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tekstem (10 łamowe) po 12 gr.,
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

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

Terminy

za wiersz milim.

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

  

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

i W czwartą rocznicę zgonu
£ 1 P.

Juiji Chtystowskiej

ENEKIEARITE

bedzie odprawione nabožefistwo ža-
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8.1 P.
STEFANA GORDYNCA

z qłębi zbolałego serca składeją ser-
deczne „Bóg zapłać” wielebnemu
ojeu Wiluszowi dyrektorowi Kongr.
dobrej śmierci i wszystkim człon.
kom za nabożeństwo | udział w po-

qrzebie,

|
łobne 16 stycznia r. b. o godz. 8 ej
rano w Kościele św. Katarzyny. na
które zaprasza krewnych I znajomych

Rodzina.
a

©
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B6640€660066
ajpowaniejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polste jest
CENTRALNA KASĄ "sensemmay
„ama mz SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dia Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

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

I sprawie pubiicznej.

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

00000600669680606000230868804

WSZYSTKO ze LNU
SAY SIECI LNIANY CH" *szażzępązęystuDZIAŁ

Bardzo mocne, trwałe i praktyczne sieci rybackie
czysto lniane

WYRABIA I TANIO SPRZEDAJE
BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO — SPÓŁDZIELNIA Z OGR. ODPOW.

SKLAD I BIURO: ZARZECZE 2, TEL. 16-63.
SKLEP: ZAMKOWA 8, TEL. 16-29,

Ceny znacznie niższe od bawełnianych.
Ogromny WYBÓR przędzy LNIANEJ (nici) do wyrobu i reparacji SIECI

do łowienia ryb.
Cenniki na żądanie.
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Podpisanie pna wo komuni-
acji.

Telefonem od własnego korespondente.)

WARSZAWA. Pan Prezydent Rzeczypospoiiaj po powrocie z Bia-
łowieży podpisał nominację prezesa Krakowskiej Dyrekcji Kolejowej
inż. Bobkowskiego na stanowisko wiceministra komunikacji.

Zmiany w kolejnictwie,
[Telefonem od własnego Korespondenta.)

WARSZAWA. Według pogłosek, ma nastąpić w Ministerstwie Ko-
munikacji w niedzlekiej przyszłości szereg zmian i przesunięć.

Pozostaje to w ścisłym zwiążku nietylko ze skandalem kolejowym
w okresie świąt, kiedy to był niebywały ścisk w pociągach, ale łączy
się również z szeregiem spraw, które w sejmowej komisji budżełowej
krytykowane były ostro nawet przez posłów BB. podczas dyskusji nad
preliminarzem budżetowym.

Minister spraw wojskowych w Krynicy.
1Telefonem od własnego korespondenta.) *

WARSZAWA. Minister spraw wojskowych Piłsudski wyjechał do
Krynicy na 10-dniowy pobyt. Bawi tam również p. Aleksandra Piłsudska
z dziećmi.

1200 rozwodów za 600 tysięcy złotych.
ь (Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. W budzącej powszechne zainteresowanie sprawie
ujawnionych na terenie Konsystorza prawosławnego w Warszawie nadu-
żyć polegających na masowem udzielaniu rozwodów, są nowe szezegóły. |;

W toku śledztwa prowadzonego pod kierunkiem wiceprokuratora
Misuny, ustalono, że od roku 1931 konsystorz prawosławny w W rsza-|
wie udzielił około 1.200 rozwodów. Za każdy rozwód pobierano 500 zło:
tych, wobec czego wpływy konsystorza z tego tytułu wyniosły 600.000
złotych. Przeciętnie więc zarabiał konsystorz 25000 złotych miesięcznie'
na uprawianym bezprawnie procederze rozwodowym. !

Sledztwo w tej sensacyjnej sprawie rozciągnięte
wszystkie konsystorze prawosławne na terenie Rzeczypospolitej, które
na wzór konsystorza warszawskiego uprawiały proceder rozwodowy.'
W szczególności dytyczy to konsystorza prawosławnego w Wilnie.

W wyniku śledztwa winni zostaną postawieni w stan oskarżenia
z artykułu 286 kodeksu karnego za przekroczenia władzy urzędowej
ze szkodą dla interesu publicznego. Frtykuł ten zagraża karą do 5-ciu
lat więzienia, a jeżeli działanie miało na celu korzyść materjalną oso-'
bistą lub dla osoby trzeciej, przewiduje karę do lat 10 ciu. !

W stan oskarżenia z tego artykułu postawionych będzie pięciu
biskupów kościoła prawosławnego, którzy jako zwierzchnicy konsystorzy
odpowiadają za bezprawne praktyki. i

Eksmisja Bratniej Pomocy Uniwersytetu
Warszawskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prezes Bratniej Pomocy słuchaczy uniwersytetu war-
szawskiego otrzymał pismo z rektoratu komunikujące, że memorjał
Bratniej Pomocy o pozostawienie tej instytucji samopomocowej w. mu-
rach uniwersyteckich Minister W. R. i O. P, załatwił odmownie.. Wsku-
tek tego nastąpi eksmisja Bratniej Pomocy z gmachu uniwersyteckiego.

Rewindykacja dzieł sztuki | kultury z Rosji
sowieckiej.

ITslefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dwoch wegonach przybyły do Polski zabytki kul-
tury i sztuki rewindykowane z Rosji sowieckiej. Przybyło 112 skrzyń,!
między innemi Bibljoteki Załuskich. Przybyłe zabytki przekazano do,
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Dymitrow nie przejeżdżał przez Warszawę.
*Telefonem od własnego korespondentn)

WARSZAWA. W kołach politycznych obiegała pogłoska, że nocy
ubiegłej powinni byli przejechać przez Polskę zwolnieni w procesie lip |
skim o podpalenie Reichstagu bułgarzy Dymitrow, Popow i Tanew. |

Na dworcu kolejowym zgromadzili się dziennikarze, lecz Dymitrowa.
nie zauważono,

 

'skiwano sprawy dla celów politycz-

| sońskich, z cześo 17 w Londynie, 30 | 16.240 lóż o 3.081.329 członkach, co

|ich bowiem tylko 2.178,

Zatarę $raniczny polsko-łotewski.
Łotewska straż graniczna zajęła część

polskiej wyspy.
QOnegdaj nad ranem na terenie pow. brasławskiego miał

miejsce niebywały wypadek bezprawnego okupowania polskiego
terenu przez łotewską straż graniczną.

Mianowicie, posterunki łotewskie zajęły część polskiej wyspy
Ryncza i mimo klikakrotnej interwencji władz K. О. P-u do chwili
obecnej nie opuściły zajętego terenu polskiego.

Wobec bezskutecznej interwencji.u władz łotewskich K. O. P.
zwrócił się do władz centralnych w Warszawie z powiadomieniem
o zaszłym wypadku.

Przypuszczać należy, że władze polskie potraflą w najbliż-

Fantazje pisma litewskiego o pobycie
Litwinowa w Wilnie.
Ifelefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Z Kowna donoszą: Jedno z pism kowieńskich w for-
mie korespondencji z Warszawy donosi, że w czasie ostatniego pobytu
w Wilnie ministra spraw wojskowych Piłsudskiego bawił incognito sowlec-
ki komisarz spraw zagranicznych, Litwinow, który odbył w pałacu repre-
zentacyjnym wyczerpującą konferencję w sprawie paktu gwarancyjnego
państw bałtyckich.

Wiadomości te, jak oświadczają w Warszawie, nie odpowiadają rze-
czywistości.

Mona

Kroaoe starciu w Belgji.
Socjaliści przeciwko Legjonowi Narodowemu.

BRUKSELA (Pat). W związku z|Przeciwko oddziałom Legjonu Naro- szym czasie zlikwidować powstały konflikt i przywrócić Polsce
okupowany teren.

UE S AI AL RCRDA ITK UKRAINE

Ага bojońska przed Izbą Dedutowanych.
Votum zaufania dla rządu

PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem Pod koniec posiedzenia Izby, któ-
posiedzeniu izby deputowanych, na re trwało do godz. 1 po północy,|
którem rozpatrywano aterę OSZU- |przystąpiono do głosowania nad.
kańczą Stawiskiego, przemawiał m. | zgłoszonemi _ wnioskami. Premjer |
im, b. premjer „deputowany Tardieu. 'Chautemps stawia przytem kwestję
Mówca wypowiada się za wn'oskiem zauiania i przytacza powody, które
o powołaniu specjalnej komisji śled- skłoniły go do odrzucenia wniosku|
czej. Tardieu polemizuje z premje- o utworzeniu komisji, zaznaczając,
rem Chautemps, który powiedział,|że rząd pragnie postawić całą spra-|
że ałera Stawiskiego jest kwestją wę w płaszczyźnie moralnej, a nie.
sprawiedliwości, a nie partji i że politycznej i że kraj powinen być|
rząd pragnie dać ktajowi wrażenie,
że sprawiedliwość zostanie wymie-
rzona, Jednak rząd obecny przy-
szedł do władzy w wyniku walk po-
litycznych, wobec czego premjer nie
może robić wrażenia, że jest tylko
przedstawicielem _ sprawiedliwości,
gdyż reprezentuje.on partię radykal-
ną i dwie partje socjalistyczne, We-
dtug mówcy całą sprawę należy po-
stawić w płaszczyźnie polit ;cznej.

Dalej lardieu omawia akcję Sta-

PARYŻ (Pat). Dwudniowe obra-
dy nad aferą Stawiskieśo przyczy-
miły się niewątpliwie do oczeyszcze-
nia atmosfery, aczkolwiek ugrupo-
Wania prawicowe nie składeją jed-
nak broni, prowadząc w dalszym
ciągu kamapanję przeciwko premje-
rowi, który nie dopuścił do wprowa-
dzenia sprawy na tory ściśle poli-

wiskiego,  subwencjunującą  kam- tyczne.

panję prasową przeciwko niemu. W każdym bądź razie afera Sta-
Na sali wytwarza się niezwykle wiskiego z dniem dzisiejszym prze-
burzliwa atmosfera, lewica  przery-
wa ustawicznie mówcy, prawicą na-
tomiast zachęca go oklaskami. W
dalszym ciągu przemówienia  Tar-
dieu wyraża żal, że oszust zdołał

staje być dominującem zagadnie-
niem chwili, ustępując miejsca w
prasie poważnym probiemom, któ-

popełnić samobójstwo. Za swoich
rządów oddawał przestępców  ży-

wych w ręce sprawiedliwości Tu| PARYŻ, (Pat). Wniosek ozawie-|
szenie nietykalności poselskiej w
stosunku do deputowane$o Bon-
naure, zamieszanego w aierę Stawi-
skiego, został przyjęty.

W, liście, jaki w tej sprawie mini-
ster sprawiedliwości wystosował do.
Izby, przytoczony jest teleśram pro-|
kuratora. który oskarża pos. Bon-
naure, że dla podtrzymania swej kan
dydatury w wyborach w roku 1932;
otrzymał od Stawiskiego jeden mil-|
jon tranków, jako subwencję dla)
pisma ,,Volentć*,jak również. że po-|

Fantastyczne
STRASBURG (Pat). Miejscowa

prasa donosi, że pewna wiclka fir-
ma przemysłowa austrjacka w oko-

premjer Chautemps przerywa mów-
cy i przypomina wypuszczenie na
wolność za rządów Lavala oszusta
Qustrica. Tardieu replikuje i przy-
pomina, że rządy lewicowe wypuści-
ty na wolność aferzystkę Hanau,
którą zresztowano za jego rządów.

Po przemówieniu kilku innych
posłów odpierał postawione zarzuty
premjer Chautemps, poczem zabrał
głos Herriot. Mówca zwraca uwa-
śę, że aferę Stawiskiego wyzyskuje
się dla celów politycznych przeciw-
ko lewicy. Gdyby oszuści nie zostali
wypuszczeni na wolność, nie byłoby
oszustw. Herriot, zwracając się do
Tardieu omawia jego zarzuty, że
Stawiski popierał kampanję lewicy
przeciwko niemu. Herriot zarzuca
dalej dziennikarzowi „La Libertė“,
że niesłusznie twierdzi, jakoby w
aferę wmieszani byli tylko ludzie z
lewicy. Wreszcie Herriot wypowia-
da się przeciwko powołaniu śledczej
komisji parlamentarnej i wyraża
premjerowi  Chautemps zaufanie,
mając nadzieję, że postara się on za-
dość uczynić wymaganiom sprawied-
liwości w ten sposób, by nie wyzy-

  

  

BERLIN. (Pat). Prasa dzisiejsza|
na naczelnem miejscu ogłasza u-
chwałę gabinetu Rzeszy w sprawie
ustawy o „pregulowaniu pracy na-
rodowej '' X związku z tem zapo-
Masinas zostala na niedzielę wiel-

ka manifestacja organizacyj nie-
imieckiego frontu pracy w berliū-
skim Lustgartenie z udziałem 300
tys. uczestników.

nych.

 

Popierajcie Polską
Macierz Szkolna.  
 

Masonerja w Wieikiej Brytanji i Ameryce,
(Londyn-KAP) Podług danych, za-|  Masonerja amerykańska na sku-

czerpniętych z wielkiej loży Anglji, tek kryzysu gospodarczego ucierpia-
w roku ubiegłym w obrębie Wielkiej ła znacznie. Wolnomularstwo w Sta-
Brytanji powstało 53 nowych lóż ma- |nach Zjednoczonych obejmuje dziś

na prowincji, a 6 w kolonjach brytyj- | oznacza utratę 143,366 członków w
skich. Ogółem do Wielkiej loży An- |ciągu jednego roku. Masonerja w Ka
ślji nałeży 4.754 lóż( 1.166 w Londy- |nadzie posiada 1.379 lóż o 201.454
nie, 2.870 na prowincji i w Walji). członkach, a więc wyka*uje również
W roku, gdy stanowiskc Wielkiego obniżkę 4.705 członków.
Mistrza zostało objęte prze” księcia
Connaught'a, loże angielskie wyraża-
ły się znacznie mniejszą liczbą, było

  

 Czytajcie
„iilustrację. Polską”,

 

|przyjęto wniosek Herriota, wyraża-

Po debacie w parlamencie.

