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kis. Aleksander Dulko
b. Dziekan I proboszcz w Bujwidzach, po długich i ciężkich
cierpieniach, opatrzony S$. $ Sakrzmentam! zmzrł dnia 17

grudnia r. b. w wieku iat 76—kapłaństwa 44.
Pogrzeb w Bujwidzach dnia 20-XII, na który w myśl życzenia

nieboszczyka zaprasza Ks. Ks. Kclegów i Znajomych.
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Gwiozdia dla Oszystkich!
PO OKAZYJNYCH CENACH:

WEŁNY sukniowe gładkie — szer. 100 cm. — zł. 2.60—3.80
WEŁNY sukniowe gładkie i przerab. — szer. 130/140 cm. — zł 6—
WEŁNY paltowe gładkie i przerab. — szer. 140 cm. — „» 1—
WEŁNY koronkowe w modnych kolorach — szer. 130 cm. od 5 10—
FLANELETY deseniowe na szlafroki od „ 1.45
SWETERKI trykotowe dziecięce w kol. granat. od „ 3.10
KOSZULKI męskie z wielbłądziej wełny — „ 3.80
KAFTANY męskie trykotowe ciepłe — 340
KALESONY męskie trykotowe ciepie — „. 3.30
KRAWATY w bogatym wyborze 0:4, 1230
CHUSTECZKI białe damskie '/: tuzina — „ 0.90
OKRYCIA ZIMOWE Z RABATEM 10%.
ŚNIEGOWCE i KALOSZE po cenach fabrycznych.
LÓŻKA metalowe „f-my Januszkiewicz” po cenach łabrycznycha

Pozatem Wszysikie Dziaiy 6ogato Zaopatrzone.
Wysyłamy podarki do Rosji (Z. S. R. R.) `

Bracia JabłKOGSCY Sp. Akc.
a WILNO — MICKIEWICZA 18.

Magazyn otwarty dziś od 1ej do 6 ej pop.
W tygodniu przedświątecznym do 8-ej bez przerwy.   m

ROEZRZESSOWTAKEDOSDORWAKZO IE0

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

Dziś 18 grudnia r. b. w sali własnej przy ul. Orzesz-

kowej Nt 11 o g. l-ej na zebraniu

Koła Miejskiego Stronnictwa Narodowego

red. p. PIOTR KOWNACKI

wygłosi przemówienie na temat p. t.:

«Dlaczego przyszłość do nas należy?»
Wstęp dia członków Stronnictwa Narodowego.

Po zebraniu opłatek.

 

 

Współwłaścicieie Ipracownicy
DH „P. Kalita, L. Zabłocki I S-ka".

LWÓW (Pat). W dniu dzisiej-
szym rozpoczął się przed sądem
doraźnym wielki proces przeciw-
ko 4 członkom organizacji ukraiń-

, skich nacjonalistów a mianowicie
przeciwko Wasylowi Biłasowi, Dy-
mitrowi Danyłyszynowi, Marjano-

wi-Mirosławowi Żurakowskiemu i
Zenonowi Kossakowi.

Trybunał składa się z sędziego
przewodniczącego Jagodzińskiego
oraz wotantów sędziów Dworzaka

Odpowiedź na notę Ameryki.
(Teleł, od włnzneżo koresnondęnie.]

WARSZAWA. Odpowiedź rządu na estatnią notę amerykańską
nie została wysłana w sobotę, może będzie wysłana w niedzielę.
Rząd, zdaje się, zapewni Amerykę, że zobowiązania swoje uiści obli-
gacjami i towarami.

Dekret © stowarzyszeniach a stronnictwa.
(Telefonem od własnego korespondente.]

WARSZAWA. W komisji administracyjnej naczelnik wydziału
ministerstwa sprawiedliwości p. Klaczyński na zadane przez posła
Rymara (Klub Narodowy) zapytanie, czy dekret o stowarzyszeniach
dotyczy także życie stronnictw, złożył oficjalne oświadczenie tej
treści: Tendencją rządu jest niepoddawanie stronnictw działaniu tej
ustawy. `

W sprawie obniżki poborów.
„, (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedze.iu komisji budżetowej podsekretarz
stany, Nakoniecznikoff Klukowski, w jodpowiedzi, czy rząd ma za-
mir obniżyć pobory urzędnicze, powołał się na oświadczenie wice-
premjera Zawadzkiego, który udzielił delegacji urzędniczej odpowie-
dzi, że rząd nie zamierza występować z wnioskiem obniżania poborów.

Ulgi podatkowedla urzędników państwo-
wych i komunalnych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo skarbu zarządziło wstrzymanie po:
bierania podatku dachodowego od dodatku mieszkaniowego, pobie-
ranego przez pracowników państwowych i komunalnych.

Taryfa na przewóz drzewa,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Manisterstwo K=munikacji wprowzdza ulgi na
eksport drzewa w taryfie wewnętrznej o 30 proc. przy przewozie
drzewa z miejsca produkcji do tartaku na odległość 200 klm. i o
15 proc. przy przewozie materjału tartego.

Komorne w domach kolejowych.
[Telefonem od własnego Korespondenta,) я

WARSZAWA. Ministerstwo Komunikacji postanowiło obnizyć
o 15 proc. komorne za mieszkania w budynkach Ministerstwa Ko-
munikacji.

Sprawiedliwość niemiecka.
Ludność polska w Niemczech wyjęta z pod prawa.

PIŁA. (Pat). Wczoraj przed sąd dał wiarę świadkom niemiec-
tutejszym sądem odbyły się trzy kim, wśród których byli liczni

RUET

rozprawy stanowiące epilog na- hitlerowcy, i uznał Kujawę win-
napadu hitlerowców na polską nym wywołania zajść, skazując go
ludność w Głomsku, w powiecie na sześć tygodni więzienia za
złotowskim w sierpniu roku bie- uszkodzenie ciała, W przeciwień-
żącego. Aresztowanym był Polak
Kujawa ze Złotowa oraz 4 hitle-
rowców. Mimo zeznań licznych
świadków polskich, że Polacy byli
kilkakrotnie napadani, oraz, że
Kujawa działał w obronie własnej,

stwie do tego hitlerowcy skazani
zostali za niebezpieczne  uszko-
dzenie ciała na śmiesznie niskie
kary pieniężne od 10 do 25 marek
grzywny.

i Michalego.
Jako pierwszy zeznawał oskar-

żony Biłas, lat 22, były subjekt z
Truskawca. Biłas oświadcza, że
przez nieznanego mu z nazwiska
osobnika, co do którego miał
pewność, że jest jednym z przy-
wódców organizacji O. U. N.,
otrzymał w Drohobyczu polecenie
udania się wraz z oskarżonym Da-
nyłyszynem do Lwowa, gdzie
otrzymał dalsze rozkazy. Oskar-
żony przybył na ómówione miej-
sce przed Politechniką, skąd za-
prowadzony został przez niezna-
nego mu osobnika, z którym u-
przednio zamienił hasło, do mie-
szkania jednego z przywódców
organizacji, gdzie otrzymał wraz
z innymi towarzyszami polecenie
udania się piechotą w kierunku
Gródka Jagiellońskiego, tam też
otrzymał broń. Następnie oskar-
żony, wraz z towarzyszem natknął
się w lesistej miejscowości na
inną grupę członków organizacji
itam otrzymali polecenie napadu
na pocztę w Gródku Jagielloń-
skim w celu zrabowania pienię-
dzy. Oskarżony nie podaje na-
zwisk przywódców, twierząc, że
ich nie zna.

Z kolei przewodniczący przy-
stąpił do przesłuchiwania tego sa-
mego oskarżonego Biłasa w spra-
wie współudziału w morderstwie
ś. p. posła Tadeusza Hołówki.
Oskarżony Biłas zeznał w śledz-
twie, że brał czynny udział w za-
machu morderczym na Hołówkę.
Podczas dzisiejszej rozprawy
oskarżony stanowczo zaprzeczył,
jakoby miał coś wspólnego ze
sprawą zamordowania Hołówki.
Zeznania w tej sprawie złożył w

tym celu, ażeby śledztwo odwlec
i z powodu upływu czasu przewi-
dzianego dla kompetencji sądu
doraźnego odpowiadać przed są-
dem przysięgłych. Obecnie zaś
na rozprawie głównej oskarżony
nazywa swe poprzednie zeznania
złożone w śledztwie łantazją i wy-
mysłem.

_

Napad na plebanję.'
LUBLIN (Pat). W sobotę w

południe na plebanję w Kornicy
napadło 3 uzbrojonych bandytów,

którzy, sterroryzowawszy  pro-

boszcza, rozbili kasę i zabrali
190 zł. Następnie ci sami ban-
dyci wtargnęli do sąsiadującej z
plebanją kasy Stefczyka i po roz-
biciu kasy pancernej zrabowali
około 400 zł. Policja wszezęła do- ь
chodzenie, у

KF"

Rozprada 0 napad na pocztę © Gródku.
Z kolei zeznawał

Żurakowski, lai 29,
sklepiku w Pasiecznej koło' Sta-
nisławowa.  Oświadcza on, że
został wciągnięty do napadu przez
nieznanych mu bliżej przywódców
organizacji, że podczas napadu na
pocztę w Gródku Jagiellońskim
miał za zadanie tylko pilnowanie,
by nikt nie wszedł na korytarz i
ewentualne teroryzowanie opor-
nych, jednakże żadnych strzałów
nie dał, co podkreśla ze stanow-
czością.

Następnie na salę wprowadzo-
no oskarżonego Danyłyszyna, któ-
ry przybywszy przed trybunał,
oświadczył: odmawiam wszelkich
zeznań. Oskarżony nie chciał po-
dać swego nazwiska i uparcie
milczał. Oskarżony odmówił na-
wet złożenia podpisu pod proto-
kułem śledztwa, Wobec powyż-
szego przewodniczący odczytuje
zeznania Danyłyszyna z odnośnych
ustępów aktów oskarżenia, jednak
i teraz oskarżony milczy,

Z kolei przesłuchiwano byte-
go studenta prawa Zenona Kosa
ka z Drohobycza, który oskarżo-
ny jest o namawianie Danyłyszy*
na i Biłasa do napadu na pocztę,
Oskarżony uparcie zaprzecza, ja*
koby kogokolwiek do rabunku na=
mawiał. Biłasa zna tylko z wi*
dzenia.

Obrona stawia wniosek o wy*
łączenie sprawy Kossaka z obec
nęgo procesu doraźnego.

Wszyscy oskarżeni zeznawali
w języku ukraińskim, obrońcy,
ukraińcy, również stawiali pyta*
nia i wnioski w języku ukraiń-  -
skim. Trybunał i prokurator
przemawiali do oskarżonych w
języku polskim,

Oskarżony Biłas i Żurakowski
przyznali się do winy, natomiast
oskarżony Kossak do winy się
nie poczuwa.

Rozprawa trwała do godz. 15,
poczem nastąpiła dwugodzinną
przerwa.

Gmach sądu ochraniany jest
przez policję.
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Dokument.
Niemcy usiłują porozumieniu

pięciu państw z dnia 11-go b. m.
w Genewie w sprawie t. zw. rów-
nouprawnienia i powrotu Niemiec
na Konferencję Rozbrojeniową na-
dać jak największe znaczenie, a
szczególnie doczytywać się w
niem rzeczy, których tam niema.
Całe to porozumienie, dokonane
na bocznym torze i w ściślejszem
kółku, będzie miało tylko ten
skutek, że wniesie sporo zamętu
naprzód w pojęcia, a później za-

pewne także i w sam bieg zda-
rzeń, Niemcy starają się jednak
stworzyć odrazu tego zamętu jak

najwięcej, wyolbrzymiając treść

owego oświadczenia, przyczem

mijają się z prawdą w sposób aż
zabawny.

Usiłują mianowicie Niemcy za-
pomnieć całkowicie sami i innym
narzucić zapomnienie o tem, co
pragnęli uzyskać w owych rozmo-
wach pięciu państw, a czego nie
uzyskali. Wydaje się, że mogą na
tę grę się puścić, gdyż rozmowy
były poufne, a wiadomości z nich
przenikające rzadkie i ogólniko-
we. Na szczęście jednak nie

wszystko utonęło, a nawet można -

powiedzieć, że to, co niezbędne,

przedostało się nazewnątrz i jest

ustalone.

Wiadomo mianowicie, że gdy
6-go b. m. zaczęły się w Genewie
rozmowy pięciu państw, t. j. An-
ślji, Francji, Italji, Stan. Zjedn. i
Niemiec, p. Herriot przedstawił
wniosek, aby powiedziano w
oświadczeniu, mającem ułatwić
Niemcom powrót na konferencję,
że:

„.jednym z celów konierencji roz-
brojeniowej jest udzielenie Niemcom i
innym państwom, rozbrojonym z mocy
traktatów pokojowych, równouprawnie-

nia, w systemie, zapewniającym wszyst-
kim równe bezpieczeństwo.”

