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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44, Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

edziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.
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21 stycznia 1934 r,

Cena numeru 20 gr.

Nr. 19
 

 

OGŁOSZENIA:

   

tekstem (10 łamowe) po 12 gr.,
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Adminis
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187,

BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim.

nekrologi

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
miejsca о 25 proc. drożej.
trację dowolnie zmieniane.

Terminy

  

 

CENTRALNA KASA
Najpowaźniejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polsce jest

ansana» SPOLEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

000©6086266068

|. BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro
Iniormacyjne w depeszy z Paryża
ogiasza wiadomości, dotyczące

Odpowiedź niemiecka na propozycję francuską
ciwko proponowanym przez aide-
mćmoire francuskie  eiektywom
przyszłej armji niemieckiej, Armja

większość kontyngentów S. A., S. S.
i Stahlhelmu przejdzie do rezerwy.

| 7) Odpowiadając na propozycję
daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie
zużytkowuje wkłacy z wielką korzyścią dla interesów

szczegółów odpowiedzi niemieckiej
na memorandum francuskie.

200.000-na nie wystarczy dla zagwa- francuską, dotyczącą zredukowania
rantowania bezpieczeństwa Niemiec.o 50 proc. stanu liczebnego wojsko-
Armja o tak małej sile liczebnej nie wego lotnictwa francuskiego, Niem-

 

Bielizna
KONFEKCJA,

GALANTERJĄ,
TRYKOTAŽE

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

[|jį skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dia siebie, ale służymy także

I sprawie pubiicznej.

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

0©©©©9000000000006908096$

WSZYSTKO ze
MAY SIECI LNIANY CH" °^г 5гęzgwyszuDZIAŁ

Bardzo mocne, trwałe i praktyczne sieci rybackie
czysto Iniane

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

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

Ceny znacznie niższe od bawełnianych. 2
Ogromny WYBÓR przędzy LNIANEJ (nicij do wyrobu i reparacji SIECI

do łowienia ryb.
Cenniki na żądanie.

I. K. C. na indeksie władz kościelnych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Krakowska Kurja Metropolitalna w swym organie
oficjalnym wydała zakaz duchowieństwu jakiegokolwiek współpracowania
z „Ilustrowanym Kurjerem Codziennym”.

Filar B. B. w Grožzisku
popełnił samobójstwo w obąwŚka”y sądowej.

fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Grodzisku Wielkopolskim pozbawił się życia Ta-
deusz Węcklewicz sekretarz kancelarji adw. Pawlowskiego.

Węcklewicz miał być aresztowany za sprzeniewierzenie 30.000 zł.
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na w 7 punktach, przedstawia się
następująco:
| 1) Odpowiedź uznaje dotychcza-

|

!

| Odpowiedź niemiecka, streszczo-

|

sową metodę bezpośrednich rozmów
niemiecko-irancuskich na temat roz-
brojenia, podkreślając, że leży to w
interesie obu krajów.

2) Rząd Rzeszy zastrzega się wy-
raźnie co do pierwszego punktu

| francuskiego aide-mćmoire, a mia-
| nowicie

 

przeciwko zastosowaniu
„okresu próbnego”. Termin ten nie

jjest wprawdzie w memorandum
jirancuskiem użyty, niemniej jednak
wynika on dobitnie z treści noty.
Podkreślono przytem, że prowadze-
|nie takiego określenia stanowiłoby
dyskryminację Niemiec i w końse-
kwencji narażałoby godność Rzeszy.

3) Odpowiedź niemiecka zastrze-
$а się przeciwko temu, by rozbro-
jenie odbywało się w dwóch eta-
pach.

4) Odpowiedź zastrzega się prze-

MIEDEŃ (Pat). W tutejszych ko-
łach dyplomatycznych zapewniają
że rząd austrjącki za pośtednict'wy:

5) Nowa armja niemiecka po-
winna posiadać od początku jej po-
wstania wszystkie rodzaje broni,
uznane za deienzywne. Podkreśla
się przytem znaczenie współrzęd-
dności sprawy eiektywów ze spra-
wą uzbrojenia armji, Niemieckie
koła dyplomatyczne i wojskowe
zgodne są w twierdzeniu, że wartość
przyszłej armji niemieckiej zależy
od równoczesnego załatwienia wspo-
mnianych obu punktów.

6) Rząd Rzeszy zgadza się na
kontrolę wszelkich organizacyj o
charakterze wojskowym, pod wa-
runkiem, że kontrola ta będzie roz-
szerzona na wszystkie zainteresowa-
ne państwa. Podkreślono przytem,
że kwestją organizacyj półwojsko-
wych stanie się nieaktualną przy reorganizacji armji niemieckiej, gdyż

LAS>„(TTT Ww.

Austrja protestuje przeciwko
zamachom hitlerowskim.

 

  
    

 

(i republiki austrjackiej, nie usta-
4, ,wówczas rząd austrjacki prze-

ue uważać konflikt austrjacko-

dorównywałaby pod względem war-/
tości _ bojowej dotychczasowej |
Reichswehry.

cy zapytują, co stanie się z wycofa-
nemi aparatami i jaką korzyść wy-
jciągną z tego Niemcy, jeśli nie uzys-
|kają jednocześnie prawa do posia-
dania lotnictwa wojskowego. Zro-
biono przytem zastrzeżenia, jakoby
ta ostatnia propozycja francuska
miała być uważana za daleko idącą
oiertę ze strony Francji,

LA BEZCEŃ
TYLKO DO 5-G0 LUTEGO.

W. KOKIA, Pilno, Vielka 30.
TEST TSRS CNSNEEIIOS

 

 
  RIGFETZGEK

Gdynia — Praga — Triest.
Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na tle pobytu w Wiedniu min. Suvicha I toczących
się rokowań austryjacko-włoskich centrala włoska podobno za-
proponowała bezpośrednią komunikację via Gdynia — Czechosło-
wacja—Triest z pominięciem terytorjum niemieckiego.

  

 

Dramatyczne tło wizyty
Suvicha w Wiedniu.

Korespondent wiedeński „Kurj. bywały się z wiedzą Starhemberga.
arsz.' donosi: |Odpowiedzią na to było powtórne
Wśród dramatycznych okolicz-|aresztowanie Alberty'ego i kilku

ności załatwia c: MLE asmi wnPa
program, związany z pobytemi wsto- | ków, co ogłoszono dzisiaj urzędowo.
licy Austrji. Jakgdyby chodziło o to, Alberty będzie oskarżony o zdradę
b ocznić gościowi włoskiemu|stanu. Wiadomość o tem podziałała
jobokpłociadciwo. karatasAu- Kutaj jako sensacja ai, Ą-
strji, urządzają hitlerowcy nieustan- |resztowanie Alberty'ego i wytocze-,
ne demonstracje i ożgasizują akty j|zię mu prócesu, mogą jednak z po-

 

swego posła w Berlinie Tauschitza niemiecki za sprawę, obchodzącą
dał do zrozumienia rządowi niemiec- | wyłącznie Austrję i Niemcy i odnie-
kiemu, že ježeli zamachy terory- sie się do mocarstw z prośbą o in-
stycznesi agitacja, zagrażająca ca-. terwencję.

mienia kandydował na burmistrza G

hr. Dzieduszycki.
Mordu dokonał lokaj ofiary 21

Z Paryża donoszą: Ukazał się no-
wy tom pamiętników Raymonda
Poincarego, b. prezydenta Republiki

France' (W służbie Francji).
WI księdze tej znajduje się cieka-

ochotniczej polskiej we Francji,
Poincarć, wówczas prezydent Re-

publiki, był obecny na uroczystości
wręczenia sztandarów pulkom gen.
Hallera.

A swoje wrażenia z tej uroczy-

Stości opisuje w pamiętnikach w na-
stępujących słowach: „,...Ustawiono

| 3 pułki Polaków. Ubrane w błękitne
uniformy, czapki narodowe. Posta-
wa doskonała. Mało który z tych lu-
dzi rozumie po francusku... Ksiądz
polski odprawia mszę po polsku. Do
mszy służą polacy żołnierze. Nad-

bojkotuje oficerów

BERLIN. (Pat). Na dzień 24 sty-
cznia przygotowany jest z okazji
rocznicy urodzin króla Fryderyka
uroczysty zjazd oficerów i genera-
łów b. armji cesarskiej, odznaczo-
nych orderem „pour le merite", któ-
rego założycielem był król pruski
Fryderyk. W obchodzie weźmie o-
koło 200 oficerów z feldmarszałkiem 

    

|

| Wstępwolny:

wy ustęp o tworzonej w 1918 r. armji|

Był on prezesem gospodarczej gruvy B. B. W. R. i dwukrotnie z jej ra-
rodziska.

Mord w Serajewie.
Hr. Dzieduszycki zamordowany przez Iokaja.

tTeletonem od własnegu korespondent».)

WARSZAWA. Dzis zrana w Serajewie zamordowany został sędziwy

letni Hromo.

Poincarė o armji gen Hallera.
chodzi moment poświęcenia  sztan-
darów. Wyobrażają one orły srebr-
ne na amarantowem tle.  Uroczy-

nie świadkami zmartwychwstania
' Polski?

Następnie przed frontem przecho-
dzimy, tj.: Pichon (wówczas minister
spr. zagr. Francji — Red.), gen. Gou-
rand i ja. Orkiestra gra hymn naro-
'dowy irancuski i polski.
|. Potem wręczenie sztandarów i
głos zabiera Roman Dmowski w
imieniu Polskiego Komitetu Narodo-
wego. Obecni płaczą...”

Ten iragment  „Pamietnikėow“
francuskiego męża stanu jest nie-
zmiernie ciekawym dokumentem,
tembardziej,j že mato notowano
wówczas opinji francuskich na temat
sprawy polskiej.

RZĄD HITLEROWSKI
b. armji cesarskiej.

Mackensenem na czele. Według ko-
munikatu niemieckiego Biura lnfor-
macyjnego,
jrównież premjer pruski Goering i mi
„nister Reichswehry Blomberg, W
|ostatniej chwili jednak zapowiedź ta
|jzostała cofnięta z zaznaczeniem, że
nie jest jeszcze pewne, czy udział 0-
bu ministrów będzie możliwy.

|US 9 DNS si TTTKT LLTI IIIET UNTDSDEI iki !

Stronnictwo Narodowe
W niedzielę 21 stycznia o godz. 12,30

w Sali przy ul. Orzeszkowej 11

odbędzie się:

PUBLICZNE ZGROMADZENIE
na którem Sekretarz Generalny Stronnictwa Narodowego

poseł KAROLWIERCZAK

oraz poseł Wacław Komarnicki

złożą: SPRAWOZDANIA POSELSKIE.
Wstęp wolny.

na zjazd miai przybyć

Gorączitowe przygotowania na rok
Azjaci jako „zbawcy świata”,
ki, — Prasa mandżurska ostro

Charbin, w styczniu.
Napięcie na Dalekim Wschodzie

nie zmniejsza się, Podczas gdy po
stronie sowieckiej czynione są go-
„rączkowe przygotowania wojskowe i
przedsiębrane są różne zarządzenia

| celem uspokojenia ludności (ulgi po-

 
Francuskiej, p. t. „Au service de la stość wspaniała. Czy jesteśmy istot- datkowe it.) w Mandżurji przygoto-

wywane są psychologicznie różne
akcje, jak koronacja władcy Pu-i i
rozszerzenie słery wpływów japoń-
skich na Mongolję.

Japończycy wytrwale wzmacnia-
ją swą pozycję w  Mandżurji, Za
wojskami, które oczyszczają kraj
przychodzą emigranci, narazie jesz-
cze nie w wielkiej liczbie, ale za to
ludzie wyborowi, młodzi, silni, któ-
rzy odbyli specjalne kursa dla za-
znajomienia się z specjalnemi wa-
runkami życiowemi na kontynencie,
Ci stać się mają punktami oparcia w
owej sieci, jaka zakładana jest dla
iatwiejszego opanowania Dalekiego

| Wschodu. Propagandowe organa
larmji i administracji japońskiej. Ja-
pończycy oczywiście nie zapominają
o psychologicznych przygotowaniach
do wojny o Daleki Wschód, co są-
dzić należy z tego, że rozpoczęto
wydawać całą serję pism w języku
japońskim, chińskim, rosyjskim i an-
gielskim. Pisma te są orędownikami
interesów japońskich. Jedno z tych
pism, wychodzące w dwóch wyda-
niach, chińskiem i rosyjskiem, które
jest oficjalnym organem rządu man-
dżurskiego jest bardzo ciekawe, ze

| względu na to, że odzwierciadla na-
stroje i ujawnia projekty dotyczące
Dalekiego Wschodu. W. noworocz-
nym numerze „Gun-Bao'* wydruko-
wane zostały noworoczne oświad-
jczenia dzisiejszych władców Man-
|dżurji i ich zapatrywania na per-
,spektywy rozwoju w roku bieżącym.

O wielu sprawach mówi się już
całkiem otwarcie. Przynosimy ury-
wek artykułu wstępnego zamiesz-
czonego w  wspomnianem pismie,
nadzwyczaj charakteryzujący  dzi-
siejsze nastroje i poglądy kół rządzą-
cych japońskich i mandżurskich.

