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"MARJAN ŚWIECHOWSKI
członek Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej, zasłużony
działacz społeczny, bojownik o niepodległość, gorący
propagator pojednania polsko litewskiego, zmarł w Kow-
nie po ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramen-

tami dnia 26 pażdziernika 1934 r. w wieku lat 52
0 czem powiadamia

Zarząd
Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej

w Wilnie.  

 

BRONISŁAW 'MARCHLEWSKI
długoletni nieoceniony pracownik firmy K Węcawicz, po krótkich lecz
ciężkich cierpieniach zmarł — 26 października 1934 roku w wieku

at 39.
Eksportacja zwłok z kaplicy Szpitala Sw. Jakóba, oraz pogrzeb na

cmentarzu Bernardyńskim odbędzie się dnia 28 b. m. o godz. 8 i pół p p.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 29 b. m. w kościele

Sw. Trójcy o godz. 9 i pól rano.
© czem zawiadamia przyjaciół i znajomych

K. Wecewlcz.

 

Najdrobnlejsze oszczędności oraz lokaty terminowe
na bardzo dogodnych warunkach przyjmuje

BANK TOGARZYSTÓ SPÓŁDZIELCZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA

ODDZIAŁ W WILNIE
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 29, dom własny.

Inkaso, przekazy krajowe | zagraniczne, zestaw papierów procentowych
oraz towarów Bank załatwia szybko i tanio.

| DYSKONTO SKŁADY TOWAROWE

OD DNIĄ 1 LISTOPADA R. B.
CENA .

„DZIENNIKA OLIEŃSKIEGO"
w prenumeracie będzie znacznie zniżona

zamiast zł. 4,50 abonament miesięczny
będzie wynosił zł. 3,50

z przesyłką i odnoszeniem do domu.
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0d Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy  zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Listopada 1934 r.

3-——+ ——

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIS o godz. 12 w poludnle

| SŁOWIK»

   
   

 

 

o godz. 4 pp.

„ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS"
1 w godz. 8'ej wieczór

| | „FIRMA

Dar Littorii dla Gdyni
) RZYM (Pat). Dziś w ambasadzie

Rzplitej przy Kwirynale odbyła się
uroczystość wręczenia ambasadoro-

wi Wysockiemu pięknego daru, jaki
miasto Littoria ofiarowało Gdyni.

wróconej tej ziemi przez taszyzm,
niechap ci powie, o Gdynio, że wia-
ra marodów i genjalnośc wodzów
zawsze osiąga zamierzone cele".
Puhar ten ozdobiony jest ponadto
herbami Littorji i Gdym.  Puhar
wręczyi podesta Littorji, Leone, któ-

ry wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie, na które odpowiedział
ambasador Wysocki.

Cenny ten upominek przedstawia
; puhar z onyksu ozdobiony złotemi

Ikłosami pszenicy. Jak wiadomo,
Gdynia niedawno ofiarowała Littorji
szkatułę z kuiego srebra ozdobio-
ną bursztynami bałtyckiemi. Na pu-
charze umieszczona jest złota ta-
bliczka z następującym napisem:

wybucn i pożar domu
POZNAŃ, (Pat). Dziś w nocy w, się dzis w nocy w jednym z domów

Pakości w domu niejakiego Łuczaka w Pakości, prasa informuje, że za-

nastąpił silny wybuch, wskutek cze- chodzi tu wypadek zemsty z powo-

go powstał pożar. Cały dom spło- du zawodu miłosnego. Sprawcą wy-

mął. Pod gruzami znalezicao zwęg- buchu był Marceli Kozłowski z Pa-
lone zwłoki Marcelego Kozłowskie- kości, który przybył w nocy do

go, który w chwili wybuchu znajdo-' mieszkania swej byłej naszeczonej,

wał się w łóżku. Istnieje podejrze- Zolji Łuczakówny i w czasie nie-

mie, że w domu tym wybuchła bom- obecności lokatorów otworzył

ba, lub większa ilość jakiegoś mater wszystkie kurki gazowe. Potem Ko-

gałw wybuchowego. złowski zapalił zapałki, nastąpił wy-

Policja prowadzi w tej sprawie buch i pożar. Kozłowski nie zdołał
dochodzenie. Nie jest wykluczone,
że ma się tu do czynienia ze zbrod- į zginął w płomieniach. Spalił się

‚ nią, | cały dom.

POZNAŃ (Pat). W związku z ta-!

jemniczym wybuchem, jaki wydarzył

 
 

PARYŻ (Pat). Piątkowe posie-
dzenie kongresu partji radykalnej w
Nantes poświęcone było debacie nad
polityką zagraniczną. Obszerny re-
terat wygłosił były minister deputo-
wany Cot, który zaznaczył na wstę-
pie, że wysiłki partji winny zmierzać
w kierunku organizacji powoju w Eu-
ropie, polegającej na stworzeniu
ogólnego statutu pokoju.

Następnie zabrał głos deputowa-
ny Ferrand w sprawie problemów,
związanych z Europą Centralną.
Poczem gen. Brissand-Demaillet w
imieniu partyjnej komisji obrony
państwa zapewnia kongres, że kraj
może liczyć na organizacje, zapew-
niające mu bezpieczeństwo na lą-
dzie i morzu i domaga się powię-

PARYŻ (Pat). Wczorajsza roz-
prawa popołudniowa rozpoczęła się
w gorącej atmosferze. Naprzód do-
konano wyboru 8 wiceprzewodni-
czących partji. Ponowny wybór pre-
zesa partji zależy od stanowiska, ja-
kie kongres zajmie w dyskusji nad
polityką wewnętrzną. Po dokonaniu
wyboru przystąpiono do dyskusji nad

ogólną polityką partji i ustąsunko-

waniem się do reformy: konstytucji,

Sprawę referował senator lsrael, od-

czytując przyjętą wczoraj nawspól-

nem posiedzeniu obu komisyj rezo-

iucję. Rezolucja w części, dotyczą-

cej retormy ustroju, brzmu: „Partja

sadykalna jest zdecydowana bronić
imstytucyj republikańskich i ustroju

parlamentarnego. Partja radykalna kszenia wysiłków w dziedzinie lot-|
nictwa. *
W końcu posiedzenia doszło do

poważnego incydentu. Jeden z de-
iegatów zgłosił wniosek w sprawie
zmiany porządku dziennego sobot-
niego posiedzenia i zaproponował,
aby wybory prezydjum partji doko-
nane zostały po debacie nad poli-
tyką ogólną, nie zaś przed debatą.
Wniosek ten poparło kilsu innych
delegatów.

Prezes Herriot
stępnie, że zrzeka się
przewodniczącego partji, kończąc
swe oświadczenie słowami: „Nie
mam: nic przeciwko temu, aby odło-
żyć wybór prezydjum partji do
chwili złożenia przezemnie na ju-
trzejszem posiedzeniu wyjaśnień w
sprawie reformy ustroju państwa,
ale przekonacie się wówczas, co
wypada uczynić wam a co mnie.*
Ktoś rzucił słowo: „przechwałki”.
Powstała nieopisana wrzawa. Za-
brał głos prezes Herriot, poczem po!
pewnem uspokojeniu się przystąpio-
no do głosowania nad wnioskiem
formalnym w sprawie zmiany po- |
rządku dziennego. Wniosex upadł
przy oklaskach większości delega-!
tów. '

Przed zaml:nięciem posiedzenia
prezydium kongresu ogłosiło nastę-
pujący komunikat: į

„Prezes partji, minister Herriot,
złożył do dyspozycji konśresu swe
stanowisko prezesa wychodząc z
założenia, że mandat jego wygasł.
Wobec tego jednak, że prezes Her-
riot, jak i inni członkowie prezy-
djum byli wybrani na kongresie w,
Vichy na okres dwuletni, sprawa
jego wyboru nie może być rozwa-
żana tego roku,“

oświadczył na-
stanowiska

 

i

!
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RYGA (Pat) Z Kowna donoszą:
Główna komisja wyborcza zatwier-
dziła 14 list wyborczych do kowień-|
skiej rady miejskiej. Odrzuconolisty |
socjal - demokratów,  sionistów i.
związku lokatorskiego m. Kowna.|
Istnieją trzy bloki wyborcze: polski,| 

na czas wydostać się z mieszkania

LONDYN, (Pat). Egipski chargć
d'affaires złożył onegdaj w Foreign
Ośiice protest przeciwko wystąpie-

„Tysiącletni onyks z góry. Circeo niom prasy angielskiej, kióra zda- d'affaires, że prasa angieiska jest
wraz z symibolem płodności, przy” niemi rządu egipskiego z  umyślną|zupełnie niezależna i może pisać

tendencją fałszywie przedstawia za-
iarg powstały pomiędzy premjerem
egipskim a rezydentem brytyjskim
mw Kairze, Jak twierdzi rząd egipski
rezydent brytyjski dokonał nieprak-
tykowanego dotychczas mieszania
się do spraw wewnętrznych Egiptu.

| NOWY JORK. (Pat), Dziennik
„Litera Digest" rozpisał ankietę co.
do popularności obecnego rządu!
Roosevelta. Ankieta wykazała, že“
gdy w poprzedniej ankiecie prze-|

| szło 60 proc. wypowiedziało się za!

MELBOURNE (Pat). Lotnicy Jo-
nes i Waller wylądowali w Mel-
bourne, zajmując czwarte miejsce w
wyścigu Amglja—Australja. O godz.
21.05 w piątelc wystartowali oni z,
Melbourne, usiłując pobić rekord na
dystansie Melbourne — Auglja, oraz|
iekord ma dystansie Melbourne i
z powrotem.

Do Charleville lotnicy przybyli
o godz, 0.50 i w dalszą drogę wyru- 

| szczegółowe sprawozdanie 0 dzia-

| lucyjnej macedońskiej (O. R, 1. M.),

> щ BIEDNANIZEGE

 

Wybory samorządowė w Kownie

Zatarg między Egiptem a Anglią.

Popularność Roosevelta zmalała.

 

Lot powrotny Melhourne—Antlju.

upoważnia jednak swoich przedsta-

wicieli w parlamencie do podjęcia

rewizji metod parlamentarnych w

kierunku ograniczenia inicjatwy w

debatach mad sprawą wydatków

państwowych i obowiązkowego u-

chwalenia budzetu państwowego w

terminie ustawowo przewidzianym,

zachowanie ścisłej dyscypliny pod-

czas debat pailamentarnych, wyłą-

czającej nieprzewidziane 1 nieprzy-

gotowane wystąpienia. Kongres u-

waża, że poważne konflikty pomię-

dzy izbami parlamentarnemi lub

pomiędzy izbą a rządem mocen jest

ozstrzygać jedynie arbitraż narodu.

Kongres poleca więc komitetowi

wykonawczemu partii i przedstawi-

cielom jej w parlamencie opracowa-

nie i przedstawienie w najkrótszym

przeciągu czasu projektu referen-

dum, uwzględniającego nie osoby ale

Kongres radykałów francuskich.
po myśli istotnych interesów kraju.
Kongres domaga się uregulowania
życia politycznego i zupełnego uwol-
nia państwa od koalicji interesów
prywatnych oraz podkreśla koniecz-
ność przeprowadzenia reformy są-
downictwa, a w szczególności umoc-
nienie niezależności sądów i przy-
stosowanie ich funkcyj do wymagań
nowoczesnego państwa. Partja ra-
dykałna gotowa jest poprzeć wszel-
ką reformę, mającą na celu zapew-|
nienie staiości rządu i sprawnego
funkcjonowania organizmu paūstwo- |
wego. Partja radykalna nie może się
jednak zgodzić na środki, które mo-
głyby sprzyjać przedsięwzięciom ma-
jącym na celu uzyskanie władzy oso-
histej, wymierzonym przeciwko swo-
bodom republikańskim. Partja ra-
dykalna wyraża zaufanie prezesowi
partji i reprezentującym ją parla-
mentarzystom. Partja wierzy, iż kie-
rować się oni będą patriotyzmem i

duchem republikańskim, dążąc do

urzeczywistnienia powyższych idei.

W/ tej mysli partja daje im mandat

prowadzenia wszelkiej akcji, która
zapewni zwycięstwo programowi a
jednocześnie rozbrojenie buntowni-
ków i czujną obronę swobód oby-
watelskich i pokoju.”

Odczytanie tej rezolucji było
przerywane ustawicznie okrzykami
i oklaskami członków kongresu.
Szczególnie ustęp wyrażający zauta-
nie przewodniczącemu par.ji i parla-
mentarzystom wywołał _ oklaski.
Jednomyślnie był oklaskiwany ustęp
o rozbrojeniu buntowników, czyli lig
faszystowskich. Po ukończeniu re- problemy stanowiące przedmiot spo-

ru, by zapewnić wśród ładu i po-,

koju przez suwerenne wyrażenie

woli narodu rozstrzygnięcie spraw|

ST EASARENAWAZA TKTWOOOSEGATE ИЩ ЫОО

feratu przez lsraela, zabrał głos były
minister Bonnet, który przedstawił
referat na temat polityki ogólnej.
BSK S

 

   
 

jska na 3 miesiące.

Proces O. N. R.
WARSZAWA (Pat.) Dziś sąd

okręgowy rozpatrywał sprawę grupy
członków nielegelnej partji rekrutu-
jącej się z byłych d.iałaczy obozu
narodowych radykałów » rozwiązanej
w lipcu r. b. przez władze admini=
stracyjne za przejawienie dzialal-
ności zagrażającej spokcjowi i bez-
pieczeństwu publicznemu. Na mocy
wyroku zostali skazani K. Gliński
na 10 miesięcy więzienia, Grabowski,
,Grzeło, Bronisław Niemirowski, W.
| Makowski po 6 miesięcy, Staniszew-

Krajczyńskiego
uniewinniono. Z wyjątkiem Grzeli i
Niemirowskiego, którzy byli karani
za przestępstwa kryminalne, wszyst-
rę innym zawieszono karę na
at 5.

lg i. p. Najana Swiechowskiego.
RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

Dziś w nocy zmarł tu znany dzia-
łacz społeczny Marjan Świechowski,
który niedawno uległ wypadkowi
samochodowemu. Jutro odbędzie
się eksportacja zwłok do grobu ro-
dzinnego.