Od 6-go do 10-go grudnia b. r.
sprzeciwiali się Niemcy temu za-
łatwieniu. Oporem wprost, lub
pytaniami, skierowanemi do czte-
rech innych państw, starali się

uzyskać więcej. Wreszcie dnia

9-go b. m. popołudniu p. von Neu-

' rath wręczył p. Ramsay Mac Do-

ane 11-g0

nald'owi niemieckie ujęcie za-

mierzonego oświadczenia, które

przedostałosię nazewnątrz i zo-

stało ogłoszone (w telegramie ge-

newskiego sprawozdawcy z Gene-
wy z 10-go b. m. w berlińskiej

„Germanii“ centr.-kat. nr. 344):
„Przedstawiciele Niemiec, Wielkiej

Brytanji, Francji, Italji i Stan. Zjedn. od-

byli w Genewie od 6-go do ... grudnia

1932 nieurzędowe rozmowy.

* Francuski prezes rady ministrów zło-
żył następujące oświadczenie: Francja

uznaje, że jednym z celów konferencji

rozbrojeniowej jest udzielenie Niemcom

i innym rozbrojonym państwom równo-

uprawnienia, w systemie, zapewniającym

wszystkim państwom bezpieczeństwo.
Niemiecki minister spr. zagr. przy-

jął do wiadomości to oświadczenie i ze

swej strony oświadczył, że powrót Nie-

miec na konferencję rozbrojeniową może

być wzięty w rachubę tylko w takim

razie, jeżeli rządy, mające przedstawi-

cieli w tych rozmowach, postanowią

w przyszłych pracach konferencji kiero-

wać się następującemi wskazówkami:

1. Równość stanu prawnego winna

w przyszłej umowie uzyskać w każdym

względzie praktyczne zastosowanie i od-

powiednio do tego winna dla przyszłej

pracy konferencji, o ile „dotyczy to

państw rozbrojonych, stanowić podstawę.

2. Pojęcie „system, zapewniający

bezpieczeństwo wszystkim państwom

obejmuje ten pierwiastek bezpieczeń-

stwa, który, jak to uznało Zgromadzenie

Ligi, tkwi w rozbrojeniu powszechnem.

Biorący udział w rozmowach przed-

stawiciele państw godzą się na to, że

te punkty w przyszłości będą obowią-

zujące dla stanowiska ich rządu na kon-

ferencji.“

Otóż te żądania p. von Neu-

rath'a, zarówno z punktu 1-g0 jak.

z punktu 2-go, zostały odrzucone

i mie weszły w oświadczenie

wspólne pięciu państw, ustalone

10-go b. m., a ostatecznie podpi-

b. m. :
Co więcej, w osobnym punkcie

3-cim, poświęconym wzmocnieniu

bezpieczeństwa, nietylko nie

wspomniano wogóle o niemiec-

kiem ujęciu, że samo rozbrojenie

jest czynnikiem bezpieczeństwa,

ale cztery państwa europejskie,

bez Stan. Zjedn., stwierdziły go-

 towość ponownego zobowiązania

nieuciekania się do siły w zatar-

gach, do czego dodano, że to nie,

ma uchybiać wzięcia pod uwagę

całości sprawy bezpieczeństwa.

. Tak więc najdokładniejwiado-*

mo, czego Niemcy chciały, a Šabo is

uzyskaly, więc pewne granice są

jednak zakreślone wmawianiu w

świat cudów, znajdujących się w

oświadczeniu z 11-go b. m. w Ge-

newie.

 

Rozpęd Niemiec w robieniu

z tego oświadczenia z 11-go b. m.

czegoś, co przekreśla Traktat

Wersalski i zaczyna nowy okres

dziejowy, ma cele przejrzyste. Z

niejasności układów w Locarno

wysnuli sobie Niemcy jakby prze-

kreślenie z Traktatu Wersalskie-

go całkowitej równości granic za-

chodnich i wschodnich pod wzślę-

dem ich nienaruszalności i niemal

jakby prawo zmiany tych granic.

Teraz z oświadczenia w t. zw.

nieurzędowych rozmowachw Ge-

newie, w składzie, któremu brak

prawa załatwiania tych spraw na

własną rękę, usiłują wysnuć sobie

rzekome przekreślenie części 5-tej

Traktatu Wersalskiego, twierdząc,

że przyznano im już równość zbro-

jeń. Oświadczenie w Genewie z

11-go grudnia 1932 jestwprawdzie

  

kt

BEIESNIK

Z prasy.
Dlaczego nie chce płacić?
Oczywiście centralnem zagad-

nieniem, którem zajmuje się pra-
sa, jest upadek gabinetu Herriot'a
i uchwała parlamentu francuskie-
go, odrzucający wniosek rządowy
o zapłacenie Ameryce należnej na
dz. 15 bm. raty.

Dlaczego najbogatsza dziś w
Europie Francja odmawia uiszcze-
nia swego długu?

Tratną odpowiedź na to pyta-
nie daje senator Koskowski w
„Kurjerze Warszawskim”.

„Na taką decyzję izby wpłynęły
różne czynniki natury sentymentalnej i
moralnej, politycznej i _ technicznej.
Przedewszystkiem jednak przed Francu-
zami stanęło proste pytanie:
— Jakże to ma być, że mamy pla-

cić długi wojenne, a Niemcy są zwolnio-
ne od wszelkich zobowiązań? Jakaż to
sprawiedliwość, że Ameryka faworyzuje
Niemcy, a upośledza Francję? Gdzie tu
logika, żeby nas zmusić do zlikwidowa-
nia odszkodowań niemieckich i zarazem
oczekiwać od nas, że będziemy zdolni
do płacenia Ameryce?

Na układy lozańskie, które skaso-
wały europejskie zobowiązania wzajem-
ne, wojenne, Ameryka wpływa bardzo
silnie. Rząd Stanów dawał do zrozu-
mienia, że niech tylko państwa w Euro-
pie pogodzą się w tym względzie z sobą,
to w następstwie i ze strony amerykań-
skiej przyjdzie odpowiednia rewizja zo-

bowiązań dłużniczych. Tymczasem nic
się z tych zapowiedzi, obietnic czy aluzji

nie sprawdziło. Nadchodził termin i z
Waszyngtonu rozległo się twarde: pła-

ciėl“

Niewątpliwie parlament fran-

cuski wziął pod rozwagę wszyst-

kie możliwe skutki odmowy pła-

cenia, ale przedewszystkiem par-
lament francuski

„mie chciał narażać na niepopular-

ność, któraby wynikła dlań z innej de-

cyzji. Obywatel francuski — powtarza-
my — nie może zrozumieć, dlaczego to

Niemcy, protegowane przez Amerykę,

mogą nie płacić, a Francja, obciążona

olbrzymim deficytem, ma być wierna
swym  zobowiązaniom  wojenno-dłużni-
czym.”

Nacisk opinji publicznej.
Wpływ opinji publicznej na

stanowisko parlamentu jest więc
niewątpliwym.

Fakt ten podkreśla także sena-

tor Kozicki w „Gazecie Warszaw-
skiej”.

„Trzeba sobie jednak powiedzieć, że
na wynik głosowania w Izbie oddziałał

w dużym stopniu nastrój opinii publicz-

nej. Opinja ta została do głębi poruszo-

na zarównouprawnieniem Niemiec w za-

kresie zbrojeń, jak perspektywą płace-

nia Ameryce. Te dwa fakty — jak wol-
no wnosić na podstawie głosów prasy
— wzbudziły wątpliwości zasad dotych-
czasowej polityki. Wiadomości zaś o
tem, co się dzieje w Niemczech, dole-

wają stale oliwy do ognia, a pogłębia-
jący się kryzys gospodarczy budzi nie-
pokój i niezadowolenie. W tych wa-
runkach stało się niemożliwe obalenie

gabinetu Herriota”.

Jakie wyjście?
Jakie jest wyjście z tak trud-

nej sytuacji?
Przedewszystkiem, jakie będą

dalsze losy gabinetu Herriota.
„Gazeta Warszawska” sądzi,

że
„rozwiązanie _ przesilenia wyjdzie

prawdopodobnie z łona stronnictwa ra-
dykalnego. Mogą wszakże przyjść w

niem do głosu ci ludzie, którzy inaczej

niż Herriot pojmują sytuację międzyna-

rodową.
B. premjer Herriot opiera całą swą

taktykę na ścisłem porozumieniu z

Anglją. Nie wszyscy przywódcy radyka-

łów wszakże uważali tę taktykę za do-

brą. Dochodziły nas wieści, że na czele

niezadowolonych stoi znany z nieufności

do Anglji i ze skłonności do zbliżenia

się ku Niemcom p. Caillaux. Z jego ra-

mienia może przyjść nowy rząd we

Francji.
Jest też możliwa inna kombinacja,

gdyby sprawa się rozstrzygnęła na platior
mie pozyskania do współdziałania socja-
listów. Wówczas mógłby się wysunąć
na widownię b. socjalista p. Boncour,
poparty przez młodsze siły stronnictwa
radykalnego. Nie jest jednak całkiem
wykluczony i powrót Herriota.

: Kryzys gabinetowy stawia pod zna-
kiem zapytania caly szereg spraw, nie-
zalatwionych lub zalatwionych przez b
premjera. Odbije się tež on glošnem
echem w całym świecie i wpłynie na
dalszy bieg wydarzeń.

Trudno dziś ocenić następstwa kry-
zysu w związku z naszemi interesami,
To jedno można powiedzieć, że odszedł
od władzy we Francji człowiek, który
rozumiał położenie Polski i którego sto-
sunek do naszego kraju był zawsze pe-
łen życzliwości i lojalizmu”.

A co Niemcy?
Właśnie cały ten harmider

wszczął się z powodu Niemiec,
które pod protektoratem Amery-
kii Anglji wykręcały się od ure-
gulowania swych zobowiązań wo-
bec państw koalicyjnych, a wobec
Francji w pierwszym rzędzie.

Otóż ten główny winowajca
tym czasem wytargował dla się
nowe ustępstwa.

Pisze o tem
skie”.

„Tak się też stało.
Głównie za przyczyną Anglji, która

przełamała przejawiający się pierwot-
nie opór Francji, konferencja 5-ciu mo-
carstw (W. Brytanji, Francji, Włoch,

Stanów Zjednoczonych i Niemiec) przy-

znała tym ostatnim przed trzema dnia-

mi w Genewie pełne prawo równości

zbrojeń.
Na tej podstawie Rzesza wróciła do

sali obrad konferencji rozbrojeniowej.
Wielkie odniosła zwycięstwo.
Klauzule militarne Traktatu Wer-

salskiego zostały skruszone. Konferencja
5-ciu mocarstw, niszcząc je, nie zatrosz-
czyła się przedtem o bezpieczeństwo
Europy. Nie domagała się od Niemców,
aby je zagwarantowali. Sprawę bezpie-
czeństwa przekazała konferencji rozbro-
jeniowej, która ma ją ująć w ramy ogól-
nego układu, utopić w mętach, nieobo-
wiązujących w gruncie rzeczy nikogo
formuikach...“ A
Jak Niemcy wykorzystają wiel-

ki swój sukces polityczny, łatwo
można przewidzieć.

„Mają dziś ręce rozwiązane, mogą

więc rzucić w pierwszym rzędzie Polsce

żelazną rękawicę wojny.
Nie jtają się z tem wcale.
Minister spraw zagranicznych Rze-

szy von Neurath w wywiadzie z kores-
pondentem genewskim dziennika wę-
gierskiego „A. Reggel“, na jego pytanie,
czy klauzula bezpieczeństwa, o której
mglisto wspomina protokół konferencji
5-ciu mocarstw, nie tyczy się przypad-
kiem gwarancji dotychczasowych granic
Niemiec, odparł dosłownie:

o „Klauzula bezpieczeństwa zo-
Stała umieszczona w protokule... na

życzenie Francji i należy ją rozu-
mieć jedynie w znaczeniu militar-
nem, a nie terytorjalnem*.
Znaczy to w przekładzie na język

codzienny: Klauzula bezpieczeństwa nie
powstrzyma Niemiec w ich dążeniach do
zagrabienia ziem sąsiadów.

Niebezpieczeństwo, grożące
Polsce od zachodu, znów wzrosło.

„Słowo Pomor-
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PRZESILENIE WE FRANCJI.
Chautemps zrzekł się misji tworzenia gabinetu.

Prezydent powierzył ją Boncourowi.