„Z woli historycznych losów —
pisze „Gun-Bao'* — generalna bitwa
pomiędzy ołenzywą materjalizmu a
kulturą ducha jako podstawą życia
stoczona musi być na nieskończo-
nych przestrzeniach kontynentu 

bed wiekieni zdriniami ma alekim — МАЙ,
bieżący w Mandżurji i Japonji —

— Co mówi japoński minister wojny Ara-
atakuje sowiecką administrację kolei pół-

nocno-mandżurskiej,
(Korespondencja własna).

azjatyckiego. Forma przyszłego star-
cia nie jest znana i nikt nie może
przewidywać, w jakiej formie do te-
$o starcia dojdzie. Ale istota drama-
tycznego starcia pomiędzy imperja-
listycznym oportunizmem grożącym
zalewem całego świata a kuliurą du-
chową jest jasna. Jeżeli Azja w pro-
blemie tym jest areną walki, to na-
biera wyjątkowego znaczenia dla
całej historji. ludzkości. Ale ze
straszliwą wyrazistością odczuwa
się, jak zbliża się czas tego mierze-
nia sił. Jesteśmy dlatego słusznego
mniemania — zauważa pismo man-
dżurskie — że właśnie rok 1934 bę-
dzie rokiem tego nieuniknionego
boju”...

W. ten sposób daje się ideologicz-
na podstawę panjapońskiemu rucho-
wi na Dalekiem Wschodzie. Azjaci,
a zwłaszcza Japończycy najwyżej,
przedstawiają się światu jako jego
„zbawcy”,

Mówi o tem w swem noworocz-
nem oświadczeniu japoński minister
wojny $. Araki, który m. i. powiada:
„Nasza rzesza, miosąc wysokie i
sławne swe posłannictwo, powie-
rzone jej przez samo niego, występu-
je obecnie, aby dokonać wielkiego,
świętego dzieła zbawienia świata,
ginącego w zgniliźnie. Narodowi Ja-
mato z jego wielkim twórczym du-
chem narodowym niebo nakazało
wytworzyć nową, odrodzoną cywili-
zację światową, z dzisiejszego świa-
ta spustoszonego wybudować po-
wszechną kulturę harmonijnego
połączenia Wschodu z Zachodem,
połączenia materjalistycznych i ide-
owych elementów. To jest — powia-
da minister wojny Japonii -- podsta-
wowe zadanie, jakie wypada nam
wykonać w teraźniejszym okresie
historji”.

Na ten raz wpływowy przedsta-
wiciel rządu japońskiego nie ukrywa
zamiarów japońskich pod ' płaszczy-
kiem frazesów dyplomatycznych, jak
to czyniono dotąd. Słowa ministra
wojny są konkretne i jasne.

Wi ostątnim czasie uderza rów-
nież znacznie podniesiony ton prasy
mandżurskiej w stosunku do sowiec-
kich przedstawicieli w administracji
kolei północno-mandżurskiej, pisze
się bez ogródek o „sabotażu sowiec- kich agentów ma kolei północno-

4

sabotażu. Ulicami miasia przecią-
gają samochody, z których hitle-|
rowcy częstokroć przebrani
członków t. zw. frontu ojczystego,
rzucają petardy, wywołując zamie-
szanie. Aby uniemożliwić  raut,
urządzony dla Suvicha w pałacu
kanclerskim, wykonano zamach na
kable elektryczne, pozbawiając
światła kilka ulic, ale na szczęście
nie dosięgając urządzeń elektrycz-
nych Ballplatzu. Policja musiała dla
utrzymania porządku dokonywać
ciągłych aresztowań, a nawet, jak
słychać, używała broni palnej. Mia-
sto wygląda też jak obóz wojskowy.
Ringi otoczone są kordonami policji
i żołnierzami z korpusu posiłkowego
i ruch wcałem mieście prawie ustał.
Te daleko idące środki ostrożności
są koneiczne ale. wrażenie jest przy-
gnębiające.

Atmosierę niepokoju, w której!
Suvich prowadzi obrady z kancle-|
rzem i innymi ministrami resorto-,
wymi, powiększają także sensacje|
polityczne,  Osławiony spiskowiec/
Alberty, dzięki wstawiennictwu!
Starhemberga, wypuszczony na wol-
ność po aresztowaniu go w domu|
hitlerowca Frauenfelda, rozpoczął
walkę drogą ulotek, w których
obwinia Heimwehrę o udział w spis-
ku hitlerowców. Alberty występuje!
ponadto publicznie z oskarżeniem
pod adresem Starhemberga że po
1) rokowania Heimwehry z hitlerow-
cami były już od dłuższego czasu
prowadzone; 2) że rokowania te od-

 
 

Izby
RZYM. (Rat). Ogłoszono SOK |

królewski o rozwiązaniu izbyDepu- |
towanych. Konferencje i organizacje,|
upoważnione do tego, przedstawią|
w dniu 15 lutego kandydatów Wiel-/
kiej Radzie Faszystowskiej. — Ко-!
legjum narodowe zwołane jest na

Woj:
BERLIN (Pat). Z Pekinu dono-

szą: Siły zbrojne japońskie wtar-|
śnęły bez podania powodu OŃSK

ZAMACH NA JAPO
BERLIN (Pat). Z Mukdenu do-:

noszą, że na chińskiej kolei wscho-
dniej koło Chandochozi wysadzony|

mandżurskiej' itp. !
Момогосхлу numer  „Gun-Bao“

zawiera 24 stronic. Ton bojowy daje.
się zauważyć nawet na ostatnich
stronicach, gdzie czytamy takie ha-|
sła: „Z Nowym rokiem nowe szczę-
ście”, Wi nowym roku na kolei pół-
nocno chińskiej zaprowadzone mu-
szą być nowe taryfy w gobi (man-
dżurska waluta), Ludność nie będzie

  

na|

„nie

przypuszczeniom

 

wodu jego stosunku do Starhember-
ga być dla rządu rzeczywiście bar-
dzo kłopotliwe. Jednak pragnął
rząd właśnie podczas wizyty Su-
vicha  zamaniłestować  nieziomną
wolę tępienia wszystkich objawów
paktowanią z hitleryzmem.

Największą jednakże sensacją po-
lityczną była mowa Dollfussa, wy-
głoszona dzisiaj na posiedzeniu t. zw.
klubu chrześcijańsko- społecznych i
to rozmyślnie w pierwszym dniu po-
bytu Suvicha. Na konferencji tej
przemówił kanclerz niesłychanie
ostro o Niemcach, stwierdzając, że
stosują oni do Austrji prawo pięści.
Wobec tego — powiedział kanclerz
— nie mają Niemcy prawa moral-
nego żądać od innych mocarstw
sprawiedliwości dla siebie. Słusz-

też zaznaczają dzienniki, że
skoro kanclerz zarzucił Berlinowi
publicznie stosowanie wobec Austrji
prawa pięści niema teraz mowy o
tem, aby Austrja szukała jeszcze
porozumienia z Niemcami. Ponie-
waż w Niemczech wizycie Suvicha
przypisywano tendencje budowy
mostów między Austrją a Niemcami,
chodziło Dollfussowi o to, aby tym

zadać publicznie
kłam. Z tego też powodu nadano
z urzędowej strony austrjackiej wi-
zycie wiedeńskiej Suvicha charakter
przeciw-niemiecki, Stwierdzenie te-
go faktu ma rozstrzygające znacze-
nie już nietylko dla polityki austrjac-
kiej, lecz wogóle europejskiej.

_ Rozwiązanie włoskiej
Deputowanych.
dzień 25 marca, Potwierdzi ono listę
deputowanych, wyznaczoną przez
Wielką Radę Faszystowską. Senat i
Izba Deputowanych w nowym skła-
dzie będą zwołanę na dzień 28 mar-
ca.

—

ka japońskie okrążają Pekin.
wincji Hu-Pei, na północny zachód
od Pekinu,

SKI POCIAG WOJSKOWY. |
został w powietrze dynamitem ja-
poński pociąś pancerny. Wielu żoł-
nierzy japońskich zostało zabitych.

tolerowała podstępów i  chytrošci
sowieckiej administracji itp, W ten
sposób konflikt na kolei północno-
przez stronę mandżurską.. Walka
słowna nie ustaje ani na jeden
dzień.

Napięcie na Dalekim Wschodzie AE
mandżurskiej rozdmuchiwany jest
trwa..,

2WILENIKI
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Komisja spraw zagranicznych Sej-:
mu obradowala ostatni raz nad poli-|
tyką zagraniczną, na podstawie
exposć ministra, dnia 22:go lutego
1933, czyli blisko rok temu, a ko-

misja spraw zagranicznych Senatu w

lutym 1932, czyli dwa lata temu.

Gdy obecnie, wśród żywego ruchu
w polityce międzynarodowej  zbli-
ska dotyczącego Polski, ze strony о-

pozycji zażądano zgodnie z regula-
minem zwołania posiedzenia i mu-
siało ono też być zwołane na 15-ty
grudnia r. ub., nie jawił się na nie

p. min. Beck, a przewodniczący ko-

misji pos. ks. Radziwiłł, śwałcąc re-

) gulamin, jednocześnie otworzył i
zamknął posiedzenie. Z%wołane zaś

2-ga stycznia br. przez przewodni-
czącego komisji spraw  zagranicz-
nych, Senatu, ks. Lubomirskiego,
posiedzenie na 9-ty stycznia, celem

wysłuchania exposć p. ministra
‚ Becka, czyli w porozumieniu z nim,

zostało w ostatniej chwili, 8-go bm.,

odwołane, z powodu, jak powiedzia-
no, wyjazdu p. ministra do Genewy,

; choć p. minister wyjechał dopiero

у 13-go b. m. I tak jakoś omija się
szczęśliwie wszelką możliwość roz-
ważenia polityki zagranicznej w Sej-
mie i w Senacie.

{ Nie wszędzie taki tryb uwažają
: za požyteczniejszy dla kraju.

We Francji komisja spr. zagr.
Izby Deputowanych, pod przewod-
nictwem p. Herriota, po rozpoczęciu
prac jesiennych, na pięciu posiedze-
niach w ciągu miesiąca. 22 i 29-go li-

stopada, oraz 6, 13i 20 grudnia, zba-

dała wszystkie sprawy polityczne na

czasie. Jakież to sprawy? Wygaśnię-

cie paktu czterech po wyjściu Nie-
miec z Genewy, stan rzeczy w Za-

głębiu Saary łącznie z wnioskiem

Niemiec o bezpośrednie załatwienie

tego między Francją a Rzeszą, roz-

brojenie i bezpośrednie rokowania
z Niemcami na podstawie danych,

przedstawionych przez kanclerza

+ Hitlera ambasadorowi Franęois-Pon-
: cet'owi, 24. XI. 33., zamysty prze-

ŠU obraženia Ligi Narodėw w obecnošci
AR) i z udziałem sekretarza jeneralnego

Ligi p..Avenola, stosunki z ZSRR w
| związku ze sprawozdaniem ministra

| Pierre Cot'a o podróży lotniczej do

Moskwy. Czy tu czegoś ważnego
brakuje? Ledwie zaś, dnia 9-go bm.,

zebrały się Izby na nową sesję zwy-
czajną 1934, nawet zawierucha, wy-

/ wołana sprawą Stawiskij'ego, która
przyszła pod obrady pełnej Izby
„Deputowanych 11-go bm. nie prže-
szkodziła odbyciu 10-go bm. posie-

A dzenia, na ktėrem p. Herriot przed-
stawił odpowiedź francuską z 1. L

1934 na niemieckie zwrócenie się o

: rokowania bezpośrednie w sprawie
й rozbrojenia.

i Co więcej, jednocześnie w pełnym

(|<. Senacie, wskutek zwrócenia się kil-

> ku członków jego rządu o wyjaśnie-
nia w sprawie polityki zagranicznej

przyczem obszernie przedstawili oni

swe poglądy 12-go bm., Paul Bon-

0. gour, wstrzymując wyjazd do Gene-

wy, gdzie Posiedzenia Rady Ligi roz-

A poczęły się 15-go bm., wygłosił 16-$0

3 bm. wielkie exposė o catošci polity-

R ki zagranicznej Francji a nazajutrz

=. wyjechał.
4 Zestawienie w swej calošci, wraz

3 z pozorami, mającemi uzasadnič nie-

możność posiedzeń i obrad, po jed-

 

 

 

Z taką śmiałą radą wystąpił na:

A jednym z ostatnich swychodczytów |

DA. prof. St. Grabski.

Н Zdaniem prelegenta, życie g0-

k k spodarcze w Polsce dusi się w klesz-

a czach deilacji tem silniej, że jej skut-

  

* ki omijają gospodarkę publiczną i

\ całym swym ciężarem przytłaczają

| gospodarkę prywatną. Jeżeli się u

: mas twierdzi, że deflacji niema, gdyż

zwy obieg pieniężny zmniejszył się znacz

k nie słabiej, aniżeli obroty gospodar-

; "cze, że ponadto emisje różnorodnych

bonów mają charakter inflacyjny, to

zapomina się o tem, że ogromny w

" swoim czasie obieg dolara (tej dru-

giej naszej waluty), dziś prawie zu-

зр -;
Ze stolicy.

2 Warszawa, 20 stycznia.

Karnawał stołeczny się zaczął,

lecz nie jest tak szumny i posuwisty

jak to bywało dawnemi laty. Nie-

gdys... Et, po co się zapuszczać w

gąszcze wspomnień. Żyjmy radością

dzisiejszą: bal mody dał znowu spo”;

* sobność wielu artystkom pokazać

; swe stroje, a krėlową mody za naj-

“| piękniejszą suknię została uznana

dawna artystka rewjowa p. Vera

Kaz Bobrowska, z pośród zaś panów u-

: znano aktorów Syma i Žabczynskie-|

go za mistrzów elegancji. |

* Bal studentów akademji sztuk

A pięknych jest od kilku lat uznany za
“| bal najweselszy i najbardziej orygi-,

nalny. Tyle tam wnosi radosnej swa-

woli młodzież, pełna subtelnej fine-|
zji i żywości. Doprawdy nawet z po-.

śród balów młodzieży ten bal ściąga

na siebie uwagę jako najbardziej roz--

hukany młodością itemperamentem.