Wiadomošci
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Piąty kongres międrynarodo-

vej federacji dziennikarzy zakoń-
szył swe obrady 'przyjmując wniosek
>» przeprowadzeniu ankiety nad obe-
«nym stanem wolności prasy.

** Trybunał Obrony Państwa w
Rzymie skazał 18 osób oskażonym
> propagandę antyfaszystowską
aa kary więzienia od jednego roku
do 20 lat.

szą

Działalność terrorystyczni na Bałkanach
według sprawozdania władz bezpieczeństwa.

PARYŻ. (Pat).
prowadzący w Marsylji dochodze-

nie w sprawie zamachu, przesłuchi-
wał onegdaj jako świadka dyrektora
jugosłowiańskiego urzędu  bezpie-

czeństwa Simonowicza, który złożył

łalności różnych onganizacyj tero-

rystycznych na Bałkanach ze spe-
cjalnem uwzględnieniem axcji rewo-

litewski i żydowski, Polacy idą do
wyborów z dwiema listami: „lista
Polaków ludzi pracy miasta Kowna”
i „lista Polaków  bezpartyjnych“.
Blok litewski grupuje 8 list, żydow-
ski 4-ry.

Protest Egiptu został przez Fo-

reign Office odrzucony, przyczem

oświadczono  egipsikemi _— chargć

«co jej się podoba.
Ponadto oświadczono, że rezy-

dent brytyjski, którym w chwili o-
becnej jest radca Peterson, cieszy
się pełnem zaulaniem Foreign Of-
fice.

polityką Roosevelta to obecny sto-
sunek wyraża się 50,57 za i 49,03
przeciw, Oznacza to, że,liczba zwo-
ienników  prezydenia Roosevelta
zmalała o 18,6 proc.

szyli o 1.30,
KARACHI (Pat). Lotnicy Wright

i Polando wystartowali stąd o godz.
517, udając się do Jodput.

Stodartowie przybyli do Ram-

welicza. i
Następnie Simonowicz udzielił

sędziemu śledczemu .wyjasnień w
sprawie osób aresztowanych  obec-
mie w związku z zamachem w Mar-
sylji.

WIEDEŃ (Pat). Policja dokonała
rewizji w: mieszkaniu byłego oficęra
armji  austro-węgierskiej Percewi-
cza, z pochodzenia Chorwata. Re-
wizja nie dała żadnego rezultatu.
Po przeprowadzeniu badania nie
zdołano ustalić zarzutu, który po-
zwalałby podejrzewać go o utrzy-
mywanie stosunków z teirotystami
chorwackimi. Percewicz został jed-
nak zatrzymany w areszcie wobec
zgłoszenia przez władze  jugosło-
wiańskie co do jego osoby żądania
ekstradycji.

BUDAPESZT (Pat). W związku
z deklaracją rządu jugosłowiańskie-
go „Pester Lloyd' pisze: „Niema nic

bardziej zrozumiałego i bardziej

sprawiedliwego jak ból, jaki tragicz-
na śmierć króla Aleksandra wywo-
łała w całej Jugosławii Wydaje się
pod wpływem tego bólu, że niezgo-
da, istniejąca między narodami jugo-
słowiańskiemi, traci swoją ostrość
tak, że prze: swoją męczeńską
śmierć król oddał krajowi nieoce-
nioną przysługę. Węgierska opinja
publiczna aprobuje całkowicie dą-  

MADRYT. (Pat), W więzieniu
madryckiem, urządzonem na po-
mieszczenie 1.100 więźniów, znajdu-
je się obecnie 3 tys. osób.

Uwięzienie przewódcy  socjali-
stów Lango Caballero jest w dalszym
ciągu trzymane w tajemnicy. Pozo-
statych więźniów można  odwie-
dzać.

Opieka społeczna zajęła się 110
sierotami, których rodzice padli o-
fiarą wypadków w Asturii.

OVIEDO. (Pat). W Oviedo zare-

' bang o godz. 0.29 i odlecieli w dal-
szą drogę o godz. 1.43,

Macgregor i Walter wylądowali
w Charleville o godz, 5.28. Aparat
ich jest pierwszym we

kwirowano szereg samochodów
ciężarowych w celu zwiezienia tru-
pów znajdujących się dokoła miasta.

. Rozpoczęto też oczyszczanie spalo-
|nych domów pod których gruzami
znaleziono wiele zwęglonych zwłok.

Sędzia śledczy, organizacji Rabicza i sepaiatystycz- żenia rządu białogrodzkiego do cał-
| nej organizacji chorwackiej dr. Pa-| kowitego wyjaśnienią zbrodni mar-

sylskiej, gdyż jest to także w intere-
sie Węgier. Jak ustalono, morderca
był terorystą macedońskim a jego
wspólnicy byli obywatelami jugosło-
wiańskimi narodowości chorwackiej.
Stwierdzono również, że obóz emi-
grantów w Janka Puszta był rozwią-
zany jeszcze przed 7 miesiącami i że
w obecnej chwili niema tam ani jed-
nego Chorwata Pomimo to pewne
koła usiłują zrzucić na Węgry część
odpowiedzialności za zbrounię, za-
pominając o tem, że emigrzuci chor-

waccy osiedlili się nietylko na Wę-
grzech, lecz także i w innych kra-
jach, jak np, we Francji i Czecho-
słowacji. W. poczuciu swej niewin-
ności Węgry oczekują ze spokojem
rezultatów śledztwa 1 pragaą ujaw-
nienia wszystkich nici związanych z
zamachem marsylskim.* W. dalszym
ciągu dziennik wyraża uboiewanie,
że premjer' jugosłowiański wspo-
mnialł również o sankcjach. W, obec-
nej chwili, gdy śledztwo nie dało
jeszcze należytych wyników, byłoby
to rzeczą niewłaściwą. „Budapesti
Hirlap“ pisze, ze decyzja rządu ju-
gosłowiańskiego co do caikowitego
wyjaśnienia sprawy zamachu mar-
sylskiego jest wszędzie aprobowana
i znajduje szczere i energiczne po-
parcie wszystkich narodów cywili-
zowanych. {
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Represje w Hiszpanii.
PARYŻ (Pat). Z Madsytu dono-

szą: Oddziały wojskowe, biorące
udział w pacytikacji Asturji, napot-
`Ка!у dużą grupę powstańców, która
po krótkotrwałej utarczce została
rozbita i rozproszyła się, pozosta-
wiając 26 zabitych i około 20 ran-
nych. Po stronie wojsk rządowych
mie było żadnych strat, „Wujska nie
napotykają już żadnego oporu.
Skonfiskowano wielką ilość. broni i
dokonano licznych aresztowań, Stra-
ty, wyrządzone przez walkę w
Aslurji sięgają wielu nuljonów.
Szkody, wyrządzone na linjach kole-
jowych w  Asturji, obliczają na
12.000.000 peseiów. Pows;tańcy wy:
sadzili 15 mostów i wykoieili pociąg
towarowy wraz z lokomotywą,
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00 ОУ М Europie.
Polityka europejska, po wielkim

wstrząsie, którego doznała pod wra-

żeniem zbrodni marsylskiej z 9-go

października r. b. będzie znowu mu-

siała ruszyć z miejsca, a nawet już

widać, że ten ruch się zaczyna.

Osobnym torem pójdą niewątpli-

wie bezpośrednie następsiwa, na

gruncie międzynarodowym, zbrodni

marsylskiej. W, rozmowach w Pary-

żu, 15-go i 16-g0 b.m. p. Doumer-

gue'a i p. Laval a z p. Beneszem usta

iono w tym względzie pogiądy i po-

stanowienia Francji i Małej Ententy

najbardziej bezpośrednio dokniętych

zamachem i powołanych do nadania

sprawie biegu w trybie międzynaro-

dowym. Jednocześnie także w Rzy-

mie narady p. R. G. Vansiitarl'a sta-

iego podsekretarza stanu w Foreign

Ofiice, z p. Mussolini'm, zmierzały

do utrzymianią zaognienia, które mo-

gło wywołać nawet zawikianie zbroj

ne, na drogach pokojowego ustalania

odpowiedzialnosci. Powzię'a następ-

nie w Biaiogrodzie, 19-go b. m. u-

chwała Stałej Rady Małej Ententy

stwierdziła wyraźnie i dosiownie, że

sprawa zamachu w Marsylii, jalko

dokonanego "przez czynniki działają-

ce poza własnym krajem, należy do

zalkresu polityki zagranicznej

państw. Znaczy to, że będzie ona nie
wątpliwie wytoczona w Radzie Ligi

Narodów w Gunewie co nie może

dziwić, bo Liga musi dostrzegać w

takich spiskach międzynarodowo roz

gałęzionych groźbę wybuchu nawet

wojny.
Ważniejszy jest dalszy bieg ogól-

nej polityki europejskiej. Dość na-

tarczywie, szczególnie ze strony

tych, którzy chcieliby jakichś no-

wych kierunków w tej polityce, wy-

suwaino domniemania, że zniknięcie

z widnokręgu politycznego króla A-

leksandra i ministra Barthou nie mi-

nie bez zmian bardzo znacznych.

Brak jednak wszelkiego poiwierdze-

nia. Nowy minister spraw zagranicz-
nych Francji, p. Laval, po zbadaniu

dossiers polityki francuskiej na

Quai d'Orsay i po pierwszem

exposć w radzie ministrów 15-go b.
mm, oświadczył, że polityka p. Bar-

królowi
(KAP). Proklamacja iNrolestwa

Chrystusowego, a raczej -uioczyste

przypomnienie światu władztwa

Chrystusa i Jego niezaprzeczalnych

suweręnnych praw do wszelkiego by

tu „udzkiego, tak indywidauinego jak

i społecznego, byla równocześnie w

myśl Piusa X1 i encykliki , Quas pri-

mas” sygnałem do wielkiej akcji od-

rodzenia religijnego i zarazem pro-

śgramem tego renesansu w najlep-

szem słowa znaczeniu. Prawda za-

warta w słowach _„Chrystus-Król"

nie jest bynajniniej nową. ale w jej

żywotności tkwi duchowa i refor-

macyjna dynamika i zarói nowego

życia, Bo największem kłamstwem

było i jest zapoznanie Chrystusa, naj

większą zbrodnią zdrada Jego sztan-

daru, najcięższą chorobą brak uzna-

nia i poddania Jego najświętszym

prawom.
Wielu widzi w święcie Chrystusa

Króla nową,* potężną manitestację

religijną, nową podniosłą formę li-

turgicznej czci dla Zbawcy swiata —

itak jest w rzeczywistości ale takie

ujęcie nie wyczerpuje jeszcze wiel-

kiej i giębokiej idei Królestwa Chry-

stusowego. Sedno rzeczy leży raczej

w zapładniającej i reformatywnej si-

le, w przeradzającej się z koniecznoś

cią w czyn logice słów: „Oportet il-

lum regnare“ („On ma krėiowač“) (1

Kor. XV 25). Krėlestwo to natury

duchowej 1 etycznej riusi ekstensyw-

nie i intensywnie objąć wszystko i

przeniknąć do głębi tak prywatne

jak i kollektywne sumienic. Powie-

dział stusznie jeden z uczonych, że

musimy wrócić do nowego średnio-

wiecza, do chrześcijańskiego ducha

w świecie, a myśl tę powtorzy, choć
w bluźnierczy sposób, słynny pisarz

Leopold Ziegler a bodaj czy nie od-
czuwał jei i Lenin, gdy mówił, że w
świecie całym istnieją jeszcze dwie

potęgi, które coś oznaczą i mogą od-

rodzić społeczeństwa: katolicyzm i

socjalizm. ‚
Reforma i odrodzenie zapoczątko

wane przez Kościół nie są specjalnie

zjawiskiem dziesiejszych czasów, po-

dobnie jak i sekularyzacja nie od

dziś istnieje, Lecz w dzisiejszych cza thou prowadzona będzie w dalszym
ciągu, a talkże uchwała Stałej Rady
Małej Ententy z 19-go b.m. obwieści
ła wyraźnie i dobitnie ulrzymanie
jej dotychczasowej polityki. Od stro-
ny państw, w których zaszły zmiany
w kierownictwie, nie należy przeto

oczekiwać zmiany kierunku polityki
zagranicznej.

Czegoś nowego w biegu polityki
europejskiej pragną natomiast wcale
widocznie Niemcy. P. Goering, w cza

sie pobytu w Biaiogrodzie od 17-g0
b.m. wieczorem do 20-go b.m. rano,
przybywszy tam na pogrzeb, popro-
stu w zdumienie wprawia zarówno

zebranych tama
wszystkich państw, iak cały świat,
nieprawdopodobną ilością zętknięć i

rozmów politycznych podpartych je
szcze wywiadami dziennixarskiemi,
P. von Hassel, abmasador Rzeszy w
Rzymie, jawił się u p. Mussolini'ego.
A Fiihrer i kancierz Rzeszy p, Hit-
ler, przyjmując 24-g0 b.m. podzieko-
wania ambasadora Francji p. Fran-
ęois-Poncet'a za wyrazy współczu-
cia po zbrodni w Marsylji, odbyi z
nimi bardzo długą rozmowę. Niemcy
po hucznem wyjściu z Genewy w paz
dzierniku r, ub., a następiie niepo-
wodzeniu t. zw. styczności bezpo-
średnich, które zdoiaty nawiązać w
pewnej mierze jedynie z Volską, ni-
gdzie pozatem, zaczynają się rozglą-

dać za jakiemiś drogami nawrotu.
Tymczasem jedna; 'naeży pizy-

pisywac pełną wartość oswiadcze-
niom we trancii, że nadal będzie

prowadzona polityka, którą tak ży:
wo rozwinął ś. p. Barthou, Inaczej

bowiem być nie może. Polityka ta,

podjęta w związku z nowym stanem '

rzeczy w Kuropie, о@ chwili, gdy

frzecia Rzesza zaniepokoińa wszyst

kich swem zjawieniem się, swem

zbrojeniem się, swem odsunięciem

się, nie może być zaniechana, bo jest

to dokłodnie rozważena pulityka ca-
łego rządu p. Loumerguea.