PARYŻ. (Pat). Deputowany

Chautemps (socjalny radykał), któ
remu prezydent Lebrun powierzył

misję tworzenia rządu, prowadził
rozmowy z przedstawi-wczoraj

cielami parlamentu. Pertraktacje
dotyczące zarówno utworzenia

większości parlamentarnej, jako

też spraw budżetowych, prowa-

dzone były w jak najlepszej atmo-

Trudności wyłoniły się z

chwilą gdy była mowa o najważ-

niejszej obecnie sprawie, długów

zagranicznych, od której rozważań

Chautemps uzależnił objęcie sta-

nowiska szefa rządu francuskiego.

Wbrew wysiłkom pogodzenie przy
jętych tez okazało się niemożliwe
iw tych warunkach Chautemps
nie chcąc porzucać wspólnoty ideo

wej z Herriotem postanowił zre-
zygnować z utworzenia gabinetu.
Późnym wieczorem byli przyjęci
przez prezydenta Republiki Her-
riot wraz z Paul Boncourem, któ-
rzy udzielili informacyj dotyczą-
cych rokowań ze Stanami Zjedno-
czonemi. Opuszczając o północy
siedzibę prezydenta Paul Boncour
oświadczył, że prezydent zapropo-
nował mu utworzenie nowego rzą-
du. Prasa podkreśla wielki autory-
tet Boncoura na terenie między-
narodowym, wyrażając nadzieję,
że doprowadzi on do prędkiego
rozwiązania kryzysu, tembardziej,
że konieczność przyjęcia przez cia
ło ustawodawcze budżetu czyni
niezbędnem jak najprędsze zakoń-
czenie przesilenia.

 

«Dni gabinetu Schleichera są policzone».
Tak twierdzi Hitler.

BERLIN. (Pat). Na posiedzeniu
pruskiej frakcji ludowo-socjali-
stycznej Hitler wygłosił mowę, w
której zaatakował program rządu
Schleichera. „Dni gabinetu Schlei-
chera — oświadczył mówca — są
policzone. Mowa kanclerza była
słaba i bezbarwna”. Dalej Hitler

jednem głupstwem więcej w dy-
plomacji powojennej, ale nie ta-
kiem aż, jakby to chciały wma-
wiać Niemcy.

Stanisław Stroński.

 

zapowiedział, że rachuby wrogich
stronnictw na rozbicie obozu na-
rodowych socjalistów nie zostaną
urzeczywistnione. Ostatnie wyda-
rzenia winny, zdaniem Hitlera,
pouczyć Wilhelmstrasse, że partji
narodowo-socjalistycznej nie moż-
na zniszczyć.

Latradniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, ll-gle
piętro, pokój Nr.4) wskaże ci dobre

(+ I sumiennego pracownika.

MILENEEI

ŻYDZI PRZECIW POLSCE.
„Moment' z 11.XIL zawiera

kilka depesz żyd. ag. tel., które
informują o akcji żydowskiej prze
ciw Polsce na tle wystąpień pol-
skiej młodzieży akademickiej
przeciw prowokacyjneu zachowa-
niu się żydów w naszym kraju.

Depesza z Nowego Yorku po-
daje, że z inicjatywy dr. Artura

Kraus'a, „byłego oficera polskiej
armji”, studenta filozofji, ma być
zorganizowana manifestacja stu-

dencka przed śmachem konsulatu
polskiego w Nowym Yorku. U-

chwały będą przesłane m. in. do

Papieża.

Druga depesza z N. Y. wska-

zuje na oświadczenie 3 żydow-

skich  organizacyj: żyd. amer.

kongresu, żyd, am. komitetu i

„Zw. żydów polskich”, skierowa-
ne pod adresem rządu polskiego,
aby:

„zastosował skuteczne środki bez-
pieczeństwa, któreby umożliwiły już za

częste wystąpienia przeciw ludności ży-

dowskiej..."
To oświadczenie było ogłoszo-

ne, jako protest przeciw komuni-

katowi polskiej ambasady w W a-
szyngtonie, gdzie było powiedzia-
ne, że:

„alarmujące wiadomości z Polski
tylko przeszkadzają nawiązaniu przyjaz-
nych stosunków między ludnością ży-
dowską i polską i... że w czasie tych
niepokojów zdarzył się tylko jeden wy-
padek śmierci, mianowicie stud. Jana
Grodkowskiego, oraz że spokój już za-
prowadzono”.

Tam też są zawarte 2 depesze
z Paryża — jedna o wiecu, zwoła-
nym przez „Związek byłych ży-
dowskich żołnierzy frontowych
we Francji" i o powziętej uchwa-
le protestacyjnej, przesłanej m. in.
do francuskiego min. spr. zagr. i
do Ligi Narodów, druga o wiecu,
zwołanym przez „Ligę do walki z
judofobją”, w którym wzięli u-
dział 2 przedstawiciele — religji
katolickiej i protestanckiej — i
kilku znanych przyjaciół żydow-
skich, figurujących stale na wszel-
kich przedstawieniach, urządza-
nych przez żydów.

Słowem, akcja propagandowa
antypolska zakrojona na szeroką
skalę.

Głosy we Francji
o porozumieniu pięciu państw.

Porozumienie pięciu państw
w Genewie z 11-go bm. w spra-
wie przyznania Niemcom t. zw.
równouprawnienia w zbrojeniach
budzi zastrzeżenia i nieufność na
prawicy francuskiej.

„Le Temps“ (nr. 26.040), jako
półurzędowy, podkreśla, zresztą
zgodnie z rzeczywistością, przyję-
cie zasadniczej formuły francu-
skiej p. Herriot'a o równoupraw-
nieniu ale z zachowaniem bezpie-
czeństwa wszystkich oraz odrzu-
cenie żądań i wstawek niemiec-
kich, ale ostatecznie powiada
tylko:

„Nie jest to rozwiązanie idealne,

ale jest to uczciwy kompromis.. Za-

miast uznania z góry równouprawnienia,

którego żądały, otrzymują Niemcy o-
bietnicę zawarunkowaną równości, ale
w systemie, zapewniającym bezpieczeń-
stwo wszystkich... Niemcy wracają na
konferencję rozbrojeniową, nie otrzy-
mawszy oświadczenia stanowczego z
góry, którego žądaly...“

Pertinax w „Echo de Paris“
(nr. 19.414 mówi:

„W tym kompromisie jakiejże ofia-

ry żądano od Niemiec? Porzucenia ści-

słego określenia, co ma znaczyć w prak-

tyce t. zw. równość praw. Po stronie

francuskiej i angielskiej istnieje nadzie-

ja, że, zadowalając się zasadą, rząd ber-

liński nie okaże się nieugięty w zastoso-

waniu praktycznem. Ale oświadczono,
że w tym względzie dyskusja jest otwar-

ta. A czem będzie ta dyskusja, można

się domyślić, skoro wiadomo, że Niem-

cy odrzuciły dziś rano jeszcze dawne

propozycje sir John Simon'a w duchu

stopniowego  urzeczywistnienia równo-

ŚCI .

P. Pierre Bernus w „Le Jour-
nal des Dėbats“ (nr. 346), powo-
łując się na głosy zadowolenia w
Berlinie, jak np. von Rheinba-
ben'a, który uważa, że porozumie-

nie z 11-go bm. jest rownoznacz-
ne ze zmniejszeniem 5-tej części

Traktatu Wersalskiego, zawiera-

jącej ograniczenia zbrojeń nie-
mieckich, pisze:

„Słynny plan konstruktywny  fran-
cuski, już sam przez się bardzo niebez-

pieczny, staje się złowieszczym w ober-

nych warunkach”, °
P. S. de Gibet w „L'Ordere“

(nr. 1089):
„Raz jeszcze knierownicy naszej po-

lityki zagranicznej puszczają rzeczy
konkretne wzamian za cienie i narażają
na szwank istotnie interesy kraju”.

Również „Le Figaro" (nr. 347)
mówi:

„W każdym razie Niemcy będą usi-
łowały uzyskać równość całkowitą. Bę-
dą żądały tych samych rodzajów broni,
jakościowo i ilościowo, jakie mają inne
państwa. Będą żądały swobody zmiany
swej służby wojskowej. Będą twierdzi-
ły, że art. 180 Traktatu Wersalskiego o
zdemilitaryzowaniu prawego brzegu Re-
nu stał się martwy i że mają one prawo
zapewnić tam swe bezpieczeństwo.
Francja odpowie, że niepodobna udzie-
lić Niemcom równości praw bez zapew-
nienia bezpieczeństwa. Znacznie się
znowu spór. ы

Głosy francuskie potwierdzają
panujące i u nas przekonanie, że
nic dobrego nie wyniknie z poro-
zumienia pięciu państw, które
Niemcy będą się starały wyzy-
skać na rzecz całkowitego zrze-
czenia zobowiązań  rozbrojenio-
wych.

Przy obstrukcji, zaburzeniach tra-
wienia, zgadze, uderzeniach do głowy,
bólach głowy i ogólnem niedomganiu,
zażywa się rano naczczo szklankę natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józeta”,

Żądać w aptekach. $4436

NIEWZRUSZONE STANOWISKO FRANCJI.
PARYŻ. (Pat). Wiczoraj po po-

łudniu przewodniczący komisji
spraw zagranicznych zwołał po-
siedzenie komisji w celu stwier-
dzenia czy skłonna jest zmienić
decyzję o odroczeniu płatności ra-
ty grudniowej wzamian za przy-

rzeczenie rządu waszyngtońskie-
go, że okaże się bardziej pojednaw
czy w kwestji długów francuskich.
Odpowiedź komisji była negatyw-
na. To samo stanowisko zajęła ko-
misja finansowa Izby Deputowa-
nych.

Moliwość porozomienia rantasko - amerykańskiego.
WASZYNGTON. (Pat). W: dy-

skusji nad sprawą długów, jaka

odbyła się w Senacie zarysowała
się zmiana nastrojów, zapowiada-
jąca możliwość porozumienia, Se-
nator Harison oświadczył, że

zwrot w postępujących wypad-
kach pozwala przypuszczać, że
serdeczne Stosunki jakie zawsze
łączyły Francję ze Stanami Zjed-
noczonemi, pozostaną nadal bez
zmiany. Oświadczenie te zrobiło
wielkie wrażenie i było komento-
wane jako ponowne nawiązanie
rokowań, tembardziej, że ambasa-
dor irancuski w Waszyngtonie
miał długą rozmowę ze Stimso-
nem. W kołach politycznych prze-
waża pogląd, że forma zadawala-
jąca obie strony może być odna-
leziona, zważywszy, że rząd Sta-
nów Zjednoczonych byłby skłon-

ny zgodzić się na zapłatę raty gru-
dniowej, chociaż termin jej już mi-
nął. O ile Francja zapłaci ratę,
stanie automatycznie w rzędzie
państw, które wywiązały się ze
swoich zobowiązań i będzie trak-
towana narówni z innemi. Depar-
tament Stanu szuka możliwości
kompromisu, jednak stanowisko
Kongresu jest wrogie. Dla zaspo-
kojenia francuskiej opinji publicz-
nej uważa się za możliwe do przy-
jęcia zastrzeżenia poczynione
przez rząd francuski, że płacąc
ratę grudniową czyni to poraz
ostatni przed rewizją ogólnej spra-
wy długów. Rząd amerykański
stwierdzając stale, że nie może
przyjąć na siebie żadnych zobowią
zań, daje jednocześnie do zrozu-
mienia, że w zasadzie zgadza się
na rewizję długów.

Oświadczenie Stanów Zjednoczonych
w sprawie długów.

WASZYNGTON (Pat.) -- Rząd
Stanów Zjednoczonych zawia-
domił narody dłużnicze, że
jest gotów prowadzić dysku-

sję w sprawie długów, jednak-
że sprzeciwia się konferencji
ogólnej w tej sprawie i nie
może obiecać rewizji.
 

W kraju wiecznej rewolucji.
BUENOS AIRES. (Pat), — W

związku z wybuchem bomby, wy-
wołanym przez nieostrożność, po-
licja natrafiła na skład bomb w
mieszkaniu pewnego zwolennika
byłego prezydenta Republiki Ar-
gentyńskiej Irygoyena, władze
stwierdziły  rozgałęziony spisek
antyrządowy. Plan spiskowców
przewidywał uwięzienie obecnego
prezydenta Justo, zajęcie gma-

chów publicznych i steroryzowanie
ludności i władz za pomocą wybu-
chów bombowych. Spiskowcy po-
siadali całe składy pocisków.
Przewodniczący spisku były pre-
zydent Irygoyen i Alvear zostali
aresztowani wraz z innymi 15 wy-

bitniejszymi spiskowcami. Będą
oni deportowani. Kongres, który
zbiera się jutro ma wydać nadzwy
czajne zarządzenia. W pierwszym
zaś rzędzie ogłosi stan oblężenia.
Podczas rewizji policja znalazła u
spiskowców przeszło tysiąc bomb.
MW kilku miastach doszło do roz-
ruchów, prędko zresztą stłumio-

nych przez policję. Zajścia te były
spowodowane przez zamykanie
biur stronnictw radykalnych.