Echa afery Stąwiskiego.

licy Strasburga poniosła w związku
z aferą Stawiskiego straty, sięgające

 

maniłestacjami  nacjonalistycznemi|dowego, które w mundurach ścią-
doszło tu do krwawych zaburzeń.|gnęły z różnych okolic kraju do sto-

licy, socjaliści zmobilizowali wszyst-
kie swe siły. Autobusy, wiozące
członków Leśjonu Narodowego z
Antwerpii i Leodjum atakowane
były przez socjalistów już w drodze.
W] czasie starć na bulwarze Anspach
w Brukseli kilkanaście osób odnio-
sło rany. Oddziały nacjonalistyczne,
zebrane na starym rynku, ruszyły
pochodem, który otoczony był przez
kilkuset policjantów. Na czele po-
chodu znajdował się oddział konnej
żandarmerji z szablami w ręku, z
tyłu zaś postępowała żandarmerja
piesza. Mimo to kilka tysięcy kontr-
manifestantów przerwało kordon.
Wywiązała się ponownie walka, w
wyniku której wiele osób zostało
rannych. Aresztowano 60 osób,
między innemi przywódcę belgijskiej
partji socjalistycznej Spaaka  Rów-
nocześnie Spade do starć w kilku-

ć I . .... |nastu innych punktach miasta. Po
a POWAZNE policji udało się

dzą w dalszym ciągu swą akcję. | TY OE
Dzisiaj znowu byli przesłuchiwąni w
Bayonne aresztowani dziennikarze.

Wydany przez parlament dep.
Bonnaure będzie dziś wieczorem
przewieziony do Bayonne.

Pani Stawiska potwierdzić miała,
że mąż jej pozostawał w zażyłych
stosunkach z szeregiem wybitnych

Chautemps
wdzięczny rządowi za to, że ten
chce przyjąć na siebie odpowiedzial-
ność.
W głosowaniu wniosek deputowa-

nego Ibarnegarey'a, domagający się
powołania komisji, odrzucono 360
głosami przeciwko 229, matomiast

jący zaułanie rządowi — 376 głosami
przeciwko 205.  

 

Wwyłazd mir. Becka
do Genewy.

WARSZAWIA. (Pat). Dziś wy-
jechał do Genewy na sesję Rady Li-
gi Narodów, której przewodniczy
minister spraw zagranicznych Józef

osobistości. Z oświadczeń, jakich Beck. Z ministrem wyjechała do
udzielłą prasie, wynika, że Stawiski GE gm dada Jadwiga
po samobójstwie leżał bez pomocy aaa )
lekarskiej w ciągu dwóch godzin.

Kandydaci
na komisarza Warszawy.
Wśród kandydatów wchodzących

w rachubę przy obsadzeniu stanowi-
ska komisarza miasta Warszawy, wy
suwają obecnie b. pramjera Prystora,
który jednak podobno nie ma zbyt-
niej ochety, gdyż nie chciałby zry-
wać kontaktu z życiem politycznem.
Ubiega się również o to stanowisko
b. wiceprezydent Krakowa a obecnie
wiceminister opieki
Duch. Kandydatura ta jednak napo-
tyka na poważny opór.

Konfiskata
„Myšli Narodowej“.

Ostatnio (2-gi) numer „Myśli Na-
rodowej' został z polecenia komi-
sarjatu rządu skonfiskowany.  Na-

zwolił finansować Stawiskiemu całą
kampanję wyborczą na swoją ko-
rzyść.

PARYŻ. (Pat), Wyszło na jaw,
że przed trzema laty Stawiski ubez-
pieczył się na życie w jednem z an-
gielskich towarzystw na korzyść
swej żony na sumę 3 mili. ir.

Klauzula ubezpieczeniowa  opie-
wała, że suma będzie wypłacona p.
Stawiskiej nawet w wypadku po-
pełnienia samobójstwa przez jej
męża,

cyfry strat.
kład drugi, wydany po konfiskacie,
został wskutek tego
opóźnieniem.

«ozesłany z 4 miljonów fr.

 

W opublikowanym przez agencjesją,wykraczającąpoza pojęctawłas-
narodowo-socjalistyczne kumunika-|ności obywatelskiej. : Maszyny 1
cie przywódca frontu PR Leysky oohab tajų równie WY
wija znaczenie nowej ustawy, pod-|do robotników, którzy na nich pra-
kreślając jej przełomowy charakter. |cują, jak i do przedsiębiorcy, który
Żadna z ustaw, uchwalonych w. cią- |posiada tytuł własności, :
gu pierwszego roku rządėw narodo- Trzecia wytyczna wykazuje, że
wo-socjalistycznych, nie ma charak- |ludzie nie będą obecnie mierzeni
teru tak bardzoaa SE e Porażkaae umów A
ustawa opiera się na trzech wy-|dzeń, ani też według tego czy te lu!
tycznych: 1) przywództwa +: odpo-|inne ustawy przekroczyli i popadli
wiedzialności, 2) ścisłej łączności |w ten sposób w konflikt z kodeksem
przedsiębiorców i pracowni4ow i 3) |cywilnym, nowa ustawa wprowadza
masa) ROAKa osądy CE, o z
i zarządzeń. ‚ in. przedsiębiorcy |ludzi, należącyc o życia gospo-
mają być we wszystkiem wzoremdla |darczego, kierujących się zasadami
pracowników i zato ponoszą odpo-;honoru narodowo-socjalistycznego i
wiedzialność, Przedsiębiorca nie bę- ferujących orzeczenie według swe-
dzie mógł tłumaczyć się umową, lub |go przeświadczenia.
wpływami  organizacyj pracodaw-|  Ley zaznacza, że choć powyższą
ców. Trudności, stawiane wobec tej ustawą gospodarstwo nie zostało
ustawy ze strony pracodawców, Ley jeszcze ostatecznie uporządkowa-
tłumaczy właśnie tą obawą przed ne, wymaga bowiem to bardzo wiel-
odpowiedzialnością. kiej pracy, ale ustawa jest wielkim

Według drugiej wytycznej usta- krokiem naprzód, otwierającym zu-
wa ma na celu podkreślenie pełnie nowe drogi i zawracającym

całkowicie od dawnych metod
„marksistowskich, wybiegając daleko
poza korporacyjny system włoski,

przepisów, dotyczących taryły pracy
i postanowień socjalnych że praca i
gospodarstwo są swego rodzaju mi-

Rio?

społecznej p.

Nowy ustrój pracy w Niemczech.
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Niezły zakaz
W; tym samym dniu, 11-40 bm., w

którym zebrała się u nas znowu ko-
misja konstytucyjna Sejnru, po raz
pierwszy po posiedzeniu z 20-$o gru-
dnia r. ub., na którem p poseł Car
przedstawił nowe t. zw tezy kon-
stytucyjne BB., podałą nam w poran-
mych dziennikach P.A.T-icza takie
doniesienie z Berlina:

—Berlin 10.1.1934. — Zastępca kanc-

lerza Hitlera na stanowisku kierownika par-

tji narodowo - socjalistycznej, min. Hess,

wydał zakaz poruszania pubiicznie, w sło-

wie i piśmie, przez członków partji sprawy

zmiany ustroju Rzeszy, grożąc za nieposłu-

szeństwo najostrzejszemi karami, — PAT).

wNiemczech.
sji dał ustaloną w rzadzie odpo-

wiedź:
— Rząd nie utożsamia swego sta;

nowiska z wnioskiem ustrojowym

B. B.
Także i teraz, już po wysunięciu

przez p. Sławka dnia 6-go sierpnia

r. ub. nowej myśli elity orderowej

tygodniowej pracy we
r. ub. członków komisji konstytucyj-

BB. nad całokształtem nowego pro-

teraz nas się raczy, prezes rady mi-
nistrów p. Jędrzejewicz powiedział

i senatu o nią opartego, oraz po trzy
wrześniu

nych w Sejmie i Senacie z tamienia

jektu, czyli gdy było gotowe to, czem

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy
Komu oni słuzą,

Podczas dyskusji nad sławetnemi

tezami p. Cara zabierał głos także i

b. minister poczt i telegrafów, znany

z „reprezentacyjnych papierosów”,

|p. Bogusław Miedziński, który m. in.

powiedział, iż przy konstruowaniu

władz państwowych chodzi przede-

wszystkiem o to, żeby „służyły one

dobrze interesom narodu'.
W związku z tem sensacyjnem,

dla przedstawiciela sanacji oświad-
czeniem „Gazeta Warszawska“ za-

pytuje p. Miedzińskiego: iuteresom

jakiego narodu mają służyć władze

państwowe.
„Czy narodu pp. Wiślickiego, Jaegera,

Narodowy program gospodarczy.
Jakby rozwinięciem artykułu

„Gazety Warszawskiej” jest re-
cenzją z książki prot. Rybarskiego,
zamieszczona w „Kurjerze Poznań-
skim”, Autor recenzji tak sireszcza
wywody prol. Rybarskiego w spra-
wie samodzielności gospodarczej
narodu polskiego.

„Naród polski, dążący do prawdziwej

samodzielności gospodarczej, napotyka na

tej drodze wewnątrz kraju ważną przeszko-

dę. Są nią żydzi, naród solidarny, prowa-

dzący swoją własną politykę, zdobywczy i

zachłanny. Kto pragnie pokoju polsko-ży-
dowskiego, musi pogodzić się z podziałem
wpływów w gospodarstwie, pogodzić się z

Z LĘTWFP.
Głodówka w więzieniu kowieńskiem.

Z Kowna donoszą, iż w więzieniudo regulaminu szeregu ułg dla ska-

karnem od tygodnia trwa głodówka |zanych, jak dłuższe spacery widy-

więźniów politycznych, którzy żą-|wanie się z rodzinami cG drugi

dają zniesienia obostrzonego regula-|dzień itp.
minu dla więźniów i wprowadzenia

Uległość Litwinów wobec Niemiec, oporność
wobec Polski. a

Z Kowna donoszą, iż ostatnio
władze centralne litewskie rozpa-
trywały wnioski, złożone przez dele-
gatów Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża w sprawie wymiany
więźniów politycznych między Pol
ską a Litwą.
ži GWnioski

 
te, jak i poprzednie,

między Litwą a Rosją sowiecką.
Również poufne nastąpiły wymiany
szpiegów litewskich z niemieckimi,
których wymiana odbyła się w dru-
giej połowie grudnia na graniczne;
stacji _Wierzbołowo. Wydanych
Niemcom zostało 11 szpiegów prus*
kich, zaś Niemcy wyda 9 litew-

   

skich.faktem, że w rękach żydów pozostanie han- zostały nieprzychylnie przyjęte przez

del, bankowość, znaczna część przemysłu, czynniki litewskie i sprawa wymia
Mincberga itd., w których imieniu — mię-

dzi innemi — „tezy konstytucyjne BB. zo-
w Sejmie 3-go listopada 1933:Jednem słowem, kierownictwo 0-
— Rząd nie ma zamiaru w tej sprawie

bozu rządzącego w Niemczech wy-
Wymianę więźniów Litwini do-

narzucać swoich punktów widzen.a. sądząc,dało, bardzo stanowczo i groźnie,
zakaz poruszania sprawy zn.iany u-
stroju przez... członków tegoż obo-
zu rządzącego.

Kto wie, czy u nas, czytając to, a
mając przed oczyma ustawiczne har-
ce i od czasu do czasu wakie sztur-

że w tej doniosłej sprawie przedstawiciel-

stwo narodowe samo winno inicjatywę ująć

w swe ręce.

Oświadczenie to było wcale ude-
rzające w swem zakłopotanem i nie-
co dziwnem brzmieniu. Sprawa jest
tak... doniosła, powiada p. prezes ra-my BB w sprawie zmiany ustroju,

i|dy ministrów, że ...rząd woli się niąpod stałym przewodem pp. Cara i
Makowskiego, czasem zaś nawet i p. |nie zajmować, pozosiawiając ją

Sławka, nie powiedziano sobie dość przedstawicielstwu narodowemu, co

powszechnie: 'się, jako określenie, z wielu wzglę-

— Mają w Niemczech pański ro-|dów nie pokrywa z BB. w jego przed

zum. |sięwzięciach ustrojowych. Jedynem

Zwolennicy i chwalcy rządów o-|zrozumiałem znaczeniu tego o-

becnych w Polsce, po przewrocie hi- |świadczenia było to, że rząd woli na-
tlerowskim w Niemczech. nićraz za- dal płód BB pozostawić jego wyłącz-

znaczali, nie bez zadowolenia lub nemu ojcostwu.

zgołą chełpliwie, że Trzecia Rzesza,| Co więcej, na owem posiedzeniu

to w tem to w owem, wzoruje się na komisji konstytucyjnej Sejmu z

pomajowej Polsce, Może coś w tem|20-go grudnia r. ub., na ktorem p.

i jest. W) każdym razie, jeżeli czego pos. Car przedstawił novy wyrób u-

mogli się w Niemczech dzisiejszych|strojowy BB, potoczyła się taka wy-

mauczyć z doświadczeń polskich, to |miana uwag (Gaz. Polsk. nr. 352):

 
ostrożności wobec rozmachu: ustrojo-
wego własnych hufców obozu rzą-
dzącego.

Wybujała gra pomysiów ustrojo-
wych w BB., owiana gorączkowem
tchnieniem poństwowo - twórczego
podniecenia gorliwców Z niestrudzo-
nym w wynalazkach ku przebudowie

świata polskiego p. Carem na czele,
nigdy nie przedstawiała się i nie

przedstawia się nadal dostatecznie

poważnie i zachęcająco. by Kierow-

mictwo obozu rządząceśo chociaż

samo ostrzy sobie zęby na jakiś sma-

czny, pożywny i pewny oustric, chcia

ło w to uwikłać wyraźną dpowie-
dzialność rządową. ,

* Nietylko po pojawieniu się wnio-
sku usirojowego BB. w pierwszem u-
jęciu 1929/30 p. Bartel, jak» prezes
rady ministrów, na zapytanie komi-

Regulamin wyberczy
Ogłoszono urzędowo rozporządze

mie ministra spraw wewnętrznych,

zawierające regulamin wyborów do

zarządów $min na obszarze wojewó-
dztwa białostockiego, kizleckiego, lu

belskiego, łódzkiego, nowogródzkie|
go, poleskiego, warszawskiego, wi:
leńskiego i wołyńskiego.