Polityka ta uważa za swój cel
wzmocnienie zabezpieczeaia pokoju
Luropy, zarówno przez nadanie pei

nego znaczenia sojuszom Francji Z
Poiską 1 z Małą Ententą czemu tak

dobitny wyraz dały odwiedziny ś. p.

ministra Barthou w Warszawie, Fra-

dze, Bukareszcie 1 Biatogiodzie, ja-

koteż przez nowe porozumienia. Je-

dno z tycn porozumień, czy się je

nazwie paktem wschodnini, czy ша-

czej, wciąga w zabezpieczenie poko-

ju talkże Kosję Sowiecką, co niebę-

„dzie zaniechane, gdyż pierwsze oś-

wiadczenie nowego ministra spr.
zagr. p. Lavala, dnia 15-g0 b. m.,
stwierdziło dobitnie že ta: polityka

trwa bez zmiany. Drugie z tych po-

rozumień, obejmowane na<wą paktu

śródziemnomorskiego, zmierzato do

amia Włoch z Jugosławią i

przyjaźni Włoch z Francją, a chociaż
zbrodnia marsylska opóźniła rokowa
nia w tamtym kręgu, uaradą p. La-
val'a z ambasadorem: Francji w Rzy-
mie p, de Chambrun z 22-go na Quai
d'Orsay wskazuje, że podejmuje on

w dalszym ciągu dobre przygotowa-
nie odwiedzin w Rzymie które w
spóściźnie po ś. p. Barthou na niego

przechodzą .Te usiłowania, wraz z

przedstawicieli

sach, szczególnie podatne pole otwie

(Na święto Chrystusa Króla).

DZIEKNIK MI

wieKów

niej poszum nieskończonego oceanu,

tak w myśli i dążeniach dzisiejszego

człowieka można wysłuchać ocea

niczny wprost śpiew świadomości i

potrzeby Boga i to w formie domi-

nanty.
Sytuacja więc dzisiejsza upoważ-

nia do wszelkiego optymizmu, a roz

wój Akcji Katolickiej we wszystkich
krajacn świadczący wymuwnie, że
ta droga szerzenia Królestwa Chry-

stusowego jest najaktualniejsza i naj-

odpowiedniejsza do celu, -Żadaniem

elity katolickiej, wodzów iudu, któ-
rzyby wszędzie tam, gdzie kultura,
ekonomja i polityka dotyka  religji
czy moralności stali jasno i zdecy-
dowanie na stanowisku kololickiego

światopoglądu* (Kardynał Pacelli).

Ci ludzie muszą  zrehabilitować
chrześcijaństwo w świecie. „Niemoc

chrześcijaństwa w stosunku do świa-

ta — mówi jeden z wybitnych poli-
tyków — objawia się przedewszyst-
kiem w tem, że chrześcijańskich
praw moralnych nie uwzgiędnia się
ani w polityce ani w ekonomi”, Re-
habilitacja tedy chrześcijaństwa jako
potęgi społecznej, zdolnej do ukształ
towania świata jako królestwa łaski
bez którego życie nie jest do pomyś-
lenia, miusi wyjść z łona Akvji Kato-
lickiej. Religia nie może pozostać
obcym dla rzeczywistości systemem,
jakimś zabytkiem muzealnym, wzglę
dnie godnym podziwu dzielem sztuki

ale musi wróść, zespolić się z ży”

ciem i to nietylko poszczególnych
jednostek, lecz życiem państw i na-
rodów i wszelkiej więzi społecznej.

Zwiaszcza w życiu poliiycznem,
państwowem, nastawienie do Chry-
stusa i Jego relijj musi isć po linii
poddania się i uznania jako ostatecz-
mego i bezwzględnego autorytetu Je-
go królewskich nakazów. 30 wiel-
kość i potęga państwowa nie mogą
być ostatecznym celem wartości
zmienne i czasowe, a wszeika potę-
ga królów i władców ziemskich musi
zblaknąć wobec Króla wicków czyli
wieczności, w którym ,wszystkie
rzeczy są stworzone na niebie i na
ziemi, widzialne i niewidzaine, choć
trony, choć państwa choć księstwa, ra się do dzieła wielkiej reformy w

| duchu Chrystusowym. Bo mimo tylu
, nieprawości mimo ciągłych zbrodni
jw życiu prywatnem i politycznem,

idzie przez świat jakgdyby „tęskno-
ta mesjańska', powiew wieczności,
szukanie nowych dróg w oparciu o

| wieczne prawdy i stałe nienaruszal-
ne wartości, Ktokolwiek bez uprze-
dzeń śledzi świat niekatolicki i to je-
go elitę w ostatnich dziesiątkach lat
ten nie mógł mie dostrzec wielkiego
zwrotu na prawo i zbliżenia się do
starych zasad chrześcijańskich. Wol.
nomyślicielskie zakusy, pogańsko -
materjalistyczna dogmatyka haeckli-
stów i darwinistów bankrutują pod
względem naukowym a nauki przy-
todnicze od czasów wielkiego Pa-
steur'a skłaniają się do szukania po-
|czątku życia i świata poza naturą.
W zakresie filozotji zaznacza się na-

| wrót do spirytalizmu, do metafizyki, '
jchęć dotarcia do wiecznych biegu-
j nów świata, życia i prawdy,
| Kwestja religijna stała się bar-
dzo aktuainą: młodzież aisademicka
wykazuje nietylko głębokie zainte-
resowanie się sprawami reiigijnemi,
ale wprost żywiołowc garnie się do
Kościoła. znudzona doczesną kulturą
i bezmyślnem, zdawkowem życiem,
zą którem wlecze się beznadziejna
pustka i zgubna apatia. A kloby glę-
biej sięgną: do warstw niższych,
zwłaszcza do ster robotniczych wiel-
kiego
swych religijnych uczuciach, dostrze
że i tam tęsknotę za Bogiem i wiecz-
nością? choć jeszcze nie skrystalizo-
waną i nie występującą z całą jasnoś
cią ,w świadomości.

Podobnie jak ktoś przysunąwszy
do ucha muszlę morską, dosłyszy w

Dla przypamnienia podajemy pro-
grami dzisiejszych uroczystości:

Zbiórka przy paratjach, w godzi-
mie oznaczonej przez ks, proboszcza,
skąd wyruszą procesje na plac Łu-
kiski. Organizacje świeckie wyru-
szają bezpośrednio na plac. Ducho-
wieństwo proszone jest o przybycie

Dla uświetnieina procesyj pożą-
dane jest, aby uczestnicy zaopatrzyli
się w świece. Mieszkańcy ul. Mic-
kiewicza i Zamikowej proszeni są o
udekorowanie okien swoich miesz-
kan.

O žodz. 18 na Placu Lukiskim

SEEMYERTTEWOSZEZDkn RSZEWOTWOAONADCZO

cji z Anglją które skłoniły p. Stanłey
„Baldwin'a w lipcu r. b. do oświadcze
mia, że granica Wielkiej Brytanji jest
nad Renem, znamionują nową i peł-
ną tresci politykę Framcji za rządu
p. Doumergue'a, która podjęła też
przeobrażenie polityki europejskiej.

Tor głowny tej polityki europej-
skiej w najbliższej przyszłosci widnie
je przeto wyraźnie. Obramy jest słu-
sznie, pod znakiem rzeczywistości,
bo te porozumienia dla wmocnienia
pokoju są istotnie potrzebne. Omija-
mie tego toru i tych porozumień by-
łoby krążeniem po bezdrożach. zacieśnionem вогохипметет Fran- Stanisiaw Stroński.

miasta, otępiałych może w!

do kośc. Św. Jakóba na godz. 18-tą.;

choć zwierzchności” (List do Kolos-
san I, 16).

O królu Aleksandrze Wielkim
opowiadają, że płakał z żalu i złości,
gdy patrzył na gwiazdami usłane nie
bo usuwające się z pod jego władzy,
a filozof Kallisthenes podobuo šmier.
cią zapłacił swój protest przeciwko
oddawaniu czci boskiej A!cksandro-
wi. Przed Napoleonem drżała swego
czasu cała Europa, lecz i jemu berło
z ręki wypadło, bo wszyscy, nawet
najwięksi mocarze świata czasowo
tylko rządzą i jak cienie przechodzą,

| gólniejszem natchnieniem i osobliw-

Alkcji katolickiej jest „wytwarzanie|

Tegoroczny „Tydzień Mitosier-

dzia“ od 28 bm. do 4 list. zostanie

urządzony we wszystkich parafjach

całej Archidiecezji Wileńskiej, na-

wet gdzie niema dotąd ubogich,

proszących o jałmużnę. Ponieważ

zaś odbędzie się w okresie Wszyst-

kich Świętych i Dnia Zadusznego —

myślą przewodnią jego akcji bę-

dzie rozbudzenie miłosierdzia wśród

najszerszych warstw społeczeństwa,

które właśnie w tym czasie z szcze-

szą gorliwością składa oliary i

jałmużny za dusze swoich zmarłych.

Tydzień Miłosierdzia rozpocznie

się w święto” Chrystusa Króla: na

nieszporach. W kazaniu wieczoro-

wem na Wszystkich Świętych oraz

w czasie nauk w Dniu Zadusznym,

kaznodzieje w sposób szczególniej-

szy pouczą wiernych o  skiadaniu

żałmużny w intencji ich zmarłych,

takie bowiem ofiary «i jałmużny
sprowadzają zmiłowanie Boże dla

ich najdroższych na tamtym świecie,

a jednocześnie są uczynkiem tem

milszym Bogu, że otacza nas tyle

nędzy.
‚ Zakończenie Tygodnia nastąpi w
niedzielę 4 listopada 1934 r. uroczy-
stem nabożeństwem z okoliczno-
ściowem kazaniem. Kolekta w ko-
ściele w tę niedzielę, zbierana we
wszystkich kościołach Archidiecezji
tradycyjnie przeznaczona została na

Program II Tygodnia Miłosierdzia Chrze-
ścijańskiego Archidiecezji Wileńskiej.

dalji przystąpią gremjalnie do Ko-
munji Świętej.

W. czasie trwania Tygodnia Ko-
mitety zorganizują na terenie swoich
parałiuj zbiórkę po domach, biurach,

sklepach, w fabrykach, a także

przed kościołami, w kruchiach i na
cmentarzach. Przewidziane są
zbiórki w gotówce, produktach, o

dzieży, bieliźnie, obuwiu, oraz

książkach i pismach dla chorych i
bibijotek paratjalnych.

Poza źbiórkami  kwesiami itp.
zostaną zorganizowane odwiedziny
ubogich chorych oraz opieka mo-
ralna nad wszystkimi, ktorzy z ja-
kichbądź względów jej potrzebują,
O ile warunki pozwolą zostaną u-
rządzone dnie chorych, ze specjal-
nem nabożeństwem, na kiórem bę-
dą wszyscy chorzy z całej parafji.

W. czasie trwania Tygodnia,
zwłaszcza na Wszystkich Świętych i
w niedzielę 4 l:stopada, urządzone
zostaną różne imprezy dochodowe
(przedstawienia, loterje, odczytyi
tp.) i okolicznościowe wieczor-
nice.
Po zakończeiiu i zamknięciu Ty-

godnia, Komitet zajmie się  przeli-
czeniem, przesortowaniem, przecho-
waniem i rozdziałem ofiar pomię-
dzy najbardziej potrzebujących. Na
pierwszem miejscu uwzględniać się
będzie dziatwę głodującą ubogich cele Tygodnia. W czasie tego na-

bożeństwa wszyscy pracownicy cha-
rytatywni oraz ubodzy z całej pa-

chorych i starców  pozbawionych
opieki rodzinnej.

i Związek „Caritas“
Archidiecezji W:leńskiej.
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na intencję dalszej owocnej dział

Rada | Zarząd Chrześcijeńskiego Ban

WARSZAWA (Pat.) Na podsta-
wie dezyteratów mininisterstwa prze-
mysłu 1 handlu walne zgromadze-
nie kopalni wchodzących w skład
„Polskiej konwencji węgiowej' pow-

zięło uchwały co do obnizenia cen-
nika sprzedaży węgla, a mianowicie

dla cen węgla gatunków grubych
o 12 proc., dla cen węgla gatunków
średnich o 15 proc. a dla miału o
3 proc. Równocześnie ministerstwo
komunikacji postanowiło obniżyć ta-
ryfę przewozu stosownie do odle-
głości, a mianawicie dla przewozu nie dotykając wieczności. Jeden tyl-

ko Król jest, ponad zmienność cza-
sów i miejsca Król wieczności i każ-
da realna polityka winna się z Nim
liczyć i na Jego wiecznen prawie

' opierać ludzkie stanowien.a.
| Kiedy w r. 1848 podczas lipcowej
rewolucji w Paryżu umierai wielki
pisarz i obrońca Kościoła Chateau-

„briand, wyrzeki do kapłana, niosą-
| cego mu ostatnie pociechy religijne,
„te znamienne słowa: „Tam na mieś-
„cie Ikrwawi się lud królowie upadają
| l nie wrócą więcej, aie Ty 1aćój Panie
' Boży, nie upadniesz, nie odejdziesz,
' Ciebie nie zdetronizują”. Dzieje dwu
dziestu wieków Kościoła wymownie
to samo głoszą. prometeusze dziejo-
wi zamilkii, zmknęli i nieraz dopiero

,z zapylonych foljałów dowiadujemy
się że istniał, odnajdziemy ich teorje,

| podczas gdy Chrystus „tensam wczo
raj i dziś”, ponad granicami czasu i
wszelką aktualnością, Nieśmiertelny
Król wieków ,wtóremu wszystko, co
żyje, śpiewać winno nietylko sło-
wem, lecz życiem chwałą 1 hołd zło-
żyć najwyższy”.