Z miarodajnych kół informują,
że rewolucja miała wybuchnąć
dziś wieczorem, przyczem powstań
cy mieli przedewszystkiem  opa-
nowač gmach Min, Wojny i Pre-
fektury Policji,

RADOŚĆ ŻYCIA

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

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

Bezrobocie,
Dnia 10 bm. liczba bezrobot-

nych zarejestrowanych w P. Urz.
Pośrednictwa Pracy wynosiła na
terenie całego państwa 187.677
osób, co stanowi wzrost w stosun-
ku do poprzedniego tygodnia o
10.218 osób.

Jedna czwarta domóww Warszawie
w przededniu licytacji,

Jak się okazuje z memorjału,
przedłożonego przez Warszaw*
skie Towarzystwo Kredytowe
Rządowi, znajduje się w chwili o-
becnej w stolicy przeszło jedna
czwarta domów pod groźbą licy-
tacji Wobec tego towarzystwa
zabiega o przyśpieszenie proce-
dury załatwienia spraw mieszka-
niowych w sądach i zniesienia
kryzysowego dodatku do podatku
od nieruchomości, aby poprawić
wypłacalność właścicieli domów.

Dlaczego kawa podrożeje?
Do szeregu monopoli i przed-

siebiorstw  „uprzywilejowanych“,
robiących doskonałe interesy
przybyła centrala przywozu kawy.

Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu powierzyio udzielanie zaświad-
czeń na uzyskanie ulgowego przy-
wozu kawy „Polskiej Centrali Im-
portu Kawy''.

Mówi się, że obdarzona przy-
wilejem spółka ma zamiar sprze-
dawać kawę kiikakrotnie drożej,
niż pozostałe spółki, które rów-
nież o ten przywilej zabiegały.

Ważne dla Pań Gaspodyńj |
szczotki do froterowania i zamiata-
nia podłóg, zaprawy podłogowe, świe-
ce choinkowe, mydła do prania I to-

aletowe poleca „Skład farb,
FR. RYMASZEWSKI

Wiino, Mickiewicza 35L=.
Kolonizacja niemiecka polskiego

pogranicza.
BERLIN. (Pat).

donoszą, że akcja kolonizacyjna
poza Prusami W;schodniemi, Po-
morzem, Marchją Graniczną i
Meklemburgją rozszerzona będzie
na Śląsk niemiecki, gdzie na cele
osadnictwa rolnego przeznaczo-
nych zostało 200 tys. morgów.

Sztandar—za szpadę,
Przed kilku miesiącami Hin-

denburg ofiarował pewnej rodzi-
nie francuskiej szpadę, którą je-
den z jej członków, będący ofice-
rem w czasie wojny 1870-71 roku,
zmuszony był oddać Niemcom
pod Sedanem.

Mniej znany jest dalszy ciąg
tej sprawy. Otóż attachć woj-
skowy ambasady francuskiej w
Berlinie poinformował się, czego-
by sobie życzył wzamian  prezy-
dent Rzeszy. Odpowiedziano mu,
że Hindenburg byłby bardzo
szczęśliwy, gdyby Francja wydała
sztandar 3 pulku gwardji pruskiej,
zdobytej w czasie ostatniej wojny.

Życzenie to uznane zostało w
Paryżu za wygórowane i niemożli-
we do spełnienia. Natomiast po-

stanowiono ofiarować staremu
feldmarszałkowi  historję armji
francuskiej od zarania dziejów aż
do najnowszych czasów, w trzy-
dziestu tomach wspaniale opraw-
nych. ›

V. KEWLIĖ 1
WILNO, MICKIEWICZA 19.—Tel. 1-46

až
GÓRNO-

i WĘGLA SLĄSKIEGO

Noncerm GIESCHE $p. Akt.
Dostawa natychmiastowa w szczelnie

zaplombowanych wozach.
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Skazanie brata
Kreugera.

STOKHOLM. Pat. — Torsten
Kreuger, brat lvara, został skaza-
ny w dniu 17 b. m. na 3 i pół
roku ciężkich robót za podstępne
bankructwo i fałszywe prowadze-
nie ksiąg.

  



JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Po chmurnym i mglistym ran-
ku w ciągu dnia niewielkie prze-

|jaśnienia. Nocą w wileńskiem i
na Polesiu słabe przymrozki. W
dzień temperatura parę stopni

powyżej zera. Umiarkowane wia-

try zachodnie.
Z MIASTA.

— Zwiedzanie prac w Bazylice
Wileńskiej. Oddział Wileński Pol-
skiego Tow. Krajoznawczego za-
wiadamia, że w niedzielę dn. 18
grudnia o godz, 1 w południe odbę
dzie się 3-cia wycieczka na teren

prac konserwacyjnych w Bazylice.

Punkt zborny przy dzwonnicy ka-

 tedralnej. Wstęp dla członków Pol.

Tow. Krajoznawczego bezpłatny,
goście płacą 30 groszy.

SPRAWY MIEJSKIE.
° — Otwarcie ruchu kołowego

na ulicy Popowskiej. Jak już do-

nosiliśmy, onegdaj zakończone zo-
stały roboty kanalizacyjne na ul.

Popowskiej.
W dniu wczorajszym jezdnię

uporządkowano i otwarto dla ru-

chu kołowego.
SPRAWY PODATKOWE.

4 — Upłynął już termin płaty

podatku lokalowego. Z dniem 15
b. m. upłynął ostateczny termin
przyjmowania wpłaty na poczet

podatku lokalowego za czwarty

kwartał r. b. Od dnia dzisiejszego
doliczane będą odsetki karne.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Zamknięcie zgłoszeń o za-

siłki rodzinom rezerwistów. W
tych dniach upływa ostateczny
termin składania w referacie woj-

skowym Magistratu zgłoszeń o

przyznanie zasiłków rodzinom re-

zerwistów na czas ćwiczeń woj-

skowych ich żywicieli podczas
ostatniego tegorocznego turnusu

tych ćwiczeń.
Każdemu powołanemu na ćwi-

czenia przysługuje prawo zgło-

szenia się o zasiłek w ciągu 30

dni od dnia zwolnienia z ćwiczeń.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Posiedzenie Zarządu Wil

Pol. Czerwonego Krzyża. Roz-

patrzono projekt preliminarza bud

żetowego na rok 1933 całego Okrę

gu P. C. K., t. j. Oddziału miejsco-

wego i wszystkich Oddziałów po-

wiatowych na terenie województw

Wileńskiego i Nowogródzkiego.

Rozpatrzony preliminarz uwzględ-

nia głównie zadania P. cz

działu pogotowia sanitarnego, a-w

szczególności wyróżnia szkolenie

personelu sanitarnego i tworzenie

drużyn ratowniczych P. C. K.
alne zebranie Komitetu do

zwałczania raka odbędzie się dnia

20b. m. o godz. 6-tej w sali kon-

ierencyjnej Województwawileń-

skiego, ul. Magdaleny 2.
| — Z Sokoła. Tradycyjny opła-

tek odbędzie się w Sokole w nie-
dzielę, dnia 18 b. m. Początek

_o godz. T-ej.
— Zarząd Koła b. wycho-

wanków Ros. Kor. Kadet. za-
wiadamia, że w dniu 18 grudnia
© god. 12-ej w południu w cer-
%wi znamieńskiej na Zwierzyńcu
odbędzie się nabożeństwe żało-

| bne za duszę poległych i zmar-
ych kolegów.
— Zarząd Koła b. wycho-

wanków Ros. Kor. Kadet. za-
wiadamia, źe w dniu 18 grudnia
r. b. o godz. 13-ej w lokalu Koła
(Ad. Mickiewicza 22, m. 45) od-
będzie się Doroczne Wałne Zgro-
madzenie członkow Koła. Po za-
kończeniu Zebrania projektuje się
w restauracji „Bristol* ebiad Ko-

leżeński.
SPRAWY AKADEMICKIE,

— Zebranie Podsekcji Szpital-
nej Sodalicji Marjańskiej akade-
miczek U. S. B. odbędzie się dn.
19 b. m. o godz. 12 w „Ognisku“

sodalicyjnem.
— 7 wydziału humanistycznego

U.S.B. We wtorek 20 b. m. o
godz. 1 w Auli Kolumnowej odbę-
dzie się promocja p. Wacławy Ey-
drygiewiczówny na stopień dokto-

ra filozofji.
SPRAWY SZKOLNE.

—Przedstawienie. Dzisiaj, o

godz. 4 pop. w 7 kl. szkole powsz.

Nr. 17 (W. Pohulanka 18) odbę-

dzie się przedstawienie p. t. „Św.

Stanisław Kostka' (obrazek z ży-

cia dawnej szlachty XVI w.). Na-

stępnie występy orkiestry i chóru

szkolnego, jak również wiele nie-

spodzianek. Wstęp 15 gr.

: SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sytuacja w garbarniach nie

polepszyła się. Jak już donosi-
liśmy, strajkiem garbarzy zainte-

resował się Inspektorat Pracy.

Z inicjatywy Inspektora Pracy 62

obwodu miało się w dniu 16 b. m.

odbyć wspólne posiedzenie pra-
cowników i pracodawców w spra-

wie likwidacji zatargu. Jednakże
posiedzenie to nie doszło do skut-
ku z powodu niestawiennictwa
pracodawców.

_ Następna  konierencja miała

być zwołana w poniedziałek, 18

b. m. Przeciwko zwołaniu na po-

niedziałek następnej konferencji

przeciwstawili się pracownicy,
wobec czego Inspektor Pracy za-

powiedział zwołanie jej dopiero
po świętach.

Strajk w dalszym ciągu się za-

ostrza. Właściciele zakładów gar-

barskich chcą przeprowadzić 30-

   

  

  

  

  

  

KRONIKA.
procentową obniżkę poborów ro-
botniczych. Robotnicy natomiast
postanowili nie dopuścić do tej
obniżki, choćby strajk miał prze-
ciągnąć się do lata roku przy-
szłego.
— Przed nową umową zbioro-

wą w piekarstwie. Jak już dono-
siliśmy, umowa zbiorowa w za-
wodzie piekarskim została ze-
rwana. W związku z tem orga-
nizacje robotników piekarskich na
odbytem wczoraj posiedzeniu u-
zgodniły żądania, jakie postawią
pracodawcom przy zawieraniu
nowej umowy zbiorowej w po-
czątkach przyszłego roku.
— 5700 bezrobotnych. Podług

ostatnich prowizorycznych obli-
czeń liczba bezrobotnych na tere-
nie Wilna sięga ponad 5700 osób.
MW stosunku do tygodnia poprze-
dniego bezrobocie zwiększyło się
o 29 osób.

RÓŻNE.
— Kino teatralne od 1 stycznia

1933 r. Dowiadujemy się, że Z. A.
S. P. dąży do jaknajszybszego
uruchomienia kina w Wilnie, któ-
re mieścić się będzie w lokalu
sali miejskiej. W związku z tem
we wspomnianym lokalu przepro-
wadzana jest instalacja niezbęd-
nych urządzeń. W: tych dniach zo-
stanie zainstalowany zakupiony
aparat dźwiękowy. Uruchomienie
kina nastąpi w pierwszych dniach
stycznia r. prz.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Herbaciarnia N. O. K. dla bezro-

botnej inteligencji składa serdeczne po-
dziękowanie za ofiary w produktach:
p. Horodeckiej, N. N., p. Marji Gruziń-
skiej, p. J. Dmochowskiej, p. Kiersnow-
skiej, N. N., p. pr. Karaffa Korbut, p. Ale-
ksandrowiczowej z  Gejlasz, p. Helenie
Dowgiałłowej, p. Marji Głogowskiej z
Rudnia, p. Notorkowiczowej, Hurtowni
herbaty z Poznania, p. Ludwikowi Ostrej-
ce, p. Sz, p. Emilji Maleckiej, p. prof.
Muszyńskiej, p. Safarewiczowej Adeli,
p. Straszyńskiej, p. Bakszewiczowej, М

N., p. Krejgier, N. N., p. Zawadzkiej, p.
Chmielewskiej.