Regulamin przewiduje, iż zarząd

$minny wybierają radni na specjal-

nem zebraniu rady gminnej. Wybory

zarządza starosta powiatowy które-

Zajścia przeciwżydowskie na Podh
Na piątek na godzinę pierwszą

zapowiedziane było ogłoszenie wy-

roku w sprawie o głośne »0zruchy

antyżydowskie na Podhalu i w po-

wiecie żywieckim. Jak wiadomo,

przed paru dniami Sąd Naiwyższy

rozpoznawał skargę w tej sprawie.

W. piątek Sąd Najwyższy ogłosił
decyzję, mocą której postanowił

Pos. Róg: Czy przedstawione tezy zo-

stały zaakceptowane przez Marszałka Pił-

sudskiego?

Pos. Car: Zapytanie to jest bardzo nie-

dyskretne. Mógłbym nfoże odpowiedzieć na

nie w prywatnej rozmowie, $dyby prywatne

rozmowy były między nami możi'we. Na

oficjalne jednak zapytanie ua tem forum

uchylam się od odpowiedzi.
Pos. Róg: Dziękuję, wystercza mi to za

odpowiedź.

Niebrak zatem wskazówek, że
doniesienie berlińskie o zakazie mó-
wienia o zmianie ustroju, wydane
członkom obozu rządzącego, wywo-
ła w kierujących kołach rządowych
u nas uczucie uznania z przymieszką
zazdrości, a gdy rząd okazuje tyle
zdrowego wstydu, trudne się dziwić
obrzydzeniu opozycji.

Stanisław Stroński. 
do związków gminnych.
mu przysługuje również nadzór nad
przeprowadzeniem wyborów. Do wa

žnošci wyborów konieczną jest o-

becność więcej niż połowy ustawo-

wej liczby radnych gminnych.

| Radni wybierają wójta, następnie

|podwójciego i ławników w liczbie

2-ch dla gmin wiejskich, łiczących do

10 tys. mieszkańców i 3-ch — w gmi-
nach liczących więcej mieszkańców.

(Iskra).

`

IKarnego w szczególności zaś art.
340 K. P. K., pozwalają na odczy-

tanie w czasie przewodu sądowego

|zeznań świadków, badanych w cha-
rakterze oskarżonych w toku do-

chodzenia o dokonanie przestęp-

stwa. Jak wiadomo, szereg osób ze-

znawał w czasie śledztwa, będąc о-

skarżonemi o udział w zsiściach, na

te same osoby bada-
 

przekazać sprawę wzmocnionemu rozprawie zaś

  

kompletowi, złożonemu z 7-miu sę-

dziów, dla udzielenia odpowiedzi na

następujące zasadnicze pytanie: czy

przepisy Kodeksu Postępowania

Echa niedawnej i
przeszłości.
„Gdy czasy owe wspominam,

zdaje mi się, jakgdyby wtedy znacz--

niej i pogodniej było na świacie”.

Jerzy Bandrowski

Mowa tu będzie o tem, co jest

dziś odblaskiem życia nazawsze prze

mijającego, co w przeszłość niepo-

wrotną odchodzi, co ginie, by nigdy

nie wrócić. O dworku polskim będzie

tu mowa, tym dworku, który bądź

szczęśliwy wyjątek stanowi w dzi-

siejszym okresie powstawania no-

wych form życia, bądź do owianych

tchnieniem przeszłości zabytków na-

leży. Jeśli i ocalały tu i ówdzie daw-

ne, liryzmu pełne, siedziby szlachec-

kie, to w jakże odmiennej szacie

przedstawia się dziś ich fizjognomia;

— dworek polski wyzbył się swoi-

stego kolorytu, styl swój dworski u-

tracił, przeinaczył się zewnętrznie,

zmienił się duchowo. Ażeby odtwo-

rzyć obraz dawnego dworkupolskie-

go, należy sięgnąć wstecz do owych

czasów, kiedy ów dworsk był na t.

zw. kresach jedynym rozsadnikiem

oświaty, głównem ogniskiem kultu-

ry, niezdobytą twierdzą polskości,

kiedy w ścianach siedzicy szlachec-

kiej wzrastały czyste tradycie domo-

we i rodzinne, przez babki i matki

nasze, te prawdziwe kapłanki ogni-

ska domowego, pielęgnowane były

niewymuszone cnoty, krzewiło się

przywiązanie do własnego kąta i mi-

łość ziemi ojczystej, kiedy z pod

strzechy dworku wiejskiego gdzie

+ ži

ne były w charakterze świadków.

Do czasu rozstrzygnięcia tej za“

sadniczej kwestji pozostałe punkty

kasacji zostają bez rozpatrzenia.

ani śladu nie było napuszonej zuch-

wałości i głupiej buty wie'kopań-

skiejj a gdzie panowały se:deczno-

ścią nacechowane stosunki sąsiedz-

kie, daleko w otoczenie dobroczynne
promieniowały wpływy.

Mieszkańcy tych dworkow sta-

nowili jakgdyby spemjalny gatunek

ludzi prostych, gościnnych i szcze-

rych, nie znających gorączk: życia

nędznych moralnie czasów  dzisiej-

szych; gtęboko wrośniętych w zie-

mię rodzinną, która bez wielkiego

wysiłku ze strony człowieka plony

dawała. Żyli w warunkach mało

skomplikowanych, życiem pogodnem

i szczerem, jak otaczająca ich przy-

roda, wolni od wszelkich niezdro-

wych ambicji naszych czasów, nie

znali ani cynicznego oporlunizmu,

ani na szerszą skalę ugody. — nie

było wśród nich rzucającyci: się w

oczy waśni, zazdrości i nienawiści.

Przeciętny posiadacz wiejskiego

dworku traktował ziemię, jako przed

miot kultu uczuciowego, nie była ona

dla niego objektem: spekulacii i za-
miany na pieniądz. W jego siedzibie

znajdowało ostoję i punkt oparcia

gniazdo rodzinne, do którego każdy

z nas zwraca się dziś z myślą wspom

nieniem i utęsknieniem, jak do jasne-

go słonecznego uśmiechu dalekiego

dzieciństwa. Unikatem był w epoce

ucisku i prześladowania wyzuty z
sentymentu dla ziemi rodzinnej dwo-.
rek polski, gdzie nad wszystźo $óro-
wał praktyczny interes, gdzie poza

pieniężnym dobrobytem i użyciem

|żadnych innych nie było ideałów,

|gdzie gest i rozmach szlachecki nie-

|smacznych i odpychających cech par

stały zgłoszone? Czy narodu pp. Sokołowa

i Landaua? I którego właściwie narodu in-

teresom nowy, projektowany ustrój Rze-

czyposkolitej ma „dobrze służyć ?

Do tego pytania sprowadza się

przedewszystkiem różnica, jaka za-

chodzi pomiędzy obozem narodo-

wym a t. zw. sanacją.
„My stawiamy sprawę wyraźnie: po

rzeczowniku „naród” kładziemy przymiot-

nik określający: „polski”, I «kreślenie to

posiada dla nas pełnię treści "

Sanacja musi wybierać.
„Albo się wogóle jest przeciwnikiem

idei interesu narodowego, jako fundamen-

talnej zasady ustroju państwa, albo też

trzeba opowiedzieć się konkretnie: u któ-
rego narodu jest się w służbie? P. Miedziń-

ski, niedostatecznie z pojęciem „narodu”

oswojony, użył tego wyrazu nieostrożnie i

— odsłonił się. Teraz trzeba już będzie od-

powiedzieć wyraźnie — wobec nas i wobec

p. Wiślickiego równocześnie — jaką treść

słowa „interes narodowy” zawierały?

Bo jeżeli o interes polski chodzi,
wówczas jest oczywiste, iż należy
tak „skonstruować władze państwo-
we“ i tak je „ustosunkować do sie-
bie”, aby od wpływu na rozstrzyga-
nie spraw państwoych usunąć Ży-
wioł obcy, ażeby naród polski był
na własnej ziemi — gospodarzem.

„W szczególności zaś tak należy prze-

budąwać ustrój dzisiejszy, ażeby ci obcy,

którzy najbardziej dalecy są od _narodu

polskiego: religją, krwią, obyczajem, ci ob-

cy, których asymilować ani chcemy ani mo-

żemy, mianowicie kilkumiljonowa masa ży-

dowska, pozbawieni zostali praw politycz-

nych, umożliwiających im wpływ na kierow-

nictwo spraw państwowych. Gdy się raz
staje na stanowisku „interesu narodowego,

jako podstawy zreformowania ustroju, taki

postulat, w polskich warunkach, "jest nie-

odpartą, niedającą się uniknąć konsekwen-

cją.”

Chyba, że broni się interesów

że temsamem żydzi będą wywierali coraz

mocniejszy wpływ na losy państwa. Autor
wykazuje, że dawna Polska zrobiła zły in-

teres na swej polityce popierania żydów, a
zaniedbywania własnego stanu średniego,”

Tych błędów przeszłości nie wol-
no nam dziś powtarzać.

„Naród polski nie może zrezyśnować z

wykonywania pewnych spraw funkcyj ży-

ciowych, z tozwijania np. swych zdolności

handlowych, na rzecz żydów, bo byłby na-
rodem kalekim.

Zagadnienie _ żydowskie występuje
szczególnie ostro na tle współczesnego kry-
zysu gospodarczego, gdy coraz ciaśniej ro-
bi się na rynku pracy. Żywioł polski musi
zatem wypierać żydów z ich placówek, bo

jest to konieczność życiowa.”

A więc jeszcze raz widzimy, jak
słusznem jest to, co pisze „Gazeta
Warszawska”, która domaga się od
sanacji, by wreszcie oświadczyła
szczerze, komu właśnie służy: czy
rarodowi polskiemu, czy żydom?

Do potrzeb chwili.
Na zakończenie przeglądu praso-

wego coś humorystyczneśo
Oto na marginesie zatruwających

ludziom życie formularzy ubezpie-
czeniowych jeden z współpracowni-
ków „ABC* czyni takie uwagi. ,

„Otrzymałem niedawno formularz nr.

1 do zgłoszenia w Ubezpieczalni Społecznej.

Jest tam rubryka: „zawód”, a obok tego

rubryka: „wykonywanie czynności'. W ru-
bryce zawód piszę: „Dziennikarz”. Zasta-

nawiam się natomiast nad rubryką: wyko-

nywanie czynności”. Co mam tam napisać?
Zamiatam podłogę w redakcji, czy co?

A może właśnie o to chodzi. Czyż
trudno sobie wyobrazić takie odpowiedzi:
zawód — lekarz, wykonywanne czynności

— uprzątanie śniegu. Albo: zawód — in-

żynier, wykonywanie czynności — jeżdże-

nie taksówką.

Ubezpieczalnia Społeczna jest jednak marodowych nie polskich, lecz —
i żydowskich. 

Fundusz Pracy zakończył na dzień,
1 stycznia b. r. działalność swoją de-,
ficytem w kwocie 1.987.C00 zł. Suma |

'ta została pokryta z kredytu krót-|
koterminowego, zaciągniętego w B.
'G. K. į

Wpływy od 1 kwietnia ub r. do 1
stycznia b. r. wyniosły 53.772.000 zł.
Na dochody te złożyły się opłaty u-

stawowe 42.098.000 zł., dotacje mi-

nisterst. opieki społecznej 13 723.000
zł. i różze ywy1.550000 zł. |

Wydetki wyniosły 60 755.000 zł.,

Na zatrudnienie bezrobotnych wyda,
no 37.363.000 zł., przyczem na obwa-

łowanie 1zek i meljorację wydano 4,8
miljonów zł, roboty samorządowe

(drogi, ulice i t. p.) 8 miljonów, wo-

dociągi, kanalizacją 5 milionów. wy-

kończenie gmachów publicznych i

drobne budownictwa mieszkaniowe
4,1 miljonów zł, koleje 2,8 miljona

zł, drogi wodne 1,6 miljona zł., drogi 
wenjuszostwa nabierał.
W związku z ogólną przemianą

życia doby ostatniej dworek polski z

konieczności rzeczy znalazi. się w

obliczu smutnej alternatywy: albo
być skazanym na żałosną wegetację
i niepewność jutra, albo stać się sie-
dzibą żarłocznego spekulanta, czy
też żerowiskiem dla wszelkiego ro-
dzaju aferzystów. Pełna pychy i za-
rozumiałości rzeczywistość dzisiej-
sza nie wróży, zdaje się, długiego ży-
wota ocalałym dworkom, pozbawio-
nym umiejętności przystosowania się
do nowych konjunktur, dopasowania
się do wymagań ponurej tymczaso-
wości. Z chwilą przejścia w obce,
najczęściej niepowołane ręce, dom
polski na wsi do tego. stopnie zatra-
ca odrębny swój, tak drogi i miły,
sercu polskiemu, charakter, że ani|
wyglądem zewnętrznym, ani pod!
względem urządzenia wewnętrznego
* panującej w nim atmosiery ducho-
we; niczem nie przypomina dawnego
dworku polskiego Nie posiadający |
sentymentu dla przeszłości
właściciel w szybkiem tempie zdołał
zniekształcić i skazić wszystko co z

 
mieć mogło, rzecby możno, duszę do-|
mu starego zabił. Rzewny jakiś smu-
tek ogarnia duszę, gdy się patrzy na
skazane na zagładę skromne i ciche
dworki nasze — przebogate w źród-
ło żywych wspomnień i nigdy nieza-
pomnianych wrażeń, — śdy się spo-.
gląda na bezpowrotnie zanikające o-
środki duchą polskiego, tego ducha,
który nie pozwolił nam znikczemnieć
i spodleć w ciężkich i smutnych chwi
lach naszego bytowania. |mu którego piękno

przewidująca. Dostosowała formularz do

potrzeb chwili,"

Prawie 2 miljeny deficytu w Funduszu
Pracy.

bite około 4 miljony zł. na ryczałt

dotacyjny województw 2,6 miljona

zł, poza tem 469.000 zł. przeznaczo-
nych na zatrudnienie pracowników

umysłowych,
Na pomoc dla bezroboinych w

gotówce i w naturze przeznaczono

22 i pół miljona zł., przyczem wydat-'
ki administracyjne wyniosły tylko

166.000 zł.

 

cZdrajca Sprawy
chłopskiej».