Szczęśliwa młodzież, która posiada;

       

NIECH POLSKA PRZESTANIE
PŁACIĆ DŁUGI ZAGRANICZNE.

' człowiekowi z maturą, z dyplomem

 
nej stronie, a pracy, mimo przeszkód|

istotnych, po drugiej, jest szczegól-|

nie wymowne w przeglądzie spraw,

omawianych: tam wszystko, a tu

nic.
Czy trzeba jeszcze przypominać,

że angielska lzba Gmin, sześciokrot-

nie w ciągu roku 1933, w każdej

ważnej chwili na gruncie międzyna-

rodowym, jak np. ostatnio 21. XII.

1933 wobec spraw rozbrojenia, za-

mysłów przebudowy Ligi i podróży

sir John Simona do Paryża i do Rzy-

mu, przeprowadzała obszerne  roz-

prawy o polityce zagranicznej? Al-

bo, že p. Benesz wygłosił, w ciągu

roku 1933, w komisjach spraw za-

granicznych Izby i Senatu, cztery

gruntowne przeglądy całokształtu

polityki zagranicznej, z których

każdy tworzył małą książeczkę?

Albo, że nawet kanclerz Hitier sko-
rzystał z gruntu, jakim jest Reich-

stag, dla przedstawienia 23. LIIL. 33.i

17. V. 33, w głośnych i wielkich mo-

wach, polityki zagranicznej Trzeciej

Rzeszy? Albo wreszcie, że także p.

Litwinow, na posiedzeniu Centr.

Kom. Wyk. ZSRR dnia 29, XII. 33,

w bardzo obszernem exposć przed-

stawił całość polityki zagranicznej

Sowietów, jako podstawę rozpraw?

U nas inaczej.
Nietylko w komisjach zagranicz-

nych Sejmu i Senatu głucha cisza.

Także pełnemu Sejmowi i Senatowi
nie przedstawia się od dwu lat, na

podstawie szczególnego pojmowa-

nia art. 49-go konstytucji, żadnej u-

mowy politycznej, jak np. z ZSRR o

nieagresji z r. 1932 lub z ZSRR i in-

nemi państwami o określeniu na-

pastnika z r. 1933, lecz tylko po-

mniejsze układy gospodarcze i praw-

ne. Odjęcie ciałom ustawodawczym

wejrzenia w politykę zagraniczną
przeprowadzone jest gruntownie,

Na posiedzeniu Sejmu dnią 16-g0

bm. musiałem zwrócić uwagę na to,

że art. 49-ty konstytucji, nawet w

niedopuszczalnie ograniczającej wy-

kładni obecnie rządzącego obozu,

nie jest jednak przestrzegany, gdyž

na samym wstępie mówi on:

Prezydent Rzeczypospolitej

zawiera umowy z innemi państwami

i podaje je do wiadomości Sejmu.

Dopiero w dalszej części art.

49-40 powiedziano, które umowy

wymagają, przed ratylikacją i wej-
ściem w życie zgody Sejmu. Ale do

wiadomości Sejmu mają być podane

wszystkie, A tymczasem o tem po-

dawaniu dgwiadomości także tych

umów, ktorych ratyfikacji nie prze-

prowadza się przez Sejm, jakoś za-

pomniano.

Przypomniałem to więc, bo poda-
do wiadomości sprowadza już

sprawę na grunt Sejmu, a zatem

choćby w ograniczonym zakresie

może ona być poruszona, nadto zaś

ważna jest wogóle zasada, że niema,

nie

w myśl konstytucji, zawierania

umów bez podania ich do wiado-

mości Sejmu. :

Dziś jednak u nas polityka za-

graniczna wkracza w dziedzinę wie-

dzy tajemnej. Niszczy się oparcie jej

o świadomość społeczeństwa. A to

zawsze było i zawsze być musi
ogromnem. osłabieniem polityki za-
granicznej państwa.

Stanisław Stroński.

pełnie nie istnieje. A w obliczu tego

manka, owe rzekome przyrosty о-
biegu mają zgoła drugorzędne zna-

czenie.

Stąd wynika — mówił prof. St

Grabski — że w naszej trosce o lo-

sy bilansu płatniczego, powinniśmy

zamiast iść drogą dalszej zgubnej

detlacji, pomyśleć o ulżeniu ciężaru

bilansu płatniczego i zwrocić uwagę

na nasze zobowiązania wobec zagra-

micy. Pożyczki nasze zaciągnęliśmy

w okresie względnej swobody wy-

miany towarów, ludzi i przedsię-

biorczości  kapitalistycznej.  Dziš,

kiedy ta swoboda zupełnie nie istnie-

je, powinniśmy dać do zrozumienia

humor i nie poddaje się przygnębie-
niu. Iluż z pośród studentów im tego

zazdrości, Kilkuset akademików w
stolicy znalazło się w fatalnej sytua-

cji, nie mogąc opłacić czesnego i po-

zostaje pod groźbą utraty roku albo

wogóle niemożności kontynuowania

studjów.
Zagadnienie przyszłości młodzie-

ży staje przed społeczeństwem w

coraz jaskrawszem świetle, Dysku-

sje, prowadzone w prasie, czy ma-
my nadprodukcję: inteligencji czy też
jej brak — są dyskusjami oderwa-

nemi, a życie tymczasem dowodzi, że

naukowym coraz trudniej uzyskać

posadę i coraz trudniej mu zagwa-

rantować chociażby minimalną egzy-

stencję,

Świeżo czytaliśmy, że do szkoły
policyjnej w Mostach Wielkich zgło-

siło się sporo młodzieży z maturą a

nawet z dyplomami naukowymi na

posady zwyczajnych  posterunko-

wych, W instytucji, w której pracu- 
lė

| bardziej zastanawiający,

„eliciarzy“. |
!

DZIENNIK WILENSKI

„ABC“ pisze o nowym rekordzie,

jaki ustanowił kryzys w Poisce.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

w Polsce doszła ostatnio do 365.000. Znów”

jeden ze smutnych rekordów kryzysu, tem-

że rownoczešnie|

wskaźniki konjunkturalne wykazują popra-
wę w stanie zatrudnienia w przemyśle.

Wiytłumaczenie tych wątpliwości

nie jest trudne.
Przecież wzrasta w Polsce liczba ludno-

ści. To, co się wydaje poprawą powolną,

okaże się pogorszeniem, jeżeli weźmiemy

stosunek liczby pracujących do bezrobot-

nych.

Teraz dopiero rozpocznie się

wchodzenia w życie roczników mniej licz-

nych, wojennych. W. ciągu ostatnich kilku

lat kryzysowych dorastały liczne roczniki

przedwojenne. Liczba rąk poszukujących

pracy w przemyśle w ciągu ostatnich pię-

ciu lat kryzysowych wzrasta corocznie o

kilkanaście tysięcy.

Ale na tem jeszcze nie koniec.
Emigracja, która do niedawna usuwała

z kraju corocznie ponad 100.000 ludzi, dziś

ustała. „
W tych warunkach trzebaby bardzo

szybkiego wzrostu zatrudnienia, by zatrzy-

mać wzrosł liczby bezrobotnych zarejestro-

wanych i niezarejestrowanych. To, co się

nam wydaje poprawą, jest w gruncie rzeczy

pogorszeniem, cofaniem się.

W świetle ogromnych zadań, jakie stąd

wynikają dla państwa, polityka nasza, po-

legająca na dreptaniu w kółko, wydaje się

dziwnie niedostosowaną do wielkości i trud-

ności zagadnień, jakie wysuwa życie.

okres

‘

Jeszcze o „eliciarzach“.
Sprawa elity nie przestaje być

przedmiotem  nietyle dyskusji ile

drwin ze strony ludzi, którzy nie u-

tracili jeszcze poczucia komizmu.

Jak wiadomo, w odpowiedzi na

doskonałą mowę posła Bitnera za-

brał głos osławiony palacz „repre-

zentacyjnych papierosów”, b. mini-

ster poczt i telegrafów p. Bogusław
Miedziński,

M. i. powiedział on:
„Panowie wiedzą, że mąż sianu, który

idzie w pewnym kierunku, czasem nie po-

trafi tego umotywować, nie potrafi przeko-

nać, a jednak ma rację, która dopiero póź-

niej staje się jasna dla wszystkich (7). I dla-

tego sprawa tego trafnego instynktu, który

do pewnego stopnia kwalifikuje ludzi do
dopuszczenia ich do głosu w sprawach po-

litycznych, winna być brana pod uwakę.

Ludzie posiadającyKrzyże Niepodległości,
są to ludzie, którzy zdali egzamin z tego

właśnie instynktu”.

Z tych patetycznych wykrzyltmą
ków podrwiwa sobie „Robotnik*.

„Święte słowa w pierwszej 'części

zdania, te mianowicie, że są mężowie stanu, |

którzy idąc w pewnym kierunku, nie potra-

fią nikogo przekonać, a jednak mająz

Oczywiście kto im tej racji nieprzyzna, |

jest zdeklarowanym antypaństwowcem.
Jak jednak wygląda sprawa tego „traf-

nego instynktu” dopuszczającego do władzy

ludzi posiadających Krzyże Niepodległości,
o tem poucza ostatni „Monitor”, ogłaszający

rozporządzenie o cofnięciu Krzyża Nie-

podległości niejakiemu Nadzieji. Osobniko-|

wi temu bowiem udowodniono szpiegostwo

na rzecz Austrji. „Minitor Polski” zaznacza,

te p. Nadzieja odznaczony został Krzyżem

Niepodległości... „przez pomyłkę”.
ile będzie jeszcze takich „pomy-

ie“? A ilu przez pomyłkę dostanie się

do elity?

Górą „trafny instynkt''

 
naszych |

Nieudane zabiegi.
Jak się ustosunkowaio społeczeń-

stwo do przyszłych „eliciarzy“, wie-
|my dobrze z wyniku wyborów w;
Wielkopolsce, gdzie wielu tych pa-
nów przepadło, śdyż wyborcy woleli
oddać głosy na ludzi mniej , znako-

 

naszym wierzycielom, iż jak długo

ta swoboda nie będzie przywrócona,

mie może być mowy o wywiązaniu

lsię z naszej strony z zobowiązań w

stosunku do nich,
W ten sposób stworzymy sytu-

ację jasną, a przytem warunki moc-

no odciążające nasz bilans płatniczy,

dla którego ratowania podejmujemy

tak heroiczne wysiłki, bijące bezpo-

średnio w nasz organizm gospodar-

czy i dławiące jego tendencje roz-

wojowe.
 

je piszący te słowa, funkcje woźnego:
spełnia oficer rezerwy i student trze

ciego roku prawa, żonaty i dzietny,

linna rzecz, że życiowo — to typo-
wy niedołęga. Niedawno głośne by-,

ło w stolicy poszukiwanie jakiego-

kolwiek zajęcia dla doktora filozo-

fji, autora kilku rozpraw nauko-|
wych, który nie mając żadnego zaję-
cia, sypiał pod mostem Poniatow-'

skiego i arkadami. Pośród żebraków,

skazanych na włóczęgostwo, kilku:

było dawnych urzędników,

szych rangą policjantów, isumię: |

dy nędza, nieraz się staje wobec zja-
wisk, przerażających i upadkiem

Właśnie w sejmowej komisji
budżetowej podczas obrad nad bud-|
żetemi ministerstwa oświaty dotknię|

jnych zwołało do Warszawy delega-

a prasy |_ © polityce zagranicznej Polski ы
nic zajmującego

mitych*, ale swoich, nie zaś dygnita-
rzy wskazywanych przez starostów
lub komisarzy wyborczych BB, |

Taki stan rzeczy, oczywiście,
przepadłym „eliciarzom'“ nie przy-
'padł do smaku, więc w wielu miej-
scowościach czynią usilne starania
unieważnienia kompromitujących
wyborów. |

Właśnie o takich, nieudanych na
szczęście zabiegach pisze „Słowo
Pomorskie* w korespondencji z
Bydgoszczy.

Szczególną energję w akcji wykazywać

mieli ci, którzy w głosowaniu odpadli, cho-

ciaż postawiono ich na pierwszych miej-|

scach list „sanacyjnych“, jak również ci,

których... wogóle pominięto przy ustalaniu!

kandydatur. |

Więc były próby '

opozycyjnych do |

wyborów z tego powodu,

przygotowała w okręgach kartki niezgodne

z przepisami nowej ustawy samorządowej, |

Próby te nie powiodły się.
Były także zabiegi inne. Jeden z po-'

krzywdzonych, bo nie wystawiony na listę,|

choć z wielką pompą i paradą przejechał w

przededniu wyborów z szeregów opozycji

do szeregów BB. chciał skaptować menera

tutejszych socjalistów. Zajechał luksusowem

autem na Dolinę do siedziby bydgoskich

socjalistów i skamlał, a łasił się, a tłuma-

namawiania ugrupo-

zakwestjonowania '

že „sanacja“

wai

czył, że przecież przy powtórnych wyborach|

socjaliści mogą liczyć na większe powodze-|

nie, że... jeśli brak im pieniędzy na ponownąi

akcję wyborczą... to pieniądze się znajdą...

Byle tyłko założyli protest przeciwko wy-i

borom.

I mówią, że kiedy nie udało się na Do-

linie, zabrał ze sobą do luksusowego auta

głowaczy lewicowych i woził ich na... nara-

dy od knajpeczki do knajpeczki.

Ale i to nie pomogło.
Jednakże nie na tem był koniec

zabiegów.
Uderzano do urzędów, jeżdżono ponoć

do Poznania, do osób wysoko posławionych.