Za ofiary w pieniądzach: Zrzeszeniu
Pracowników Banku Pol., Ofiarodawcom
na listę Nr. 7 w Banku Ziemskim, p. Sko-
rupskiej, Ochronie Kobiet, p, Hryniewie-
ckiej, ks. sup. Rzymełce, N.N., N.N., p. Go-
rzuchowskiej, ofiarodawcom przez „Dz.
Wileński”, N. N, p. Grabskiej, N. N., p.
Z. Košcialkowskiej, N. N., p. Marjanowi
Wolbekowi, p. Z. Cedrońskiej, ks. Hry-
niewskiemu, p. Olszewskiej, pr. Muszyń-
skiej, p. Siemaszkowej p. Smieciuszew-
skiej, p. Hani №, p. Zapaśnikowej,
Ermanowej, p. Monkiewiczowej,

N., p. Majerowej, E Safarewiczowej, p.
Wolbekowej, p. J. K., Pol. Radjo, p. Lew
kowiczowi Gedeonowi, p. Jadw. Ducz-
manowej z Koropniszek, p. L. Malachow-
cowej, Žrzeszeniu Banku Rol., p. Jadwi-
dze Dzieślewskiej ze Lwowa, p. Moszyń-
skiej, p. Makowieckiej.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego.
Zamiast kwiatów na grób ś. p. Ka-

zimierza Droueta na opłatek dla nieza-
możnych uczenic Żeńskiej Szkoły Zawo-
dowej im. św. Józefa — Helena Niemen-
towiczówna 5 zł, A. Jastrzębska 2 zł.

Zamiast wieńca na trumnę ś. p. Ka-
zimierza Druetta na najbiedniejszych do
rozporządzenia T-wa Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo "(IV konf.) —
D. H. P, Kalita i L. Zabłocki i S-ka 50 zł.

Teatr1muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka. Popo-

łudniówka „Szwejka”, Dziś, o godz. ej
pop. jedyne przedstawienie popołudnio-
we „Artystycznego Tournee“ z dyr. L
Czarnowskim i L. Wyrwiczem na czele,
Grana będzie znakomita sztuka Haseka
„Dzielny wojak Szwejk”,
— Pożegnalne przedstawienie „Dziel

nego wojaka Szwejka”, Dziś, o godz. 8-ej
wiecz. pożegnalne przedstawienie „Arty-
stycznego Tournee', Kto nie widział
jeszcze kapitalnych kreacji L. Czarnow-
skiego (rola tytułowa) w „Dzielnym wo-
jaku Szwejku”, powinien dziś koniecznie
pośpieszyć do Teatru na Pohulance,
— „Zygmunt August“ po raz ostatni

ukaże się na scenie Teatru Wielkiego w
poniedziałek o godz. B-ej wiecz. Ceny
zniżone o 50 proc. Wtorek i dni następ-
nych „Sprawa Dreyfusa”.
— Dziś bezpłatny poranek „Nie-

bieskiego ptaka” dla najbiedniejszych
dzieci Wilna!
— Noworoczny upominek dla pro-

wincji. Będzie nim kapitalna sztuka Ga-
brjeli Zapolskiej „Panna Maliczewska”,
z którą w dniu 2 stycznia 1933 r. wyru-
sza Stały Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich Z. A. S. P. w Wilnie na arty-
styczne tournee po Wileńszczyźnie.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Wy-
stępy Janiny Kulczyckiej. Dziś teatr
„Lutnia* czynny będzie dwukrotnie. Po
południu o godz. 4-ej i wieczorem o godz
8.15, ukaże się po cenach zniżonych ope-
retka Kalmana „Fijołek z Montmartre".
— Zniżki do teatru muzycznego

„Lutnia* Teatr muzyczny „Lutnia“ po-
stanowił wydawać bloczki zniżkowe do
tego teatru dla wojska, urzędników pań-
stwowych, szkolnictwa, oraz pracowni-
ków instytucji prywatnych.

W tym celu należy do kancelarji
teatru muzycznego  „Lutnia”* nadsyłać
listy personelu, zatrudnionego w danej
instytucji, wzamian wydane będą imien-
ne bloczki zniżkowe, ważne na wszystkie
przedstawienia (premjery, dni świątecz-
ne) tego teatru od dnia 1-go stycznia
1933 r. Kancelarja teatru czynna od godz
ć0 — 2 pop.

— Audycja Polskiego Towarzystwa
Muzyki Współczesnej odbędzie się dzi-
siaj w lokalu Związku Literatów przy ul.

Ostrobramskiej 9 przy współudziale pp.
Walentyny Czuchowskiej (śpiew), Adeli
Bay (fortepian), S. Czosnowskiego (klar-
net) i T. Szeligowskiego (objaśnienia i
akompanjament). Początek punktualnie o
„godz. 8-ej wiecz.

— Wystawa minjatur oraz ilumina-
cji Artura Szyka, otwarta w gmachu Izby
dla Handlu i Przemysłu, przy ul. Mickie-
wicza 32, jest niewątpliwie jedną z naj-
ciekawszych, jakie odbyły się w Wilnie.
Fenomenalny talent Artura Szyka służy
gloryfikacji wielkich czynów dziejowych,
jakim był Statut Kaliski, Historja walk o
niepodległość Stanów Zjedn., Pakt Ligi
Narodów i Epopea Simona Bolivara. Wy-
stawa otwarta jest codziennie beż przer-
wy od godz. 10 rano do 7 wiecz.

 

Popierajcie Polską =
Macierz Szkolną.

DZIEKNIEMILESSMI

Samobójstwo wice-dyrektora Robót
Publicznych inż. A. Przygodzkiego.

W dniu 17 b. m. rano władze
bezpieczeństwa oraz wojewódzkie
zostały zaalarmowane wiadomo-
ścią, iż wicedyrektor Robót Pu-
blicznych Wileńskiego Urzędu
Wojewódzkiego odebrał sobie ży-
cie. Na wieść o tem niezwłocznie
na miejsce wypadku udała się ko-
misja lekarsko-śledcza.

Inż. Przygodzki w ostatnich
czasach zdradzał objawy zdener-
wowania. Mimo, iż skarżył się,
że czuje się niezdrów, do biura
przybywał punktualnie. Przed-
wczoraj brał nawet udział w po-
siedzeniu miłośników Wilna i
w obradach dwóch innych towa-
rzystw, gdzie jest członkiem za-
rządu.

Onegdaj w biurze uskarżał się
na bóle głowy. Gdy jednak dy-
rektor Zubulewicz proponował mu
urlop, odmówił i miał objąć cza-
sowo funkcje dyrektora, gdyż
dyr. Zubulewicz z dniem dzisiej-
szym zamierzał wyjechać na urlop
świąteczny,

Opuścił biuro w dość pogod-
nem usposobieniu. W| domu czuł
się dobrze. Dopiero późnym wie-
czorem zdradzał pewne objawy
zdenerwowania i podniecenia, na
co jednak w domu nie zwrócono
specjalnej uwagi.

Po nieprzespanej nocy inž.

Odnaleziono miejsce,

 

Przygodzki około godz. 8 rano
opuścił mieszkanie przy ul. Bak-
szta 14 i pożegnał się z żoną. Na-
gle jednak powrócił do swego ga-
binetu, tłumacząc, iż czegoś za-
pomniał. Po pewnej chwili do-
mownicy usłyszeli huk wystrzału
rewolwerowego. Gdy małżonka
p. Przygodzka wbiegła do gabi-
netu, zastała męża nieżywego z
przestrzeloną głową, opartego o
krawędź biurka. |

Po zaalarmowaniu władz i Po-
gotowia Ratunkowego, którego le-
karz zdołał już tylko stwierdzić
zgon, zwłoki inż. Przygodzkiego
zabezpieczono.

A. Przygodzki osierocił żonę i
dwoje dorosłych dzieci, studentkę
i studenta U, S. B.

Jak się dowiadujemy, bezpo-
średnim powodem targnięcia się

na życie własne ś. p. Przygodz-
kiego była niemożność wyliczenia
się z sum Wileńskiego Tow, Prze-
ciwgruźliczego, którego zmarły
był skarbnikiem.

Na skutek znanego tragiczne-
go wypadku z prezesem Czerwo-
nego Krzyża ś. p. Uniechowskim,
specjalna komisja  ministerjalna
przeprowadziła niedawno kontrolę
rachunków Tow. Przeciwgružli-
czego.

gdzie spadł meteor.
Profesorowie uniwersytetu i tłumy włościan obiegają gościa

międzypianetowego.

Na wieść o upadku wielkiego

meteoru w pobliżu wsi Klepacze

gm. rudziskiej 0 czem wczoraj

obszernie donosiliśmy, na miejsce

wypadku wyjechała specjalna ko-

misja z dwoma profesorami uni-

wersytetu na czele, która zajęła

się odszukaniem miejsca upadku
meteoru. Ponieważ w ciągu dnia

16 b. m. nie udało się odnaleźć

miejsca upadku meteoru, komisja

powzięła przypuszczenie, że me-

teor spadł po stronie litewskiej.

Jednakże w dniu 17 b. m. komisja

natrafiła na miejsce upadku me-

teoru. Meteor olbrzymich roz-
miarów spadł w odległości 1800

mtr. od wsi Klepacze po stronie

polskiej. Zarył się on głęboko
w ziemi, Wyrwa, jaka powstała

wskutek zarycia się w ziemię me-

teoru, wynosi przeszło 20 mtr.

średnicy.

Na miejsce upadku meteoru
przybyły tłumy okolicznych wło-

ścian. Miejsce upadku meteoru

ogrodzono i postawiono straż po-

licyjną. Prace komisji potrwają

kilka dni.
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Spóźnione plany.
W. dniu 5 grudnia odbyło się

posiedzenie żydowskiej gminy w

Warszawie, na którem, na wnio-

sek sjonistów, była poruszona

sprawa wystąpień przeciw żydom

w kraju. Przy tej sposobności dr.

Gotlib w imieniu sjonistów, czyli
t. zw. bloku narodowego, zatrącił

o judofobję w Polsce wogóle:
„Należy zdać sobie sprawę z tego,

co się dzieje i o co tu chodzi. Ostatnio
istniały spokojne warunki w kraju inagle

rozpoczęła się dzika naganka przeciw

żydowskiej młodzieży akademickiej”.

Poprzednio występowano prze-

ciw kupcom, rzemieślnikom, obec

nie zaś skierowano akcję przeciw

studentom.
Środki, stosowane przez rząd

w walce z judofobją, nie są do-

stateczne:

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 19 grudnia.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.

meteor. 14,45: Muzyka niemiecka (płyty)

15.15: Giełda rolnicza. 15,25: Audycja
dla dzieci. 15.55: „Muzyka w Wilnie” —

pogad. 16.15: Zapomniane płyty. 16.25:

Lekcja francuskiego. 16.40: „Narciarstwo

wileńskie", 17,00: Recital fortep. 18.00:

Muzyka lekka. 19.00: „Z literatury gdań-

skiej” — odczyt. 19.15: Wil. kom. spor-

towy. 19.30: „Na widnokręgu”. 20.00:

Skrzynka poczt. techn. 20.15: Transm.

z Teatru Wielkiego w Warsz. 21.05:

Wiad. sport. 21.15: Opera z płyt (Wert-
her” —— Masseneta). 23.25: Kom. meteor.

23,30: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Przez słuchawki — po książki i zabawki.

Dla pilnych słuchaczy radjowych

koncertów dla młodzieży przygotowała
rozgłośnia wileńska miłą niespodziankę.
Będzie to pierwszy konkurs, polegający
na odgadywaniu tytułów utworów mu-
zycznych, które nadane zostaną z płyt
gramofonowych dzisiaj o godz. 18-ej. W
konkursie brać mogą udział dzieci i mło-
dzież od lat dwunastu. Za najlepsze roz-
wiązania wyznaczony został szereg na-

gród w postaci książek obrazkowych,

ofiarowanych przez księgarnię św. Woj-

ciecha oraz wiele zabawek, ofiarowa-
nych przez firmę Borkowski w Wilnie.
Będzie to więc prwdziwy konkurs gwiazd

kowy dla młodego pokolenia radjosłu-
chaczy.

Niedzielny koncert wieczorny.
W niedzielę o godz. 20 Rozgłośnia

Wileńska transmitować będzie w sali
Związku Literatów w Wilnie audycję,
poświęconą współczesnej twórczości mu-

zycznej. W programie „3 pieśni Szalone-
go Muezzina“ Karola Szymanowskiego,
2 uty japońskie P. Perkowskiego, utwory
fortepianowe Skrjabina i Prokofjewa, na-
stępnie Rapsodja na: klarnet Debussyego
iin, Wykonawcy: Walentyna Czuchnow-
ska (śpiew), Adela Bayówna (fortepian),
Sylwester Czosnowski (klarnet), Tadeusz
Szeligowski (akompanjament).

Z wędrówek mikrofonu.

W. poniedziałek o godz. 16.40 spra-
wozdawca sportowy Polskiego Radja p.
Jarosław Nieciecki, zaprowadzi radjo-
słuchaczy za pomocą mikrofonu do jed-
nego. ze sklepów sportowych w Wilnie,
gdzie odbędzie się rozmowa na temat
najaktualniejszego obecnie sportu, mia-
nowicie — narciarstwa.