Zarząd powiatowy Str. Ludowe-
go w Opatowie ogłasza jednogłośną

uchwałę, że pos. Jan Duro w chwi-

lach najcięższych dla chiopów prze-

szedł do szeregów zdrajców sprawy

chłopskiej i przywłaszczył sobie sa-
mowolnie mandat poselski. Zarząd

wzywa posła Duro do złożenia man-

Pozwalając sobie w tem miejscu
ma degresje uczuciowe, bynajmniej

nie miałem na względzie pogrążo-

nych w snobiźmie rezydencji wielko-

pańskich wraz z nich potentami pie-

niężnymi—mysli moje i uczucią by-

ły skierowane w strońę skromnych

i poczciwych zakątków, $dzie nie by
ło przepychu bogactwa, pasożytni-

czego nieróbstwa i nadętej pyszałko-

watości, gdzie życie nad stan i roz-
pęd szlachcica, jeśli i miały miejsce,

to jednak nie kyły objawem stałym,

gdzie natomiast z całą jaskrawością

znaznaczały się takie wartości, jak

umiłowanie zieii ojczystej, głębokie
przywiązanie do Iradycji, hart ducha
polskiego, a pozatem uczynność są-

siedzka, szczerość niewymuszona, go

ścinność niekłamana,—wartości, któ

re zasługują na io, by je. jako tytuł

do wspomnień o. dworkach starych,

| traktować.
W moich notatktch z bliższych i

dalszych wycieczek po kraju korzy-
stałem z każdej sposobnaści by od-

nowy notować piękno naszej Ziem:Kreso- |szeregiem słupów, w otoczen:u strze

Iwej, by podkreślić estetyczne walo- lających w niebo topoli piramidal-|

Iry jej krajobrazu. W szeregu 'twór- mych. Dalej zabudowania gospodar-

tą przeszłością jakikolwiek łącznik czych czynników krajobrazu naszego skie, wśiód

czołowe miejsce bezsprzecznie się

należy staremu dworkowi wiejskie-
z rzadkim piety-

zmem podpatrzeć zdołał Jan Bułhak
i w fotografjach utrwalić. W: miarę
zanikania z widowni siedziby  szla-
checkiej radykalnej ulega zmianie i

wygląd całej okolicy, co jest niezbi-
tym dowodem, że dwórwiejski głów-
me tło krajobrazu tworzy i przez na-
danie mu żywego swojskiego tonu,
tak bardzo bliskiego i tak :dzennie

ny znowu została odroczona do konali bez specjalnego nacisku i bez

į viosny. : dłuższych narad, z Polską zaś spra-

| Zaznaczyć należy, iż ta sama ko- wa toczy się przeszło 3 lata i bez
misją przed kilku miesiącami uchwa- żadnego konkretnego wyniku.

jiła wymianę więźniów politycznych'

Ostatni zeszyt Biuletynu Kowień-
skiego Wilbi (Wil. Biuro Inform.) ko-
munikuje, co następuje:

„Liet. Žinios“ Nr. 7 z 10 1.1934 r.
zamieszczają list z Warszawy, pod-
pisany „V. Var...” (datowany 4. L),
w którym omawiają cel pzzyjazdu
Birżyszki do Polski, Podsiemy w
streszczeniu:
Autor listu na wstępie zaznacza,

że Birżyszkę, stojącego na czele
Zw. Wyzw. Wilną nie możn” trakto-
wać, jako zwykłego profesura. M.
Birżyszka, przyjedżając do Polski,
ponownie wykazał niekonsekwencję,
polityki, opartej na wierze w dogmat|

„Echq pobytu p. Birżyszki w Polsce.
o zezwolenie mu na stały pobyt w
Wilnie i objęcie kierownictwa życia
politycznego i społecznego Litwinów
wileńskich.

Jeśli po powrocie M. Birżyszki
do Kowna w pracy ZWW przejawi
się, jak to powiada ,L. Aidas“,
„Duch Warszawy”, bedzie to
oznaczało, że Birżyszka nie powró-
cił z próżnemi rękami. Narazie jed-
rak wniosek powyższy okaże się za-
pewne „z palca wyssany” i . fałszy-
„wy“, gdyż pomiędzy Polską a Litwą
wszystko odbywa się dziś w mro-
kach.

Do powyższego streszczenia Re-
dakcja Biuletynu Kow. Wilbi dodaje
od siebie następujące uwagi

„Cala korespodencja powyższa zawiera

niemal wyłącznie zmyślenia. Jak dowiadu-

jemy się, ani p. wojewoda Jaszczoit, ani

£. minister Schaetzel p. Birżyszki nie
przyjmowali. P. Okulicz i p. Świechowski

byli w czasie pobytu p. Birżyszki na Pod-
karpaciu. O stosunku red, Miedzińskiego
do p. Birżyszki świadczył artykvlik, za-

mieszczony w „Gazecie Polskiej” z dn. 5

nienawiązywania z Polską żadnych|
stosunków _ (dosłownie „polityka
wierzenia” w cudzysłowie).

Trudno jest przypuszczać, aby
poselstwo polskie w Rydze wpuściło
do Polski prezesa ZWW jedynie w
sprawach „osobistych.

Wileński „Wiilnaer Tag." podaje,
że Birżyszka odbył w Wilnie naradę
z wysłannikiem marszałka Piłsud-
skiego. Nigdzie nie czytaliśmy za-
przeczenia tej wiadomości, lecz tak- |stycznia, wyraźnie ostrzegający przed tą

że żadne pismo nie pisało o rozmo- |osobistością. Poprostu nie ulega wątpli-

wach, jakie Birżyszka prowadził z | wości, że cała ta korespondencju jest za-

„prof. Wiladyczką, red. Okuliczem iinspirowana przez samego p. Birżyszkędla
wojewodą Jaszczołtem. wywołania w Kownie wrażenia, że może

Powiadają, iż poruszono sprawę być on brany pod uwagę, jako nadający

współpracy litewskich organizacyj się do rokowań polityk,

wileńskich z Polakami nad zwię- Aby osiągnąć większy elekt w rozpo-
|kszeniem znaczenia Litwinów w Wi- |wszechnianiu wersyj na temat znaczenia

|leńszczyźnie i pacyfikacją stosun- |swoiej podróży, p. Birżyszka musiał zain-

„ków polsko-litewskich, Pozatem po- |spirować korespondencję „Liet. Zinios“,

ruszono kwestję sytuacji Poieków w |organu, który dotychczas odnosił się z re-
Niepodległej Litwie, zwłaszcza w zerwą do całej działalności Zw. Wyzw.

dziedzinie szkolnictwa . sprawy li- | Wilna, którego p. Birżyszka jest prezesem,
tewszczenia nazwisk. | z | Jak dalece p. Birżyszka dotknięty być mu-

| "W Warszawie M, Birżyszką kon- šiai zamknięciem przed nim wszystkich

ferował z pp. B. Miedzińskim, M. drzwi, do których miał w Polsce zapukać,

Świechowskim i pułk. Sch:etzlem. zamknięciem, dodajmy spowodowanem jego
Konferencje te miały charakter , kalumajatorską działalnością, świadczy ode-

przygotowania do zamierzonej przez zwanie się przez Radjo Kow. w dn. 12

Birżyszkę rozmowy z ministrem stycznia, to zn, tuż po przyjeździe p. B. do

Beckiem na temat całości stosun-, Kowna jego podkomendnych ze Zw. Wyzw.
ków polsko-litewskich. Wreszcie | Wilna, Pozwolili sobie na ton dotychczas

powiadają iż M. Birżyszka zabiegał jeszcze niestosowany, wymyślając od „szu-
įbrawcėw“ najwyższym autorytetom nasze-

(IST SPTRIAI | 10 Państwa.”

sejm i Senat we wtorek.
. WARSZAWA. (Pat), Posiedzenie

plenarne Sejmu wyznaczone zostało

na wtorek dnia 16 stycznia na godz.
16. Pierwsze w tej sesji plenarne

 

—

Aresztowanie Oustrica
PARYZ. (Pat). Sąd kasacyjny od-

rrucił skargę Oustrica. Zgodnie z
wczorajszą zapowiedzią,  Oustrica
aresztowano i dzisiaj umieszczonoposiedzenie Senatu odbędzie się

dnia 17 stycznia, t.j. w środę o
godz. 16.

w więzieniu Santć dla odbycia ka-
ry. Wskutek zaliczenia mu aresztu
prewencyjnego Oustric przesiedzi
w więzieniu tylko jeden dzień.

lłąki. Na ganku trzcinowe fotele, W

datu poselskiego, a wszystkich chło-

pów do przepędzania Dury ze. wsi,
dopóki mandatu nie złoży.

Popierajcie Poiską
Macierz Szkolną.

Ei]

odrębne niający godziny. W obszernym saio-

|piętno na nim wyciska. nie zwracają na siebie uwagę podo-

Nie silę się bynajmniej ną opis bizny i. iKosciiszki, Wielkiego

istarych domków  wiejssich, — nie Wieszczą i Lirnika Wioskowego, tu-

potraliłbym tego uczynić, —temnie- dzież przedstawiające sceny patrjo-

mniej powodowany szacunkiem i sen tyczne olejodruki, a z storych mebl'

tymentem dla nich nie mogę się pow- przykuwają uwagę mahoniowy  for-

'strzymać by nie odtworzyć paru ich tepian, staroświecka kanapa z wy-

"sylwetek. — Szeroki pinsczysty go-,sokim oparciem i szalka + książkami,

ściniec, przez płaczące, wieczną me- — niezbiłe świadectwo pewnych a-

'lancholją owiane, brzozy, strzeżony. spiracji kulturalnych tego sympatycz

Od gościńca do dworku prowadzi rego domku.

"wysadzona drzewami droga opiera-| A oto nieco odmienay obrazek

jąca się o starą bramę, szeroko roz- dworku wiejskiego. Dostorzy i po-

"wierającą przed przebyszem swe ra- ważny bez żadnej pretensji do ele-

| miona, Biały dom o bezpretensjonal- gancji dom, osadzony nad błękitnym,

"nej, lecz harmonijnej architekturze, z obramowanym staremi olchami, sta-

kolumnowym, winem  opłacionym wem. Obrosły pleśnią i osypany mą-

'gankiem, w ścianę gęstaego zdzicza- ką młyn nad brzegiem wypływające-

łego ogrodu wtulony, opasany wień- go ze stawu, wydzwaniającego mo-

|cem szanownych starością lip — po- motonne melodje, strumyka... Przed

wiernic i przyjaciół jego wiernych. domem kwiaty i krzewy. Przylegają-

|Przed domem kwiatowe grządki, cy do domu sad z pomalowanemi na

|dziedziniec okolony żywopłotem z biało pniami drzew owocowych,

Ibzów i jaśmnów, żółtej skacii i spi- wśród których liczne błękitnieją ule.

rei. Nieopodal domu — „świren* z W bliskiem sąsiedztwie z domem w
gąszczu wiekowych klonów i jarzę-
bin schowana lodownia, ze słupami
podpierającemi galerję, nie pozba-
wiona ze względu na styl swój uroku.
Poza parkanem zabudowania gospo-
darskie, gdzieniegdzie pod starą roz-
padającą się strzechą. Tuż przy sta-,
wie gniazdo bocianie w ukryci
wzniesionych ku niebu ramion sta-
rej olchy. Na horyzoncie zarysowują
się kontury wioski. _W, otaczającej
atmosierze świeżej zieleni i delikat-'
nego błękitu wyczuwa się nastrój ła-
godnej rezygnacji...

polskiego, równocześnie

których zwraca,ą na sie-,
'bie uwagę stara garbata dużych roz-
„miarów stodoła i nieodzowna wę-
„dzarnia, A jeszcze dalej pop:zecina-
ne miedzami, niby zielonemi nićmi,
"pola złoto . srebrzyste, siną wstęgą
|lasu na horyzoncie zamknęte, i mie-

'niące się złotem kaczenców bujne

przedpokoju dożynkowe wianki na
ścianach, wielki piec z zielonych ka-
fli w stoiowym pokoju i stary z mo-|
siężnem wahadłem zegar, wydzwa-. Dr. Wacław Odyniec.

 
     

  

 



 

 

 

 

KRONIKA.
Referat o stanie gospodarczym Wileńszczyzny)

Wileńska lzba Skarkowa przy-
stąpiła do opracowańia referatu o
stanie gospodarczym Wileńszczyzny
we wszystkich dziedzinach życia.

Referat ten przedłożony zostanie

Miinisterstwu Skarbu dia zorjento- ,
wania wladz centralnych w naiaktu-
alniejszych i największych bolącz-
kach handlu, przemysłu, rolnictwa
it p.
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurao, z zani-

kającemi opadami śnieżnem: słów-
nie we wschodniej części kraju Ww
dzielnicach zachodnich lekki poza-
tem umiarkowany mróz. Umiarko-
wane wiatry południowo-wschodnie,

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. lyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Przemysłowcy warszawscy

na ratowanie Bazyliki Wileńskiej.
Wczoraj do Komitetu Ratowania
Bazyliki Wileńskiej Związek Prze-
mysłowców Warszawskich nadesłał
468 zł. 68 gr. na remont Katedry
wileńskiej.

Niezależnie od tego wpłynęło do
Komitetu ponad 100 zł. z Kowla.
— Tłok w Kasie Choryc!:. Wo-|

bec ostatnich dni składania nowych
zameldowań do Kasy Chorych w lo-
kalu Kasy przy ul. Zawa:nej w ciągu!
dnia wczorajszego ,przewinęło” się“
zgórą 7 tysięcy interesantów. Po-
dobnej ilości Kasa Chorych nie pa-
mięta od swego założenia. Przy
okienkach, drzwiach poszczególnych
działów, na korytarzach gromadziły
się olbrzymie tłumy. / Wielu intere-
santów odeszło do domów nie za-
łatwiwszy sprawy. Poaieważ we-
dług zarządzenia nowe zameldowa-
nia pfzyjmowane są wyłącznie do
dnia 15 stycznia włącznie i po tym
terminie Kasa będzie stosowała Ка-
ry — zachodzi konieczność przedłu-
żenia terminu, gdyż w Wilnie około
5 tysięcy osób nie złożyło zameldo-
wania, nie licząc instytucyj. Czy w
ciągu poniedziałku 15 b. m. Kasa za-
łatwi wszystkie czynności? Jest to
rzecz wykluczona.
— Zebranie w sprawie pomo-

cy ludności dotkniętej nieuro-
dzajem. W dn. 16 stycznia, w wiel-
kiej sali konferencyjnej Urzędu wo:
jewódzkiego, o godz. 18-ej odbędzie
się zebranie organizacyjne Woje-
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego
pomocy ludności wiejskiej, dotknię-
tej w roku ubiegłym klęską nieuro-
dzaju.
— Wymiana starych bankno-

tów 20 złotowych. Bank Polski
rozpoczął wymianę banknotów 20
złotowych z datą 1 marca 1926 r.
i 1 września 1929 roku. Banknoty
te będą jeszcze ważne w obiegu
jako środek płatniczy do 30 czerw-
ca r. b. Bank polski wymieniać
będzie je do 30 czerwca 1935 roku.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Jakie roczniki rezerwy po-

wołane będą na ćwiczenia w r.b.?
Władze wojskowe układają plan
ćwiczeń oflcerów i szeregowych
rezerwy na rok 1934. Z pośród sze-
regowych w pierwszym rzędzie po-
wołani będą  rezerwiści piechoty
rocznika 1908.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—Przegląd dorożek konnych.