Ale i tam nic nie wskórano. Г

Podobno nawet padły cierpkie słowa:|

— Nawarzyliście sami piwa, to je wy-;

pijcie, A zresztą przy nowych wyborach !

dostalibyście jeszcze lepiej po skórze. Że

jest kilku rozżalonych, że przepadli czoło-

wi, to i cóż? Toć trzebaby przedewszyst-

kiem unieważniać wybory w Poznaniu i w

tylu jeszcze innych miastach. Kto chce ro-

bić wybory, niech się tego najpierw nau-*

czy.. chociażby od endeków. i

Więc, że wszystkie owe próby га-!
wiodły, smutno jest na bydgoskiem pod-|

wórku „sanacyjnem'. Menerzy chodzą skwa|

szeni, z nosami na kwintę, a w szeregach

organizacyjnych zmienia się wartę. Poprze-

ędzano prezesów i nieprezesów z rozmai-

ych zarządów, wybrano nowych. Ale czy

ają e0ś poprawić — mikt już prawie w

fo nie wierzy.

 

Nauczyciele W sprawie :
ustawy uposażeniowej

, WI związku z zaszeregowaniem

nauczycieli szkół powszechnych we-

dług nowej ustawy — Stowarzysze-

nie  Chrześcijańsko - Naradowego

Nauczycielstwa Szkół Powszech-

tów wszystkich swoich Oddziałów

ma dzień 21 stycznia r. b. .

Tematem obrad ma być omó-

wienie dalszej akcji obronnej postu-

jstabilizacyjny został
jeksperyment ten gospodarczo ozna-,

 latów materjalnych nauczycielstwa,

przedłożonych Radzie Ministrów.
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OCZARUJE WAS, OLŠNI, WZRUSZY DO ŁEZ
W POTĘŻNYM DRAMACIE

QIELKA GRZESZNICA.
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Przykład Ameryki działa zaraźliwie.
„Gazeta Polska“ za... dewaluacją.

Bardzo znamienne echo wywola-,

ły w prasie sanacyjnej wiadomości z

snuje ma temat„Gazeta Polska“
Roosevelta na-znaczenia orędzia

stępujące uwagi:
„„.W każdym razie eksperyment

podjęty Cóż

cza.
Oznacza” pzłedeiwyć em że

Rząd Stanów Zjednoczonych uznał

zniżkę obdłużenia o 40 proc. za wy-

starczającą i sprawiedliwą.

Jest to stwierdzenie, że obniża-

jąc 60 proc. swojej wierzytelności w

złocie, wierzyciel odbierze akurat

100 proc. swej wierzytelności w to-

warach. Innemi słowy, stabilizacja

dolara na poziomie o 40 proc, niż-

szym, niż przedkryzysowy, jest wy-

znaniem wiary. że objektywne wa-

runki wymagają i pozwalają na od-

budowę równowagi przy poziomie

równym 60 proc. cen przedkryzyso-

wych”.
Najciekawiej jednak brzmi wnio-

sek końcowy: '
„Jeśli stabilizacja dolara będzie

trwała zwłaszcza zaś jeśli pociągnie

za sobą stabilizację funta, ku czemu
rząd angielski zmierza, — wówczas

anti NASLI DTDO PORZ BOROŃ D

Federal Reserve Bank
przeciwko rekwizycji złota.

WASZYNGTON. (Pat). Rekwizy-'

cja złota, przeprowadzona przez

rząd Stanów Z;. inoczonych, spotka-

ła się z ostrą krytyką ze. strony

przedstawicieli Federal Reserve,

Banków. Gubernator Federal Reser-|

ve Banku w Bostonie Young uważa,

że projekty ustaw, złożonych przez

prezydenta Roosevelta na kongresie,

zawierają w sobie zarodki katasiro-|

ły narodowej. Henderson w Chase

National Banku również gwałtownie

zaatakował rząd, domagając się o-

graniczenia pełnomocnictw, udzie-

lanych sekretarzowi stanu do spraw

skarbu.

(AKT T II IKIIIIII IIIIII SIS ii SU NOLS III TT II ISSIA

dzieci, które wedle obowiązujących!

ustaw, powinny się dostać do szkół |

początkowych, zhalazło się poza

szkołą. Drugie tyle pozostaje niedo-

kształconych.

Wprawdzie postanowienia Kon-

stytucji mówią o obowiązkowem na-

uczaniu bezpłatnem, lecz zasada ta

stała się w rzeczywistości iluzorycz-,

na. Na każdym kroku jakieś dodatki,

jakieś opłaty. Wychowywanie w

szkołach dzieci to rzecz dzisiaj,

ników stronnictwa rządowego pos.

tych ze służby i t. d. Plącze się wszę Polakiewicz wręcz nazwał bezpłatnełe życie zdobycie jej
nauczanie — absurdem. Jakoż na. |
wet już w szkołach powszechnych

niające dzieciom pobieranie
staw nauczania.

Do czego to wszystko prowadzi? |liczba godzin,

pod-|Liczba

Komisja monetarna Izby Repre-
zentantów uchwaliła poprawki do
projektu ustawy monetarnej, doma-
gając się, by prezydent Roosevelt w

ciągu trzech miesięcy złożył kon-

gresowi sprawozdanie co do działal-

ności kasy stabilizacyjnej.

 

Lalruśniaj pracownika Polaka,
$ekcja rracy. (Matropoiitaina 1, il-gla
piętro, pokój Nr.4) wsnaże cl dobra

go t sumełnnego pracownika.

będziemy mieli do czynienia z pró-
bą odbudowy równowagi w podzia-

|amerykańskiego rynku finansowego.|le dochodu społecznego na poziomie,
(który nazywamy „poziomem 60 pro-
icent' — przez dwie największe po-
tęgi gospodarcze świata: Wielką
Brytanję i Stany. Już to jedno zjawi-
sko wystarczyłoby, aby zbadać, czy
nie zbliża się i dla nas moment uczy-
nienia ostatniego wysiłku do
"zamknięcia górnego i dołnego ostrza
nożyc tak aby spotkały się na po-
ziomie, powiedzmy, „58 proc“?

rykański podziałał zaraźliwie na
„Gazetę Polską', która zaczyna
przywykać do chóru domagających
się obniżenia kursu złotego. Czyni
to jeszcze ostrożnie: należałoby
„zbadać” „czy zbliża się moment"...
w rezultacie jednak mamy już cyfrę
(58 proc.) poziomu, do którego mia-
łaby być dewaluacja doprowadzona.
Jest to znamiennem dlatego, że „Ga-
zeta Polska” po raz pierwszy wy-
stępuje w roli zwolennika dewalu-
acji, jakkolwiek dyskusja na ten te-
mat toczy się już oddawna w prasie
sanacyjnej, a szczególnie żywo od
września ub. roku. („Gazeta Handl.",
„Czas', głośny artykuł prof. Krzyża-
nowskiego za odstąpieniem od pa-
rytetu).

į Bez uzasadnienią natomiast wy-
os się musi łączenie dewaluacji zło-
tego ze ściągnięciem nożyc-cen.
razie bowiem obniżenia wartości
złotego rolnik będzie płacił odpo-
wiednio mniej za artykuły przemy-
słowe, ale mniej otrzyma za produk-
ty rolne. Na ściągnięcie nożyc mo-
głoby oddziałać jedynie zwiększenie
zdolności konsumcyjnej społeczeń-
stwa. Obniżenie kursowe złotego
nie oddziałałoby także na wzrost
eksportu, Ceny artykułów do eks-
„portu byłyby wprawdzie w tym wy-
jpadku niższe, ale w obrotach  mię-
dzynarodowych decyduje dziś nie
tyle cera, ile układy kompensancyj-
ne. Także więc z tego punktu de-
waluacja złotego, za którą — nie-

TEOD "C GUZKA Śmiało narazie—opowiada się „Ga-

od zwyczajnego  posterunkowego,
wątpliwe jest, czy będzie oddawał
się swojej szczytnej pracy z takiem
zaparciem się, z takiem. poświęce-
niem, jak dotąd. Zapomnieliśmy o
głośnem powiedzeniu bismarcka, że
wojnę w r. 1870-ym wygrał nauczy-
ciel ludowy. Wiadomo powszechnie,
że tylko sukcesy woborcze obóz rzą-
dowy zawdzięcza po wsiach przede-
wszystkiem nauczycielowi ludowe-
mu, który stał się jego najżarliwszym

star- |istotnie kosztowna. Jeden z kierow-|propagatorem,
Chłop nasz Ignie do nauki, ale ca-

utrudnia.
skie, by syna wykierować na księ-

moralności i dekadencją człowieka. |są rozmaite dopłaty szkolne, utrud-| dza lub profesora—teraz już bledną.
uczęszczających do

się coraz mniejsza, a
opuszczonych przez

dzieci,

szkół, staje:

Dawne marzenia chlop-|

to pokrótce tych piekących  za- , Wychowy

gadnień. Za mało się jednak o tem przeświad

mówi, za mało się rozważa, a tym- glębienia oświaty. Tymczasem dzi-

coraz za- |siaj, kiedy nauczyciel gorzej od 1 ш-
będzie sytuowany materjalnie jwać się naprzód i rozwijać wrodzone

czasem życie staje się

wziętsze, Dzisiaj już pół miljona| tego

/

wani byliśmy zawsze w|dziatwę wiejską, wzrasta w miesią-

czeniu o konieczności po- |cach zimowych.
Przechodzimy bardzo poważny

kryzys wychowania i zamiast posu-

zeta Polska“ — chybilaby celu.

nam zdolności, faktycznie ciągle się
cołamy. A przecież człowiek jest
najwytrwalszą maszyną społeczną i .

| najsilniejszym promotorem,
| Mówimy wszyscy o demokraty-
zacji i uznajemy jej potrzebę, a w
„rzeczywistości postęp istotnej de-
|mokratyzacji usuwa się stale i je-
|steśmy dzisiaj znacznie dalej, niż by-
liśmy w pierwszych latach naszej
państwowości, kiedy był tak ogrom-
ny pęd ku rozbudowaniu oświaty.
!О wiele lepiej byłoby, gdyby prosty
„robotnik odczuwał potrzeby kultu-

bardzo mu ralne, śdyby chłop miał wyższe aspi-
'racje kulturalne, aniżeli gdyby się
|nadal pogrążał w ciemnocie.
| Czechosłowacja zdobyła sobie w
'Europie pozycję bardzo silną. Ale
ltam każdy chłop jest faktycznie in-
teligentem, choć swą rolę uprawia.
my? H. W,

Popierajcie Polską Macierz

Jak z tego widać, przykład ame- °
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KRONIKA.
Hojne ofiary na ratowanie katedry.

Wczoraj do Komitetu Ratowania
Bazyliki Wileńskiej biskupi lubelski
i chełmski nadesłali hojne datki na
ratowanie zagrożonej Katedry.

J. E. ks. biskup lubelski Marian
Leon Fulman nadesłał w imieniu
Kurji lubelskiej 1000 zł. Zaś J. E.
ks. biskup chełmiński St. Okoniew-
ski złożył 3263 zł. 17 gr., którą to

Walka z żebractwem dzieci.
W związku z szerzącą się na te-,mużny, wydano zarządzenie, by wj

renie Wilna plażą żebractwa wła-
dze administracyjne wydały ostat-
nio szereg zarządzeń. M. in., wobec
częstego używania przez dorosłych
żebraków dzieci do wypraszania jał-

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, maleją-

ce. Nocą lekkie przymrozki. Dniem

temperatura w pobliżu zera. Słab-
nące wiatry północno - zachodnie

i północne.

DYŻURY APTEK.

 

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
Oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

SPRAWY MIEJSKIE.
—Posiedzenie Rady miejskiej

odbędzie się nieodwołalnie w naj-
bliższy czwartek 25 b m Porządek

dzienny zawiera 11 punktów. Są to
przeważnie sprawy niewywołujące

szerszego zainteresowania.

— Zaliczki zamiast pełnego
wynagrodzenia. Informują nas, iż

na 15 bież. mies., kiedy przypadał

termin wypłacania wynagrodzenia

za pracę funkcjonarjuszom kontrak-

towym Magistratu, wypłacono tylko

zaliczki Kiedy nastąpi wypłata—nie-
wiadomo. Obiega w  Magistracie
pogłoska, iż stoi to w ścisłym zwią-
zku z zamierzonem przeszeregowa-

niem pracowników Magistratu
— 0 przyśpieszenie kredytów

z Funduszu Pracy. Dowiadujemy

się, że Zarząd miejski zamierza

wszcząć starania o wcześniejszy

przydział dla Wilna kredytów z Fun-

duszu Pracy ma prowadzenie robót

publicznych. Miastu chodzi o otrzy-

manie kredytów w takim czasie, by

w ten sposób przyjść z pomocą ro-

botnikom sezonowym. Jeżeli inten-

cje magistratu zostaną zreali owane,

rozpoczęcia robót należy się spo-

dziewać już w marcu, o ile rzecz

prosta, dopiszą warunki atmosfe-
ryczne. ;
— P. Waligóra komendantem

straży ogniowej we Włocławku.
Jak się dowiadujemy, zwolniony

przed niedawnym czasem przez

Magistrat komendant straży ognio:

wej, p. Waligóra zaangażowany zo-

stał na takież stanowisko do Wło»

cławka. Jeżeli się zważy, że p. Wa-

ligóra położył znaczne zasługi dla
organizacji straży ogniowej w Wil

-nie, decyzja magistratu we Wio-

cławku angażująca p. Waligórę, wy-

daje się być trafną.

<= "e" SPRAWY SANITARNE.

W.|Starostwo Grodzkie wydało ogółem

kwotę zebrano na terenie diecezji
chełmińskiej.

® — ОЫ te hojne ofiary świadczą, że
duchowieństwo polskie nie zapomi-
na o Bazylice haszej i śpieszy na
jej ratunek, chociaż przez to znacz-
„nie uszczupla swoje i tak minimalne
uposażenia.

|razie stwierdzenia, że dziecko. wy-
praszające jałmużnę, wysłane zo-
stało na miasto przez swych rodzi-
ców lub opiekunów, byli oni karani

| bezwzględnym aresztem.