Ks, prof. dr. Zyśmunt Kozubski

Uroczystości w Wilnie.
„odbędą się uroczystości wediug na-
 stępująego programu. 1) Śpiew chó-
ralny. 2) Przemówienie ks, kan. L.
Żebrowskiego. 3) Litanja do Najśw.
Serca: Jezusowego. 4) Błogosławień-
stwo pasterskie J. E, Ks. Arcybi-
|skupa Metropolity Wileńskiego Ro-
|mualda Jałbrzykowskiego. 5) Po-
wszechne odśpiewanie „My chcemy
Boga' i „Boże coś Polskę”.

Uwaga: W razie padającego w
godzinach popołudniowych deszczu
uroczystości na Placu Łukiskim nie
odbędą się.

Wypowiadaria przez polskie sto-
warzyszenia społeczne wojna z anal-
fabetyzmem: książkowym budzi wiel-
kie zamteresowanie. W! wielu sto-
warzyszeniach powoiano juz wewnę-
trzne komitety do walki z analfabe-
tyzmem książkowym. i wyznaczono
kierowników akcji. Szczególnie ży-
wy ruch przejawiają w tej dziedzinie
na obszarze Państwa organy Harcer
stwa, Katolickiego Stowarzyszenia
Miłodzieży męskiej i żeńskiej, Orga-
nizacji Młodzieży Pracującej. Zwią-
zku Obrony Kresów Zachodnich i in- nych.

Inicjatywa Polskiej Macierzy

 

Od miesiąca mówi się o mającej
nastąpić zniżce węgla. Dzienniki lan

| sują tę wiadomość od dłuższego cza”|
| Su, pojawiały się się kilkasrotnie pół
oticjalne komunikaty o konferen-
cjach odbywających się w iej spra-

|wie, czynników rządowych z prze-
| mysłowcami węglowymi, wymienio-
ina już była wysokość obniżek cen
| węśla, oraz taryfy przewozowej.
| Ale.,, zniżki do tej pory niema.

| Obecnie prasa stołeczna donosi,
|że przedstawiono do podpisu mini-
|strowi przem. i handlu cennik ofi-
cjainy węgla, oparty na podstawie u-
mowy pomiędzy Ministerstwem Prze
|mysłem i Handlu a konceinami na
Śląsku, Dąbrowie Górniczej i w Kra-
kowskiem, W, ciągu 3 dni nowy cen-

| nik ma być przesłany do kopalń. Jak
| wiadomo, cena węgla opałowego
(ponad 40 mm.) obniżona ma być o
12 proc.  drobniejszego
przemysłowego według pewnej skali
'od 3 do 15 proc., zależnie od asor-
tymentu. Tak więc węgiel od 0—15
mm, obniżony ma być o 3 proc., 5—

 

 

, 15 mm, o 10 proc., od 15 — 40 mm.'
о 15 proc. Zaznaczyć należy, iż jak-

, kolwiek wprowadzona będzie obniż-
| ka, to jednak nie odbije się ona za-
.sądniczo na cenie węgla w detalu,
| Chodzi bowiem o to, iż poza zwyk-
łemi komercyjnemi rabatami prze-
mysł węglowy udzielał hurtownikom

jt zw. supperravaty.

i nej obniżki kopalnie wypowiedziały
te supperrabaty, które często wyno-
siły ponąd obecną zniżkę, Hiurtownik
więc zapłaci sam za węgiel tyle sa-
mo, co dotychczas, a więc zaząda tej
samej ceny od! detalisty, a ten z ko-
iei od konsumenta. Reasumując po-
wyższe, zaznaczyć mależy, iż jedynie
redukcja taryfy kolejowej przyczyni|

 

Mobilizacja ochotników oświatowych.
Szkolnej przeprowadzenia likwidacji
analfabetyzmu książkowego przez
światłych członków wszystkich sto-
waizyszeń społecznych znajduje zro-
zumienie wśród członków stowarzy-
szeń, którzy mogą w ten sposób wy-
kazać swoją sprawność i wykonać
bezpośrednią służbę społeczną. Do-
tychczas członek organizacji był
„słuchaczem”, „widzem”, ,,uczestni-
kiem'. Teraz stowarzyszenia żądają
od członków czynnej akcji bezpośred
nieiw służbie kulturze polskiej i Pań
stwu. Każdy światły członek organi-
zacji — żołnierzem oświatowym.

X-ciolecie Banku. dnia oai 1934 r.
jeden z założycieli I były długoletni Prezes Rady Nadzorczej
Chrześcijań klego Banku Spółdzielczego na Antokolu

EUSZ ZAWADZKI

w kościele parafjalnym św. św Fpostołów Piotra | Pawła na Antokołu
SOLENNE NABOŻEŃSTWO

z okazji X-ciolecia pracy Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego na Antokolu

Kazanie okolicznościowe wygłosi członek Rady Nadzorczej Banku
Ksiądz Mgr. Aleksander Mościcki

Pienia religijse wykonają pierwszorzęani soliści.

zaszczyt prosić W. P. Członków i przyjaciół Banku o łaskawe wzięcie udziału
w tej uroczystości.
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Obniżone ceny węgia.

Dlaczego węgiel nie tanieje?

zaś t. zw.

Wolkec oficjal- |

w niedzieię,

godz, 11-ej

alności tej placówki spółdzielczej.

ku Spółdzielczego na FAatokolu mają

węgla kamiennego obniżka taryfy
wynosi od 7 do 26, 3 proc. ala
przewozu miału węglowego od 3,3
do 14,4 proc,, dla koksu o 5 proc.
Wreszcie oprócz tych obniżek „Pol-
ska konwencja węglowa* uchwaliła
specjalną 10 proc. obniżkę cen
węgla dla „Kresėw Wschodnich“ a
kolej udzieliła dia przewozu tychże
specjalne również 10-procentowe
obniżki. Obniżone w ten sposób ce-
ny węgla wejdą w życie z dniem
1-go listopada,

Nie będzie opłat
w szkołach powszechnych.
Jak się dowiadujemy, projekt

wprowadzenia opłat w szkołach pow

szechnych należy uważać za osta-

tecznie zaniechany. Jednomyślna о-

pinja nauczycielstwa i  spoleczen-

stwa przeciwko temu projektowi zro

bila swoje.

Jak słychać toczą się obecnie w

ionie rządu narody nad inirym sposo-

bem znalezienia funduszów dla po-

krycia wydatków na szkolnictwo
powszechne.

niezadowolenie ziemian.
(W, Warszawie obradowai zjazd

delegatów organizacji ziemiańskich
z obszaru b. Kongresówki. Przed-

miotem całodziennych narad były
dekrety o oddłużeniu w rolnictwie
oraz kwestje, związane z polityką

zbożową. Uchwał żadnych nie po-

wzięto, przebieg obrad był melan-

cholijny.
W. dyskusji, jak informuje ag.

Press, podnoszono, iż zastosowany

'w alkcji oddłużeniowei podział go-
spodarstw na trzy rozmaite trakto-
wane grupy, jest gospodarczo  nie-
uzasadniony. Krytykowano  ela-
styczność dekretów i wielkie upraw-

mienia nadane władzom w kierunku
indywidualizacji: kwestji  oddłuże-
niowych.
Specjalne zastrzeżenia i obawy bu-
dzi wśród ziemian przepis, nadający
Rządowi prawo. przejmowania na
własność państwa majątków za po-
iowę sumy szacunkowej, jeśli postę-
powanie  układowo - likwidacyjne
mie dało wyników, a licytacja w
pierwszym terminie nie doszła do
skutku. W przepisie tym ziemianie
dopatrują się tendencji wywłaszcze-
niowych.

Wi dziedzinie polityki zbożowej
wypowiadano się za: koniecznością
*alknajszybszego wznowienia zaku-
pów interwencyjnych psrzez- -pań-
stwowe zakłady zbożowe.

Nowy szef
ubezpieczeń społecznych.
W kołach urzędniczych twierdzą,

že na czeie zjednoczonych zakładów
ubezpieczeń społecznych po przygo
towanej obecnie reorganizacji stanie
b. wiceminister spraw wewnętrznych
p. Dolanowski, który ustąpił ze sta-
,.nowiska po zamordowaniu ś. p. mi-
nisira Pierackiego.

Podobno powrót p. Doianowskie-
go do czynnej służby następu,e na о-
sobiste życzenie płk, Sławka, które-
mu p, Dolanowski jako generalny se-
kretarz B.B. był bardzo pomocny w
trudnej pracy kierowania obozem sa
nacyjnym,

ESU PASUP PALAPL UsAAS

Przygotowania do światowego zjazdu
Litwinów z zagranicy. 

się do obniżenia ceny węgia dla kon-
sumenta,
Nowy cennik ma wejść w życie z

dn. 1 listopada, jednak węgiel po tań
szej cenie dostarczony bęizie na ry-
nek dopiero od 10 listopada,

 

  

Bóle głowy są najczęściej wynikiem za-
kurzeń w działaniu żołądka i jelit. WODA
GORZKA MORSZYŃSKA w dawce od '/
do 1 szklanki usuwa przyczynę choroby.

5429—11i

B. wiceminister Oświaty, p. Ka-
zimierz Pieracki, został dyrektorem
Państwowego Wydawnictwa  Ksią-
żek Szkolnych. Wydawnictwo to by

ło założone we Lwowie i dotychczas

we Lwowie się mieściło. Nowy dy-

rektor z nieznanych bliżej powodów
zapragnął przeniesienia lego wy-
dawnictwa do Warszawy.

W związku z tem — jak informu-
je „Robotnik“ ma sobotę, 27 b. m.
Związek drukarzy i introligatorów
we Lwowie uchwałami zarządów za
powiada dwugodzinny (pomiędzy 10
ja 12 godz.) protestacyjny strajk.
| czasie strajku projektuje się zgroma-
dzenia w „Gwieździe' skąd ma się
udać delegacja do wojewudy, celem

' zakomunikowania mu ucuwał zgro-
| madzena. ;

+,Robotnik'' oświadcza:
| Nasuwa się pytanie czy w cięż-

| kich tych czasach, wobec trudności,
| z jakiemi walczyć mysi Rząd — na-
| ieżało i na tym odcinku budzić nieza
jdowolenie i gorycz, pracujących?
| Czy jeżeli p. Pierackiemu nie podo-
|bał się Lwów. nie należało po-
| wierzyć stanowiska dyrektora komuś
| innemu, a p. Pierackiemu oddać w
| Warszawie inne, więcej luwratywne,
np. jakiś notarjat?

Przecież musi być jakas granica
w tej robocie biurokracji, spełnianej
naprzekór i zdrowemu sensowi i ©-
pinii publicznej, )
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| Uharakterystyczny strajk We LWOWIE.

RADJOODBIORNIK
po cenach najniższych poieca

F-ma MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

Prasa  kowieńska donosi, że
"-wo popierania Litwinów zagrami-
cą podjęło już przygotowania do
zwołania światowego zjazdu Litwi-
nów z zagranicy. Kongies został
wyznaczony w- sierpniu 1935 r. w

' Kownie.
W lutym udaje się do Ameryki

prezes T-wa adw. Skipitis dia orga-
nizacji kongresu.

W. czasie ostatnim T-wv stara się
o ustalenie kontaktu z Liiwinami w
ZSSR. Przedstawiciel T-wa ma się
udąć do Sowietów dla zapoznania

"się z sytuacją Litwinów w tym
"Kraju. . , Aki salaiL idiamolai

Demonstracja nagiego.
| SZCZECIN. (Pat). W godzinach
rannych pojawi! się na jeanej z ulic
Szczecina nagi mężczyzna z 3 dzie-
ci dziewczynkami od 2 do 8 lat w
stanie zupełnie nagim.

Przechodniom, którzy zwracali
mu uwagę, że dzieci z powodu zim-
ma mogą się poprzeziębiać, odpowia
dał, że może robić ze swemu dziećmi
co mu się podoba, wypraszając, w
ostrej formie mieszanie się do jego
spraw. Innym, którzy pytali do-
kąd idzie odrzekł, że idzie się ką-
pać.

Zaalarmowana policja zlikwido-
wała: zajście. Mimo- oporu nagiego
osobnika oddała go pod obserwację
zakładu psychjatrycznego w Szcze-
cinie.

Jeden z dzienników niemieckich
podaje w związku z powyższem zaj-
ściem, że chodzi tu o 29 letniego
Karola Heinricha, który byi człon-
kiem niemieckiej partji komunistycz
mej. Miał on zamiar sfotografować
się celem przesłania zdję.ia do jed-
nego zagranicznego pisma.

 

 Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.     
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Wczoraj oabyło się walne zebra-
nie sprawozdawczo wyborcze Wileń-
skiej Izby Rolniczej z udziałem 50
radców, przybyłych z całego okręgu
lzby, Nie stawiło się tylko 2 radców.

Obrady zagaił prezes ustępują-
cego zarządu p. Rduitkowski, który
przewodniczył do końca zebrania.

Następnie dyrektor izby p. Iwa-
nicki zdał sprawę z „całokształtu
działalności zarządu lzby, poczem
rozpoczęły się referaty sprawozdaw-
cze przewodniczących poszczegėl-
nych sekcyj.

JAKA DZis ByDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mglisto z prze-

 

Wybory Rady Wileńskiej izby Rolniczej.
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Po przerwie obiadowej, wybrano
nowy zarząd w składzie: p.p. Witol-
da Staniewicza, Zygmunta Ruszczy-
ca, Czesława Krupskiego, Edwarda
Taurogiūskiego, Wiadysiawa Kamin-
skiego, Bronislawe „Wedziagolskiego,
Czesława Dębickiego, Antoniego ho-
kocińskiego i Jana [rzeciaka oraz
ich zastępców: p.p. prof. Władysława
Łastowskiego, Janusza Jagmina, Ja-
na Puciaty, Franciszka Piaseckiego,
Michała Chomicza, Konstantego Sie-
lużyckiego, E. Jelenieckiego, W. Ju-
szkiewicza i Mieczysiawa Gorskiego

kiem dziennym: . 1. zagajenie i od-
czytamie statutu, 2. zapisywanie się

Xl-ty tydzień L. O. P. P.
(28.X — 4.XI. 1934 r.).

jaśnieniami w ciągu dnia, miejscami na czionków lowarzyśtw:, 3. Wy-

drobny deszcz. Dość cieplo. Słabe bór wiaaz towarzystwa, 4. ustaie-

tub umiarkowane wiatry z południo- nie wysowości składek i wpisowego,

zachodu. |2 woine wnioski.
UJYZURY APTEK. {а komitet organizacyjny Stefan

Dzia w mocy dyżurują następujące; j5ijocki ppik.

