIE MEBLE ;oróe, koszeas |
papieru, podróżowe, kije i kółka do nart, oraz

najrozmsitszą galanterję.

пнаКна У, С
WILNO, ul. W. Pohulanka = *

Nagr. Złotym Med. na wystawie.

Oszczędna gospodyni
kupuje mycło i „wszystkie dodatki do
prania w po!skim składzie aptecznym

|fim. Władysława Trubiłły
Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).

Tamże woda kolońska na wagę 28 przecudnych
zapachów. —o

 

 

 U
 

W celu reklamowym wykonuję solidnie-niedrogo
ubrania męskie.

Zakład Krawiecki Fr. MUCHLADY
319—0 o wiieńska 22, m. 25. -

Męski W. NAGRODZKI
N. WYSZONIRSK  cwrżescijańska

zk Sw. Michalski,Ni 4 (wejście od ulicy) —
były majster firmy A. Rydlewski,

Peak obstalunki. z własnych | powierzonych wiino, ui. Wileńska Nr. 22.

materjałów, oraz mundurki uczniowskie. Wykona*
nie staranne. — Ceny zniżone. 212—0 Naprawa zegarków į biżuteri.

Robota solidna. Ceny kryzysowe.

418— (8)—m

  
 

 

* aktualnych dziel, nie-

Od 1 stycznia 1933 r. bę- į zbędnych dla instytu-
dą wolne mieszkania o 7| Syj+, bibljotek i sfer

i 4 pokojach. ul. A. Mic- inteligencji — poszu-

kiewicza 15, O warun-| kuje instytucja wydaw

kach dowiedzieć się: Ta-| nicza. Możność stałe-

tarska Nr. | — 10 od| go zarobkowania. Dla

5 —7 popoł. 851—1| energicznych poważny

Lmnw| ZYSK. ZgłoszENIA 080-

Dwa lub 3 b. ładne poko-| biste tylko poważnych

je z kuchnią, elektrycz- | kandydatów: wiedz|

 

ustosunkowanych, wy

nością do wynajęcia. terska 2 m 6 w godz.

Zwierzyniec, Jasna 45, 3 е 6р.р. _

dianuo ТаолЬЗАЫ “2 Azr

ieszkani. «o: strzyni lub  gospodyni-

+ e do. wysajęcia kucharki. Świadectwa i

SZ pokoje 3 ma jA referencje poważnych o-
Sklep z mieszkaniem. Ta „45, Mostowa 10 (Jadlo-

|dajnia) od 1 do 6 pp. gr.

Mieszkanie 5. pokojowe wzaztwiczAoAwkAwNiiiz e
z. kuchnią kaz| ass Ne |

b wósice оНО E
Do wynajęciamieszkanie JRlep Kolonjalto
Słucka 17. 868 Spożywczy

Koncesja tytomiowa, wy*

przy ul. Lwowskiej d.
Nr. 11. 875

Mieszkanie 3 lub 4 pok. soi; A
z kuchnią do wynajęcia, os A

 
 

tarska 7,

  

 

 

 

  

 

 

wego prosimy w każdym razie o odwiedzenie

naszego sklepu i naoczne przekonanie się o
 

      

i Wyiwómia szczotek i pendzii p. Т. В, STWOMACZ k
świeżo odrestaurowane. i ы

"A ш ло saa.|| Swetry: dźempry, pończochy, kołdry,| Stara 33 Pepe toroZ
P A bieliznę męską I damską po cenach p й

ska 7.
Mieszkanie  pięciopoko-

zie najniższych poleca ;jowe odremontowane sło SKŁAD

Polecapo ce- I KŁODECKI neczne, wszelkie wygo-
nach znižo- firma б dy, tamże jednopokojo- "=

nych wszel Zamkowa 17, telef. 928, ; В
y we z kuchnią, wodocią

kie szczotki||Pracownia gorsetówI blustonoszów.| siem. Zakretowa 11 do- Fisbarmanfi