Od dnia 8 b. m. odbywa się na
placu Kalwaryjskim przegląd doro-
żek konnych. Dziennie bywa lustro-
wanych około 100 pojazdów. Prze-
gląd trwać będzie do 17 b. m.

SPRAWY PODATKOWE,
— Konferencja w izbie Skar-

bowel. Wczoraj w lzbie Skarbowej
odbyła się konferencja władz skar-
bowych z przedstawicielami zainte-
resowanych organizacyj przemysłu
mięsnego w kwestji zmiany systemu
ściągania państwowego podatku o-
brotowego od rzeźników i wędli-
niarzy.

Zas dniczo kwestja ta jest już
zdecydowana. Obie bowiem strony,
po uprzedniem uzgodnieniu swoich
stanowisk, postanowiły zmienić do-
tychczasowy sposób ściągania tego
podatku. Od bieżącego miesiąca
miano już pobierać ten podatek na
rzeźni miejskiej od sztuki. Zostały
nawet ustalone odpowiednie stawki.

Konferencja wczorajsza miała
więc ostatecznie wyświetlić niektóre
szczegóły samej techniki ściągania
podatku i ustalić poprawki. Nie
zdołano jednak na niej wszystkich
spraw załatwić. W związku z tem
odbędzie się jeszcze jedna taka
konferencje, po której najprawdo-
podobniej podatek obrotowy będzie
ściągany już na rzeźni.
— Przyjmowanie należności

samorządowych w bonach fun-
duszu inwestycyjnego. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych wystoso-
wało 10 b. m. okólnik do wojewo-
dów, w którym stwierdza, że nikt
nie może być zmuszony do przyj-
mowania bonów Funduszu Inwe-
stycyjnego. Mając jednak na uwa-
dze poparcie celów, którym służyć
będzie Fundusz oraz wymienialność
tych bonów na gotówkę w kasach
urzędów skarbowych, ministerstwo
zaleca związkom samorządowym
przyjmowanie w bonach Funduszu

samych pobudek wskazane jest, aby
kasy zwiąsków samorządowych, w,
razie posiadania bonów przy doko-|
nywaniu wypłat. podkreślały korzy|
ści, wynikające z nabywania tych,
bonów i proponowały przyjmowanie|
części lub całości należności w bo-|
nach, wystrzegając się jednak wy-
wierania nacisku w tym kierunku.
— Opodatkowanie bibułek pa-

pierosowych I kwasu węglowego.|
Z pośród zapowiedzianych trzech
nowych podatków konsumcyjnych
opracowane zostały już projekty,
podatku od bibułek. papierosowych,
oraz od kwasu węglowego. Projekt
wprowadzenia akcyzy od sody zo-
stał poniechany. ё

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Sprawa wydawania obia-

dów prywatnych. Urząd Przemy.
slowy m. Wilna, wobec częstego
obecnie zjawiska wydawania obia-
dów prywatnych otrzymał wyjaśnie-
nie, że należy traktować jako za-
kłady przemysłowe tych, którzy
wydają więcej niż 10 obiadów dzien-
„nie i stosować do nich rygor wyni-
„kający z ustawy przemysłowej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Waine zebranie Cecnu

„Krawcow. Urząd Przemysłowy l-ej
„instancji zarządu m. Wilna powia-
,damia, że w dniu 15 b. m. o godz.
‚ 8-е] w lokalu Cechu Krawców—ulica
|Bakszta Nr 1 odbędzie się, walne
zebranie członków Cechu zwołane
z urzędu Na porządku dziennym:
Gospodarka Cechu. Wybory zarzą-
du. Wolne wnioski.

SPRAWY SZKOLNE.
— 6imnazjum dia dorosłych

im. ks. P. Skargi (ul. Dąbrowskie-
go Nr. 5 siedziba gimn. F. Welera)
dn, 16 b. ni. otwiera drugie półro-
cze i rozpoczyna egzaminowanie
systemem lekcyjnym nowowstępu-
jących. Zapisy przyjmuje kancelarja
od godz. 1630 do 19.

Nauka trwa w godzinach wieczor-
nych od 16.30 do 21. Państwowe
egzaminy maturalne odbywają się
przy końcu roku szkolnego w lo-
kalu gimnazjum.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— „Wieczornica dla ulicznikėw“.

Zarząd Akademickiego Kcłą Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Wilnie
powiadamia niniejszem, że dziś o
śodz. 3 po poł. w lokalu Polskiej
Macierzy Szkolnej ul, Wileńska 23
m. 9, odbędzie się „„Wieczosnica dla
uliczników”. *

Na wieczornicy między innemi
dzieci otrzymają podwieczorek, po
którym nastąpi pogawędka z wy-
świetleniem barwnych przezroczy.

Zarząd / zaprasza serdecznie
wszystkie dzieci ulicy na tę pierw-
szą w roku bieżącym wieczornicę.
— Kurs dla pracownic pa-

raijalnych „Carltasu“. Archidiece-
zjalny Związek Towarzystw Dobro-
czynnošci „Caritas“ czyni obecnie
przygotowania do organizacji kursu
dla pomocnic parafjalnych, który
odbędzie się w dniach od 25 lutego
do 11 marca r. b. Na kurs będą
przyjmowane kandydatki z terenu
całej archidiecezji wileńskiej. Dla
nich utworzony będzie specjalny
internat, gdzie w czasie trwania
kursu będą mieszkać. Całkowita
opłata za uczestnictwo w kursie
|wynosi 10 złotych.
— Odczyt Kongregacji Dobrej

Śmierci odbędzie się dziś w sali
kongregacyjnej przy kościele św.
Kazimierza po nieszporach o godz.
6 wiecz. na temat: „Bóg we wszech-
świecie" ks. prof. Em. Zyczkow-
skiego T. J. Wstęp bezpłatny. Udział
mogą wziąć tylko mężczyźni człon-
kowie i sympatycy Kongregacji.
— Zebranie Tow. Położnych

i odczyt p. dr. Wacława Karnickie-
go odbędzie się w sali kliniki Poł-
Ginek. U. S$. B., Bogusławska 3,
dziś o g.:6.
— Rada wojewódzka Związku

Straży Pożarnych woj. wileńskiago.
W związku z uznaniem straży po-
żarnych i ich związków za stowa-
rzyszenia wyższej użyteczności pu-
blicznej, odbędzie się dnia 141 1934
roku o godz. 10-ej w sali konferen-
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego, nad-
zwyczajne posiedzenie Rady Związku
Straży Pożarnych woj. wileńskiego.

Spodziewany jest bardzo liczny
zjazd delegatów zarządów powiato-
wych ze względu na ważność spraw,
które zamieszczono na porządku
dziennym. Przedewszystkiem ma na-
stąpić przyjęcie nowego statutu,
nieznaczna reorganizacja struktury
pożarnictwa oraz powołania do ży-
cia Kasy Zapomogowej od wypad-
ków z końmi, zabieranemi przez
straże do pożaru.

 

———mm

Przy dolegliwościach żołądkowo - kisz-
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę-
ciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem podraż-
nieniu, bólach głowy migrenowych, zastoso-
wanie 1 — 2 szklanek naturalnej wody gorz-
kiej „Franciszka - Józeia* wywołuje dosko-
nałe opróżnienie przewodu pokarmowego. Zalecana przez lekarzy,   również własnych należności. Z tych

DZIENNIE MILENSKI

Podatek
IW nafbliższym czasie doręczone

zostaną przez Urzędy Skarbowe na-
ikazy płatnicze podatku od lokali za
rok 1934. — W! związku z tem nale-
ży wyjaśnić:

Na podstawie noweli o podatku

ed lokali.
przedniego.

Stopa podatkowa od lokali do 3
izb włącznie wynosi 8 proc., nato-
miast od lokali 4-ro izbowych i więk
szych 12 proc.

Odwołania co do wysokości wy-
od lokali z dnia 17 grudnia 1931 r. są;miaru podatku należy wnosić w cią-
od tegoż podatku zwolnione na prze-
ciąg lat 10-ciu lokale i mieszkania w
nowych budynkach, jeżeli używanie
tychże nastąpiło przed 1 szym stycz
mia 1929 r. — o ile jednak do użytku
oddane zostały po 1-szym stycznia
1929 r. — w takim wypadku wolne
są od podatku przez lat 15.

Ponadto w myśl powołanej no-
weli do ustawy wolne są od tegoż
podatku mieszkania do 3 izb zamiesz

mają oni sublokatorów.
Następnie na podstawie zasadni-

czej ustawy o podatku od lokali z
dnia 2 sierpnia 1926 r. zwolnione są
od tegoż podatku mieszkania jedno
i dwu izbowe zamieszkałe przez in-
walidów lub wdowy i siyroty po tych
że.

Podstawę do wymiaru podatku od
lokali dla mieszkań i lokali podlega-
jących ustawie 0 ochronie lokato-
rów słanowi czynsz podstewowy z
roku 1914-go, miesiąca czerwca —
zaś dla innych lokali i mieszkań nie
podlegających ustawie o och:onie lo-
katorów stanowi czynsz z roku po-

!

|

\

gudni 14-stu ód dnia doręczenia na-
kazu do Izby Skarbowej za pośred-
mictwem odnośnego Urzędu Skarbo-
wego. Również prośby o rozłożenie
„zaległych podatków od lokali na ra-
ty, należy wnosić do Izby Skarbowej
„za pośrednictwem Urzędu Skarbo-
wego.
W końcu nadmienia się jeszcze,

że na podstawie okólnika Minister-
| stwa Skarbu z dnia 2 sierpnia 1933 r.'

kate przez bezrobotnych, o ile nie Izba Skarbowa jest upoważniona do'
|umarzania zaległych podatków od
„lokali za okres po dzień 1-g0 stycz-
mia 1932 r.

| . Prośby o umorzenie zaległeśo po-
datku należycie umotywowane nale-
ży wnosić do Izby Skarbowej za po-
średnictwem właściwego Urzędu
Skarbowego.

Ubodzy płatnicy mogą być na
podstawie art. 142 ustawy stemplo-
wej zwoinieni od opłat stemplowych
od wszeikich prośb i podań w spra-
wach teśoż podatku. — Należy jed-
mak do podania dołączyć świadect-
= ubóstwa.
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SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademickie Koto Polskiej

Macierzy Szkolnej. Następny, z cy-
klu „Popularne odczyty niedzielne ',
odczyt odbędzie się dziś o godz. 5
min, 30 wiecz. w lokalu Holskiej
Macierzy Szkolnej, u. Wileńska 23,
m. 9, — Wygłoszsne będą dwa od-
czyty na tematy: „Choroby wene-
ryczne” i „lajemnice ziemi — ilu-
strowane przezroczami. Wstęp bez-
płatny.
— Z Koła Polonistów: 'A więc

już dziś zjeżdża do nas św. Mikołaj
z całą walizką prezentów i kawa-
tów, które wysypie na głowy obec-
nych na choince tradycyjnej Koła.
Ро choince — od dziesiątej — dan-
cing dlą wszystkich.
— 4 Akademickiego Koła Za-

giębian i Siązaków. Pierwsze zebra-
nie dyskusyjne po terjach świątecz-
nych odbędzie się dziś o godz, 1i
przed poł. w lokalu przy u! Wiiel-
kiej 8 m. 2. Goście i sympatycy mile
widziani.
— 4 Kola Filozoiicznego Stud.

U. S. B. W poniedzialek, dnia 15
b. m, o godz, 5-ej w sali Seminarjum
Filozoticznego (Zamkowa 1i| odbę-
dzie się V-e zebranie naukowe
Koła z releratem kol. E. Szyndelma-
nówny p. t. „Zasadnicze typy du-
chowe (według Sprangera)' Fo re-
feracie dyskusja. Wstęp wolny.
Uoście mile widziani.

RÓŻNE.
— Podziękowanie.  Katolick: Związek

Polek składa tą drogą wyraz głębokiej

Polek oraz Sodalicja Marjańska Fań skła-
dają tą drogą wyraz bardzo głębokiej

wdzięczności Przewelebnemu Ojcu Rekto-

rowi T. J. za pozwolenie O. Kucharskemu

poświęcenia drogocennego czasu na udzie-

lenie rekoiekcyj: — a Wielebnemu Ojcu Ku-
charskiemu za tyle trudu, pracy i hojnego

dawania ze skarbów ducha; — oraz W.W.

SS. Misjonarzom za tak gościnnie użyczo-

ne mieszkanie z kaplicą do rekolektantek 1

otoczenie je tak wielką troskliwością i do-

brocią.

Wszystkim Ks, Z. P. zasyła serdeczne:

„Bóg zapłać!”

ZABAWY,
— Choinka dla dzieci kolejowców.

Zjednoczenie Kolejowców Polskich zorgani-

zowało dla dzieci swoich członków, trady-

cyjnym zwyczajem przedstawienie w Te-

atrze Wielkim na Pohulance. Przedstawie-
nia takie bywają zakupywane corocznie po

świętach i są dla najmłodszych jakby choin-

ką, gdyż w czasie nich rozdaje się dziatwie

torebki z łakociami.

Tegoroczne przedstawienie było świę-

tem dla wszystkich dzieci kolejowców. Ca-

ły teatr, a więc parter i balkony zapełniała
dziatwa, radując się na myśl o słodkich po-
darkach i oczekując niecierpliwie ich roz-

dania.

Przed początkiem przedstawienia prze-

mówił do dziatwy prezes Zjednoczenia p.
Cieszewski, informując ich o przedstawieniu

i tłumacząc jego treść. 8.