Opera Masseneta.
Tegoż ша `о godz. 20 rozgłośnia

warszawska nadaje operę J. Masseneta
„Werther“ która dotychczas nie była
jeszcze nadawana w radjo w całości. Ta
piękna, romantyczna opera nagrana zo-
stała w znakomitej obsadzie z G. Thil-
lem i Feraldi w rolach głównych.

„Jakkolwiek rząd  przedsiębierze
środki policyjne, nie zastosował on jed-
nak niezbędnych środków propagandy
między polską młodzieżą, jak również
nie prowadził w wyższych uczelniach i
innych szkołach, w prasie, w literaturze,
odpowiedniej akcji uświadamiającej, któ-
raby wogóle uniemożliwiła podobne wy-
stąpienia. Rząd tego dotąd, niestety, nie
robił”,

„Mówca krytykuje ortodoksów,
którzy dlatego nie są atakowani
przezpolskie społeczeństwo, że
nie cisną się, jak sjoniści, do
polskich uczelni:

„Ale jak bez tego wyglądałoby ży-
cie żydowskie? Walka z nami rozpoczęła
się, kiedyśmy zaczęli wydawać żydow-
skich lekarzy, adwokatów i inżynierów”.

Żydzi mają takie „prawo” do
studjów w uniwersytetach pol-
skich, jak i rdzenne społeczeń-
stwo:

„Wam, panowie z „Aguda'* (organ
ortodoksji, przyp.), jest obce uczucie, że
nasze dzieci posiadają takież prawo do
nauki na wyższych uczelniach, jak ich
dzieci. Wy pomagacie naszym wrogom,
gdyż, sprzedaliście się sanacji za tanią
cenę".

2 Sjoniści nie cofną się z drogi
sjonizmu:

„Nie zamierzamy — kończy dr. Got-
lib — zejść z drogi, po której idziemy —
drogi sjonizmu i postępu. Zamierzamy
kroczyć naprzód i odbudować z powro-
tem naszą Jerozolimę",

Niedługi już czas, kiedy nawet
ślepi i głusi z gojów zorjentują się,
co to jest „sjonizm”. Jaką treść
on zawiera, na to wskazuje wnio-
sek, zgłoszony (patrz „Hajnt” z 8
grudnia) na temże posiedzeniu
przez grupę wymienionego dr.
Gotliba:

„Rada gminna stwierdza, że zwal-
czanie przez rząd antyżydowskich wy-
stąpień jedynie środkami policyjnemi nie
może być uważane za dostateczne, Celo-
wawalka z zoologiczną judofobją endecji
będzie tylko wówczas, kiedy sam rząd
usunie przyczyny ekonomicznej i poli-
tycznej judofobji i wprowadzi w życie
faktyczne obywatelskie i narodowe rów-
nauprawnienie żydowskiego narodu w
Polsce",
Plan sjonistów jest prosty i jasny:
w Erec Izrael dążą do uzyskania
praw narodowości panującej i tam
odmawiają Arabom równoupraw-
nienia, zarówno pod względem po-
litycznym jak i gospodarczym. W
Polsce natomiast dobijają się ta-
kich samych praw, jakie przysłu-
gują ludności rdzennej, więc chcie
liby być współ$ospodarzami. Plan
ten oparty jest na przedwojennem
przeświadczeniu o naiwności i śle-
pocie ludności nieżydowskiej i jest
spóźniony o całą generację.
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Radość i Szczęście...
dzieci to ładna choinka naj-
większy asortyment ozdób
choinkowych. Świece, zimne
ognie, śnieg, lichtarzyki I t. p.
po cenach najniższych tylko
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Zawsze pozostają najlepszemi|

Żądajcie oryginalną „Złotą
Renetę*, miód „Piast

|  szempan Reino dos Reineties“
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Wykrycie przy ul. Trockiej prymitywnej
«mennicy».

W dniu wczórajszem władze
bezpieczeństwa publicznego wy-
kryły w śródmieściu przy ul. Troc-
kiej fabrykę fałszywych 10-cio i
2 złotowych monet.

Fabryka fałszywych monet
mieściła się w mieszkaniu i war-
sztatach mechanicznych Szai Elja-
szewicza zam. przy ul. Trockiej 16.

Szaja Eljaszewicz wspólnie ze
swym kuzynem Ablem Eljaszewi-
czem zdołali słabrykować przeszło
500 sztuk fałszywych monet nowe-
go i starego typu. Część z tych fal-
syfikatów zdołali fałszerze puścić

 

Wzrost przemytu
z Niemiec do Polski.
Straż graniczna zaobserwowa-

ła, iż od pewnego czasu wzrósł
znacznie przemyt różnych towa-
rów z Niemiec do Polski, W związ
ku z tem na granicy zwiększono
posterunki i przychwycono kilka
większych transportów przemytu.

Wiszczęte śledztwo przez Straż
Graniczną dało sensacyjne wy-
niki.

Okazało się, że niemieckie
władze celne popierają przemyt
do Polski. Dotychczas jak stwier-
dzono, przemytników dostawiali
do granicy niemieccy urzędnicy
celni tylko do godz. 6-ej popołud-
niu i tylko na drogach celnych.

Tajemnicę wzrostu przemytu
do Polski wyjaśniło nowe „udo-
godnienie'" władz niemieckich.

Obecnie przemytnicy mogą
przekraczać „zieloną“ granicę do
Polski w dowolnych miejscach w
czasie jaki im najwięcej do prze-
mytu odpowiada — tj. w nocy.

Urzędnicy zaś celni, którzy
dostawią przemytników do grani-
cy po godz. 6-ej popołudniu aż do
rana otrzymują dodatkowe wyna-
grodzenie, specjalny dodatek za
pracę w godzinach nadliczbo-
wych!

Aresztowania.
Ubiegłej nocy w Warszawie

policja dokonała masowych rewi-

zyj i aresztowań wśród komuni-
stów. Po dłuższej obserwacji zli-
kwidowano jaczejkę komunistycz-
ną, ukrywającą: się pod firmą

„Kółka Literackiego”. (W dzielni-
cy żydowskiej dokonano 80 rewi-
zyj, aresztowując 50 działaczy wy
wrotowych, których osadzono w
areszcie urzędu śledczego. Re-

wizje były przeprowadzone w
związku z organizowaniem przez
komunistów t. zw. „Dnia Głodu w
dn. 15 bm. Śledztwo trwa.

Kto wygrał
na loterji.

W drugim dniu ciągnienia głó-
wne wygrane padły па losy na-
stępujące:

Zł. 10.000 nr. 28555 53806.
ZŁ. 5,000 nr. 137773.
ZŁ. 2.000 nr. 74873,
ZŁ. 1.000 nr. 8892 29577 145346

146522.
ZŁ 500 nr. 6650 8868 14323

32399 53925 58647 64089 107660
115239 125481.

ZŁ 400 nr. 7555 12020 23483
57075 68505 70153 75207 88017
103763 116433 125139 126469
135551 139998 142430.

Zi. 250 nr. 18243 31965 79763
96464 98751 116210 118372 124104
124582 129105 129480 140579
141523,

ZŁ 200 nr. 1568 4012 5110 6266
17708 18273 21892 23760 952
25625 30847 37369 45813 54564
55015 58151 63089 64646 7828
83812 86822 99545 100070 103487
109310 110230 114165 123109
123313 126570 131373 136774.

Premja 50.000 zł. zostanie po-
dzielona między następujące po-
nownie wygrywające losy:

Nr. Nr.: 2150 3258 5377 5649
6642 7863 15134 17027 18675

53337
60776
71399
87494
125139
137003

 

53806 58728 58810 60716
62848 63874 66132 68795
71502 73140 78294 87425
88183 123049 124382
128242 131399 135085
144789 145320.
WARSZAWA (Pat). W 3-cim

dniu ciągnienia II klasy 26 Pań-

stwowej Loterji Klasowej głów-
niejsze wygrane padły na numery
losów:

50 tysięcy zł, — na Nr. 120.932,
po 15 tysięcy zł. wygrały numery
30.143 i 55.619. Wygrana 2 ty-
siące padła na numer 141.208,

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

w obieg, część zaś w ilości 86
sztuk 10 złotowych monet i około
120 dwuzłotowych monet znalezio-
no ukryte w worku.

Podczas przeprowadzonej re-
wizji wykryto klisze, cynę, srebro
oraz narzędzia do fałszowania mo-

net.
Aresztowani Eljaszewicze przy-

znali się do winy i oświadczyli, że
do fałszerstwa zmusiła ich chęć
„zarobienia” pieniędzy na wyjazd
do Palestyny. Fałszerzy areszto-
wano,

GUMA@Ь,
asRYBY

żywe

Karpie, Szczupaki i inne
SANDACZE

żywomrożone
poleca

D-H St. BANEL i S-ka
ul. Mick'ewicza ?3, tel. 8-49

CENY RYNKOWE. =
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SZKICE I OBRAZKI,
PRZESĄDY.

Są jeszcze jednak

na świecie...

Mimo wieku radja,

skrajnej nędzy.

Nie pomogą takiemu żadne perswa

zje ani zdrowy rozsądek.

Jest przesądny i koniec.

A żeby to tylko kobiety przesądne

były.
Nie! Znam wśród mężczyzn ludzi

tak przesądnych, że śmiech bierze.

Kolega mój Kleofas jest do tego

stopnia przesądny, że nie położy się za

nic do łóżka o ile naliczy, że będzie

trzynastym w szeregu ludzi już w tym

łóżku leżących.
Moja siostra bardzo nie lubi, gdy

kładę się z kaloszami i w gorsowej ko-

Szuli od iraka do łóżka.

Zaraz ma to coś nadzwyczajnego

oznaczać, jakby niewiem co się stało.

Raz wyjechała ona z Wilna na

dwa tygodnie do Warszawy i zamknęła

przez omyłkę psa wmieszkaniu.

Pies wył z głodu, a ludzie powia-

dali zaraz, że ktoś umrze,

No i co?! Nic się nie stało, a nawet

pies nie zdechł bo zżarł tylko z głodu

trawę z kanapy i wszystkie świece

stearynowe.

Albo inoja ciotka?! Aż przykro na-

wet patrzeć na tę sędziwą i mądrą ko-

bietę. Przesądna do bezwstydu.. Zanic

mie chce się położyć do trumny. Cho-

ciażby nawet na żart. Naprosiłem się,

naperswedowałem — nic.

I za nic nie chce napisać testamen-

tu — bo powiada, że dostanie anginy.

Przychodzę do Marjana, ten mnie

zaprasza na obiad.

Nalewa zupę, mnie, żonie, teściowej,

dzieciom...

wa Ślicznie i
dorowa.

Ja jestem głodny, jem aż się uszy

trzęsą, i patrzę na Mhrjana. A ten zupy

nie je i uśmiecha się.

— Czegoż zupy nie jesz Marjanie?

— Bo dziš poniedzialek!

— No to co?

— Jestem przesądny, a tobie sma-

kuje?

— Bardzo!
— No to jedz z Bogiem.

Zjadłem i pytam się człowieka co

to za przesąd,

U
L

ludzie przesądni

elektrycznošci i

pięknie, Zupa pomi-

A on powiada.

— Głupstwo! Tylko nalewając so-

bie zupę zauważyłem na dnie wazy ugo-

towanego szczura. Żebyś wiedział jak

pięknie był ugotowany i jaki tłusty.

Od tego czasu nie lubię ludzi prze-

sądnych bo kto wie co pod pretekstem

takiego gusła siedzi?
Albo dziś rano.
Przychodzi do mnie taki gość z iz-

by skarbowej i pokazuje karteluszek ja-

kiś.
— Co to jest? ;

— Nakaz na trzynaście złotych

groszy siedem.

— No to co?

— Niech pan zapłaci, Dziś jest
ostateczny termin. Р

— Przesąd drogi panie. Nie uznaję

jakichś terminów. Zapłacę za kilka mie-

sięcy.. to wszystko jedno.
— Ależ ustawa przewiduje...

—Nie przewiduje, nie przewiduje
bo jakby przewidziała toby przewidzieć
musiała, że ja nie mam pieniędzy.

Wszystko to są ludzkie przesądy,

których żaden rozsądny człowiek nie

uznaje.

M. Junosza.

 

 

 

Sala do wynajęcia |
na odczyty i zebrania —

Orzeszkowej 11 —
od 11—5 i od 6—8 wiegz.

 

 



Z KRAJU.
Szczęśliwe ocalenie żywcem zasypanych robotników.