— Wydział ewidencji i rachu-
by Ubezpieczalni Społecznej prze-
prowadził się onegdaj z Zawalnej 6
do lokalu przy ul. Zawalnej 2 zaj-
mowanego dawniej przez Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń Wzajem-
nych.
— 71 paszportów zagranicz-

nych w ciągu miesiąca. W ciągu
miesiąca ' grudnia ub. r. Wileńskie

71 paszportów zagranicznych, z tej
liczby dla osób, udających się za
granicę na studja — 25 paszportów,
oraz 25 emigracyjnych.
— Kara za polowanie na ku-

ropatwy. Na rynku przy ul. Zawal-
nej zatrzymano Józefa Krukowskie-
go ze wsi Lipki, gm. rudomińskiej,
który przyniósł na rynek 5 żywych
kuropatw na sprzedaż. Polowanie na
kuroptwy i ich łapanie jest o
becnie na dłuższy okres czasu cal-
kowicie wzbronione ze względu na
gwałtowne zmniejszenie się w ostat:
nich czasach ilości tego ptactxa na
ziemiach wschodnich. Krukowski Jó-
zef został przeto wczoraj przez Sta-
rostwo Grodzkie skazany na 20 zł.
grzywny z zamianą na 10 dni aresz-
tu. Kuropatwy skierowanó do ogro-
du zoologicznego.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wtcielenie pierwszego tur-

nusu rocznika 1912-go nastąpiło,
jak wiadomo, w listopadzie r. ub.
W najbliższym czasie rozpocznie się
rozsyłanie kart powołania tym po-
borowym wspomnianego rocznika,
którzy będą wcieleni w drugim tur-
nusie. Wcielenie to nastąpi w mar-
cu. Ci wszyscy, którzy nie otrzy
mają kart powołania zaliczeni mają
być do kategory; nadliczbowych.
Zgodnie z obowiązującemi przepi-
sami, wcielenie nadliczbowych może
się odbyć w terminie do 25 roku
życia zainteresowanej osoby. O ile
do tego czasu taka osoba nie bę-
dzie powołana wówczas przechodzi
automatycznie do rezerwy.

SPRAWY SZKOLNE.
— 1527 szkół powszechnych

na półtora milijona mieszkań-
ców. Podług ostatniej statystyki na
terenie województwa wileńskiego
znajduje się obecnie 1527 szkół
powszechnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z działalności Komiietu Kole-

BZIENNIK MILENSKį

Szowinizm miejscowych Litwinów.
Zerwali szyld gimnazjum im. ks. Piotra Skargi.

W planowej akcji „Tymczasowe-
go Komitetu Litewskiego skupywa-
nia realności na Wileńszczyźnie na-
byta została na nazwisko p. Kon-
'stantego Staszysa, prezesa wymie-
"nionego komitetu, olbrzymia po-
sesja przy ul. Dąbrowskiego Nr. 5.

spodarkę od usuwania lokatorów,
na ich miejsce zaczął instalować
instytucje litewskie jak gimnazjum
im. Witolda, redakcję polakożer-
czego pisma „Vilniaus Rytojus“ oraz
prywatne mieszkania działaczy li-
tewskich.
W ten sposób uszczuplono znacz-

|nie lokał, mieszczącego się od lat
w tym domu gimnazjum p. Ferdy-
nanda Welera, wskutek czego po-
wstał ostry zatar$ na tle żądania
wygórowanego czynszu za pozostałą
część lokalu.

z p. Wielerem lokal ten został odstą-
piony na godziny wieczorowe gimūa-
zjum dla dorosłych im. ks, Piotra
Skargi.

Po przeprowadzeniu przez dy-
rekcję tej uczelni kosztownego re-

Wielce Szanowni Panowie!
Nie mam słów pochwały dla Ich środka

leczniczego Togal i jego skutków leczenia.
Od lat 4-ch cierpiałem na bóle stawówi
reumatyzm. Gdy tylko miała nastąpić zmia-
na pogody, czułem cierpienia. Leczyłem się
dotąd bez skutku. Wiyczytując w gazecie
o Togalu, a niezupełnie jednak wierząc w
pomoc tego środka, postanowiłem nabyć
jedno pudełko. Po spożyciu caiej zawar-
tości, poczułem pewną ulgę w stawach przy
naciskaniu palcami. „Zachęcony rezultatem
pierwszego pudełka, kupiłem drugie i nor-
malnie zażywałem 3 razy dziennie po 3 ta-
bletki. Bóle w stawach całkowicie znikły,
zmiany pogody dziś nie odczuwam.
2441

Teatr | mazyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

o godz. 8 wiecz. satyryczna komedja W.
Hasenclevera p. t. „Pan z towarzystwa”.
— Ostatnia popołudniówka „Steika”,

Dziś, o godz. 4-ej po pol. „Steiek“ po ce-
nach propagandowych. Będzie to już ostat-
nie nieodwołalnie przedstawienie.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”,  Dzisiej-
sze przedstawienie popołudniowe, — Dziś
o godz. 4 po poł. po cenach zniżonych pię-
ca rewja świąteczna „To dla was wszyst-
о,

— „Marjetta“, Dziś o godz. 8.15 w. ope-
retka Kollo „Marjetta. Zniżki ważne.
— Bajka dla dzieci w „Lutni*, Dziś o

godz. 12.30 efektowna baśń świąteczna
„Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja“ roz-
śmieszy i ubawi dziatwę. Św. Mikołaj obda-
rzy dzieci słodyczami z firmy A. Połońskie-
go .Ceny miejsc od 25 gr. Wycieczki szkol-
ne korzystają ze specjalnych ulg.

— Teatr objazdowy gra doskonałą ko-
medję współczesną „Lekarz bezdomny” A.
Słonimskiego, dziś 21.] w Szczuczynie, jutro
22.1 w Niemnie.

— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś „Wiel-
ka grzesznica” Na scenie „Pacjent z pro-
wineji“. (Pocz. seansu o godz. 2-ej).

ZABAWY.
— Najweselszy Bal Karnawaiu. Pod

protektoratem Jego Magnificencji Kektora
U. S$. b. Prof. Dr. Watoida Staniewicza —
odbędzie się w salonach 1zby Przemysiowo-
Mandlowej dnia 1 lutego 1934 r, — Kostju-
mowy Bal Włóczęgów „Pod równikiem,

runkcje Gospodyń Honorowych Bału

 

 jowego Pan L. O. P. P. Komitet Ko-|
lejowy Pań pomimo, iż pracę swą,
prowadzi od niedawna, bo od nie-, 

— Wzywanie lekarza w nocy.

Obowiązujące przepisy ustawowe

zmuszają lekarza do niesienia po-

mocy choremu w nocy, o ile przyj-

ście lekarza jest konieczne i związa-

ne jest z uratowaniem życia chore-

go. Zachodzi jednak często kwestia,

czy rzeczywiście ma się do czynie-

nia z wypadkiem nagłym i ciężkim.

Często bowiem chorzy i otoczenie,
przejmując się chorobą, alarmują le-

karzy w nocy zupełnie niepotrze-

bnie. Sprawa wzywania lekarzy w

nocy należy do bolączek wymagają-
cych unormowania. Zaznaczyć trze-

ba, że niektórzy lekarze wyłączają

telefony na noc, co jest zupełnie nie-

słuszne. Projektuje się następujące

wyjście: Lekarz wzywany do pacjen-

ta, stale przez niego leczonego, po-

winien bez wszelkiego odkładania

udać się do niego o każdej porze,

gdyż doskonale sam się orjentuje, w

jaki stanie chory się znajduje, nato-

miast do chorego obcego lekarz

może nie przychodzić, z wyjątkiem

wypadku, jeśli jest wzywany przez

lekarza Pogotowia.

SPRAWIY ADMINISTRACYJNE.

— Zamieszanie w świadczeniach
społecznych. Zarząd  Obwodowy

Funduszu Bezrobocia podaje do wia-
domości zakładów pracy, obowiązu-

jących do zabezpieczenia swych ro-
botników na wypadek bezrobocia,

że Ubezpieczalnia Społeczna w Wil-
mie nie obejmuje ubezpieczenia na

wypadek bezrobocia robotników fi-
zycznych.

Wobec powyższego, zgłoszenia
robotników fizycznych do zabezpie-|
czenia na wypadek bezrobocia, jak
również miesięczne zawiadomieniao

zatrudnionych robotnikach inależ-

nych wkładach — należy nadsyłać,
jak dotychczas, do Zarządu Obwo-

dowego Funduszu Bezrobocia w

Miilnie, ul. Portowa Nr. 28 m. 6, tel.
12-06, wpłaty zaś uskuteczniać na

P. K. O. — konto Zarządu Głównego

Funduszu Bezrobocia w Warszawie
Nr. 9600. '

spelna roku, posiada w swym do-|
|robku stosunkowo poważny wynik;
w postaci szeregu kół, z którychnaj- |
ważniejsze istnieją w Wilnie, Lidzie,|
|Brześciu n/B., Wołkowysku, Gro-
dnie, Łapach,, Grajewie, Królew-
|szczyźnie, Nowo-Wiilejce, Czerem-
sze,  Wioropajewie, lwacewiczach,
Nowo - Święcianach, Landwarowie,!
Oranach, Baranowiczach, Mołodecz-
nie i Podbrodziu.
W najbliższej zaś przyszłości ta-

kież koła mają powstać w Hajnów-

ce, Mostach, Drui, Białymstoku,
Stołpcach i w szeregu innych miej-
scowości tak, że we wszystkich
większych skupieniach kolejowych
mają one działać już w ciągu bieżą-
cego roku.

Jeżeli chodzi o ilościowy doro-
bek, to liczba członków sięga około
700 pań, z czego widać, 1ż organi-
zacja rozrasta się zarówno wszerz

jak i wgłąb.
Głównem zadaniem kół pań L. O.

P. P. jest zbieranie funduszów na
budowę szkoły gazowej.

Zebranie  Chrześcijańskiego
Związku służby żeńskiej odbędzie
się dziś w lokalu przy zaułku Kazi-
mierzowskim 3, o godz. 5 m. 30 w.

ODCZYTY.
— Akademickie Koło Polskiej

Macierzy Szkolnej. Następny, z cy-
klu Popularne Odczyty Niedzielne
odczyt odbędzie się dziś o godz. 6-ej
wiecz. w lokalu Biura Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej, ul. Wileńska 23 m. 9.

Odczyt p. t. „Choroby wenerycz-
ne' ilustrowany będzie przežrocza-
mi. Wstęp tylko dla dorostych—bez-
płatny.
— „Gruźlica i suchoty* o godz.

'6 wiecz. w Ośrodku Zdrowia, ulica

Wielka 46 odbędzie się odczyt dr.
A. Obuchowiczówny p. t. „Gruźlica
i suchoty”. Wistęp bezpłatny.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Walne zebranie członków

Chrześcijańskieso Związku Zawodo-
wego szewców chałupników odbę-
dzie się w poniedziałek o godz 1 po
poł. w lokalu przy ul. Meiropolital-

 

|wa Luczyūska,

łaskawie objęty P.b.: Dr. (racjanowa
Achrem-Achremowiczowa, Dyr. Władysła-
wowa Barańska,  Teodorowa  Bujnicka,
Emilja Ehrenkreutzówna, Sędzina Józefowa
Folejewska, Nacz, Władysławowa Głuchow-
ska, Prof. Stanisławowa Hillerowa, Dr. Ja-
nina Hurynowiczówna, Vice-wojew. Marja-

nowa Jankowska, Kpt. Adamowa Jarosiń-

ska, Mec. Leonowa Kulikowska, Marjano-
wa Kuleszyna, Star. Wacławowa Kowalska,

Czesławowa Wierusz-Kowalska, Mec. bro-

nisławowa Krzyżanowska, Mec. Wincento-
Dr. Stanisławowa Loren-

tzowa, Henrykowa Niewodniczańska, Wir

ktorowa Niewodniczańska, Dyr. Teodorowa

Nagurska, Red Januszowa Ostrowska, Mec.

Bronisławowa Olechnowiczowa, Pułk. Ta-

deuszowa Pełczyńska, Prof. Janowa Prūlie-
rowa, Wacławowa Pac-Pomarnacka, Dr.

Józefowa Rybicka, Rekt. Witoldowa Sta-

Wysłouchowa, Dyr. Władysławowa Wiel-

horska, Dyr. Adamowa Wyleżyńska, Hen-

rykowa Zabielska.
Bufet słodki i gorzki — obfity i tani.

Pomysłowe i oryginalne dekoracje, dwie
orkiestry, dużo niepowszechnich atrakcyj i

bezmiar humoru.
Wstęp zł. 4, akadem. zł. 2 za zapro-

szeniami, które otrzymać można u Pań

Gospodyń, wszystkich włóczęgów, oraz w

lokalu Akademickiego Klubu Włóczęgów—

ul. Sawicz 15 (w bramie), we wtorki od

godz. 19—21.
Strój kostjumowy lub balowy.

tek Balu o godz. Z2-ej,
— Chrześcijański Uniwersytet Robotni-

czy. Dziś o godz. 1 m. 30 p. p. staraniem

Sekcji Teatralnej odbędzie się urozmaicona

zabawa dla dzieci, połączona z wyborem

„piernikowego króla i królowej" oraz roz-

losowanie pożytecznych upominków.
Tegoż dnia o godz. 6 m. 30 w. odbędzie

się przedstawienie amatorskie,

odegrane zostaną: 1) „W: noc księżycową—

utwór sceniczny Kazimierza Petaszewskie-

go; 2) „Nieboszczyk z przypadku” komedja

Adolfa Starkmana.
Powyższe imprezy odbędą się w sali

teatralnej Ch. U. R. ul. Metropolitalna 1.