Wśród radosnego śmiechu i niemilkną-
cych oklasków odegrano sztukę: „Emil i

detektywi '.

Wreszcie nastąpiło rozdawanie torebek.

Rozdano je przeszło 800 dzieciom i okazało

się, że jeszcze nie wszyscy otrzymali. Wów-

czas p. prezes Cieszewski z 100 przeszło

dziećmi i ich opiekunami udał się do Stralla
gdzie nabył odpowiednią ilość smakołyków

i rozdał je dzietwie. m. r. s.

 

— Jasełka Ludowe. Dziś o g.
5 pop. staraniem Sekcji Teatralnej
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-
botniczego, Metropolitalna 1, zosta-
ną odegrane cieszące się powodze-
niem Jasełka Ludowe p. t. „Lulajże
Jezuniu* w 4-ech aktach, 8-miu
obrazach Kazimierza Petaszewskiego.

Ma powyższe widowisko Ch. U.
R. gorące zaprasza szerokie war-
stwy pracujące do sali przy ul. Me-
tropolitalnej 1. Wstęp dla starszych
30 gr. dla dzieci 15 gr.

tel lał TER

Teatri muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 4-ej popoł. dana będzie po 1az ostat-
ni senasacyjna sztuka J. Tepy „Fraulein
Doktor“. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 komedja angiel-
ska „Kobieta i szmaragd” — w reżyserji
W, Czengerego.

W, poniedziałek po
iek“.

   

>

raz ostatni „Ste-

Hasenclevera „Pan z towarzystwa”.
— Teatr Muzyczay „Lutuia”. Dziś te-

аы „Lutnia* czynny będzie dwukrotnie:
o godz. 4 pp. po cenach znižonych operet-
ka Benatzkiego „Pod białym koniem”, wie-
czorem o godz. 8.15 rewja świąteczna „To
dla was wszystko”, Ceny zniżone
— Dzisiejsza bajka dla dzieci w „Lu-

tni*, Dziś o godz. 12.30 ujrzymy raz jesz-
cze interesującą bajkę świąteczną „Dziadzio
Piernik i Babcia Bakalja”. Po akcie Il-gim
św, Mikołaj rozda grzecznym dzieciom sło-
dycze iirmy A. Połońskiego w Wiinie, Ceny
miejsc najniższe od 25 gr.
— H. Ordonówna w Wilnie. We wto-

rek znakomita pieśniarka Hanka Ordonów-
na wystąpi raz jeden w teatrze ,Lutnia* z
całkowicie nowym programem, składają-
cym się z 8 części. Będzie to ostatni kon-
cert H. Ordonówny w Polsce przed wy-
jazdem jej do Palestyny, Syrji i Egiptu. Po-
zostałe bilety w kasie „Lutni”* codziennie
od godz. 11—9 wieczorem.
— „Marjetta* w „Lutni* W środę

nadchodzącą wchodzi na repertuar teatru
„Lutnia”* wesoła operetka Kollo „Marjetta”.

Zniżki do teatru „Lutnia”*, Wyda-
wanie nowych legitymacyj zniżkowych na
Il-gi kwartał sezonu teatralnego oraz za-
miana starych odbywa się w administracji
teatru „Lutni” dziś od godz. 12-ej w ciągu
dnia całego.

 

— Wileńska Orkiestra Symfoniczna.
W niedzielę odbędzie się w Sali Konser-
watorjum (ul. Końska 1) I-szy Poranek Sym-
foniczny z cyklu koncertów symionicznych,
zorganizowanych przez Wil. Orkiestrę Sym-
foniczną. — Początek o godz. 12 w poł.
— Oratorjum „Pory roku”. Dzilś w sali

Śniadeckich U. S$. B. zostanie puwtórzone
wspaniałe arcydzieło J. Haydna -— Orator-

jum „Pory roku* w wykonaniu chóru

„Echo“, orkiestry symfonicznej 1 solistów:
Pp. Hendrych, Artiszenki i prof. Ludwiga.
Kierownictwo koncertem spoczywa w rę-

kach dyrygenta prof, Wł. Kalinowskiego. Po

czątek koncertu o godz. 8-ej. Bilety do na-

bycia przy wejściu.

— Teatr Objazdowy — gra w dalszym
ciągu komedję A. Słonimskiego „Lekarz
bezdomny' — dziś 14. LL w Drui, jutro 15. I.
w Głębokiem.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.

seansu o godz. 2) film „Scherlok Holmes“,
a na scenie „Agenci”.

Od 1i1i-tu lat istniejąca szkoła „ŹRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz, 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo, 
 

Jerozolimka organizuje się.
Od Komitetu Organizacyjnego Koła

iPrzyjaciół Jerozolimki otrzymujemy pismo

„treści następującej:

| Jako mieszkańcy Jerozolimki i okolicy,

odczuwamy od dłuższego już czasu różnego

! rodzaju braki naszej dzielnicy (np. brak

światła elektrycznego, dobrych dróg, do-

godnej komunikacji i t. p.). które spra-

„wiają, że Jerozolimka jest prawd -podobnie

najbardziej upośledzoną dzielnicą m. Wil-

"na — pomimo tego że posiada pewnie

„najładniejsze okolice,

Otóż grono osób zainteresowanych —

„widząc, że zabiegi jednostek u Wiadz Miej-

skich i Administracyjnych nie odnoszą ża-

! dnego skutku — postanowiło, na wzór spo-

jtykany np. w Warszawie i zagranicą, zorga-

nizować „Koło Przyjaciół Jerozoliraki”,któ-

reby — skupiając w sobie wszysikich mie-

szkańców Jerozolimki i okolic — mogło

„oficjalnie występować w imieniu tych oby-

 wateli miasta Wilna u Władz i czynić za-

biegi w celu pozyskania dla tej dzielnicy
tych najbardziej potrzebnych urządzeń, bez

„jakich kusiuralna dzielnica, a w dodatku!

„tak ładna, jak Jerozolimka — obejść się
;nie może.

) Zebranie organizacyjne .Kola

ciół Jerozolimki* odbędzie się w niedzielę,

'dnia 14-go w lokalu szkoły Powszechnej

'o godz. 12,30 z nast. porządkiem obrad:

| 1. Zagajenie i wybór prezydjum.
| 2. Odczytanie i przyjęcie statutu sto-

warzyszenia „Koła Przyjaciół Jerozolimki”.

3. Wybory władz stowarzyszenia.

4." Wolne wnioski.

Na które to zebranie najuprzejmiej za-

praseamy.
Komitet Organizacyjny

Koła Przyjaciół Jerozolimki,

Przyja- |

ś

| Pedziękowanie.
Czuję się zobowiązanym podziękować

WPanom za Ich tabletki [ogat, gdy przy-
pomnę sobie jak niejednej zimy męczyłem
się okropnie dręczony bólami reumatycz-
nemi Przy każdej zmianie pogody miewa-
łem takie szałone bóle w stawach i koś-
ciach, że niejednokrotnie zmuszony byłem
przerywać pracę i pozostawać przez kilka
dni w łóżku.

Najrozmaitsze środki, jakie wówczas
stosowałem, nie przynosiły mi żadnej ulgi.
Byłem bliski rozpaczy! — aż mi się wresz-
cie udało odnaleźć ten środek, który wyba-
wił mię zupełnie od tych okropnych cier-
pień. Tym środkiem jest Togal! Gdy tylko
poczułem rozpoczynające się tamanie i dar-
cie w kościach natychmiast zażywałem 3
tabletki Togalu i z radością stwierdzić mo-
głem, że ie zazwyczaj tak uporczywe bóle
znikały w szybkim czasie, Wd tego czasu
nigdy nie zabrakło w moim domu Togalu—
polecam też gorąco każdemu ten środek.

Z poważaniem
Br. Dąbrowski

Lwów, ul. Szymonowiczów 8.
йРЕН.

Pedziękowanie.
Za łaskawe poświęcenie czasu i troskli-
wych zabiegów przy urządzeniu balu Akad.

„Kół Wilnian w Warszawie, Lwowie i Pozna-
niu, który się odbył w salach Izby Przem.

| Handl, w dn. 30. 12. 33, wyrażamy najgłęb-
'sze podziękowanie.

Komitetowi Koła Przyjaciół Akademika
w osobach p.p. mec. Zagórskiego, rektoro-

| wej Staniewiczowej, senatorowej Jundziłło-
j wej, profesorowej Bossowskiej, inżyniero-
jstwa Glatmanów i państwa Ejsymontów.
| Redakcjom pism wileńskich, Dyrekcji
„Radja Polskiego, Bratniej Pomocy Stud.
JU. $. B, Pani Welerowej oraz Państwowej
| Szkole Ogrodniczej. Jednocześnie dziękując
| społeczeństwu wileńskiemu za poparcie, z
jakiem spotykają się nasze imprezy w Wil-

inie, zapraszamy uprzejmie na „Czarną Ka-
| wę Emigracji Akademickiej”, która się od-
| będzie w czasie ferji Wielkanocnych dn.
2 kwietnia b. r. w salach Przem. Handl.

Akademickie Koła Wilnian w
i Warszawie, Lwowie i Poznaniu

 

„Cukier krzepi...”
Czytelnik jednego z pism kra-

kowskich, zamieszkały w Małopol-
sce Wschodniej, opisuje w liście do

| redakcji charakterystyczny wypa-
„dek, jakiego był świadkiem, przejeż-
I dżając przez wioskę Medynię, w
„pow. kałuskim, woj. stanisławow-
| skiego

Czytelnik ów jechał autem, do-
okoła którego zebrał się tłum. dzieci,
obserwujących po raz pierwszy wi-
dziane tu podobne zjawisko. Drogi
bowiem są w tej okolicy tak hanieb-
me, że nie można przedostać się tam
inaczej, jak zaprzęgiem konnym i
trzeba było niezwykłej wytrzymało-
ści i odwagi, aby przedrzeć się tam-
tędy samochodem.

WILNO—TROKIL 30-letni robot-
nik zakładów przemysł. w Grzego-
rzewie, Kurec Jan, jechał furmanką,
„trzymając przy sobie dubeltówkę.
JW pewnej chwili Kurec poruszył

 
|

WILEJKA. Ze wsi Uścinowicze,

(szczęśliwym wypadku w czasie ści-
„nania drzewa w lesie przez Prudni-
'

Ze Stołpców donoszą, iż w ostat-
inich czasach panuje ożywiony ruch
na stacji granicznej. Codziennie do
Rosji i z Rosji przychodzą pociągi
towarowe z węglem sowieckim, któ-
ry wyładowuje się w Stołpcach,

ERROR

POLSKIE RADJO WiLNO,
Niedziela, dnia 14 stycznia.

9,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien-
nik poranny, Chwilka gosp. dom.  10.0U:
Tronsm. nabożeństwa. 11.5/: Czas. Progr.

dzienny. Kom. meteor. Poranek muzyczny,

13.00: „Jak ułożyć statut spółdzielni pra-
cy” — odczyt. D. c. poranku. 14.00: Au-

dycja dla wszystkich. 15.00: „Wychów i ży-

wienie świń w gospodarstwie” — odczyt.
15,20: Transm. z Poznania. 16.00. Słucho-
wisko dla dzieci. Nowe płyty. Kwadr.
liter. 17.00: „Emigrantki we Francji" —
odczyt. 17.15: Polska muzyka ludowa. 18.00:

Słuchowisko. 18.40: Recital śpiewaczy.
19.00: „Ciotka Albinowa mówi!' — mono-

log humoryst, Codz. odc. pow. Rozmaitości.
Radjotygodnik dla młodzieży. 19.50: „Nasz

odcinek powieściowy” pogad. 20.00:

Transm. koncertu. Dziennik wieczor. 21.10:

„Przejście rozgłośni europejskich na nowe

fale' — pog. 21.25: Wesoła fala lwowska.
22.25: Wiad. sport, Kom. meteor. 23.05—
23.15: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert z Pragi Czeskiej

Co pewien czas spotkać można na

wszystkich niemal falach eteru jedną i tę
samą audycję. Są to t, zw. koncerty euro-
pejskie, organizowane z inicjatywy  Unji
Radjofonicznej w Genewie, które mają na
celu wzajemne zbliżenie kuituralne i po-
znanie sztuki różnych narodów. Audycję
taką, poświęconą muzyce czeskiej, usły-
szymy dzisiaj, w niedzielę, transmitowaną
z Pragi o godz. 20-ej. Program tego kon-
certu zawiera, utwory pierwszych symfoni-
stów czeskich z początków ubiegłego wie-
ku. Orkiestrą Filharmonji Czeskiej dyry-
guje znany już ze swych występów w Pol-
sce prof. K. B. Jirak, należący do najwy-
bitniejszych kompozytorów czeskich doby
obecnej.

Żywe słowo radjowe.
W poniedziałek o godz. 18-ej słynny nasz

podróżnik p. Kamil Giżycki zapozna słu-
chaczów z ciekawemi i egzotycznemi zwy-
czajami przy zawieraniu związków małżeń-
skich w Mongolji, gdzie stosuje się w tej
dziedzinie tajemnicze wróżby, drogie okupy
i oczywiście — rozwody.

Słuchowiska. ::
Niedzielny program radjowy w dziale

słuchowisk jak zwykłe przynosi audycje
dla dzieei i starszych, A więc dzieci o 

l

Chcąc sprawić jakąś przyjemność
dzieciom, wyglądającym strasznie,
obdartym i półnagim, czytelnik ów
dał im po kostce cukru. I oto oka-
zało się, że dzieci te mie widziały
dotychczas nigdy cukru i nie wie-
działy, co to jest, gdyż naradzały się
między sobą, co należy z nim zrobić,

| Czytelnik, uderzony tym faktem,
poinformował się we wsi o stosunki

li dowiedzial się, že od lat panuje tam
skrajna nędza. Od lat nie używa się
we wsi cukru, nafty, zapałek, Wio-
ska ta, licząca około 2000 mieszkań-

ców, położona jest zbyt daleko od
|miast, aby jej mieszkańcy mogli coś
zarobić,

Z KRAJU.
Nieostrożne obchodzenie się z dubeltówką.

trzymaną dubeltówkę tak nieostroż-
nie, iż spowodował wystrza! Kula
|ugodziła go w piersi. Odwieziony
|do szpitala żydowskiego w Wilnie,
'Kurec zakończył życie.