Poda 6 ledų k ae robotniczy
2-90]; sukc, Chomiczewskiego — ul. W. Dziś staramem sekcji teatralnej

Pohulanka Nr.19 (tel. 16-92); rilomonowicza|Chrześc. uniwersytetu robotniczego

1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 il oabędzie się amatorskie przedsta-

Chrościckiego — ul. Ustrobramska Nr. 26, Ё

oraz wszystkie Ga przedmieściach, procz| WIENIE dla młodzieży. 3

Snipiszek. № programie: „ula  Konopnic-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.! kiej obrazek sceniczny ze spiewa-

Króla w  paraiji

parafialnej przy Ostrej Bramie od-

Chrystusa - Króla, zorganizowana

przez parafjalny wydział Akcji Ka-

iolickiej. Po zagajeniu, dy:. Tadeusz

— Początek tygodnia L. O.P.P.
Wczoraj wieczorem z racji rozpo-
czynającego się „Tygodnia L.O.P.P.'

ulicamimiasta przeciągnął capstrzyk

orkiestr wojskowych i przysposobie-

nia wojskowego. Góra Zamkowa,
Trzykrzyska 1 dworzec kolejowy
były iluminowane.
— Z Konsulatu łotewskiego. W

srodę dn. 31 października. Konsuiat
będzie nieczynny z powodu Swięta
Reformacji
— Redukcje м Ubezpieczalni

Społecznej. Z dniem 1 listopada r.b.
zostaje zwolnionych około 30 pra-
cowników administracyjnych z Ubez-
pieczalni Społecznej w Wilnie. W
dniu 1 stycznia 1935 r. zcedukowa-
nych będzie około 25pras owników
administracji i około 30 lekarzy.

SPKAWY MIEJSKIE.
— Zatwierdzenie prezydjum mia-

Sta. Minister spraw wewnętrznyc!
zatwierdził wybór dr. Wiktora Ma-
leszewskiego na stanowisko prezy-
denta m. Wilna oraz pp. Adama Pił-
sudskiego, Teodora Nagórskiego i
Kazimierza Grodzickiego na stano-
wisko wiceprezydentów Wuna.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Posiedz. Naukowe Wil. T-wa

Lekarsk. odbędzie się w poniedzia-
lek 29 bm. (Zamikowa 24, .godz, 20).
Pokazy chorych, ref. Prof. J. Szmur-
ło p. t. O schorzeniach allergicznych
dróg oddechowych.
— Uwadze miłośników psa raso-

wego. Komitet organizacyjny Tow.
popierania hodowli psa rasowego w
(Wilnie ogłasza że statut.  kowarzy-
stwa zostai przez p. wojewodę wi-
leńskiego zatwierdzony.

Dnia 15 listopada br. po myśli

kalu Klubu Myśliwskiego w Wilnie
ul. Mickiewicza 11 o godz. 20-ej (8
wiecz.) walne zebranie zwolenników
i sympatyków nowopowstałego Tos
warzystwa z następuijącym porząd-

 

łego pokoju, w którym tak dobrze

pogodę. Przez zapłakane okno wi-
dać, jak pod murami spieszą zmoknię

— Akademja ku czci Chrystusa-|
Ostrobramskiej.|

Wczoraj o godz. 7 wieczorem w sali!

była się uroczysta ałademja ku czcij

Birecki wygłosił obszerny reierat o;

znaczeniu tegorocznego obchodu.!

Uroczystość zakończyły dekiamacje

1 śpiew,
Z MIASTA.

$ 17 tego statutu odbędzie się w lo-' 

 mu Faustyny Morzyckiej oiaz tance,

śpiew i humor. Hrzedstawienie od-

będzie się w sali teatralnej Ch. U. K.
przy ul. Metropolitainej Nr. 1 w.
podwórzu. Hoczątek 0 godz, 6-ej!
wIecz. \

ROZNE. '

“ — Pozegnanie p. Ratyńskiego.
Wczoraj popołudniu urzędnicy wi-
ieńskiej lzby Skarbowej żegnaii ban-|
kietem w hotelu Georgesa dotych-
czasowego prezesa lzby, p. Łdwarda

Ratyńskiego. Jak wiadomo, p. Ka-
tyński został przeniesiony do War-
szawy na stanowisko prezesa grodz-

kiej lzby Skarbowej.
Ł ŁYCIA ŁYDOWSKIEGO.

—Pochód sabatowy żydów. W
piątek dzielnicą żydowską przecią-

gnęła niecodzienna «nanitesiacja ży-'
dów-ortodoksów na czele z rabina-
mi Friedem i Kahanem. Fochód w
ilości kilkuset osób wznosii okrzyki
nawołujące żydów do święlowania
soboty, kupców zaś do zamykania w
soboty sklepów. |
— Bundowcy przeciwko komu--

nistom. W. jednej z sal przy ul, Wiel-
kiej odbyi się onegdaj wieczorem
wiec Bundu, poświęcony sprawie
utworzenia jednolitego frontu z ko-
munistami, W! sprawie tej składali
sprawozdania przedstawiuiele frak-
cji Bundu, Fajn, Żeleźniakow i inni.
Zebrani w ilości kilkuset osób,

\
!!
i
|

h| uchwalili aprobatę postępowaniu za-
rządowi Bundu, postanawiając nadal
nie łączyć się z komunistami.

1i
 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach
trawienia, zaparciu stolca, wymiotach lub'
xczwolnieniu już jedna szklanka natural“
nej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa”|
działa szybko'i dodatnio, Pytajcie się le-;
karzy, 26815 |

 

= WYPADKI.
— Na ulicy Rudnickiej, Wczoraj

wieczorem ulicą Rudnicką zdążały,
trzy wozy wojskowe, naładowane wę
glem. W: pewnej chwili jednemu z
żołnierzy wydało się, iż jakiś osob-
nik usiłuje skraść z wozu węgiel.

Żołnierz uderzył go więc z całej siły
batem. W jednej chwili zebrał się
duży 'tłum, który przyjął wobec żoł-
nierza groźną postawę. Przybyły pa-
trol policyjny tłum rozproszył.

go kąta. Nie stać ich na to. Nie mają

jednak taki samMają

mo odczuwają chłód i wilgoć. Tak

samo wieczorami moży ich sen, | oczy Braciszka niedoli Gdzież jest ich nocne  pizytulisko,'
gdy pada jesienny deszcz i wieje
chłodny wiatr? — Chodź, zobaczysz.'
W) 'podmiejskiej dzielnicy, na ul.

Połockiej w głębi zabrukowanego

podwórza wyrasta murowane pudło.

Zwyczajna szara kamienica, To —

Dom Noclegowy. Kamienne wąskie,

schody, talkie, jakie bywają w t. zw.|

kuchennem wejściu, prowadzą do“

drzwi masywnych, za któremi znaj- |
duje się duży, prawie pusty pokój.

ci przechodnie. W zapadającej nocy
mętnieje sznur latarni, lśnią mokre
ulice.

Nie pójdziemy już nigdzie. Zosta-
jemy w domu, w swoich «ciepłych i
jasnych pokojach.

Wśród pracy, którą się lubi, do-
czekamy się wieczornej herbaty, Pod
światłem wiszącej lampy zasiądzie
się przy stole, ma którym zaszumi
błyszczący, brzuchaty zamowar. A

Add: a Kancelarja. Z pobielanych ścian spo-

gorący imbryk i mały czajniczek ze Ś Prezydent Rzeczypospolitej.
Świeżo zaparzoną herbatą. = bardzo uroczyście, dziwnie nie

Potem jeszcze pracujesz, albo po pokojąco, niemal obco wyśląda tu

rd się spać. Ale nie zaśniesz. PZŻ Strojw z=0I-,
amipę z zielonym kloszem posta | ŽAS ży j

E cy lalki pzyjkćć Chrzęści | PE aty2

l

1
{

ЁЁ;\!‹-& "= * MA Rdwa zwykłe stołki stanowią całe u-

: : 2 , |rządzenie. |

Wreszcie ziewniesz raz i drugi. Tu załatwia się formalności. Czy-;
Gasisz światło i wygodnie -przewró- ni to mający nad domem pieczę Bra-|
tisz się na bok. Otulisz się ciepłą! cjszek z zakonu Misjonarzy sw, Fran

kodrą i wkrótce zaśniesz w wła-| cjszka. Wyszedł na spotkanie ze
Snym. wygodnym pokoju. kówej izdebki. !

Na dworze wciąż pada ulewny,  Ušmiecha się žyczliwie. Drosi sia-

deszcz i wieje zimny, jesiennywiatr.| dać i podsuwa stołek. Saxu siada na

« Ale nie wszyscy są tacy szczęśli-| drugim,

Zarząd obwodu miejskiego L. O.
P. P. w Wilnie z okazji 11-go tygod-|
nia Ligi Obrony Powietrznej i Prze-|
ciwgazowej ogłasza odezwę do spo” |
łeczeństwa, w której m. in. czy-

tamy:
Jedenastoletnia dziataliosė L. O.

P. P., uznanego w dniu 2 stycznia
b. r. za instytucję wyższej użytecz-

ności publicznej, pozostającej pod

wysokim protektoratem P. Prezy-
denta Rzpltej, na polu  przysposo-
bienia lotniczego i obrony powietrz-
nej i przeciwgazowej państwa jest

całemu społeczeństwu  poiskiemu
dostatecznie znana.

Zainteresowanie lotnictwem w
Polsce ogarnia wszystkie słery spo-

ieczeństwa Lotnictwo polskie jest

maszą duszą państwową. Lotnicy

nasi — to bohaterowie narodowi.
Zwycięstwo w ostatnici zawo-

dach challenge' owych jesi, jak w

swej skromności określił zwycięzca

kpt. Bajan, rezultatem: silnej, jedno-

litej woli i wiary ducha, mózgów i

1ąk roboczych całego społeczeństwa

poiskiego. Zdobyte zwycięstwo jest

nieomylnym znakiem systematycz-

neśo i wytrwaiego postępu w kie-

runku przygotowania obrony społe-

czeństwa na wypadek wojny, w któ-

rej lotnictwo i gazy trujące odgry-

wać będą dominującą rolę. |

Przed L. O, P. P. stoją jeszcze ol-

 
brzymie zadania do spełnienia. Am- kniętych.

  
Jeszcze
wWięce

niesienie wydajności świ.

OSRAMÓWKIFĄ
z palnikiem z drutu
skrętkowego wydzielają właśnie do 209%,

więcej światła na każdy konsumowany

wat prądu, niż niektóre typydotychczasowe.

We własnym interesie żądajcie i kupujcie

nieprześcignionż w gatunku

 

FE wyrobu polskiego. „BĘ |

Zatarg wśród piekarzy
4W dniu 27 b. m. w Wileńskiem

Starostwie Grodzkiem pod przewo-

dnictwem p. Starosty Wielowieyskie-

go odbyła się konferencja właścicie-

li piekarń wileńskich i przedstawi-

cieli robotników piekarskich, zwoła-

na w celu omówienia istoty powsta

łego zatargu i niedopuszczenia do

strajku.
Na konferencji tej, strony przed-

stawiły swe postulaty p. Staroście,

który wskazując na szkodliwość

rtwającego nieporozumienia apelo-

wał do uczestników konferencji, aby

Ma okrągłą, rumianą twarz z króti

ko  przystrzyžonemi szpakowatemi

włosami, Spod dużych siwych brwi
inteligentne szare

nędzy i wyrozumienie dla ludzkiej;

Na prostem czole rysują się wą-|
ke: ale głębokie linie. Od 34-ch latį

się mieszka. Nie sposób wyjść w taką|zmysł czucia, jak wszyscy. Tak за-° poświęca się pracy w takich zakła-|

dach, od 34-ch lat przygiądająsię |
ludzi z do-;

mów: noclegowych. .Poznai ich bie-
dę i duszę. Nocni lokatorzy go lubią.|
Jest im bratem, a nie urzędnikiem.

Gwarzą z nim, zwierzają się ze

swych bólów, o których nikt nie wie
nic.
— Tu pewnie wesoło ni» jest, co?
— Rozmaicie, jak to w rodzinie

raz wesoło, raz smutno...
I Braciszek zaczyna opowiadać.
W ciągu roku udziela się prze-

szło 27.000 nociegów. Przeciętnie wy
pada około 100 dziennie. iatem by-
wa mniej, zimą znacznie więcej.

Mróz robi stałych lokatorów. W zi-
mowe wieczory kładą się na narach
wciąż ci sami. Dopiero wiosna spro-

' wadza ruch i zmianę. Po jednym, po,
kilkw opuszczają Dom i już nie wra-
cają. Wędrują dalej szukać szczęś-,
cia Aż pewnego dnia w kwietniu czy
maju z zimujących nie będzie nikogo.
Przezimowali i odeszli,

Szczęście ich jest proste: narąba-
nie drew, przyniesienie węgla czy
wody — za kilka miedziaków. Ale i
takie szczęście nie jest trwałe izda- |
1za się nie zawsze. Często są głodni.