— Szkoła Powszechna X 17,
dziś o godz. 4ej w sali szkolnej
urządza wielkie Jasełka, p. t. „Na-
sza Szopka" w trzech aktach ze
śpiewami. Ponadto chór (męski)
szkoły Nr. 173 zaprodukuje kilka
pieśni (kolend) w układzie na trzy
głosy. Do tańca (tańce ludowe)
przygrywać będzie orkiestra. W je-
sełkach bierze udział około 100

Począ-

 nej 1. i osób w barwnych strojach.

Nowy gospodarz rozpoczął go-.
a usunięcia gimnazjum im, ks, Skargi.

na ktėrem |

montu, po ierjach świątecznych roz-
poczęły się zajęcia szkolne,

Tymczasem z gorącym sprzeci-
wem wystąpił p. Staszys, jako wła-
šciciel posesji, wystosowując w tej
sprawie do p. Welera wezwanie
|rejentalne, sporządzone przez no-
tarjusza Rożnowskiego, z żądaniem

|  Szowinizm swój p. Staszys posu-
nął do tego stopnia, iż samowolnie
polecił dozorcy domu zerwać wy-
,wieszony szyld nowej uczelni, nie
j mogąc ścierpieć, by na jego posesji
widniało nazwisko gorącego patrjo-
ty polskiego i kapłana, jakim był
złotousty kaznodzieją ks. Skarga.
W sprawie tej ingeruje powia-

domiona o oburzającem zajściu po-
licja.

Należy przypomnieć, że niedawno
p. Staszys korzystał z grzeczności

 

W tych dniach na mocy umowy |władz polskich, które udzielity MU |;
|pozwolenia na podróż do Kowna,
|Oczywiście p. Staszys nie jeździł
tam z rėždžką oliwną pokoju pomię-
dzy Wilnem i Kownem, ale dla
otrzymania zasiłków i  instrukcyj.

K.
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Podziękowanie.
W miesiącu grudniu ub. r. żona moja

zachorowała na grypę, a ponieważ za
wcześnie opuściła łóżko, choroba się ро-
wtórzyła, powstało mocne zakatarzenie i
zajęcie opłucnej. Mając nieograniczone
zaułanie do Togalu, postanowiłem leczyć
żonę tym środkiem, i nie zawiodłem się,
,gdyż po 10-ciu dniach żona wstała zupełnie
zdrowa.

Mając wdzięczność W'Panów, jako lu-
dzi, którzy przyczynili się, dzięki swemu
wynalazkowi do uiżenia cierpień ludzkich,
pozostaję

z głębokim szacunkiem i poważaniem
Antoni Garnczarek

Łódź, ul. Miedziana 22.

ZEBRAĆ EDWARDA RSAIITTK OTI IIS

— Wieczornica dla uliczników.'
Dziś odbędzie się w lokalu P. M. S.
przy ul. Wileńskiej 23 m. 9 o godz.
3-ej po poł. druga z rzędu wieczorni-
ca dla dzieci ulicy, połączona z pod-
wieczorkiem, grami i pogadanką. Ża-
rząd Akademickiego Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej zaprasza na Wie-
czornicę dzieci ulicy,

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Chorą na raka i pozbawioną wszel-

kich środków do życia polecamy opiece

serc litóściwych. Adres: Konarskiego 50
m. 1. Fronikowa Anna. Łaskawe datki pro-

simy składać pod powyższym adresem lub

w Administracji „Dz. WilL“ (XI oddz. Pań

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

sprawdził).

ос

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 21 stycznia.

9,00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-
stwo, Muzyka z płyt. 11,57: Czas. 12.10:
Kom. męteor. 12.15: Poranek muzyczny.
14,00: Audycja dla wszystkich. 15.00: „Na-
wozy organiczne” — odczyt. 15.20: Kon-
cert. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.30:
Utwory Smetany (płyty). 16.45: Humoreska.  17.00: „Najwierniejsza przyjaciółka kobie-

dla młodzieży.
zyczny Rozgłośni Wileńskiej".
nie utworów z płyt. Nagrody książkowe.
21.00: „Zdobycze powstania styczniowego”,
felj. 21.15: Audycja wesoła. 22.15: Wiad.

sport. 22.25: Muzyka tan. 23.00; Kom.

meteor.

Poniedziałek, dnia 22 stycznia 1934.
1.00: Czas. Muzyka 8.05: Komunikat o

XIII Ralye-Automobile de Monte Carlo.

11.50: Muzyka (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Muzyka popularna (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Rewja słynnych śpiewawów

(płyty). 15.40: Koncert dla młodzieży (ply-

ty). 16.10: Kongert. 16.40: Francuski. 16.55:

Koncert solistów. 18.00: „Wódz. Żuawów
śmierci” (Franciszek  Rochebrun) pogad.

18.20: Audycja żołnierska. 15.45. „Pacific“

— Heneggera (płyty). 19.15: Odc. pow.

19.25: Płyty. 19,40: Kom. sport. 20,00: Kon-

cert: 21.00: Odczyt aktualny. 22.00 Słucho-
niewiczowa, Pułk. Wacławowa Stachie- wisko: „Urodziny Infantki“ p/g Oscara

wiczowa, Mec. Konstantowa  Szabelska, Wilde. 22.30: Muzyka taneczna.

Kurator. Kazimierzowa Seniai A

dorowa de Koehly-Schwanebachowa, Dr.

Stanisławowa Świaniewiczowa, Per, Stani- ZZA KOTAR STUDJO

sławowa Truszkowska, Dr. Sewerynowa Ze Lwowa do Wilna.

W/ niedzielę o godz. 17 m. 15 rozgłoś-

nia lwowska przekaże wszystkim stacjom

audycję o charakterze regjonalnym p. t.

„Przyszli my tu chwalić...” Złożą się na
nią piosenki lwowskie w wykonaniu gło-
sów solowych i chóru. Całość przeplatana
będzie krótkiemi objaśnieniami.

O godz. 21,15 jak zwykle bawić będzie
słuchaczy w całej Polsce „Wesoła fala

ty“ — pogad. 17.15: Audycja muzyczna.
17,45: Piosenki ludowe (płyty). 18.00: Stu- |
chowisko. 18.40: Rócital śpiewaczy. 19.15:
Odcinek powieściowy. 19.30: Radjotygodnik

19.50: „VII Konkurs Mu-|
Odgadywa-i

Sfery miarodajne wyjaśniają, że
istniejące szacunki, dokonane przez
instytucje kredytu długoterminowe-
$o w. rolnictwie, należy przeracho-
wywać wedle kursu dolara, notowa-
nego na oficjalnej giełdzie krajowej
w dniu dokonania szacunku. Jeżeli
szacunek dolarowy był dokonany w
latach 1927/8/9, należy zastosować
zniżkę w wysokości 20 proc.

Powyższe postanowienie doty- 
W. dniu 17 bm. odbyła się w Iz-
Przemysłowo-Handlowej w Wil-

nie konferencja eksporterów lnu, na
której omówiono przepisy znoweli-
zowanego ostatnio rozporządzenia
ministra przemysłu i handlu o wa-
runkach uzyskania zaświadczeń Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu upo-
ważniających do otrzymywania kwi-
tów wywozowych przy wywozie za
zwrotem cła Inu i pakuł Inianych.
Jak wiadomo zaświadczenia takie
wydają Izby Przemystowo-Handlo-
we, które też za pośrednictwem
swych inspektoratów prowadzą kon-

SPRAWA EKSPORTU

 

Życie gospodarcze.
PRZERACHOWANIE SZACUNKÓW DOLAROWYCH NA WA-

LUTĘ ZŁOTOWĄ.

czy wszystkich instytucji udzielają-
lcych kredytu  długoterminowege
bądź to w listach zastawnych, bądź
to w gotówce, lecz na termin nie
krótszy, niż 20 lat. Do instytucyj
„tych należą Towarzystwa Kredyte-
we Ziemskie, Bank Gospodarstwa

| Krajowego, Państwowy Bank Relay,
„Wileński Bank Ziemski i Baak FR-
poteczny we Lwowie.

KONFERENCJA EKSPORTERÓW] LNU.

trolę wspomnianego eksportu.
| Przedsiębiorstwa ubiegające się
o uzyskanie wymienionych zaświad-
czeń winny według znowelizowane-
|go rozporządzenia stosować się de
| ustalonych przez Izbę Przemysłowe-
Jana zasad i zwyczajów  ku-
Ipieckich dla handlu Iniarskiego. Iz-
|ba Przemysłowo - Handlowa w Wil-
|nie przyjęła w tym względzie za
Lines przepisy o warunkach ob-
róbki, sortowni i
|wydane przez Związek dla Handlu
ji Eksportu Lniarskiego w Wilaie.

RĘKAWICZEK I TKANIN.

Ostatnio bawił w Wilnie p. Z.| mysłowo-Handlowej konferencję, na
Tomczak, przedstawiciel
Importu Kawy i Kompanji Handlu
Zamorskiego w Warszawie. P. Tom-
,czak odbył w Wileńskiej Izbie Prze-

RĘKAWICZKI WILEŃSKIE

kawiczników wileńskich „Kazanw”,
(Palestyny przez Państwowy lewtytwitzamierza wziąć udział *w wystawie

ruchomej wzorów produkcji polskiej,

Centrali| której omawiane były sprawy pe-
pierania eksportu rękawiczek, haf-
tów i tkanin białostockich.

 

NA BLISKI KVSCHÓD.

terenie Egiptu iorganizowanej na

Eksportowy.

NOTOWANIE CEN ŻYWCA I MIĘSA NA RZEŹNI.

lzba Przemysłowo-Handlowa ko-|w porozumieniu z Wiieńskim Xa-
munikuje: Do czasu powstania na
terenie Wilna Komisji Notowań Cen
żywca i mięsa,—lzby Przemysłowo-
Handlowa, Rolnicza i Rzemieślnicza

 

rządem Miejskim przystąpiły do ne-
towania cen żywca i mięsa na rze-
źni. Ceny te będą podawane do
wiadomości publicznej.
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NAJNOWSZA ZDOBYCZ POLSKI

PIERWSZY KRAJOWY NOŻYK
£ PODLUŽNYM WYKROJEM

 

zrPŁIEŃI WYKROJOWI
zai I TAWAJĄ DŁUŻEJ NiŻ
PNZESTARZAŁEGO TYPU Z TRZEMA OTWORAMI
ść PACZKĘ ($szruk) z.f3 — ŻĄDAĆ WSZĘDZIE

NOŻYKITE54 LED
“i

 

Aa srebrnym ekranie,
„CONGORILLA"“

ŚWIATOWID.*
Film jest niezrównanym sposobem

ttrwalenia wrażeń z dalekich podróży i jest
lo wiele ciekawszy od nieraz nudnych i bez-

barwnych opisów. To też pp. Martin i Osa

Johnsohnowie b. dobrze zrobili utrwalając

swe wrażenia z podróży po Afryce na

dźwiękowej taśmie filmowej. Po nakręceniu

filmu w głębiach puszcz został on wykoń-
czony i umiejętnie zmontowany przez wy-

twórnię Foxa.

Reportoż filmowy „Congorilla* z cze-
luści Czarnego Lądu pod wielu względami

przewyższa inny, już nam znany „Afryka

mówi”. Nie ma tu głosu speakeia zagłu-

szającego najciekawsze, a tak mile dla

ucha myśliwego głosy zwierząt, a dającego

najzupełniej zbyteczne objaśnienia. W

„Congorilli* uniknięto tego balastu, dając
krótkie, zwięzłe, nie obciążające widza na-

pisy. Słyszymy więc bez przeszkód chrap-

liwy gulgot słoni, gniewne pukanie noso-

rożców, parskanie hipopotamów. Z przy-

jemnością ogląda się monotonne widoki

stepów afrykańskich i puszczy dziewiczej

urozmaicone posłaciami najprzeróżniejszych

zwierząt.. Zgrabne zebry, żyrafy, antylopy

przesuwają się po srebrnym ekranie w

płochliwym galopie ucieczki. Groźnie bły-

skają kły lwów, wyszczerzone w straszli-

wym uśmiechu: Najciekawsze i najlepiej

podpatrzone są sceny z życia goryli. Nie lwowska” z historycznym już Tońkiem i
jego przyjacielem Szczepkiem.

Audycja dla wszystkich.
Popularno - oświatowe audycje, organi-

zowane w każdą niedzielę przez rozgłoś-
nię wileńską, zyskały już liczne. dowody
uznania w listach, nadsyłanych z prowincj!
i przedmieść wileńskich. Dzisiaj
14-ej wygłoszone będą przed mikrofonem
trzy pogadanki z zakresu geologii, historji
| POZCZARYOKH przeplatane muzyką z

płyt. 3
Wileńscy soliści.

W poniedziałek o godz. 16,55 transmi-
tuje Wjilno na całą Polskę koncert w wy-
konaniu młodego uzdolnionego barytona

, Zygmunta Protassewicza i  wiolonczelisty
Alberta Katza, W. programie utwory Gła-
zunowa, Poppera, Faurego i innych. Jako

,audyeja lokalna wykonany będzie o 18,45
niezmiernie ciekawy i charakterystyczny
utwór muzyki najnowszej, „Pacilic” A. Ho-
meggera. Niezbędinych objaśnień do tej
audycji udzieli dr. Tadeusz Szeligowski.

 

Przy niedostatecznej funkcji przewodu
pokarmowego, katarze żołądka i  kiszek,
opuchlinie i stanach zapalnych kiszki gru-
bej, skłonności do zapalenia ślepej  kiszki,
naturalna woda gorzka „Franciszka-Jėzela“
szybko usuwa objawy zastoinowe i bóle w
podbrzuszu, Zalecana przez lekarzy. 32569  r

o godz. |.

l brakuje również ciekawych szczegółów z o-

|byczajów i zachowania się niedawno od-

KEczSCh plemion, karzełków walczących

zatrutemi strzałami.