\ в

' Nieszczęśliwy wypadek w iesie.
„kowicza Makara, m-ca wspomnianej

W przygotowaniu współczesna komedja śm. kurzenieckiej, donoszą 0 nie- wsi. Prudnikowicz został zśnieciony
przez upadające drzewo i zmarł w
Iszpitalu wilejskim.

| > Z POGRANICZA.
W Stołpeach niema bezrobacia.

gdzie są składy misji handlowej so-
| wieckiej.
W Stołpcach więc niema bezro-

bocia, gdyż wszyscy bezrobotni są
| zatrudnieni.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Wiamanie się do skiepu przy ul.

Połockiej. Nocy ubiegłej złodzieje wyła-

mali okiennicęi kraty w oknie sklepu Waj-

mana Elki, przy Połockiej 43 i skradli stam-

tąd różne artykuły spożywcze, tytoń, pa-

pierosy itp., łącznej wartości 500 złotych.

— Okradziono mieszkanie przy Sko-
pówce. Z mieszkania Danuty Bykówny
(Skopówka 11) złodzieje skradli różną gar-

derobę damską, ogólnej wartości 450 zł.

— Okradzenie sklepu. W, nocy z 12

na 13 b, m. okradziono sklep Lewina Blu-

ma (Literacki z-k 9). Złodzieje, operując

widocznie wytrychem, lub też dobranym

|kluczeni, wynieśli większą ilość artykułów

spożywczych i wyrobów tytoniowych na

ogólną sumę 445 zł. 80 gr.
*

WYPADKL
— Podrzutki, W bramie dcmu Nr. 8

|przy z-ku Bernardyńskim znaleziono pod-

| rzutka płci męskiej w wieku około 3 mie-

!sięcy, przy którym była kartka z napisem:

„Stanisław Żukowski”, Podrzutka umiesz-

|czono w przyt. Dzieciątka Jezus. Znalezior

no również podrzutka płci męskiej w wie-

ku około miesiąca. Przy podrzuiku byla +

kartka z napisem „Dziecko ochrzczone, na

imię Marcin". Podrzutka ulokowano w
|przyŁ Dzieciątka Jezus.

 

16-ej usłyszą nieśmiertelnego „„Ko-
pciuszka” w nowem opracowaniu. dorośli
zaś o godz. 18-ej spędzą kilka miłych

jchwil, słuchając audycji p. t. „Imć Pan
| Boruta”,

godz.

Arcydzieła muzyczne,

! W poniedzialek o godz. 20-ej rozpocz*
nie się przed mikrofonem piąty koncert
z cyklu: Arcydzieła muzyczne od XVI do
XX wieku, poprzedzony prelekcją prof. Sta-
nisława Niewiadomskiego. Wykonawcy —

/ orkiestra
'szewskiego i Zdzisław Jahna —

symfoniczna pod dyr. Z. Lato-
skrzypce.

`
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SPORT.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

wej, a wieczorem w Ośrodku od- | definitywnie rozegrać w tym rokuW Wilnie mamy dzisiaj szereg
imprez sportowych.
jest oczywiście start naszych narcia-|
rzy, który nastąpi o godz. 1i na Ro-
wach Sapieżyńskich. Biegi mieć
będą charakter drugiei już elimi-
macji przed ustaleniem składu Wil-
na na mecz z Łotwą. Skład ustalony
będzie zaraz po biegu. Sądzić więc
trzeba że do zawodów tych stanie
grupa najlepszych naszych narcia-
rzy, których czeka poważny egza-
min w Rydze. Egzamin ten odbędzie
się 26 i 27 stycznia.

Prócz zawodów narciarskich, ma-|

* TEATR - KINO DZIŚ!

Najciekawszy będą się zawody bokserskie 2
Jeżeli zaś chodzi o sport Polski, j—Sowiety w dwóch działach sportu;

to dziś cdbędzie się w Śztekholmie;w łyżwiarstwie i w boksie.
mecz
Polskę reprezentują: Jarząbek, Ro- się w terminie późniejszym
galski, Kajnar, Bąkowski, Garnca- miast łyżwiarze sowieccy przybędą
rek Majchrzycki, Antczak i Piłat. Ło Polski prawdopodobnie jeszcze;

W. Warszawie w hoke'u
"gra z Ogniskiem. We Lwowie Cra-
covia spotka się z Lechją, w Pozna- jnajbliższych.
niu Pogon (Lwów) rozegra mecz zj
„miejscowym A. Z. S., a
Ł. K. S. gra z Polonią.
W całym zaś kraju odbędzie się

my dziś w Ośrodku drugi dzień tur- szereg imprez hokejowych, narciar-
nieju międzyklubowego piłki siatko- skich i saneczkowych. |

 

Polska — Sowiety

WARSZAWA (Pat).  Poselstwo
„sowieckie komunikuje nam: Władze
jsportowe ZSRR zdecydowały się

jspotkanie międzypaństwowe Polska

bokserskie udbędzie
nato-

bokserski Polska —Szwecja.| , Spotkanie

 

Legja|w miesiacu bieżącym. Terniin spot-

 

w Lodziį
|| Sala do wynajęcia

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.  
Całe Wiino pośpieszy podziwiać genjalnego

DZIENNIK WILEŃSKI

 

 

Kto wygrał na loterii? |
W piątym dniu ciągnienia IV-ej klasy 63469 104509 104716 114255 124615 128346

28 loterji państwowej
padły na następujące Nr. Nr.

I i II ciągnienie,
ZŁ 250.000 nr.: 149476.

ZŁ 10.000 na nr.: 33538.
Zł. 5.000 na n-ry: 82442 123733 137046|

1139109.
Zl. 20400 na n-ry:

45692 54258

165276,
Zl. 1.000 na п-гу:

III ciągnienie,
10.000 zt.: 125662.
5,000 zł.: 88045.
Po 2.000 zł. n-ry:

ROZMARTOŚCI| (LINE KROOL! ... SHERLOCK HOLMES
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

PAN

 

Jutro w PONIEDZIA-
ŁEK od 2 do 4-ej

Tylko dwa Seanse!
PORANKIi

Dreszcz nięzwykłych emocji i fantastycznych przygód
oraz TYGODNIK I BETTY.

<A GE NC I»NA
SCENIE: Szolem Alejchem.

03

 

ÓrU
Dzis w NIEDZIELĘ
od g. 12 do 2 oraz

Kom. w 1 akcie głośnego p!sarza

 

LodoGa
I DODATEK KOLOROWY. Dia dorosłych i młodzieży po cenach zniżonych.

 

та ЬПНИ

DZIŚ. Najgłośniejszy SUKCES światowy

  

„URWIS HISZPANII
EDDIE CANTOgę "zwatewej sławy KOMiK

 Pun   
  
  

w roli tyt.
i Zupełnie nowy humor, niewyzyskane dotychczas Walka byków stanowiąca genjalaą parodję filmową,
i przez nikogo pomysły. pz jakiej nie widzieliśmy na ekranie nigdy.

Nad program: Po raz pierwszy w Wlinie dźwiękowa przepiękna bzjka „JAŚ I MAŁGOSIA" w KOLORACH NATURALNYCH
oraz DODATKI DZWIĘKOWE. (prasza się o przybycie na początki

 

Dziś Ceny
Zniżone.

Н
Е
И

 

CASINO

„Prokurator
SMOSARSKA, Samborski,;Halama.

DZIŚ OSTATNI DZIEN. Szam-
pzńska komecja sportowa

TYLKO DZIS w NIEDZIELĘ od godz. 2ej p. p. TANI „PORANEK DLA DZIECI i Młodzieży. POTRÓJNY PROGRAM:

1) „Skandal w St. Moritz“ “754 2) Ułani, Ułani, chłopcy malewani

 

Bilety honorowe bezwzględnie nieważne. ©

TRACYREKUPSKU

NYDYWIO. UNKNNNNIKEM 0 WOJOCYROOLCN KIE TNT

«SKANDAL wSt.MORITZ» "©" ;

nsów punktualnie: 2, 4, 6, 6 I 10,15.

 

licja Horn“
Film, ktėry nie potrzebuje reklamy!

Człowiek, A 66SE" HRABIA ŻARÓW: --..ludzi... 55 & p dniach.
 

eansów o godz. 4, 6, 8
10. 15 wieaz.

komedja polska. 3) NAJNOWSZE DODATKI DZWIĘKOWE Ceny na wszystkie miejsca 25 groszy.

 

Najwspanialszy film
nowej produkcji p. t. «GRZECH JEDNEJ NGCY (MARIE)»

Role główne kreuje ulubienica publiczności wszystkich krajów, czarujaca

  

ANNABELLA
FILM nad FILMAMI o KTÓRYM MÓWI CAŁA EUROPA, obecnie jest wyświetiany w Warszawie z rekordowym powodzeniem przeszło 8 tygodni.
Bez wzg!ędu na ogromne koszta sprowadzenia tego filmu ceny miejsc nie będą podwyższone.

OLBERT
"W PONIEDZIAŁEK
PREMJERA

w kinie

UL0

PROSZEK

2.KOGUTKIEM
l

ZUSUWA NAJUPORCZYWSZ!

4 BOL GLOWY
MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPĘ: PRZEZIĘBIEWIA

4ÓLE.ARTRETYCZNE 
aiALT

TABLETEK.

REEf?STO 4| LIUASA

2KOGUTKIEM

Jutro rewelacyjna premjera w kinie

 

 

KURSY MATURYCZNE

„WIEDZA”
KRAKÓW, STUDENCKA 14/1.

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

na lekcjach zbiorowych:

1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum 3) z zakresu 4-ch kl. gimn.
2) do egz. z 6-ciu kl. gimn. 4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz.

Uwaga! Uczniowie kursów » koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz
matarjału naukcwego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa-
nia, Nadto okuwiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku
szkolnego postępy uczniów.

Wykładają wybitne siły fachowe. Prospekty darmo. Opłaly b. niskie,

 

Komitet Nadzorczy Towarzystwa Kredytowego
dak ksi iz Miasta Wilna.
niniejszem podaje do wiadomości zz. członków Towarzystwa, že w dniu 17 lū-
tego 1934 roku odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej
Nr. 14 .ebrania wyborcze dla dokonania wyborów na pełnomocników Towa-
rzystwa 1 ich zastępców.

Zebranie wyborcze I kategorji odbędzie się o godz. 6-ej wieczór
Zebianie wyborcze ll kategorji odbędzie się o godz. 7-ej wieczór
Zebranie wyborcze III kategorji odbędzie się o godz. 8-ej wieczór
Listy osób, mających prawo uczestniczęnia w zebraniach wyborczych

odpowiednich xategoryj, wywieszono w biurze Towarzystwa dla ich przejrze-
nia w godzinach urzędowych przez wyborców, którzy mają prawo do dn. 3 lu-
lego 1534 r, wiiosić do Komiietu Nadzorczego sprzeciwy przeciwko nieprawi-
dłowości lub niedokładności tych list.

Członkowie fowarzystwa, życzący uczestniczyć w wyborach, proszeni są
o zgłoszenie si; do biura Towarzystwa w celu otrzymania specjalnego biletu
na prawo wstępu do sali zebrań.

UWAGA! Zebrania uważane będą za prawomocne bez względu na liczbę
przybyłych na aie osób.

 

 
 

«CASINO»,

=Kupno.
i _ Sprzedaż |
um m
MAGLE
DO SPRZEDANIA

w dobrym stanie. Anto-
kolska 16 m. 4. 2640—2

 

 

DOM niewielki murowa-
ny sprzedam na dogod-
nych warunkach niedro-
go. Wiielka 46 Apteczny
magazyn. 2064

KUPIĘ
listy zastawne 80% Tow.
Kredyt. m. Wilna. ul.
Królewska 1 m. 2. 2071

 

Pianino
bardzo
znanej
my, okazyjnie,
tanio sprzedam.
skiego 6 m. 6.

| LOKALE |
nisKISS e m dainai —

SKLEP
može byč

niem do wynajęcia. Wi-

koncertowe w
dobrym stanie,
zagranicznej fir-

bardzo.
Piłsud-

i z mieszka-

54834 76569
106918 107598 115135 147100 147942 163332

24847 40884 49781 50048 52187 55508 77989|
kania uzgodniony będzie w dniach 78953 79579 85304 86117 87950 91838 97375

я 91694 99179 103854 107124
118770 132438 134146 135488 138937 140867

{ 142038 142411 144877 146134 149247 150342
156939 159562 161088 161564 163040 164558.

 

 

główne wygrane|164997.

14164 18835 19932 21067 22825 21714 28574 | —28,74.

149415 150203 156511 163751.

16935 23132 40967 niejednolita.

84304 — 106608 WARSZAWA (Pat). W szóstym dniu

jące numery:
100.000 zł. — 36.222.
20.000 zł. — 116.388.
15.000 zł. — 34.004.
10.000 zł. — 23.935,

83.628, 85.965 i 166.339.

1374 12224 24812 |6 proc.

108144 118574 35.791, 82.488, | setki.

Akcje:

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. larowa 61. 34308 37889 42508

Ubezpieczalnia Społeczna © Oilnie.
OBWIESZCZENIE

W SPRAWIE POBIERANIA DOPŁAT
za porady lekaiskie, zabiegi lecznicze, środki lecznicze i pomocnicze oraz

środki pomocnicze przeciwko zniekształceniu i kalectwu.
Na podstawie Rozp. Min. Opieki Społecznej z dnia 28-go grudnia

1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103 poz. 815) oraz art. 96, 105, 117 i 223 ustawy
z dnia Z8.IL. 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51 poz.
930) Ubezpieczainia Społeczna w Wilnie podaje do wiadomości ubezpie-
czonych co następuje:

1. — W Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie pobierane będą — tak na
terenie m. Wilna jak i na prowincji — następujące dopłaty od chorych
ubezpieczonych 1 kontynuujących ubezpieczenie oraz członków ich rodzin):

a) za każdą poradę lekarską wzgl. dentystyczną po 20 gr.
b) za każdy zabieg leczniczy po 10 gr.
cj za każde lekarstwo oraz środek leczniczy i pomocniczy, którego

koszt nie przesracza 5 zł, lub środek pomocniczy przeciwko zniekształce-
niu i kalectwu, ktorego koszt nie przekracza 15 zł. po 10 gr.

dj za drozsze środki lecznicze i pomocnicze oraz środki pomocnicze
przeciwko znieksztaceniu i kalectwu  (wścielki, pasy brzuszne i przepukli-
nowe, pończochy gumowe, gorsety i obuwie ortopedyczne, kończyny sztucz-
ne, protezy zębowe itp.), przyznane przez Komisję Lekarską, Ubezpieczalnia
będzie pobierała od osób, których zarobek tygodniowy nie przewyższa kwoty
zi. 75 — 25 proc. kosztów środka, a od innych osób — 50 proc, z tem, że
suma pokrycia kosztów przez Ubezpieczalnię nie może przewyższać zł. 150.

e) za każdy specyfik farmaceutyczny i preparat organo-terapeutycz-
ny po 30 gr.