Nieraz w ciągu dnia musź im wy-|
starczyć ćwierć kilo razowego chle-i

Rozprawa honorowa.
w Šali wczorajszym odbyło się

=, : 2 „|w wynikuУ gute kot bodi Вр океат 5Ediego
utrzymanie naszego  przodujaceg0 (red, p. M. i dzialaczem kół lite-
stanowiska w świecie lotniczym oraz |racko-artystycznych p. H. Obadwaj

dalszy postęp wdziedzinie „koniecz-|przeciwnicy są ranni, przyczem p. H.
nych przygotowań społeczeństwado ciężej, tak iź z placu przewieziony
obrony przeciwgazowej. |został do kliniki.

Wzywamy więc wszystkich do
jaknajwiększej współpracy i popar-
cia w wspólnem dla wszysikichdzie- |
ie umocnienia mocarstwowego sta-
nowiska państwa polskiego.

Program Tygodnia.
27 b. m., sobota, godz. 19 — cap-

strzyk.
28 b. m., niedziela: godz. 9 — na-

bożeństwo w kościele św, Jana z
kazaniem okolicznościowem; godz.
10 — pochód ul. Zamkową, Placem
Katedralnym, Mickiewicza do Placu
Łukiskiego; godz. 10.30 — pokaz
lotniczo-gazowy na PL. Lukiskim.

29 b. m., poniedziałek 1 30 b. m.,

  

Teatr | muzyka.
— Teatr Muzyczny „Lutnia - Przemiły

nastrój panuje na widowni na pięknej pod
każdym względem operetce Abrahama
„Bal w Savoy”, która grana będzie dziś o
godz. 15 w. Wiele numerów muzycznych,
jak: „Tangolita”, „Mister Brown" zyskały
już wielką popularność, Że względu na
długość przedstawienia, widowisko „Bał w
Savoy“, zaczyna się punktualnie o g. 8.15
wiecz.

W pełnych próbach piękna stylowa o-
peretka L. Falla „Madame Pompadour" z
J. Kulczycką w roli tytuiowej.

żę Dzisiejsza popoiudniówka w „Luini*.
Dziś o godz. 4 pop. ukaże się po cenach

  

3

KAKAO WEDLA
CZEKOLADA

WEDLA
najlepszy surowiec

najstaranniejszy przerób
wykwintny smak.

OLOOELLULELOLELLTYT

Z ZA KOFAR STULJO,
ładeusz Laskowski i Janina Familier-

Hepnerowa w radjo,
W koncercie muzyki lekkiej (poniedzia-

łek) dnia 29. X. o godz. 20.00 wystąpi tenor.
Tadeusz Laskowski, aby odśpiewać kilka
melodyjnych piosenek. U godz. 21.UU tegoż
dnia w koncercie wieczornym weźmie
udziai znakomita pianistka, Janina Fami-
lier-riepnerowa, ktora odegra koncert for-
tepianowy b-moll Czajkowskiego o śpiew- 

wtorek — pogadanki w szkołach i
przez radjo.

31 b, m, środa — przedstawienia
w teatrach z pewną częścią dochodu
na rzecz LOPP. i kwesta w lokalach
zamkniętych.

1. XL, czwartek — kwesta ulicz-
na i w lokalach zamkniętych.

2. XL, piątek
3. XI, sobota, godz. 23 —- dan-

cing-koncert u Czerwonego Sztralla.
4. XL, niedziela, godz. 10—13 —

propagandowych ogólnie lubiana melodyj-
na operetka Lehara
Fremjerowej obsadzie,

— Jutrzejsze widowisko propagando-
we w „Lutni”. Jutro o godz. 8.15 w. przed-
stawienie z cyklu propagandowych, wypeł-
ni świetna operetka Kalmana „Cyrkówka”
z J. Kulczycką w roli tytułowej i K. Dem-
bowskim, w roli Mister X.

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś Te-
air Pohulanka czynny będzie trzykrotnie: o
godz. 12 w poł. Poranek dla dzieci — pięk-
na i nadzwyczaj kolorowa bajka według
Andersena „Słowik”, która tak na bogatą

„Hr. Luxemburg” w |

   
światła bez zwiększenia
kosztów prąd
Długotrwałe badania naukowe i postępy

techniki umożliwiły obecnie znaczne pod-

wystawę, jak i na świetne wykonanie

cieszy się coraz większem powodzeniem.
i U godz. 4 (Popołudniówkaj świetna
komedja współczesnego repertuaru „Zwy-
ciężyłem kryzys”, w wykonaniu koncerto-

Kwesta uliczna i w lok»lach zam-

wo zgranego zespołu z J. Boneckim i M.
Węgrzynem w rolach głównych. Ceny pro-
pagandowe.

Wieczorem o godz. 8 komedja współ=
czesna Marjana Hemara pt. „Firma”, która
„ieszy się coraz większem powodzeniem,
dzięki swej zajmującej treści, jak również
doskonałej grze zespołu

Jutro o godz. 8-ej w.
Angelica“, na rzecz
Wilna,

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 28 października.

9.00. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 10,00: Od:zyt misyjny. 10.25: Mu-
zyka poważna (płvty). 10.30: Nabożeństwo.
Kazanie. Muzyka religijna (płyty). 11.57:

„Czas. 12.80: Hejnał, 12.03: Wiad. meteor.
j 12.05: „Preliminarz pasz dla krów na okres
zimy” — odczyt. 12.15: Poranek muzyczny.
13,00: „W Demanowskich jaskiniach*
*elj. 13.15: D. c. poranku muz. 14,00: Fra-
smenty z op-ki „Mikado” (piyty). 15,00:
„O praktycznem wyzyskaniu 1ozporządzeń
cddłużeniowych przez rolnictwo — odczyt.
15.15: Aud. dla wszystkich. 16.00: Recy-
'acja prozy. 16.20: Recital śpiewaczy Ser-
gjusza Banoniego. 16.45: „Szwedzi na stat-

"ku Warszawa” — pog. dla dzieci. 17.00.
Muzyka do tańca. 17.50: „O książce Mau-
rycego Paleologa" — wygł. Jan Kuczawa,

| 18.00: 1) „Jak się dawniej listy pisało?” —
słuch.; 2) „Podróż Czong-Li'* — słuchow.

* 18.45: „Promienišci“ — odczyt, 19.00: Mu
zyka lekka — utwory J. Straussa. 19,50:
Pogad, aktualna. 20.00: Koncert popularny
w wyk. orkiestry symf. P. R. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?"
21.00: Wesoła fala. 21.45: Wiad. sport. ze

/ wszystk. rozgłośni. 22.00: Aud. poetycka:
„Forma i treść” — pog. 22.30: Godziny
życzeń (płyty). 23.60: Wiad. meteor. 2305—
23.30: D. c. godziny życzeń (plyty).

Opera „Siostra
ociemniałych m.

 

т

u.

atła dobrych żarówek.

krystalicznego dwu-

w sposób polubowny zatarg zlikwi-
dowali.
W dniu 29 b. in. odbędzie się w

Starostwie ponowna konferencja,żna
której, jak należy przypuszczać
osiągnięteibędzie porozumienie nąs-
tąpi podpisanie przez strony nowej
umowy zbiorowej. В
W niektórych piekarniach robo-

tnicy porzucili pracę. Powodem
strajku jest usiłowanie pracodawców
obniżenia stawek zrobotniczych O
prawie 20 proc.

6.40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka pań do-
mu. 7.50: Koncert reklamowy. 11.57: f'zas.
12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.10:
Muzyka lekka, 13,00: Dzien. poń 13,05: Mo-
zart - koncert skrzypcowy (płyty).
Wiad. eksport. 15,35: Codz. odc. pow. 15.45:
Aud. muzyczna. 16,30: Fantazje operetkowe
płyty). 16.45: Lekcja niemieckiego. 17.00:
Koncert kameralny. 17.25: „Śmierć Агзепа
Lupina“ — telj. 17.35: Pieśni. 14.50: „Świat
barw". 18.00: Koncert reklamowy. 18.15:

18,45: „Jak mały Iwon pielgrzymkę odpra-

19.30: „Śród Polaków na Sachalinie“
telj. 19,50: Wiąd. sport. 19.56: Wil. wiad
sport, 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00;
Koncert popularrry. 22,00: Skrzynka poczto
wa Nr. 328. 22.15: Muzyka tarieczna. 23.00: 
neczna.

żarówka z trudem walczy z zalega-
jącym kąty mrokiem, W ciężkiem po
wietrzu wisi zapach lizolu i ludzkich
oddechów, pomieszany z zapachem

ba, kupionego za pięć groszy, skra-
dzionych sąsiadowi.

Ale Braciszek nie słyszał od nich
nigdy złego słowa. Są względem nie-

 

uśmiechnie się łoś i pozwoli mieć|no cementową podłogę. Pod ścianami

własny kąt, przy spotkaniu zdaleka| stoją rzędem drewniane nary. Wą-|
| skiem przejściem między nimi idę o-|uż wita się serdecznie, Nigdy nie za-

pominają najmniejszej pomocy, pa-| bok Braciszka. Jasne światło elek-
miętają każde zyczliwe słowo.

Awantury zdarzają się rzadko. ścian i wydobywa z mroku leżące na
Chyba po pijanemu. | gółych deskach postacie. Świetlna

  
Poniedziałek, dnia 29 października. 1934. |

15,30:|

Muzyka lekka w wyk. o1k, mandolinistów.|

wiał”. 19.00: Koncert dla młodzieży (płyty). |

Wiad. meteor. 23.05 — 23,30: Muzyka Bej

j trycznej lampki przesuwa się wzdłuż|

— Piją? |
— Tak, tanią ciecz — politurę|

zaprawioną solą. Skutki fatalne, ko-|
niec w szpitalu, Lecz to rzadko.Re-,
krutują się przeważnie z klasy ro-
botniczej. Ale jest i lumpenproletar-|
jat. W dzień kołują po rynkach, wa-
łęsają się po ulicach, szuk=ją zajęcia.
Żebrzą. Czasem kradną. Jesienny
zmierzch spędza tu wszystkich na
noc. I tu też trzeba płacić. Pięć gro-
szy. Za to można rozgrzac żołądek

kubkiem czarnej kawy, wprawdzie
gorzkiej, ale gorącej i spac wygodnie
na gołych deskach od 4 po południu
do 8 rano, ogrzewając się ciepłem są|
siadów i własnego paletka. |

Prócz 5 groszy potrzeba dowodu|
osobistego. Kredytuje się często. Po-|
licja też bywa wyrozumiała i ludzka:
jedną noc pozwala się przespać na-|
wet bez dokumentów. Ale już na dru
gi dzień trzeba koniecznie uzyskać

smuga działa drażniąco. Nieruchome
dotychczas, skulone ciała poruszają
się niespokojnie, Spod kubraków, wy
szarzanych pali i marynarek, służą-
cych zamiast koców, wyglądają twa-
rze białe, znędzniałe, =niszczone
przez alkohol, choroby i.głód.

Półleżąc, wsparci na łokciach,
patrzą na mnie. Muszą pulizeć do-
brze, bo ja nie jestem oświetlony jak
oni latarką Braciszka, Teraz oni są
w świetle, a ja w cieniu. Zupełnie
wyjątkowo zupełnie inaczej, niż w
życiu, Pewnie wydaję im się obcy,
może patrzą wrogo, z nienawiścią.
Skad mają wiedzieć, co ja czuję: Wi-,
dzą tylko przyzwoite ubranie. Przy-
chodzili tu nieraz tacy panowie. pa-,
trzyli, robili notatki....
W blasku latarki błyskają oczy.

złe lub — przeważnie — obojętne. I
słuszńie. Bo dotychczas nie mam żad
nego prawa do życzliwości tych lu-

jakiś papierek z jakąś pieczęcią i| dzi, Nicich ze mną niełączyawszyst
podpisem, Porządek musi być... ko dzieli, tak przypuszczalnie myślą. |

Obejrzymy „salę“. Inaczej myśleć nie mogą. Inaczej my
Z dużą lampką elektryczną Bra-| śleć nie powinni, Cóż z tego, że taki

ciszek idzie naprzód, Z drugiej stro-|sąd jest krzywdzący? Oni mają swo-,
ny korytarza otworzył drzwi do wiel| ją rację. any w ciepłe szewioty i!
kiej, jak koszary, izby, Zakurzona ipewnie syty przyszedł oglądać po-i

ności i miękkości linij melodyjnych, stojący
па czele jego kompozycyj tortepianowych.

| Wsrod Polaków na Sahalinie.
Całej Polsce znane jest nazwisko wy-

trawnego podróżnika, Aleksandra Janta-
” Połczynskiego. Jego korespondencje, pisa-
ne najpierw z Rosji Sowieckiej, następnie z
Mandżurji, Chin i Japonji, zjednaiy mu opi
uję bystrego obserwatora i wzorowego pisa-

rza. lo też radjosłuchacze przyjmą bezwą'-
zienia z radością wiadomość, że w poniedzia
iek o godz. 19.3V (29. X.) usłyszą ze słudja
rozglośni poznańskiej ciekawe impresje po-

dróżnicze Aleksandra Janta-Połczyńskiego.
lym razem będzie to reportaż „Wśród Po-
laków na Sahalinie".

Świat barw.
Otaczający nas natówni z innemi zja-

wiskami — świat barw lśni się i mieni prze-

pychem. Zdawaćby się mogło, że jakaś

czarodzieiska ręka „pomalowała w celo-

wy, pożyteczny i artystyczny sposób

wszystko, co jest dookofa nas. Radjowy
odczyt z dnia 29 października (poniedzia-
łek) o godz. 17.50 będzie jakby krótką wę-
drówką po świecie barw, która wyświetli

słuchaczom, jakiemi metodami posługuje się
Przyroda w barwicniu swych towarów i ja-
kie jej cele przyświecają. Prelekcją tą zaj-
mie słuchaczów popularyzator nauk šci-

' stych przez mikroton, dr. Jerzy Baumgarten.

Audycje regjonalne.

W programie poniedziałkowym  roz-

głośni wileńskiej znajdą słuchacze naj-
młodsi opowiadanie E. Minkiewiczównyp.t.
„Jak mały Iwon pielgrzymkę odprawiał,

csnute na motywach bretońskich, zaś ama-
torzy sensącji zaciekawią się feljetonemAn-

toniego Bohdziewicza „Smierė Arsena Lu-

pina“ (g. 17,25). W dziale muzyki poważnej

wyróżnia się audycja z płyt o godz. 13,05,

którą wypeini koncert skrzypcowy Mo-

zarta.