Nadprogram dość ciekawy tygodnik fil-

mowy.

Spectator.

ZAMIASTTRANU
PRZY WYCZERPANIU OGOLNEM
I POWIĘKSZENIU GRUCZOŁÓW

STOSOWANY JEST

| SKUTECZNY.
"SMACZNY.
BUSA)

JECOROL
MAG.A. BUKOWSKIEGO

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek

praczki. Podczas prania bielizny
nad brzegiem rzeki Wilji koło mo
stu Zwierzynieckiego wpadła do wo
dy Jadwiga Tomaszewska, (Tarta:
ki 23).

   
   

  

 

a jest szkół: powszechnych
w Pelsce?

Jak wynika z ostatnich zestawień
Głównego Urzędu Statystycznego, w

roku szkolnym 1933-34 istnieje ma

terenie całej Polski 27,277 szkół po-
wszechnych, zatrudniających 80.552
nauczycieli. W! szkołach tych pobie-
ra naukę ogółem 4.623,714 uczniów,

w tem 2.375.056 chłopców i 24.248.658

dziewcząt.

Z ogólnej liczby szkół powszech-
nych 25.892 przypada ma szkoły
publiczne (73.059: nauczycieli i

4.487.284 uczniów), oraz 1.385 na

szkoły prywatne (7.493 nauczycieli i.
136.430 uczniów).

Z ogólnej liczby szkół powszech-
nych 386 przypada na m. st,War-
szawę, 2.210 na województwo war-
szawskie, 1.987 na łódzkie, 2.140 na

kieleckie, 2.153 na lubelskie, 1.651

na białostockie, 1.527 na wileńskie,

1.201 па nowogródzkie, 1.128 ma

poleskie, 1.823nawołyńskie, 2.321 na

poznańskie, 1.379 na pomorskie, 657

Ina śląskie, 1.800 na krakowskie,
2.491 na lwowskie, 1,102 na stani-

sławowskie, 1.321 na tarnopolskie.

©pepierajcie Peiską —
tMacierz Szkolną.

RSRSALINS sis.EKSA

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież. Przed kilku dniami

okradziono dom towarowy przy ul.
Zawalnej 33. Włamywacze podczas
kradzieży pozostawili wóz. Władze
policyjne w wyniku dochodzenia
ustaliły nazwisko właściciela wozu
i włamywaczy. Aresztowano 3 0se-
bników z przeszłością kryminalną.
— Fałszywe monety. Na terenie

miasta w ostatnich dniach zakwe-
stjonowano! kilkanaście sztuk fał-
szywych monet 2, 5 i 10 zł. Prze-
ciwko osobom, które usiłowały pu-
ścić w obieg falsyfikaty, prowadze-
ne jest dochodzenie.

— Pajęczarze przy pracy. W da. 1%
b. m. Ramowa Małka (Wileńska 22) donie-
sła policji, że ubiegłej nocy skradziono ze
strychu bieliznę męską, damską i pošeie-
lową, wart. 350 zł.
— W lokalu kina „Pan* Proamanowi

Borysowi (Targowa 13) z kieszeni palta
wyciągnięto zegarek, wart. 65 ał. Kocieł-
kiewicza Stanisława (Kondaktorska 9) i
Trofimowa Nikitę (Fersatadt $tetażckń 11),
którzy dokonali tej KARE a 3
skradzionege zegarka į z"

 

 

opakowania lnu, |

 

 
 



  

Z KRAJU.
Skarga na sekwestratora.

: BRASŁAW.—Puzyrewski Włady-|kania poprzednio
ё slaw, mieszkaniec

że w dniu 17 b. m. Segajło Józef, IX
sekwestrator Urzędu Skarbowego

* w Brasławiu, zabrał z jego miesz-

wice-prokuratora rej.
w Wilnie.

 

Zakończenie strajku w fabryce papieru.
P

ców. W, związku z tem st
SŁONIM (Pat). Robotnicy alber- podyktowanych przez

tyńskiej fabryki papieru i tektury
podpisali onegdaj umowę zbiorową robotnice sortowni tej fabryki przy-
z zarządem fabryki na warunkach, stąpiły do pracy.

Pożar w pow, brasławskim.

w żabudowaniach Maciejonka Jana|wynoszą 2500 zł. Przyczyn
(w. Gozowszczyzna, gm. jodzkiej |nie ustalono.
powstał pożar Spalił się dom miesz-

`& Z POGRANICZA.
h Samolot litewski nad Trokami.

 

Z Trok donoszą, iż 18 b. m. popo-
łudniu widziano litewski samolot
wojskowy, który ukazał się nad mia-

  

W. drugiej połowie lutego r. b.
rozpoczynają się w okręgu połockim |
manewry wojsk sowieckich z okrę-

Korpus Ochrony Pogranicza, przy- sięczny korpus, który w r

nych na pograniczu Mandżurji. Na odcinkach granicznych.

  

krowę żywicielkę.

 

opisany zegar
m. Brasławia, |szafkowy, w którym było 200 zł.

ul. Piłsudskiego 19, doniósł policji, |w gotówce. Sprawę skierowano do

BRASŁAW. — W dniu 17 b. m.|kalny i warzywnia z ehlewem. Straty

po Manewry sowieckie w okręgu połockim.
gu połockiego i witebskiego.
newry potrwają około 2 tygodni.

Bolszewicy wzorują się na organizacji K.0.P.
Z Moskwy donoszą, iż władze wzór organizacji K. O. P. władze so-

sowieckie, biorąc zą wzór polski wieckie mają zorganizować 200-ty-

stąpiły do organizacji wojsk granicz- trzeby pełniłby straż i na innych
|

Za 3 złote podatku zabrano jedyną |

|
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Kielcami zajął sekwestrator skarbo- |podatkowe w sumie3 zł. 75 śr — !
wy wieśniaczce Katarzynie Ciopiń- |jedyną posiadaną krowę,

ohekta-skiej, gospodarującej na jedn

®& $ TEATR - KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

-_ Ostrobramska 5

 

Pan
 

Dziś ostatni dzień
dramat miłosno=
obyczajowy p. t.:
w roli głó-

wnej
czarująca

od godziny 2 — 4

 

Człowiek, który polował na ludzi

UWAGA. DZIŚ
o godz. 12 do 2-ej

w roli głównej
czarująca

HALLO! TYLKO DZIS
TANI PORANEK
po cenach zniżonych od 25 gr.

Jutro Premjera!

GLORJA SOANSOŃ

_HELIOS|

50 zł. (!)

Ognista, czarnooka Claudette
C00LBERTolšni I oczaru-

je w flimie

 

DZIŚ PREMJERA. OSTATNIE ZWYCĘSTWO PRODUKCJI POLSKIEJ POTĘŻNY FILM EROTYCZNY

= „PRZYBŁĘDA” =
INA BENITA Kapitaina Nejnowsze sktualja dźwiekowe. Uprasza się

Г © przybycie na początki ssansćw punktuzlnia o godz. 4, 6, 8 i 10,15.

Potrójny program!
2) Pierwsza Poiska

po poł. Bogda,

 

 

SK.

racodaw-
rajkujące|

miesiące

y pożaru  

Rugowanie języka p

więzienia z zamianą

DZIENNIE WILEŃSKI
 

„Ba

Dnia 12 b. m. wyrokiem komen-
danta wojennego miasta Poniewieża
została skazana prywatna nauczy-
cielka p. M. Bortkiewiczówna na 2i podżegamie jednej części ludności

na przeciwko drugiej.

Doradca prawny poselstwa niemieckiego adw. Baumgartel
wydalony z Litwy.

W tych dniach komisja dla spraw
obywatelstwa
spraw wewnętrznych
podanie doradcy prawnego

przy ministerstwie

posel-
|stwa niemieckiego w Kownie, adw.

| telstwo
Ma-!

azie po-

steczkiem, lecz szybko zawrócił i Baumgartla, w sprawie przyznania
skierował się ku granicy litewskiej. mu obywatelstwa litewskiego. Adw.

|Baumgariel mieszka już
|przeszło 10 lat i
| chciał on właśnie otrzymać obywa-|ma 2-piętrową kamienicę w Kownie

litewskie.

w Litwie
na tej podstawie

Atoli komisja

Kłajpedzka rada miejska niedopuszcza Litwinów
do prezydjum.

W Kłajpedzie odbyło się posie- rad. Gumzius
dzenie rady miejskiej, na ktorem 0- ilość głosów i przeto fraxcja litew-
brano prezydjum na rok bież. Preze- ska wniosła, aby obrano $o wicepre-
sem rady został obrany większością zesem. Wyrażała ona przylem
głosów członek partji pastora Saasa czenie, aby do prezydjum zostały o-
v. Ropp. Kandydat frakcji litewskiej brane osoby, posiadające oba urzę-
 

' karmicielkę!

 

PORANEKR
Program: AKTUALJA, KOMEDJA oraz zachwycają-
cy FILM RYSUNKOWY MUZYCZNO-KOLOROWY pt: »»

Inscenizacja.

Bilety honorowe nieważne.

„Grzech Jednej Nocy'* (Marie)
ANNABELLA.

«MARIE> "1"
Komedja Sportowa

Chór Dana,
3) POLSKA EKSPEDYCJA FILM. w AFRYCE Nora Ney,

Bodo, Brodzisz, Conti, Waszyński.
Frzyjazd Vlasta Buriana do Warszawy.

nakręcania flmu „I2 krzes:ł*.

p. ti

РЕ SARS"APE 00

KOLOSALNY SUKCES!

nialym fiimie
erotycznym

 

Z za kulis nowoczesnego małżeństwa! Mowa forma miłości!
Cry możecie znaleźć szczęście w wolcej miłości? odpowie na to

niczepcmniana gwiezda nad gwiazdami we wspa-

„MUdliaki hiślżefsii

Firabia Zarew

Jaś i Małgosia
 

Nad prograr:

„100 METRÓW
MIŁOSCI" udzizł biorą: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Cybulski,

Tygodnik Pata
Przygotowania do

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną,
 

Zajęcia dokonano w nieobecności|kanas protestował
We wsi Chałupki Morawickie pod rowem gospodarstwie, za zaległości Ciopińskiej.

Za 3 zł. zaległego podatku, ubo-| Oświadczył on, że są one obrazą dla
wartości $a wieśniaczka utraciła swą jedyną |całego litewskiego społeczeństwa w

 

Wielka Grzesznica
tętniący życiem i prawdą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki dźwiękowe.

nascene. PACJENT z PROWINCJI„„.; ma.
W sali radjowej dla publiczności parterowe] bezpłatny dancing od g. 6-e].

Ir 000008000010

|:

 

MABELLĄ.

Najsiłniejsza sensacja dla mocnych nerwów.

 

 

 

 

 

 

* z gwiazdą
WYCH <W TWOICH RAMIONACH» "5x" Jean Harlow i Ciark Gable.

ADEO © OOOO Lai ZET ZOADAC

i OO SŁUŻĄCA | POKÓJ i KUCHNIA + MIESZKANIE
IKRUPNI bez gotowania i filtrowania id AKUSZERKI. [l umiejąca dobrze goto*| z osobnem wejściem za | 6 pokojowe ze  wszel-
й 5 sporządzisz przypomecy zapra-|| zmusi” I wać poszukuje pracy | 35 zł. Gazowa 6 m. 1 | kiemi wygodami, suche,Ed sA wyzięłewo *orapesų try wódki. AKUSZERKA zo: łą tę | PY, ul. Mickiewicza).|słoneczne |[ piętro do
Į Flaken | wystarcza > Św. Michalski 12 u do-| Oglądać od 10-ej do 12. jęcia. Debroczyn-A Peiaca Škiad Apteczny Smiaiowska ||. ak) ais aeНр

prueprowadzija "ISd, ъ Р p; Władysława TRUBIŁŁY Lick ode Do małego iolwarku Mieszkanie do wynaję- 2 pokoje

WILNO, WISARSKA 12, (róg Tatarskiej)|| 02 u eszkowej z lasem poszukuję sa-| cia 4 pokoje przy Za- RE
|Tamże wody koleńskie na wagę 78 przecudnych tróg Mickiewicza) modzielnego gospodarza| krecie Konarskiego 29. słoneczne ze wszelkiemi

: zapachów. <amżegabinetkosmetycz-|bezwzględnie uczciwego 2039| wygodami, telefon na

try my, usuwa zmarszczki,bro| i fachowego rolnika.Pra- ————— |miejscu — do wynaję-
- ч *,| dawki, kurzajki I wągry. | ca fizyczna wymagana. | 3 POKOJE osobno lub| <i2: Mickiewicza 22 m. 5

Kaas p” | W. Z. P. 48. 8323| kaucja lub poręczenie| razem z wygodami do|£odz. 15—16.