Fl aggro Resztki z rabatem 50'/,. zorca wskaże. 561 K. DĄBROWSKA

praktyczną . taxi jeszka- (Ma istnieje od r. 1874)

gumę z gąbką do wycierania potu z okien. _ || przed kupnem jakiegokolwiek sprzętu sporto 6 zedakoj ów ER: DZE
nią, elektrycznością, dla . 4
inteligentnej i bezdziet- Restauracja z

 

 

 

 

 

Chory żąłądek jest głównąprzyydą powstania
rób, zanieczyszcza krew I

ZIOŁA Z GÓR HARCU Ii. Lite
przeczyszczającym, ułatwiają funkcję organów

i organizm | pobudzają apetyt.

Słynne od 50 lat
w całym świecie
są dobrym środkiem

trawienia, wzmseni
Zieła z Gór Hercu Dr. Lauera zostały nargrodzone na w

karskich, najwyższem odznaczeniem i
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynii

Cena pół pudełka zł. 1.50, podw. pudełko zł.

|4ZOMEPUDZYWKTO EPK WZA

Chcesz być zdrowym
wery,
iko

 

 

1 składach aptecznych.

powstaje z

'огту złą przi

złotemi medalami w
e I wiela innych miastach.

2.50. Sprzedaż w aptekach

mlekarskie stwier-
zlły, że duźo chorób

wodu ob-
strukcji.

najrozmaitszych cho-
emianę materji.

 

  

   

    

stawach le-
adenie, Ber-

1197/47-W(49) m  
  

 

i dnym? Tak. Więc k L SW ulo-

Jourkisrajtuzy " depie iA as

SZEK'w polskiej Firmie „J A N U
ulica $-to Jańska Nr. 6.

Największy wybór.
„a Ho przedświątecznego rabatu.

Najniższe ceny.

 

MATURYCZNE I DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA
KRAKÓW, STUDENCKA 14, I. p.

przygotowują na ustnych Iekcjach zblorowych w Krakowie, oraz
wdrodze orespondenej|, zapomocą skryptów, wskazówek, pro:

gremow I miesięcznych tematów,

1. do egzaminu dojrzałości z"1 sumin. naucz.
2. do egzaminu z 6-clu kl. g
3 w zakresie 4-ch ki. gimn.
4. do egzaminu z 7-mlu klas szkoły pewszechnej.

Uwag
«0 miesiąc, oprócz całkowitego, wyczerpu)
go, tematygz 6-ciu głównyc! przedmi

P. P. Wojskowi do Sierżanta włącznie

50% zniżki na wszystkich powyžsz;
prospektów!

 

Sprzedaje się Diena PIANINA
blisko Wilna. Dowiedzieč
się: Wilno, Wiosenna 8
m. 2. 644—4

 

Sprzedaje się dochodowy
skanalizowany dom w
centrum z dopłatą 9000
dol. Informacje Ludwi-
sarska 1 — 11. 857—0

PIANINO koncertowe,
nowe do _ sprzedania
śpiesznie. Wielka ai

1

Jamchóć
Ford nowy 32 roku

nieużywany 6 osób. Li-
muzyna 6 kół, sprzedam
okazyjnie. Budowa karo-
serji, Wilczyński, Poznań
Dąbrowskiego 83/85.

 

 

 

 

„T. Bettinų I I. IL. Fibiger”
uznane

9. za naj-
lepsze
w kraju)
Sprzedaż
na raty
wynajęcie

Kijowska 4, H. Abelow.