We wsi Mejrany pow. brasław-
skiego wydarzył się nieszczęśliwy
wypadek, który jest żywo komen-
towany przez mieszkańców wsi.
Podczas budowy głębokiej studni
dwaj robotnicy. Stanisław Marci-
nowicz i Antoni Gawluk zostali
zasypani ziemią i przygnieceni
rusztowaniem, które spadło na
nich. Wszelka akcja wydobycia
robotników była bezskuteczna,
śdyż obawiano się by robotnicy
nie udusili się. W: ciągu całego
dnia 15 b. m. nie można było za-
sypanych ziemią wydostać na po-

dzeniu kilku saperów dnia następ-
nego zasypanych robotników zdo-
łano uratować. Obu robotników
wydobyto na powierzchnię ziemi
zupełnie nieprzytomnych i bez
oznak życia. Dopiero po godzinie
zdołano przywrócić ich do życia.
Obu robotników cudem ocalonych
skierowano do szpitala.

Poświęcenie gmachu Komu

SŁONIM. (Pat). Po zakończe-
niu obrad Rady Nadzorczej Komu-
nalnej Kasy Oszczędności w Sło-
nimiu ks. dziekan Swirkowski do-

___DZIRNNIE MILRABEJ

z pogranicza.
Zabawa strazników litewskich w
Konierencja graniczna polsko-

litewska w sprawie przesunięcia
bezprawnie wiech granicznych
przez patrole litewskiej straży
granicznej, która odbyła się na od-

przesuwanie wiech granicznych.
cinku Dziernowo (Loždzieje) do-
prowadziła do porozumienia. Lit-
wini zgodzili się na ustawienie z
powrotem wiech granicznych i
nieprzesuwanie ich nadal.

Dwaj studenci sowieccy uciekli do Polski,
Z pogranicza donoszą, iż wczo-

raj rano na odcinku granicznym
Radoszkowicze na teren polski
zbiegło dwóch obywateli sowiec-

nalnej Kasy Oszczędności.

śmachu Kasy. Na uroczystości o-
becni byli poza członkami Rady i
Zarządu Kasy, zaproszeni goście
ze starostą Koślaczem na czele.

kich. Są to Maksim Bujnakow i
Andrzej Danilewicz, obaj słucha-
cze wyższej szkoły technicznej w
Mińsku. Powód ich ucieczki jest
narazie niewiadomy.

Litwa pogranicze polskie obsyła agitatorami.

Na pograniczu polsko-litew-
skiem ostatnio zatrzymano kilku
osobników, przybyłych nielegalnie
z terenu Litwy. Osobnicy ci nie

Mierzył do wilka a omal nie
zabił strażnika granicznego.

Ubiegłej nocy na odcinku gra-
nicznym Michniewicze do patrolu
K. O. P. nieznani sprawcy oddali
kilka strzałów rewolwerowych.
Na szczęście nikt z żołnierzy nie
ucierpiał. Przeprowadzone docho-
dzenie ustaliło, iż strzelało dwóch
osobników, ukrytych w zaroślach,
znajdujących się koło wsi Stańki,
Jednego z osobników zatrzymano.
Okazał się nim Marczyk Bazyli,
który oświadczył, iż strzelał nie
do patrolu tylko do wilka

Szw

mogą wytłumaczyć swego pobytu
na terenie polskim, wobec czego
skierowano ich do dyspozycji
władz śledczych.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 17. XI1.1932 r.
Dewizy:

Belgja 123,65—!123,63—123,95—123,33
Gdańsk 173,35—173,78—172,92.
Londyn 29,54 --29,
Nowy York 8,925
Kosy York kabel
Paryż 34,85—34,94—34,76,

58—29,70.--29,42.
845--8.905

8,929—8,949—3,909,

 

  

  

ajserjn 171,80—172,23—171,37.
Berlin w obr. prywatnych 212,50.
Tandencja przeważnie utržymana.

Papiery procentowe:
3 g Buduwia: a 34,00—00,00
Pożyczka Inwestycyjna 99--98,50.
5°\, konwers. 40,00.
6'/, dolarowa 57,25 57 (drobne).
4%, dolarowa 51,60—51,75,
T, stabilizac. 54,13 — 54— 53,50 —

53,73—54 (drobne).
8°/, obl. kom. B. G. K. 93.
4'|.'|, L.Z. ziem. 33,50 -33,25(drobne)
4'|ę warszawskie 40,00.
5% Warszawy 43,50.
8, Warsz. 44—41,50—42,25.
Tendencja słabsza.

Dopiero po sprowa-wierzchnię. konał w dniu 15 b. m. poświęcenie

 

  

  

 

DŹWIĘKOWY CENY KRYZYSOWE:” Dziś! Prze-
KINO ои bój iu] lo" JACK BUCHANAN. Parinerka | ł
TEATR «HE L ROS$» | Balkon 40 I 48 gr. Gwkaie"Wiednia Jasnowlosa ANNA NEAGLE. Nad Ropań RR adena a ŚWIEŻY

ulica Wileńska 38, tel, 926. Parter 75 I 85 gr. 1-szy seans geny zniżone. Seanse o g. 4, 6, 8 | 10,15. RYBI TRAN 52

Dziś premjerai Tajnivi wschodnich haremów w przepysznych «BIAŁA ODALISKA» ai
Eno. CASINO

wielka47. tel. 15-14.
pałacach ksiecia AL-HADIEGO odsłania rewelacyjny film

szy konkurent KIEPURY DON JOSE MOJIKA. Nad program niezwykła wesoła komedja z udziałem FL!P i FLAP.

Dlatego tóż ha święta piec należy

  

 

2)
_
  kupca, a w razie wyczerpania za

Dobranoc Wiedniu!

 

według

nadesłaniem znaczkóv* wprost w firmie

HB

 

Arcydzieło śpiewno-muzyczne z bohat. f. „Monte Car-

 

Początek o godz. 4, 6, 8 | 10.20, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny od 25 gr.;

 

DZ I Ś! wspaniały podwójny program. 1) Najpotężniejsze arcydzieło fenomenalnych gwiazd ekrana SILVIA SIDNEY

me. AU

Dra OQetkera wypróbowam
Tylko takie pieczywo wygląda wspaniale, smakuje przepysznie i służy każdemu.

Mnóstwo praktycznych przepisów na pieczywo gwiazdkowe zawiera Dra Oetkera nowa książeczka z prze”
pisami „F“ obejmująca 61 stron druku i 8 barwnych tablic. Książeczkę w cenie 40 gr nabyć można u swego

RRC

 

GUSK GER

 

Witaminowa cze
Cukierki od kaszlu poleca

SKŁAD APTECZNY i PERFUMERYJNY

GEM.OŁAWA.
iš

  

BERGENSKI,.
———————

  

 

wwie lośisiadmie
że tyliiso co mujiepsze sprawia w dosniuu radośŚĆ.

ych przepisów.

    

 

    

środki odżywcze:
VOMALTYNA,;JEMALT,

kolada: z rybim'tranem.
   

————a6 pok. mieszkanie z wy
godami, nadaje się dla
lekarza, adwokata, Ś-to

* Jaūska 11, u dozorcy.

Mieszkanie pięciopokojo-
we, odremontowane, sło-
neczne, wszelkie wygo-
dy, tamże jednopokojo-
we z kuchnią, wodocią-
giem. Zakretowa 11. Do-
zorca wskaże. 911
 
    J. SZAMBEDAŁ

     

 

 

 

 

DZWI KINO- » a eni«PAN. ы kyll 1 Mr H 8 ński i ч„"Ё;\__‘т&… Tel-528. |ug"FREDRIC MARCH Blaski i Cienie Miłości ? šzemeoėsks India Moc na Riwierze. porpSaPrzepyszna muzyka. — Spiew. — Tańce. Humor. | W. Pohulanka 14 (vis'a vis Teat Wielki ) montowane wszelkie wy-
— Ji Wa , „av atru elkiego). | gody 2 piętre Wileńska

25 m.9.IWIĘKOWY KINO-TEATR Sensacja dla Rosyjskie śpiewy, chór kozaków I trń- Egz. od roku 1901. r ы‘Йоььушоош Wilna. Wersja «W o Į g aю Ww o Į g @» «e. Wroli głównej H. SCHLETOW. Re-oszuzummea Mieszkanie do wynaję-dźwiękowa й: żyserja W. Turżeńskiego, twórcy „Troj- „ са 3 pokoje newoodre-
MICKIEWICZANr.22, tel. 15-28, ki“. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej. ŁYŻWY pożóowana w„zuterenie

w wielkim wyborze ы '‚:Ё‚ЁЁ"З’а.:ЁкЁ.' лSPA A. Buster Keaton, W a=ai. WIELKA „PAN | pRzysEzbżA 50WILNA YCIERACZKI i druciane. |Dowynającia pokój lada
SŁ a `

d 7 z luże wewnętrz. wszelk.

T NE TTT NAKTIS DYSZEWROTE COZAAR 12 MARIA SOASTKD ITG IS I WGA SZCZOTKI abi domuwego i tech wygody, može byč ume-
blowany i z utrzym. dla

 

 

 

 

в NADZWYCZAJNA OKAZJA. й solidnego pana (pani) wJJAM SAPNOsa| WIĘGTEL Korc „Prog PIECE  „....:». A
= r = kryzys gospodarczy zniżyliśmy znacznie ceny na- й ę iemiecka3 m. 11. 897-
= 8186 X GALANTERJA = sa towarów. Dla przekonania wysyłamy niżej K 0 K s wszystkich koksowni najtaniej S H K —Е Ž 5dło Polskie* == podane komplety, które są niezbędne dla każde- ! BRYKIETY H.M.w szczelnie w firmie ы s ules Za. pai 4
= 99 ro EZ go domu. * zamkniętych I zaplombowanych wozach. RÓŻNE 1= Wilno, Wileńska 29 = Tylko za 13 zł. ; Przedst. Handl. Przemysł. Wilno, Zamkowa 3, tel. 14-06.
= POLECA NOWOŚCI SEZONOWE = YSISTŲŲ I ,Švsisi poslower meski Ib damki || M DE U L L, Wilno s RRRW A
= == w różnych ang. deseniach w dobrym gat,1 ubra- a , ? PANAMAI

=, i : Praini rzędEUDZIELAMY RABAT ŚWIĄTECZNY. nie meskie cajgowe w dobrym gat. 4 mir. Tweedu Biuro: Jagiodeńska 3, tel. 811. z < el omystjęta1571 Ct— ną elegancką suknię damską we wszystkich bNir g а i L k Skład: oczniea własna, Kijowska 8, tel. 999. stąpię. Wileńska 27—6.SI6 asi m9 pa
Ё T ‚ Pierw. i - OSwetry,dźempry,pofczóch)żempry.po czochy,kołdry,| szego kompletu doliczamy 2,50 gr. tyt. opakowa- zez Peasae paris Najsłynniejsze światowe Kryzysowa prainia

zj > р hįniai opł. poczt. J. ZAKRZEWSKIEGO Fpowegi lekarskie stwier- przyjmuje do praniebieliznę męską I damską po cenac Tylko za 22 zł. 50 śr. ^ . DĄ dziły, że dużo chorób bleliznę _ wszelkiego
najniższych poleca wysyłamy: aazk bolego „Ragas й \Шпэо. ul. Wileńska Ni s: powstaje z powodu ob- rodzeju jo cenach

0D Prima” szer. 80. w dobrym gat. mtr. oksłordu Ceny znacznie, zniżone. 8-0 o strukejl. ryzysowych. uł.

trma l. KLODECKI aas FLET aspo Ex balių Chory Adak ab POWAPIRYSCYSA pana zac cho- mił „rę 5 vis * a !
. ь oz Ф rób, zanieczyszcza krew| tworzy złą przemianę materji. |POS i4 kowe w dobrymPracownia gorsetów i blustonoszów.| wszelkiego rodzaju, 6 mie. ręcznikow: за ЕВ er Słynne od 50 lat

Resztki z rabatem Boe |b „oboryteść pazc delay> 1 II. M. Cymbler *Kupno Watym świecie ZIOŁA Z GÓR HARCU (i. La] „powaOZEa; Tylko za 32 zł. 90 śr. WENERYSZNE,SKÓRNE, Sprzedaż š są dobrym środkiem przeczyszczejącym, ułatwiają funkcję organów ь
ARRASAINA ZP ZOWREOZTPZEZERIZZEREGZERÓA („,.ylamy: 1 Ubranie męskie gotowe bostonowe ło Tel. 15-64 trawienia, wzmacniają organizm I pobudzają apetyt. Wytwórnia sztacznych: kwiatów.