ż pożądane. Oferty: Wil-| odnajęcia. Ul. Pańska 23, SSS aaa d
5 PRACA no, ul. Więzienna 8 m, 2.| wejście z zauł. Montwil- ep sa sa em 4

zaoczetnwwowówiawnw: | łosakiuga: w godórócwi!| EZR OBY pom
: Mieszkania 2098—2|dla piekarni, iA

: Р Rządca mlody energicz-| | Ja iai ki - spożywcze, nabiału. .

dla 3-ciu Panów w specjalnej siasiy lidn zy ny z iajoleścią a į i pokoje | | Potrzebne dla lekarza|Ad. Mickiewicza Nr. 41

nej. Wymagana dobra,prezentacja, R. ność й, ką i dobremi šwiadec-|+ “ |6-cio pok. mieszkanie i Tų

uczciwość. Wynagrodzenie według kwalifikacji.|| twąmi, poszukuje posady MIESZKANIE w okolicach Zawalnej,|Mieszkanie 5 pok. do
| Zgłoszenia osobiste ze świadectwami przyjmuje||w majątku. — Łaskawe| słoneczne w ogrodzie, w| W. Pohulanki, у Wileń- wynajęcia, Wszelkie wy-

| kierownik bi dniu 22.1. od godz. 11—13 i łoszenia do Admin.|domu  nowowybudowa-| skiej lub Ludwisarskiej. |gody, ciepłe, odremon-

* ER IE: r i ńska 3m, 5, „Dz. Wil.“ pod „Rządca“| nym 3 pokoje z kuchnią.| Oferty do „Dz. Wil” pod towane. Ul. Ad. Mickie-
| od godz, 16 — 17. Jagiellońska3 m,5 | 2088 Beliny 15, 209ć| „Solidny lokator". 306 wicza Nr. 41.

   

  
 

ALEKSANDER

 

» 310% DLA MNI
Początek o godzinie 4

 

 

&& Komedja polska. Krukowski,
Walter, Tola Mankiewiczowa

ej.

oisklego z kościeła w Kaiwarji
litewskiej. |

W Kalwarji w ubiegłą niedzielę
w czasie kazania w języku polskim
w kościele kalwaryjskim doszło do
śorszącego zajścia.

Mianowicie zebrani w kościele
agitatorzy litewscy poczęli
czeć: „Precz z kazaniem polskim!*,
„Nie rozumiemy!*, „Mówić po li-

Dalsze areszty pośród Polaków w Poniewieżu.

krzy-

rozpatrzyła

TW I

tewsku!* i t. p, a įdy mėwca kon-
tynuował słowo Boże dalej, Litwini
poczęli krzyczeć a następnie Śpie-
wać litewskie pieśni i zmusili kazno-|
dzieję do przerwania kazania.
W związku z tem, paraljanie Po-|

lacy zwrócili się ze skargą do władz!
kościelnych w Kownie. |

:grzywnę w wysokości 1.000 it. Ska-
„zana jest oskarżona o nielegalne
nauczanie dzieci po polsku, agitację

prośbę adw. Baumgartla uchyliła,
$dyż, według istniejących wiadomo-
ści, Baufngirtel nie był lojalnym
mieszkańcem Litwy. Pozatem mini-
sterstwo spraw wewnętrznych  ро-
wiadomiło naczelnika miasta i po-
wiatu, że w ciągu 3 miesięcy adw.
Baumgirtel musi zlikwidować swe
mienie i opuścić Litwę. Baumgirtel

|przy ul. Tunelowej.

otrzymał mniejszą

ŻY”

| dowe języki. Większość niemiecka
jnie obrała jednak do prezydjum ani
jednego przedstawiciela frakcji -
tewskiej.

Radny frakcji litewskiej dr. Tru-
przeciw takim

wynikom wyborów do prezydjum.  

ZASIŁALI HITLERAP-H
Herman Swet w korespondencji

z Paryża stara się uzasadnić na ła-
mach „Momentu”, że wydana przez
Sidneya Warburga w Amslerdamie,
w języku holenderskim,  ksążka
„Źródła pieniężne narodowego socja.
lizmu'”, w której powiedziano, že ro“
dzina bankierów żydowskich w No-
wym Yorku, Warburgowie, zasilała
Hitlera i wypłaciła mu 32 miij. dola-
rów, jest oparta na fałszywych da-
nych. Autora korespondencji w ko-
łach żydowskich w Paryżu zapew-
niono, że Warburgowie w Nowym
Yorku już wiedzą o tej książce:

„W Ameryce wiedzą już o tej książce,

 

lecz postanowiono na to nie reagować, gdyż

cała ta bajka jest bez sensu”.

Żydzi nie znają Warburga, któ-
ryby nosił imię Sidney. Książka ta
jest, zdaniem Sweta, pospolitym fał-
szem. Początkowo uważano, że wy-
szła ona z pracowni propagandy nie-
mieckiej zagranicą dr. Goebbelsa.
Specjalista żydowski do spraw wal-
ki z propagandą hitlerowską, za-
mieszkały obecnie w  Hoiandji, a
czasowo bawiący w Paryżu, wyjaśnił
korespondentowi, że

„ła książka została wydana za fundu-

sze, pochodzące ze źródeł komunistycznych.

 

  

Jest to tymczasem wszyslko, co mogę wam

powiedzieć. Wikrótce będziemy mogli podać

do wiadomości publicznej więcej szczegó-

łów w tej sprawie”,

Swetowi udało się trzymać infor-
macje w tej sprawie od emigranta z
Niemiec, przebywającego w Paryżu:

„Twierdzi on, że w ciągu całych lat ka-

sa partji hitlerowskiej była zasilana przez

niemiecką Reichswehrę".

Że tinansjera żydowska zasilała
ruch hitlerowski, chcąc go wykorzy-
stać dla swoich celów, tego do nie-
dawna nie zaprzeczali sami żydzi.
Inna rzecz, że się przeliczyła w
swoich rachubach.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz

 

 

Kto wygrał na ioterji?
W jedenastym dniu losowania IV-ej

klasy 28-ej loterji państwowej głowne wy-
śrane padły na następujące Nr. Nr.:

10.000 zł. — 73904 119142.
5.000 zł. — 96846 115133.
2.000 zł. 7158 15297 28137 31516

43597 81965 88230 95246 12563 151785 134123
152332 158788 159158 161840.

LUUU zł. 3473 12031 29042 34800
13565 40069 49515 50343 56360 65268 65986
69857 78123 80725 88886 96124 96923 98231
99455 100262 105268 108274 110248 115069

116610 118073 119079 119755 122229 128387
143937 145223 151089 161305 165747.

Ciągnienie popołudniowe.
50.000 zi. — 27813,
10.000 zł. — 75335 77130.
5.000 zł. — 27038 79509.
2.000 zł. —- 5118 14096 15479 26752

50181 50367 52624 94968 134793 146733
154188 159320 166298 112916.

1.000 zł. — 2465 3896 7504 17635 22395
28975 33823 39187 41774 48944 50478 50518
56946 56066 63624 65331 67703 73097 75236
84319 104224 112303 113279 124593 127435

131716 133024 137777 141446 146404 148646
157955 164491 166801 167090.

WARSZAWA (Pat). W i2-ym dniu
ciągnienia główniejsze wygrane padły na
numery następujące:

50.000 zł. — Nr. 32.756.
15.000 zł. — 34.136, 36.938.
10.000 zł. — 34.586, 72.067,

119.029,

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,51, dolary złote 8,97. Ruble 4,64—
41,67, Czerwońce 1,20, Pożyczka budowla-
na 40,75. Dolarówka 51,25. Inwestycyjna
105. Stabilizacyjna 56,75.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,85—124,16—123,54. Gdańsk 172,93

—113,36—172,50, Holandja 357,65—358,55—
356,75. Kopenhaga 124,50—125,10—123,90.
Londyn  27,80—27,94—27,66. Nowy Jork
5,54—5,57—5,51. Nowy Jork kabel 5,56—
5,59—5,53. Oslo 140,00—140,70—139,30. Pa-
ryż 34,88—34,97—34,79. Praga 26,37-—26,43
—26,31. Sztokholm 143,75—144,45—143,05.
Szwajcarja 172,22—172,65—171,73. Berlin w

obrotach nieoficjalnych 210,85. 'Tendencja
niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty-
cyjna 105,25. Ta sama seryjna 11,50. 6 proc
dolarowa 60,50. Dolarėwka 51,25. 7 proc.
stabilizacyjna 56,63—56,88—56,15, drobne:
57,00—57,25. 7 proc. L. Z. ziemskie dola-
rowe 40,25. 4 i pół proc. ziemskie 49.
4 1 pół proc. warszawskie 57. 3 proc. war-
szawskie 52,38—53, drobne: 53—53,50.

Akcje: Bank Polski 85—85,25. Cerata
26. Cukier 17,75. Lilpop 10,60. Staracho-
wice 10,15, — Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,51.
Rubel: 4,64 (piątki), 4,67 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 63,50. Dillonowska 73. Stabiliza-

112.901,

 

 

dia dorosłych I dzieci
po cenach zniżonych.

«4 Jedyna okazja.

 

Kłajpedzie.

EKT й

DZIŚ!

Spieszcie.

52 й

MIGRENĘ NEWRALGJĘ

BÓLE ZĘBÓW. 

 

 

 

 

 

EEA TOZOCASAWOEWCOC.

DESISNS

| ZGUBY
ALI|

ZGINĄŁ PIES i
- 4 miesięczny czarny
z białą strzałką na
piersiach. Doberman
boks. Uszy i ogon u-
cięte. Zwie się „Boy“
Prosi się dostarczyć
za _— wynagrodzeniem,

„ul. Sierakowskiego 4,
| lub zawiadomić tel.

13-34. Przywłaszcze-
nie będzie ścigane

| sadownie. 423

 

"Kupno |
Sprzedaż

į WYDA

Pianina, fortepian:
pierwszorzędnych irm,
nowe i okazyjne od 450
zł Dogodne warunki —
kupno, sprzedaż i wyna-  jęcie, Kijowska 4 m. 10.

 

Drukarnie A. Zwierzyżskiego
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Górnośląsk. Kont.
„Progress“

 

Kupie
domek

2 — 3 mieszkaniowy w
dobrym stanie chętniej
z długiem bankowym
zgłoszenie ul. Orzeszkc
wej3m.16od 11 — 1

2085 —1

 

USTAW dziennik za la-
ta 1931, 1932, 1933 opra-
wiony lub nieoprawiony
kupię. Zgłoszenia do
„Dziennika Wil.* —3

BRYCZKĘ
dwukołową |biedkę) ku-
pię. Zgłoszenia do „Dz.
Wileńskiego". —

Garnitur Zimierowski —
salonowy okazyjnie do
sprzedania. Adres w Ad-
ministracji „Dz, Wil"

302—3  TOW

 

KURSY MATURYCZNE

„WIEDZA”
KRAKÓW, STUDENCKA 14/L

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

wyczer-

1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum 3) z zakresu 4-ch kl. gimn.

2) do egz. z 6-ciu kl. gimn,

Uwaga! Uczniowie kursów >

4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz.

koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz
materjału naukc wego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa-
mia. Nadto svtwiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku
szkolnego postępy uczniów.

Wykładaią wybitne siły fachowe. Prospekty darmo. Opłaty b. niskie.

 

Do sprzedania DOM
drewniany nowowybudo-
wany, kryty cynkową
blachą z pięciu mieszkań
3 po 3 pok. i 2 po 2 pok.

 
15 lat bez żadnych po-
datków. Plac 970 m. kw. |
Na Zwierzyńcu.
na rzekę, dochód roczny
2880 zł, Cena 23.000 zł.
Informacje: Mickiewicza
Nr. 46 m. 9. Od 3—4 po
pot. Pośrednictwo wy-
kluczone.

 

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

‚оес OWO SEAWCE

RÓŻNE

Obiady
domowe

2—3 razy w tygodniu
drób, w piątki ryba
z 2-ch dań 1 zł. z 3-ch

Widok

| opieki

992

 
dań 1 zł. 20 gr. UL Sie-|

31 m. 4
2020—9

Instytut PIĘKNOŚCI
Oddział Paryskiej f-my

<«EVA>»
uł. Mickiewicza Nr.

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

1-ej po południu.
Odmładzanie twarzy. Le-

wszelkich wad

rakowskiego

37

czenie
cery. Masaž i Elektry-
zacja. W.Z.P. 58
—AA,

Poszukuję posady rząd-
cy domu za skromnem
wynagrodzeniem. Posia-
dam b. poważne reko-
mendacje. Kasztanowa 4
m. 18. Tamże do sprze-
dania 2 szafy, 2 ióżka,
kozetka | inne rzeczy.

—2 gr.

LSSR IAEA  

cyjna 90,50. Warszawska 55. Sląska 55,

Siła woli.

— Więc odzwyczaiłeś
się od palenia? To wy-
maga jednak bardzo sil-
nej woli.
— No moja żona ma

chwała Bogu silną wolę.

iiOši)

Do dużego
solidnego sklepu

poszukuje się wspólnika
(ewent. nabywcy) zdoi-
nego handlowca z nie-
wielkim kapitałem. In-
formacje w Admin. „Dz.
Wil” 2097—2

EKONOMA
posady poszukuje  sa-
motny w wieku lat 33,
energiczny, sumienny,
posiada długoleinią prak
tykę, b. dobre šwia-
dectwa. F. Baniel, p-ta
Bieniakonie, i. Kazimie-
rzowo skr. poczt. 16.

3000—3

inteligentna
osoba

potrzebna do nauki i
nad uczniem kl.

1-ej za utrzymanie i
skromne wynagrodzenie,
Beliny 1 m. 32 (koło
mostu kolejowego).

305—1
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Po szkocku.

Mister Littlefield z
Glasgow spotyka na uli-
cy swego przyjaciela.

Świetnie, że cię
spotyŃam, mój drogi, mo
że zechcesz przyjść do
nas dzisiaj na kolację?

-— Jesteś naprawdę
bardzo uprzejmy. Ow-
szem przyjdę punktual-
nie.

— To znakomicie. Pa-
miętasz przecież, jak się
do nas wchodzi: naj-
pierw dwa piętra do gó-
ry, potem na lewo.
Drzwi otworzysz popro-
stu nogą...

Nogą?
nie ręką?
— Naiwne pytanie!

Przecież w obu rękach
będziesz miał paczki.
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OieS
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEMIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

l. TRIERZYŃSKIEGA
Mostowa ul. Br,f.

Telafon 12-48.
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Dlaczego
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