 

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Znęcanie się nad teściową.

Policja została powiadomiona, iż

małżeństwo Józef i Ludwika Giela-

żanowie (Wiosenna 10) znęcają się

nad starą teściową I. Szponerową.
Usiawicznie ją bijąc, nie dają jeść,
a gdy ta zamierzała wniesc na nich

skargę, uwięzili ją na strychu.
— Aiesztowanie oszusta. N. Bloch (Ża-

walna 21) powiadomiła policję, iż niejaki
icek Gordon (Raduńska 26) wyłudził od
niej 250 zł, rzekomo na pokrycie kosztów

uzyskania paszportu na wyjazd do Pale-

styny. Po otrzymaniu pieniędzy Gordon

zbiegł. Jak się okazało, ów Gordon nacią-

śnął w podobny sposób inne osoby, |

— Ujęcie młodocianego złódzieja na
kradzieży. Onegdaj w mieszkaniu d-ra

| Trockiego (Zawalna 49) dokonano kradzie-
| ży różnych rzeczy. Uciekającego złodzieja

ochwycii na ulicy funkcjonarjusz P.
, Schwytany okazał się 13-letnim Jakubem
* Szyryckim (Bazyljańska 6). Młodocianego
! złodzieja zaprowadzono do aresztu. Ode-

 
 

`

brane mu rzeczy zwrócono poszkodowa-
| nemu. a

— Rabuś w piwiarni, Właścicielka pi-
wiarni przy ul. Bazyljańskiej 9, Ełka Ba-
stomska, zameldowała w komisarjacie po-
Нсй, że wczora, gdy wydawała resztę w

| piwiarni, nieznany osobnik pod groźbą po-
|bicia ściągnął z jej palca złotą obrączkę.
| Napastnikowi udało się zbiec, jednak do-
chodzenie ustaliło, że był nim niejaki Men-

| del Czepelowicz. :
— Ciężkie oskarżenie. Borys Sobo-

! lewski (Pionierska 16) zameldował policji,
że ubiegłej nocy zmarł magle jego 5-cio“
i tygodniowy synek z niewyjaśnionych po-
*wodów. Sobolewski podejrzewa, że syna
ctruła jego żona Olga, żyjąca z mężem w
uiezgodzie, która niejednokrotnie odgrażała

* ые, 2е dziecko zgładzi.

Własny POKÓJ. '
Wiatr bije strugami deszczu o wi, Wielu niema nietylko mieszka- patrzą bystre,

mury kamienic, obruk jezdni, o da- nia, pokoju — nie ma nawet własne- oczy. Jest w nich
chy domów, Jesienna szaruga plusz-'
cze się w miejskich ulicach, dudni w | pieniędzy, nie mają pracy. Nie mają słabości.

rynnach, bębni w. szyby naszego mi-| bliskich. !

krytą łachmanami nędzę, robi sobie

'g nich spektakl, a potem, — czego
już nie wiedzą, — zasiądzie w «iep-
łym pokoju i, jak pierwszy lepszy

współczucie dla| go przyjaźni i życzliwi, Gdy któremu|wilgotnego piasku, którym wysypa-  snob, będzie stylizować wrażenia w
| okrągłe frazesy... Na ich miejscubym
nienawidził i był buntownikiem.

Ale trzeba pisać spokojnie. Trze-
ba oszczędzić czytelnika, pragnące-
$0 przedewszystkiem spokojnie stra*
wić dobry obiad... Wiem, że nawet
dziesięć takich feljetonów, dziesięć
1azy gwałtowniejszych nic tu nie

zmieni.
— Panie, mówi Braciszek, —

pójdziemy.
— Chodźmy.
Po drodze jeszcze osobny pokoik

na 10 osób dla inteligencji. Takie sa-
me „umeblowanie—drewniane na-
ry. Luksus— stół pośrodku, otwarta |
książka, jakiś pled rzucony na łożu.
żarówka osłonięta kloszem z czer-
wonej bibułki. Pozatem takaż udrę-
ka istnienia, patrząca z wypłowia-
łych oczu, odziana w  wyszarzane
ubranie. :

W. kancelarii stoi już długa kolej-
ka. W kącie, z niskiego paleniska, w
które wmurowano polowy kocioł, dy
|mi gorąca woda na kawę.

Na nędzę i łachmany, na mizer-
nych ludzi, rozgrzewających wygło-
dniały żołądek gorzkim czarnym pły”
nem, spoglądał Majestat -Rzeczypo-
spolitej.

Naszych prywatnych pokoi nie
zdobią urzędowe portrety. A jednak
jest w nich przytulnie,zacisznie,cie-
pło. Prawie szczęśliwie. Jeśli z tem
wszystkiem szczęście jest możliwe,

LECH.
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2 КЕ А з ©.
Nieszczęśliwy wypadek na szosieWilne—Grodno. !

GRODNO (Pat.) Wczoraj na szo-
sie pod osadą Wiercieliszki, w odle-
głości 12 km. od Grodna, autobus
pasażerski, , kursujący na. szlaku
Grodno—Wilno, najechał na prze-
biegającą przez szosę 7 letnią dziew-
czynkę Katarzynę Rachlińską z osa-
dy Rokitno.

doznało,
oraz,

Nieszczęśiiwe dziecko
złamania nogi i obojczyka

ogólnych potłuczeń. Rann

Grodna, gdzie umieszczono

szpitalu Żydowskim.

godzińskiego zaaresztowano.
ea

Zapłata za gościnność
Mieszkaniec wsi Rogówka gm.

mejszagolskiej Józef Nowoszynski
przyjąl do domu swego jakiegoś po-
dróżnego, którego nakarmił i udzie-
lil mu noclegu. Podróżny podał się
za mieszkańca Wilna — Godlew-
skiego.

Nazajutrz Nowoszyński wyjechał
na targ do Niemenczyna, zaś Godle-
wski rozpoczął rabunek w domu
gościnnego gospodarza. Gdy temu
usiłowała przeszkodzić  lokatorka
Nowoszyńskiego, Malanja Apelowi-
czowa, Godlewski poranił ją ciężko

cenniejszych przedmiotów i gardero*

bę, poczem niezatrzymany. przez ni-

kogo zbiegł.
Powiadomiona policja zdrządziła

poszukiwanie za zbródniarzem.

Kości mamuta w Grodnie?

łów kanalizacyjnych na jednej z ulic

Grodna robotnicy wykopali na głę-

bokości 5,5 m. z warstwy żwiru ol:

brzymie kości Zwierzęce.

ci mamuta. Zbadaniem wykopaliska siekierą, a następnie zrabował kilka kowa.
———

Zalew miast polskich przez pisma pornograficzne.

Sekcja walki z demoraiizacją w

Krakowie zwróciła się niedawno do

władz administracyjnych z zapyta-

niem, czy Min. Spraw-Wewn, spo”

rządziło wykaz zakazanych pism

pornograficznych i kryminalnych

krajowych i zagranicznych. W. licz”

nych bowiem kioskach naszego mia”

sta. podobnie zresztą jak i we wszyst

kich miastach Polski  uniieszczane

są numery pism wybitnie pornogra-

ficznych. Niektóre księgarnie rekla-

miują i sprzedają poraograficzne

pismia zagraniczne, zwłaszcza fran-

cuskie, trzymają je również u siebie

różne kawiarnie i restauracje.

Na uwagę jednej z pań, zwróconą

stawiał na widok publiczny pism te-

go pokroju, bo działają one drażnią”

co na młodziez sprzedawca odpo-

wiedział, że jest zmuszony trzymać

ie pisma, bo rozdziela je wszystkim

kioskom agencia kolejowa „Ruch“ i

zmusza (?) do ich sprzedaży, Czy tak

jest istotnie, tego sekicja dotąd nie

sprawdziła, w każdym razie dołoży

ona wszelkich starań, by nakłonić
władze do sporządzenia regularnego

wykazu pism- pornograłicznych i

kryminalnych, których reklama i
sprzedaż byłaby zakazana, i do

zwrócenia uwagi ma działalność
agencji pism „Ruch* (KAP), 
  

do właściciela kiosku, by nie wy- wek o wejście do Ligi, jeżeli zaś

UREETGOZEERZERAZ DRZEWDROWEWA

Е OSTATNI DL

МООа ОКСНОЙ saru KATASTROFA CZELUSKINA.
1 WOJEWÓDZTWO WILEŃSKIE Nasrow |JWAN MO ZZUCHIN

P. FRANCISZKA LANGEGO, Ё

Wilno, Orzeszkowej 3,tel. 960. C A 5 A
I to na sprzedsž konserw Jak:

szynki

Wszelkie zamówienia prosimy kierować po
sem przedstawielela naszego.

w puszkach, łopatki wpuszkach,

pasztet z wątróbek, parówki w puszkach,

I-a rafinowany smalec wieprzowy I boczek.

BAC6N EXPORT GNIEZNO
Bydgoszcz, Gdańska 55.

d adre- "TEATR-KINO
 

Fabryka wy!
[TANIE MEBLE!

W. POHULANKA 5
Peleca mebla salonowe twarde. miękkie,

po cenach fabrycznych.

koszykarskich

W. SŁONICZA

njerki do kw atów, oraz inne wyroby koszykarskie.

UWADZE SPORTOWCÓW: kółka | klje do nart

1381
robów
REWJA

żardi-

 

mieszkanie

do wynajęcia za 146 zł. 
   

  
OD LAT KILKUDZIESIĘCIU *

|(OŚWIADCZENI PALACZE UZYWAJĄ ZNAKOMITYCH

GILZ bo Papitnosów PASCHALSKIEGO |

1 „DLA ZNAWCO

  

6-cio' pokojowe .

z wygodami i kasą ogniotrwałą

Informacje u dozorcy, Jagiellońska 8.

: 2283—5

    

 djabał Zginął jak bohater...

(AKINO i RON
na ekrania fenomenal-/

nego zespołu

ą tym sa- rocznych bojów piłkarskich będzie

mym autobusem przewieziono do dzisiejszy mecz

ja w ście do Ligi.

zegra się między W, K, $. Śmigłym
\ а Legją poznańską, jest tak

| że polskie kolegjum sędziów PZ

"P. N. postanowiło na dzisiejszy mecz
przysłać do Wilna najlepszego ar-

bitra.

Nieuwaźnego szofera Józefa Ja-,

lon szereg spoikań międzypaństwo-

GRODNO (Pat.) Przy kopaniu do*,

mym w kołach piłkarskich w Polsce,
| to też mamy nadzieję, że pozostawi

p Według przypuszczeń są to koś,

ma zająć się specjalna komisja nau-'

stąpi dzisiaj na boisku w następują-

| czak, Dusik, Zaręba, Zugcher, Li-

 
 

Przygody głośnego awaniurni "a,

WIELKI PODWÓJNY PROGRAM!

GARY COOPER

DZIENNIK aBIEENSKI |

SPORT
Dziś decydujący mecz
o wejście do Ligi.

Punktem kulminacyjnym  tego-

rewanżowy o wej-

Stawka tego spotkania, które ro-

wysoka,

Mecz dzisiejszy sędziowac będzie

p. Sznajder z Krakowa, który jest

sędzią międzynarodowym, prowadził

wych, a zawsze wywiązał się ze

swych obowiązków iaknajlepiej. P.

Sznajder jest arbitrem bardzo cenio-

on po sobie jaknajlepsze wrażenie i

w Wilnie. $

Drużyna Legji poznańskiej wy-

cym składzie: Widermański, Wal-

piak, Mickiewicz, Chmielewski, Mi-

kołajewski, Gensler i Markiewicz.

Poznańczycy do Wilna przyjechali

dopiero wczoraj wieczorem.

Wilnianie grać będą w swoim nor-

miainym składzie, a więc na czele

z por. Drągiem, Naczulskira Zbroją,

Pawłowskim, Chowańcem, Wysoc-

kim, Skowrońskim i Bilewiczem,

wygra różnicą 2 bramek, to zakwa-

lifikuje się do finału i będzie wąl-

czył 9 listopada z Naprzodem ze

Śląska,

Przed meczem o wejście do Ligi

odbędzie się spotkanie reprezentacji

Uniwersytetu Śl. Batorego z Ż.A.K.S.

Alkademicy wystąpią w następu-

jącym składzie: Wierowkinow, Star-

kiewicz, Markiewicz W:gura А.,

Moszczyński, Stankiewicz R., Wigu-

ra J., Kliks, Połubiński, Niesiołow-

ski i Łuczaj.
Na stadjon od godz. 11 min. 30

kursować będą specjalnie urucho-

mione autobusy.
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

W meczach piłkarskich o mistrzostwo

Ligi walczą ' dzisiaj następujące drużyny:

Polonia — Warszawianka, L. K. S. — Wi-

sła, Cracovia — Pogoń, Garbarnia —Ruch,

Warta — Podgórze.

Interesująco zapowiada się mecz Po-

lonii z Warszawianką, gdyż jedzej idrugiej

drużynie grozi spadek z Ligi.

W Chełmie odbędzie się ciekawe a de-

cydujące dla Czarnych spotkanie między

Rewerą a 7 p. p. leg. Jeżeli wyśra Re-

wera, to los Czarnych będzie zdecydowany.

W. Warszawie odbędzie się mecz szczy-

piorniaka między A. Z. S, z drużyną z

Wrocławia Akademischer Spori”erein,

W Łodzi pięściarze I. K. F. walczą z

zespołem bokserów Rumunji DragosVoda.

W Tokio startuje dziś Walasiewiczów-

na, a w Lens odbędzie się mecz piłkarski

między reprezentacją polskiej emigracji a

klubem francuskira R. С. Lens. Mecz rozpocznie się punktualnie

o godz. 14 na boisku W. K. S. przy

ul. Werkowskiej. Na linjach bocz-

nych sędziować będą pp. Kisiel i Ko-

stanowski.
Trzeba przypuszczać, że walka

dzisiejsza będzie bardzo ciekawa.