EWICZ z odpowiedniemi dodatkami w kolorze granato- į 12 róg Zioła z Gór Hercu Dr. Lauera zostały nargrodzone na wystawach le:|| Wilno, Zamkowa 17 m.12.
WITOLD JUR wym i czarnym w dobrym gat. 4 mtr. Tweedu na Tafurskiej, 3—2 | 5-8, Sklep kolóajalnc- karskieh; najwyższem odznaczeniem i złotemi medalamiwBadenie, Ber--| Poleca stale w wielkim

elegancką suknię damską we wszystkich kolorach ————————————— linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie I wiełu innych miastach. wyborze najrozmaitszemy były majster firmy w dobrym gat. I poulower męski w różnych an- Ul Biumowi SPOŻYWCZY Cena pół pudełka zł. 10 z mam sy?bfm poż kwiaty, kabią;z
ь cz s ach aptecznych. - <yjne, nne wykonane    

    

 

„PAWEŁ BURE"
4 Peleca zegarki, biżuterję, sre-

bro, platery oraz wszelką na-
prawę pa cenach znacznie

zniżonych

|, MICKIEWICZA 4.WILNO, ul. AD. E:   

 

 
Już czas pomyśle:

0 głozanach świątecznych
Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO” |
innych pism—przyjmuje na bardze dogodnych

warunkach

BIURO REKLAMOWE
STEFANA GRABOWSKIEGO
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82.

1-1. [. ОМЕ I а
WILNO, UL. WIELKA Nr. 19.

serwisy, garnitu wazony, figury,
oee. Št Jako po: arki gwiazdkowe !

Od dnia 1 grudnia na okres przed.|
: świąteczny —40

Z RABATEM OD 10, DO 507,

|fa podarunki: świąteczne
piękne | tanie obrusy, serwety, narzutki, flene-

le deseniowe, welwety, wełny, płótna jedwabne,

zefiry, žoržetty, SRO t. p. najkorzystniej

upaleadyarnym  - TRANINY TANIE
S. Ciszewskle ańska kgO_wiieńska 36 n.

V. WYSZOWIRSK. chriesojedąka
były majster,firmy A. Rydlewski,
Wilno, uł. Wileńska Nr. 22.

Naprawa zegarków i biźnterji
Robota solidna. Ceny kryzysowe.

=m 418-0)—m

Oszczędna gospodyni
, / kupuje mydło | „wszystkie. dodatki do

: z w odda składzie aptecznymP

fam. Władysława Trubiłły
| Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej).
Tamże woda kolońska na wagę 28 przecudnych

 

 

 

  

gielskich deseniach w dobrym gat. 1 koszulę mę-
ską tryk. w I gat. 1 para kalesonów męskich w
dobrym gat, zim. 1 koszulę damską tryk. zim. w
I gat. 1 para reform damskich tryk. w I gat.

3 pary skarpetek męskich zim. 2 pary pończoch

damskich w dobrym gat. Do powyższego komple-
tu doliczamy 3,50 śr. tyt. opakowania i opł.
poczt. Uwaga: Na żądanie wysyłamy 1 kołdrę
watową z obustronnem pokryciem satynowem z

czysto białą watą tylko za 12 zł. „ Towary po-
wyższe wysyłamy po otrzymaniu listowego za-
mówienia (płaci się przy odbiorze na poczcie).

Za dobroć towaru gwarantujemy. Adresować
prosimy: „Tanie Źródło”, Łódź, skrz. poczt, 547.

WOKOL

- Żono nie gniewaj męża -
Szynkę, prosiaka i wszelkie wędliny Świą

teczne każda oszczędna gospodyni
nabywa tylko w znanej firmie

Skiep wędlin |, KNAPIK

Wilno, ul. Wileńska 27.
Towar pierwszorzędny. Ceny najniższę'

Sklep obficie zaopatrzony.

Polski sklep materjałów piśmiennych

„ELEONORA“

   
 

 

 

 

 

      

 

Gioroby wanergezno,
skórne i moczoptciewe,

ul WIELKA 2i,
tel: 921, ed 9—1 i 3-8,
RRSREEKIKSSAM)

ABDSZERE:
! на 8
GigiSE di EAS

AKUSZERKA
$MIAŁOWSKA

przeprowadziła się,

Orzeszkowej 3, m. 1,
przy ul. Mickiewicza.
Kano pa: ZE

'с2ау poprawi ę, u
suwa brodawki, k :
I wągry. 70
L

i MAUKA i

Akai A
Student Politechniki u-
azieia lekcyj matema-
tyki w zakresie wszyst-
kicn klas gimnazjum.
Przygotowuje do egza-

kreślarskie,

Ś-to Jańska nr. 1.
Wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie»

bilety wizytowe I
choinkowe. Pocztówki świąteczne.| inne.
Kalendarze ścienne | biurowe na 1933.

ncėšją tytemewa, wy- —2995715-5770555

   

 
   

 

  

   

 

  
zjedwabiu, pluszu | ba-

 

Kai
rebiona klijestela, dobry

  

punkt — de sprzedania,
Adres w Administracji.

śr.-2 POLSKI SKŁAD
m Z APTECZNY

Foitepian Bechera,
krzyzowy, w doskonaiym
stanie, prześliczny ton,
sprzedam tenio. (l. Ko
ściuszki 12 m. 19. 894-0

Restauracja x wysryn-
kiem wódek do „packi,
mia e powodu wyjazdu.
ul. Zawalma Nr. 23 „Bar
Kresowy”. 185—9

 

 

Z powodu wyjazdu sprze
dam tanio 2 drewniane
dochodowe domy, 9 mie
szkań, ziemia własna, za-
ułek Nowomiejski nr. 4.

Dom do sprzedania. Wi-
toldowa 45, o warunkach
Sosnowa 16 m. 1. 898
 

Sprzedaje się sklep
spożywczy z wyrobioną
klijentelą. Adres w Ad-
ministracji „Dz. Wil”  Ceny najniższe.

UWAGA!

przy ul. Zamkowej 12
poleca po cenach reklamowych w dużym wyborze:

i Perfumerję i Kosmetykę pierwszorzędnych firm oraz
toaletowe i gospodarcze przedmioty. Presimy

przekenać się.

RAWORZKAEROWAR DZEZ ZESTWZAKA 0UABOBERADZOWICZARA EW EDGE

Kto chce mieć dobry odbiornik radjowy
dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze naładowany;

lub naprawiony akumulator, niech się zwróci do firmy

„OGNIWO”
w Wilnie, ul. Ś-to Jańska 9, tel. 16-06. >

Na składzie duży wybór aparatów radjowych,
słuchawek i głośników.

Wykonanie sumienne.
Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp elektrycz:
nych oraz żarówki po cenach najtańszych. Kuchenki elektry-

czne, żelazka do prasowania, grzejniki do wody

«АРТЕРО

tystu w. najnowszych
modeli. Scenyzniżone!

DOMHANDLOWY|

(. KyakiewiEZ
Wilno, ul. Mickiewicza 9
Poleća w wielsim
wyborze kałesze:
DAMSAIE
MĘSKIE
PANTOFLE gim-
nastyczne

CERATY
LINOLEUM
CHODNIKI
KOKOSOWE | inne
WYCIERACZKI
ROZMAITE

Świąteczny rabat na
wszystkio towary,

4r
 

i

|

| LOKALE

TYNKI «ZGK|
 

 
 

 

 
 

SKLEP WĘDLIN

ŻYTKIEWICZA
Mickiewicza 22.

Poleca na Swięta Sz. Klijenteli wielki
wybór wędlin—po cenach dostępnych.
 

 

| LEKARZE. |
|-—iiiлььь

CHOR. WENER
MOCZOPL,ISKO
9—1 I 5—8 w,tel.2-77,

3 SEN
otZGŻUOWICZDUWZ

Salma24, zapachów. "=; SZPITALA SA“
Żeidowicz CHOFOBY SKORNE

Dr.ZeidowicZ i_ WENERYCZNE.

 

socawiwiicwcawizMiekiuwicza 28, m В

 

  

 

 

  

 

 

 

minó I je
sęki.doałace.lasKо: КЯ NA RATY. „Oszczędność I wygoda”. Do wynajęciaа.
również iekcyj dla grup. Sprzedaje się dochodowa ==т==== III 11 =! == skiep niem lub bez

inp mia „u sejm каа оt. p. Ozdoby ne skanalizowana, inform. pianino koncertowe z Pokój do wynajęcia ze
PETA 2a > Ludwisarska d. 1 — 12. moderatorem, nowe. do Pokój, wszelkiemi wygodami,

ais i 909-b sprzedania niedrogo. ul. umeblowany, ślanaczny, baidao ча ul, pó | SPRAWY |
= |" i — o je sza . ” ° M AJ. K ( )

i Kamienica" "do: sabyca nk ss aus ea za 2 dač od. godz. 13 PR Aį PRACA > anelieie 200 PIANINA 907—1 X Saudas
„l wa  (niepodlegająca o- „—————Dootwierającegosię in-EEA IST i ino" Й 4 + -Г

7 chronie lokatorów) ogródt[Betting ikik.Fibiger mę czna wa Mieszkanie 4 pokojowe, teresu potrzebny spólnik
Jeszcze kilku panów EEwarunki az z (uznane cja. ' Komerne niżej de- świeżo odremontowane, (czka) z 2000 — 3000. zł,904 — (2) obeznanych z akwizycją pieniędzy może zostać * za maj- kretu. ntokelska 50. z ośródkiem do wynaję- Konieczna współpraca.

Przyjmie poważna insty- pod: hipoteką. Dowie- lepsze & * 428—6o cia. Komorne niżej de- Oferty dla „K. K.“ do
uajaj,_wydawniega,.- do dzieć: wię Mostowa 17: wj w kraju) kretu. Mostowa 25. 966 Adm. „Dz. Wil, 908
Asian smogas na m. 5, od 1 — 3 pop. 900 Sprsedai Odi wy 1933 r. bę 7 RaEA ė
wiasnę, bardzo pOKUDNEmnm cznia „e. »Ę- POKÓJ d jęcia 77
«21е10, sprzedawane na Tanio sprzedam ladny, RZ RZa dąwolne mieszkania o 7 ЫАУЕBas O i

E dogodnych  warunkach, orzechowy  wieększy kre- "ZE i 4 pokojach. ul. A. Mic х El Potrzebne są 3 tys. Й
Wysokie. óażoddzęnie dens. Łukiska 11 m. 2 Kijowska 4, H. Abelow. kiewicza 15. O warun- Krępującem CZ O. W pod solidne zabezpiecz.

ORDTNATCE prowizyjne. Dla objež- parter od 3 — 5 pop. че kach dowiedzieć się: Ta- RR eż wał Popowska 28, 909-a
ALA dżających prowincję oka- 902—1 į Mi a Z cja =Fo ed 3—5:po pol, tel. 366.ZĘ

zja do jęcla WodałrR —7 popot. a

Przy) od 12 do 2 kreęczck Betyksłów, dó- Domdrewniany do sprze ! pokoje Ais meASNTSAD Me ZGUBY |
yjeaje „22, tychczas na tym terenie dania tanio na Zwie- pg wynajęcia mieszka- POKÓJ. do wynajęcia m0; pok. ciepłe mieszkanie zęWWANENZKCH15—6 Zaw 636 1, nie kolportowanych, Świe rzyńcu. Dowiedzieć się mla po 3 pokoje i ku- że być z używalnością w ogrodzie z 2 balkona-

"žo ukazało się bardzo Tatarska 24 — 8. 899 chnie  odremontowane, SEA Wiłkomiecaką > mi i wygodami, piękny Zgubiono leg. nauczyciel-
eri ы е aw sze- Gnadl saBisNG „Beckera: aoneczne,ciapia 1 ożus o" Śr. widok. Jasna 15. 889 ską Nr. 55, sea w In-
rokich  sier inteligencji. z che, lądać od 12 do i i — — spektoracie Szkolnym wDr. Sz. BernSztejn zgoszenia osobiste ul. konesitoee w b. dobrym 4.ej, dł A ania Nr.Pozo mieszkanie 2 > ы а Wołożynie Ga śmie Mógji

sių skórne wane Bonifraterska 2 m. 6 od stanie,  okazyjnie, nas 33. 5, 893 —u o pokoje nieduże ze o uży pokój z osobnem Maokównyć L-<0n, šie:
tytzna|moczopłcełowa godz. 3 — 6. 904 tychmiast sprzedam. No- kiemi wygodami. Oferty wejściem do wynajęcia,

704—0 ° $1 { od 6--8 pp: wogrodzka 15 (dawniej 7) do: Adm. „Dz. Wil" dla Mickiewicza 15/24 lub
MAMAKIAANKAWAADAKACA m. 1. HIHI „eysoda”. $10—1 Cicha 4. 901 KAKA

 

 

  
 

Badekterodpowiedzialny: JAROSŁAJG NIECIECKI