„SZREOERA“ pianino w
e okazyj-
le sprzeda”

nia. Oglądać od 11,30 do
1,30 I od $ do 6. Tatar-
ska 1, m. 9. —0 o

   

szi
Okazyjnie sprzedam sa-
nie parokonne i poje-
dynkę z uprzężą angiel-
ską. Sofjaniki 4. Dow.
się u dozorcy. 870

Fortepian Beckera, krzy-

ual Uczniowie kursów kerespondencyjnych otrzymują
cego materizłu nauxowe-
w do opracowania.

| Inwalidzi otrzymują
ych kursach, Żądać bezpłetnych

UAI

MATEMATYK, absol-
went U. S. B. 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
  

Student U, S, B. poszu-
kuje posady z kaucją hi-
oteczną w sumie 150 $
askawe oferty proszę

przesyłać do redakcji
pod „Student“. 873
POZÓR Eli оа

| ZGUBY |

Zginął dnia 5 grudnia
b. r. pies rasy Buldog-
Bokser maści  szaro-
ciemnej, pręgowaty, pierś
biała, uszy i ogon ob"

m WOŁUDŻKO
ORDYNATOR

SZPITALA SAWICZ
CHOROBY SKÓRNE

pyaISju 12
15—6. Zaw. ur, 22.

636—11,

Br. ned. Cymbler
YCZNE,SKÓRNE,

MOCZOPŁ. Tel. 15-64,
(CZA 12, róg

atarskiej, 9—2 I 5—8,

Dr. Sz. Bernsztejn
RSA skórne wene-
ryczne|moczopiclows

9—1 I od 6-8 pp.
Mickiewicza 26, m. 5,

 

  

Dr.Zeldowicz
CHOR. poziom
MOCZOPŁ. I SKÓ!
$—1 1 5—8 w., tel. 2-77,

—-—

oaaa
dróg mocz, 12—2
1 4—46. al. 24.

104—0
PERZECEAD

4

BETSZKEKĄ

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
przyjmuje bez przerwy
przeprowadziła się Zwie-
rzyniec, Tom. Zana na
lewo Gedyminowską ul.
Grodzka 27. w. Z.
ar, 3093.

AKUSZERKA
$MIALOWSKA

przeprowadziła się.
Orzeszkowej 3, m. 1,
przy ul. Mickiewicza.
Tamże gabinet kosme-
tyczny wa cerę, u-
rawa brodawki, kurzajki
1 wądsy. 702—4

ssdesertVPSY T S

|| LOKALE |

 

paz A Ы T

SKLEP z mieszk, i elekt.
do wynaj. ed zaraz. An-
tokolska 33 dozorca
wskaże. 850—1

DO ODSTĄPIENIA

SKLEP z mieszkaniem.
Dowiedzieć się uł. Ostro-
bramska Nr. 8 ш, 4,

318—1

Bti i wysokim gatunku | niskich cenach naszych| nej rodziny, wolne od p; a: żowy, w najleps sta- „; i

ki Polski Sklep Galanterji į Trykotaży towarów. podatku lokalowego. eg ao. ba padai dej > SpERÓSĄ Tanio ul. A an

: «FELICJA N» POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA Plac Św. PiotraiPawła ul, Zawalna Nr. 23 „Bar Sprzedają się domy: do- Kościuszki 12, m. Mż dzeniem, Więzienie „Ste- Ema
) еа św. Jańska © 6“6 . * 871 Kresowy”. 785—9 chodowy i osobniak a 869 fańskie" w Wflnie. Przo- ia

: : . - dosLSA i 7 ———552 downi i NTROLI
Poleca na święta swetry rajtuzy rękawicz- START ° 2 2 małe domy z place. A keri pad downik _ Wołochowicz. н ФА-

ki I ciepłą bieliznę. Największy wybór najniższe 9 z „ee EP DZWI 063 NAUKA RA będzię TORNIA

r SB=05|| KRÓLEWSKA 1. — TEL. 4-00. |MIESZKANIE S pok. su: Gertp : М., вар eo geea ЙОО
: Tamże płyty gramofonowe w wieiklm wyborze.| che, ciepłe, słoneczne z Dom murowany do sprze- u i jo WIERZ