Jeżeli zabiegu leczniczego dokonywa się
wówczas Ubezpieczalnia pobiera tylko 20 gr.

Za kilka lckarstw środków leczniczych lub pomocniczych, przepisanych
przez lekarza przy poradzie lekarskiej, Ubezpieczalnia pobiera dopłaty po
10 gr. od każdego lekarstwa, środka leczniczego lub pomocniczego.

I. — Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za porady lekarskie, zabiegi
lecznicze oraz lekarstwa środki lecznicze i pomocnicze od następujących
kategoryj chorych:

1. — od bezrobotnych, korzystających ze świadczeń na podstawie art.
117 cyt. ustawy,

2. — od ubezpieczonych wraz z rodzinami, za które składki ponoszą
w całości pracudawcy w myśl art. 223 — 1 cyt. ustawy, a mianowicie:

a) którzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia,
bj któryca jedynym zarobkiem jest utrzymanie,
cj których rzeczywisty zarobek dzienny nie przekracza w Wilnie zł. 2,

w powiatąch zaś — zł. 1 gr. 50.
3. — od uwezpieczonych, u których choroba połączona z niezdolnością

do pracy trwa bez przerwy dłużej niż 4 tygodnie — od początku 5-go ty-
godnia;

4. — od połsżnic (ubezpieczonych i członków ich rodzin);
5. — od ubezpieczonych, u których choroba spowodowana

przez wypadek w zatrudnieniu;
6. — od ubezpieczonych dotkniętych chorobą zawodową.

I. — Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za porady lekarskie oraz le-
karstwa i środwi opatrunkowe (przyczem pobiera za środki lecznicze i po-
mocnicze oraz zabiegi lecznicze) od następujących kategoryj chorych;

jednocześnie z poradą,

została

1. — dziec: do końca 3-go roku życia,
2. — na choroby zakaźne,
3. — na ostre choroby umysłowe,
4. — na ostre choroby,
5. — w nagiych wypadkach.
Wykaz chorób zakaźnych, ostrych oraz nagłych wypadków, wolnyci

od dopłat, ustala cyt. Rozp. Min. Op. Społ. z dnia 28.XII. 1933 r.
IV. — W chorobach, spowodowanych przez wypadek w zatrudnieniu,

zawodowych, zakaźnych, umysłowych i ostrych oraz w nagłych wypadkach
zwolnienie od opłat będzie stosowane dopiero po stwierdzeniu wiaściwego
rozpoznania przez lekarza po zbadaniu chorego tj. zaczynając od porady
następnej po ustaleniu właściwego rozpoznania. W wypadkach, niebudzą-
cych wątpliwości u pobierającego dopłaty, takowe nie będą pobierane za-
czynając od pierwszej porady.

V. — Ud wszystkich wogóle chorych nie będą pobierane dopłaty za
następujące zabiegi oraz lekarstwa i środki lecznicze:

1. — zabiegi chirurgiczne,
2. — zabiegi rozpoznawcze,
3. — szczepienia ochronne,
4, — naświetlania lampą kwarcową dzieciom do 3 l. przeciwko krzy*

wicy i gruźliczy gruczołowej,
5, — surowice i szczepionki,
6. — leki | środki opatrunkowe, zastosowane osobiście przez lekarza

lub pomocniczy personel lekarski,
7. — środki lecznicze, objęte wykazem załączonym do $ 3 Rozp. Min,

Op. Społ. z dnia 28,XII. 1933 r.
VI. — Cennik opłat za zabiegi i protezy dentystyczne, nie wchodzące

do zakresu obowiązkowych świadczeń Ubezpieczalni w myśl $ 12 statutu,
ktorych Ubezp'eczalnia udzielać będzie za zwrotem kosztów, zostanie wy-
dany w czasie najbliższym.

Do zakresu obowiązkowych świadczeń dentystycznych, za które do-
płaty będą pobierane w/g norm podanych w rozdziale l-ym niniejszego ob-
wieszczenia, należą:

а) usuwanie w znieczuleniu, jeżeli względy lecznicze temu się nie
sprzeciwiają, zępow nie nadających się do leczenia;

b) znieczulanie bolących zębów;
c) plombowanie w razie powierzchownej próchnicy,

uskutecznić na jednem posiedzeniu;
d) udzielasie protez dentystycznych, uznanych w sposób określony

w Regulaminie ala chorych za środek leczniczy lub środek pomocniczy prze-
ciwko znieksziałceniu i kalectwu, a niezbędny dla utrzymania lub przywró-

jeżeli można je

 

 

cenia zdrowia i zdolności do pracy.
Wilno, dnia 10 stycznia 1934 r. 3

J. Gradowski E. Kątkowski
DYREK TOR KOMISARZ

POKÓJ
S A R D A c z E ładnie spalwa, jas-

ny, duży do odnajęcia.K AW I OR Astrachański ECSC
otrzymał Zwiedryński 1 krępujące wejście, Obja-
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о е Wileńska 36, tel. 1224. jaj ską|| zdowa 6 m. 7. 2018—3

ONZE WEN.į dSzERK . POKÓJ ze  wszelkiemi Pokój
в аана ш:‹іп wy” AKUSZERKI. i wygodami dla  solidn.| go wynajęcia dła inter"

o y lokat. Mostowa 3-a m.| miej A пЕа
sprzedania, 28 2072| pistek- rsenals| Я

AKUSZERKA * m. 9, 2077—0Adres w Adm. „Dz. W,”
2057—0

 

mo"

|Stałe zajęcie
dla 3-ch Panów w specjalnej służbie zewnętrz-
nej. Wymagana dobra prezentacja, solidność i

 

Wyuczyć się ostatnich

Kto się chce bawić podczas karnawału niech
| spieszy do

SZKOŁY TAŃCÓW.

M. fla | M Alperonitūa
Mickiewicza 22.

nowości sezonu po ce-

 

 

KRUPRI
Flakon 1 ał. wystarcza

Polec

 

‚КНОМИМаTara

tórnośląsk. Kont.
NŚesjke „Progress“,

poleca M. DEULL **“051 *

   

   
     
  

uczciwość. Wynagrodzenie według kwalifikacji. nach speejelnie znižonveh.

Zgłoszenia osobiste ze świadectwami przyj nuje

kierownik biura w dniu 14. 1. od godz. 11 — 13 i

od godz. 16 — 17. Jagiellońska 3 m. 5. Marne święta bez Krupnika
bez gotowania sporządzisz
przy pemocy

a Skład Apteczn;

władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tata
Tamże wody kelcńskie na wagę 78 przecudRy

zapachów.

     rawy ziołowej.
3 litry wódki.

 

na 1

  p.

 

 

Giełda
WARSZAWA (Pat).

;Belgja 123,75 — 124,06 — 123,44.
Po 1.000 zł. n-ry: 4505 4259 7256 12977 357,65—358,55—356,75. Londyn 28,88—29,02

Nowy Jork 5,66—5,69—5,63.
25230 30303 34001 45945 54831 57548 66907|wy Jork kabel 5,67—5,70—5,64. Paryż 34,88
79232 86652 89497 91004 91284 97445 98553 , —34,87'/»—34,96—34,79.
107013 107473 110722 112586 121645 128010 , —172,7)—171,84.

46,58. Berlin w obr. pryw. 211,35.

większe wygrane loterji padły na następu-|budowlana 42—41,75.
Konwersyjna 54,50.

dolarowa 59—58,50—58,75.
rowka 51,25—51,38—51,25.
58,38—58,75—58,13—59 (drobne) i 61 do 60

4 i pół proc. L. Z. ziemskie 50,25—
49,50. 8 proc. warszawskie 53,13—53.

Bank Polski
1773 III»33588,|Lilpop 10,65—10,70. Starachowice 10,45.

Dolar w obr. pryw 5,67—5,68.
Rubel 4,61 (piątki) i 4,66 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

Stabilizacyjna 90,75. Warszaw-
ska 54, Śląska 53.

utrzymani
zdrowe—

kania z
kuchnią
soby blizi  Wil" dla

Smiatowska

Dia uczni mieszkanie z

Oferty do

lern, stołowanie
<ena umiarko*

wygodami i
dla solidnej o-
ko śródmieścia.  Adm. „Dz.
„solidnej“,

"POKÓJ Z KUCHNIĄ

 

 

 

wiedni dla lekarza lub
adwokata z prawem ko-
rzystania z salonu, Mic-

5 pokojowego ze wszel-
kiemi  wygodami — па
pierwszem piętrze. Zgło-
szenia kierowac do Ad-
ministracji „Dzien. WiL“
dla J. №

 

Przyjmę na mieszkanie
7 sią z oddzielnem wejściem ucznia klas młodszych.

ma ul. Urzestkowaj 3—13| do wynajęcia od zaraz Oriška, ARR

tóg Mickiewicza) 8 Mój 3 m, 8. (aklep.| noo! 00 ООО
«amże gabinet kosmetycz-| spożywczy). 2051 AA us &
my, usuwa zmarszczki, bro| - = PR p

dawki, kurzajki i wągry. | Mieszkania po 1 pok.| 1. ы
w. Z. P. 48. 8323| z kuchnią, 2elektrycz- ie 5 pokojowe,
auc|DOŚCIĄ, słoneczne, do ką Ha, BEA
4 MI i wynajęcia Stara 33 i suche, ciepie, wszelkie

eszkania śwoPiotia 3 7066| wygody. Žakretowa 11,

l 1 pokoje ё у dowiedzieć się u  do-

i sias|Pokėj dla ucznia, odpo- R SU

WYGODNIE  UMEBLO-
WANY POKÓJ (telefon,
łazienka) do wynajęcia.

dc Kalwaryjska 32 kiewicza 22—4 2060| Ofiarna 4, m 18, tel.
A gr. 14-78, 2074—0—— |POSZUKUJĘ

Poszukuję 3 p. miesz- MIESZKANIA io
Mieszkanie 4 pokojowe
ze wszelkiemi wygodami
(łazienka, water) do wy-
najęcia. Plac Metropo-
litalny 3 (róg ul. Miło-
siernej), tel. 11-74.

 

Giełda. Dewizy:
Holandja

No-

Szwajcarja 172,27
Włochy 46,70 — 46,82 —

Tend.

Papiery procentowe: 3 proc pożyczka
Inwestycyjna 106,25.

5 proc. kolejowa 50.
Dola-

7 proc. stab.

86-—86,25—85,75.

2 pokoje, ładne, duże, z
wygodami do wynajęcia.
Witoldowa 7. 2070

Do wynajęcia mieszka-
nie z6-ciu pokoi, kuchni,
z elektryczn. i ogród-
kiem. Oglądać od 12—1
Moniuszki 5, róg Witol-
dowej.  Dowiedzieć się
Montwiłłowska 14 m. 1,
do g. 12 rano i od 3—5.
Tamże pokój do odda-
nia. 2081—1

NOWOCZESNE, luksu-
sowe, z wygodami 3 i 5-
pokojowe mieszkania,
słoneczne, ciejłe. Mo-
stowa 3-a, m. 26.

2, 3 1 4 pok.
MIESZKANIA

do wynajęcia.  Kolejo-

wa 11,

Obiady
domowe

2—3 razy w tygodniu
drób, w piątki ryba
z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch
dań 1 zł. 20 gr. UI. Sie-
rakowskiego 31 m. 4.

2020—9

 

Instytai PIĘKNOŚCI
Oddział Paryskiej f-my

«КЕМА»
ul. Mickiewicza Nr. 37

telefon 6-57
przyj. od godz 11-ej do

1-ej po południu.
Odmładzanie twarzy. Le-
czenie wszelkich wad
cery, Masaž i Elektry-
zacja. W.Z.P. 58

Poszukuję posady

GOSPODYNI

do zakładu lub kasyna.
Rekomendacja — solidna.
Od godz. 12 do 4. ul.
Uniwersytecka 9 m. 22.

00 GOSPODARSTWA
40 ha ornej i łąk poszu-
kuję samodzielnego go-
spodarza _ bezwzględnie
uczciwego i fachowego
rolnika, Praca fizyczna
wymagana. Kaucja lub
poręczenie pożądane. O-
ferty administracja pod

 

„Wilczyński, 2067

POSZUKUJĘ dostawy
do 400 klg. tygodniowo
wyborowego masła bez-
pośrednio od producen-
tów. Bliższe szczegóły.
Wilno, 3 Maja 3 (sklep
spożywczy). 2010

wieku 3 mies. dziecko
zdrowe, ładne. Zgłosze-
nia listowne proszę kie-
rować pod adresem ul.

 

Niedźwiedzia 17 — 4
Anastazja Dubiago.

ZZOZZZZK

į maska |
amiаТОан

MISTRZYNI
posiada dyplom pa-
ryski i krajowy oraz
długoletnią praktykę
w Paryżu, uczy kroju
i szycia w przeciągu
2-ch miesięcy. Przyj*
muje także wszelkie
roboty w zakresie
krawieckim, Krė-
lewska 6 m. 2. 2075  

 

Rodowita-Francuska

udziela lekcji francuskie-
go dzieciom I dorosłym
teorja | praktyka. Św.
Jerski zauł. 3 m. 3.

2061—1

  

Nauczycielka
wykwalifikowana z 5-clo
letaią praktyką, z pra-
wem nauczania, 2 letą
praktyki w przedszkolu
poszukuje posady. Swia-
dectwa bardzo dobre.
Zgłoszenia kierować do
Administracji Dziennika
Wileńskiego pod „Nau-
czycielka“. 2054—1

MATEMATYK
Absolwent USB udziela
lekcji z matematyki i fi-
zyki oraz przygotowuje
do matury. Naucza grun-
towniei sumiennie. Po-
siada długoletnią prak-
tykę.- Warunki przystęp”
ne. Adres: Mostowa 29
m. 24, 2063—2
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