: О ł ° s a do =Z Mieczarnia-Jadłodajnia dania 7800 al Klono- Student U. S. B. udzieli a a PK l. KŻ 0

Е g o s z e ni €. Poor ZRAREGAEK: „- tyleryjska 16 inform. Su- Sprzedam lub przyjmę wa 34 (Nowe zabudowa- Kerepetycyj w zakresie U, Wilno i dowėd osobi- WILNO, ULMo-

: iMieszkania bocz 6 m. 34. spólniczkęz kapit.1000 zł. nie). 848—1 Gimnazjum podczas ferji sty wydany w 1923 roku z

Zarząd Związku Właść. Piwlarń, Kawiarń i R 6 ž NE dow. Mieklewicza39m.2 -—————————— świątecznych za utrzy- przez Komisarza Rządu stowaJA 1

ROZNEg L pokoje| msze_ os iezę o emA SE MŁ Na tj| ewa- „do lokalu iim ii, "— — lub sprzedam dom muro- Jazd. erty do Adm. i

в . Borowskiego (szla teńców) ul. Trocka Nr. 2, UWADZE Luksusowa mieszkanie kiem; ai arka Pianino Muhlbacha, sak wany w Wżlnie w utoczej „BZ. Wil." pod „Student“, Stelańska W/81—i un. = PRZYJMUJE
alne Zgromadzenie Członków Związku na godz. 5 pokojowe do wynaję: ko; PAż аец RY. karakułowy i kilim do miejscowości (osobniak) 844—1 874 WSZELKIE

16-tą (4 pop) z następującym porządkiem dzien: SZANOWNYCH PAŃI cia. Komorne niżej de- Pohulanka36sd, 5. Wia- sprzedania. Wilno, Gar- wolny od podatków na
nym- Wytwórnia sztucznych kwiatów. kretu. Antekolska аанаа РИа barska 17 m. 17. 852 lat 15 — dochodowy, 500 KURSY KROJU, ENTERTA ROBOTY

1) Sprawa patentėw akcyzowych. ч fodeTii2 428—6 o y — sąžni wlasnej ziemi z 0- seycia, robót ręcznych SPRAWY i w zakres dru-

2) Sprawa podatku dochodowego. ilno, Zamkowa A . Z powodu wyjazdu sprze grodem owocowo - wa- i modelowania MAJĄTKOWE į karstwa

3) Wolne wnioski. Poleca stale w w "= Do wynajęcia dwa Mieszkanie nowoczesne dam tanio Ż drewniane rzywnym. Infrmacje: J. ь i

W razie braku prawomocnej obecnościzok SZE mieszkania 6 pokojowe 4 pokoje do wynajęcia dochodowe domy, 9 mie D., Wilno, Wielka 14 | f 1 Introligator-

członków w pierwszym terminie, Walne Zgroma- laty balowe, ko ora- przy ul. Orzeszkowej 3. Informacje Mostowa 3a szkań, ziemia własna, za- m. 7, tel. 12-34. 856 @, ĮANOWICZ i Potrzebne 3000 dolarów stwa wcho-

dzerie odbędzie się w drugim terminie o godz. €Ylne, | Inne wykonanė Dowiedzieč się u dozor- m. 26 dozorca. —00 ułek Nowomiejski nr. 4, —— Wielka 56, m. 3. pod solidne  zabezpie- dząca.

17-tej w tym samym dniu I miejscu. z jedwabiu, pluszu i ba- , TEN Pianino koncert. Zapisy uczenie cadzien- czenie. Popowska 28,

630—0 o ZARZ Z eny mika a agnesia we dosprzedaniaśpiesz. _ nie oprócz Ś 858-a|] s

AD. RS y = LŽ Taa“ nie. Wielka 41-2. © 876 602 UikiaiЙ—
 

Mydawca: ALEKSANDERZMIERZYŃSKI, ia Zwieczyśskiego, Hiostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,
JOT

 

J a) sę

w Wilnie, ‚

Drnkarnia A.
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