Jeżeli W. K. S. przegra, to automa-
tysznie odpada od dalszyca rozgry-

oraz 2) Najnowsza sensacja.
W rol gł. król Cowboyów

w roli głównej

WALLACE BEERY
Bandyta, król i uwodziciel... Żył, jak dziki człowiek...

Film, który zdumiewaścałyj świat. Prze
Trader Horna,

Walczył jak szaleniec..

Wielką Paradę.

uwodzictela, kcchanka królswych. Olšniewejący przep

jak w bajce.

1 Fey Wray
w arcydziele

ТОМ ТЕКЕ
„Człowiek z doliny šmierci“

Już JUTRO w kinach „CASINO“ I „ROXY“
NAJWIĘKSZY FILM WSZYSTKICH CZASÓW

„VIVA VILLA“

wyžsza Ben-hure,

Zawody hippiczne w Berlinie,
BERLIN (Pat). Od 25 stycznia

do 3 lutego 35 r. odbędą się w Ber-

„linie międzynarodowe zawody hip-

|piczne, na które zaproszeni byli

'm. in. Polacy. Niemiecka agencja

telegraficzna donosi, że Polacy za-

'proszenie przyjęli i startować będą

w: sile 4 jeźdźców i 12 kozi.

w nowem

NOW

айуа
BEERY   

Kochał jak

POCZĄTEK o GODZINIE 2 ej.

Z powodu nienotowanego powodzenia jeszcze tylko dziś.
Największy Światowy przebój 1934-35
ameryk. pro*
dukcji p. t: „НОЫ ОНА ае

VIVA VILLA“ z

„Liljmna Harveų
Fenomenalny film. Niebywała treść. Niewidziana wystawa. O/śniewające rewje Pierwszy I niezwykły występ

Włoskich Marjonetek „Teatro del Piccoli"
Wkrótce Vallace Beery.

Z wielu stron świata nadchodzą

talkie wiadomości: w republice Chili

wybito 500 tysięcy owiec, bo „nie

było zapotrzebowania ani na wełnę

ani na mięso”; w Holandi: rząd wy-

kupił 115,000 sztuk bydła rogatego,

które wybsto a mięso ich przerobio-

no na konserwy, „aby zaradzić kry-

impreza z konserwami okazałą się

kolosalnie deficytową; z 20 miljonów

puszek konserw udało się sprzedać

dotychczas zaledwie 7 miljonów; w

Drunen w czasie licytacji zniszczono

40.000 kilogramów porzeczek -,,z ra-

cjii braku popytu na nie”, zas w Nij-

megen zniszczono 50.000 kiiogramów
porzeczek ,z takiej samej racji”, W
Danji stare konie przeznaczone na

rzeź są trzy razy droższe od rasowe-

go bydła, bo żywą tę padlinę wywo-

zi się do Francjii, a bydła rasowego
nie. Z drugiej strony znane są kraje

gdzie krocie tysięcy ludzi a nawet

dosłownie miljony giną z głodu: (Chi-
ny, Rosja sowiecka), Dla chrześcija-

niana niema tutaj żadnych wątpli-

wości: talk zwany kryzys światowy

nigdy się nie skończy, dopóki pań-

stwa nietylko pozwalają na niszcze-

ERRORZZ TOT ===

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,63—123,94—123,32._ Berlin 213,30
—214,30—212,30. Gdańsk 172,15—173 18—

172,32.. Holandja 358,45 — 359,35 —357,55.

Londyn 26,26—26,41—26,15. Kabel 5,29*/s—:

5,325/5—5,26%/в. _ Paryż 34,90—34,99—34,81.

Praga 22,10—22,15—22,05. Szwajcarja 172,67

—173,10 — 172,24. Włochy 45,55—45,47—

45,23. — Tendencja niejednolita.

zysowi zbytu produktów miecznych” :

Nędza i nadmiar.
nie i masowe marnowanie darów Bo
żych, ale wręcz nakazują lo dla rze-
komo ,gospodarczych' przyczyn i
powodów i to w chwili, k:2dy miljo-
ny ludzi stoją wobec śmiezci głodo-
wej. (KAP),

 

   B=PIĘCIU
WYBRANYCH KWIATÓW

składa się na doskonały puder roś.

WONNYPYŁ

linny 5 Fleurs, Forvil. 
Akcje: Bank Polski 96,50. Cukier 27,50.

Lilpop 11,10—11. — Mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowiana 47,90.

Kolejowa 64,25, Dolarowa 74,50. Dolarów= ; 
A MŁODZIEŻY DOZWOLONY. ,
Początek e godzinie 2 ej.

arcydziele

nakręconem w r. 1934 |

A «
ych wprost

— Balkon 25 gr. — Najpiękniejsza para kochanków

«Na Fali Wspomnień».
Y L E R "GTi

w 10-ciu aktach.
Bezpłatne bilety nieważne

 

ka 54,40. Stabilizacyjna 79—79,25. Listy

siemskie 53,75—54,25—54,13. — Dla poży-

czek utrzymana, dla listów niejednolita. i

 

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

«erze, nadając jej świeżość iwdzięk

młodości, a przytem posiada subtelny,

naturalny i trwały zapach kwiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

RCR Ź 2172) sig
   

 

 

WĘDLINY:
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respondencji, zapomocą

4 egzaminu z 7

Wykładają wybitne siły fachowe.

Posiadłość
 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju

z praco-
wni

(UL. OSTROBRAM$KA 25)
jest eleganckie, modne, tanie i gwaranto 

obuwie

W. PUPIAŁŁO

P.P. Oflcerom polecam buty I sztyblety.

Ш
Сепу: Balkon od 25 gr., Parter

Dziś początak o godz. 2-ej Ost:tnidzień fllm-cud „MIŁOŚĆ TARZANA".
Gd 54 gr., Dziecinne 25 gr.

orczynska, Mankiewiczówna, Krakoński, Jarossy, Tom, Znicz © przeboju POLSKIEGO"9

„CO MÓJ MĄŻ ROBI W NOCY?*
miejska

2 domy z płęnym ogro- 
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—— dwupokojowe. świeżo
Pogo й

a ogotowie ane | Prainia = odremontowane, do wy-|

"—_|| najęcia, i

© «POLONJĄ>, wiino, Zawalna 6 |, a=PL ny, tanio,
= Nieowanie, Przeróbki, Reperaeje, Pianie o Ea RZE

chemiczne, Farbowanie К td. ©5

2 mieszkania

 

 

m. 1.Dowynajęcia
 

KRUPNI sporządzisz przy pomocy
wy ziołowo korzennej.

Poleca Skład Apteczny

zapachów.

bez gotowania i filtrowania 6 pok.
zapra”|| świeżo _ odremontowa-

Pokėj
duży, ładnie umeblowa-

dla inteligentnej
Zwierzyniec, ul. Miła 13

Kaktusinsk:
tychmiast radę:
— Wyprowadź się do

innego domu!

> |

daje na-

do wynajęcia
osoby.

 

2372

PARYŻANKA

 

 

wiejskia
wyrobu

M į 6 D pszczelay leczniczy

Ra SUCHE

HOLENDERSKIE pierwszej jakości od 1.70
MASŁO DESEROWE an S
KAWA PpaLona poskoxaŁa od 5 2.

oraz wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze i mleczarskie
pierwszej Jakości — po cenach najniższych

ma „POJSKA PIOCÓWKA” susa
Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Bronisława Pierackiego 14/I.

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz w drodze ko-
ос przystępnie i

skrypiów, programów 1 miesięcznych tematów, do:

 

1. egzaminu dojrzałości gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.

UWAGA: Ucznicwie kursów korespond.
oprócz materjału naukowego, tematy z 6"ciu głównych przedmiotów do
opracowania, Nadto obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy
w ciągu roku szkolnego postępy uczniów. е

 

| POTRZEBNY
do nauki koszykarstwa.
Fabr. giętych mebli W.
Słonicz, W. Pohulanka 5,
 

оСМ ОИ

Flakon 1 zł. wystarcza na | —3 litry wódki.

władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).

nych ze wszelkiemi no-
woczesnemi _wygodami,
bardzo ładne, słoneczne,
suche. Dowiedzieć się ul,
Gdańska 1 m. 6 od 3—6

2378

z wyśodami (wanna), z
osobnem wejściem, może
być х užywelnošcią ku-

naucza dorosłych, mło-
dzież mówic poprawnie
w 30—40 lekcjach. Me-
toda własna. Wszystkie
wyższe francuskie egza-|

Tamże wody kołońskie na wagę 78 przecudnych
godz.
 

 

 

 

Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R.

wania

Wielka 56 m. 3. 
Kursy kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

S. Stefanowiczówny
przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-

czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych,

: в e

<ze|| MiŁgIKONIA
4 i 6 pokojowe Zz wygo-
dami, centralnem ofrze-
waniem oraz SKLEP
o dwóch oknach z mie-
szkaniem. Gdańska 6

, Dozorca wskaże, 2366

 
parter, 

 

2-1!

 

i pokoje 2 pok. z

najęcia. Jasna
Zwierzyniec.5 pokojowe

mieszkanie, bardzo ciep- а 2367

łe, suche, słoneczne z aSACZZOZЗО НОЯ,

ias, Ne S MSZANA i ж

ly ogr wiatowy; i „| 2 pokojowe Zz uchnią, do

ul. Miła 11 (przystanek S SE wynajęcia. Stara 33,

autobusowy przy Starej) iš. 12 2362 93—0 2 ALA.

2354—

eAL

kvchnią, sło-
- neczne, cieple, do wy-!

 

MIESZKANIE

3-pokojowe z balkonem
od południa, Młynowa
5/7. Wskaże dozorca.

10 —!
2377  
 

Birdawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI „|...

 

chni, do wynajęcia. Mic- miny, Widzieć 10—11

kiewicza 44—18. 94 |rano i 5—7 wiecz, 0-
prócz Świąt,  Łukiszki,
ul. Pańska 19,  2361—1|

Pięcio-

pokolowe
MIESZKANIE,

wygodami, do wynajęcia.
Wiadomość: ul. Zygmun-
towska 20 m. 5.

Dobra: rada.

Kokosiński przychodzi
pewnego, razu do swego
przyjaciela Kaktusińskie
go i żali się:

— Mam bardzo
miłego sąsiada w domu,

którym mieszkam.
Chodzi po Warszawie i
opowiada wszędzie,
mieszka w jednym domu

bić, żeby on przestał tak
gadać? Poradź mi!

Drukarnia A. Zwierz

 

Student
teologii

udziela korepetycji
SPECJALNOŚĆ ŁĄCINA
Wilno, _ Kazimierzowski
11 m. 4. 2315—2

z  wszystkiemi

2380—0

Enelish|
Lessons

nie-

-Obrazy
olejne w ramach termi-
nowo do sprzedania, Kal
waryjska Nr, 9 m, 14,

2376 M. Stankiewiczowa, A.
B. Vassar College, Za-
rzecze 14 m, 7, 2359

+DLA|

že 
Co ja mam zro-

FORTEPIAN
mały, krzyżowy, znane;
zagranicznej firmy, oka-

Betting, Bliithner, Erard,
Fibiger, Rónisch i inne
sprzedaje na dogodnych
warunkach. H. Abelow,
Niemiecka 22, :

SKLEP
z łądnem urządzeniem, z
mieszkaniem i  wszyst-
kiemi domowemi sprzę-
tami, z powodu wyjazdu,
sprzedam tanio, Adres zyjnie, bardzo  tanio

sprzedam. Ul  Piłsud-
skiego 30 m. 23,

12AE „Dziennika

SRABOOEDAPZSIENOS
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wyczerpująco opracowanych

-miu klas szkoły powszechnej.

otrzymują co miesiąc,

Opłaty b. niskie, Prospekty darmo.

chłopiec   
  

  

 

  
     

 

  

WSZYSTKIE. ZDROJ
MINERALNE W boy

 

  

 

   

  
  

    
yj Polecamy

JUTRO dem 1m*, Sprzedam
na 9 '/g. Iniormację Po-; wykwalifik Ą

PREMJERA.| powska 26. | 2369—2 na фоще obiady, czy-
'RODOWITA NIEMKA m| sta, pilna, Wymagania

' ае znajomością шиву&і‚!\ RÓŻ skromne. Nieświeska

"b. nauczycielka  gimna-| NE || 16—8. 2379—0

zjalna w Wilnie, poszu* | AG

, kuje korepetycji ewen- po "r id

tualnie miejsca bony do
RE melas ek > NA UKOŃCZENIU Zaklad,

wyjazd. res; ul. Su- do sprzedania z dużym 2 3 ; .

bocz 5 m. 6-b. —3 placem. Saska Kępa 73| wiad = Pda kuаеоеенЕЙ у
o 2375| ada raz рап Кгоркай MAMOS144025

Kuono DE do towarzystwa; — Po-| 05 yk 8

g a W CET każę państwu coś, czego?

Sprzedaż na wieś, energiczna, su-| dotad jeszcze nikt na
Hira BA| mienna. Zgłoszenia: Wil-| Świeci? nie widział,
PLAC no, Stroma 2 m. 15, u p.| CZeś0, Potem już nikt] = Ta kobieta nie u- |

Montwiłłowej, 3—5 po-| Wiecej nie zobaczy! mie nic opowiedzieć, że-

przy ul. Zakretowej 14 WU południu. — To pna! e by se przesadzać...

do sprzedania,  Siera- ——2--|PSW AO 20 pls — Spytaj ją ile ma

į I $ haczy. lat.
kowskiego 21 m, 3 w gg. | W Centrum o 16 miesz- z ech ы ч

+2—3 pp. lub 7—8 pp. |kaniach i 2-ch sklepach Młoda = PE > 2S

a mę 4  dlugiem bankowym — O sto złotych? Stolarz
O Roe A niewielką a S Sai przyjmuje wszelkie ro- |

opłatą. > . 2
dakcji res w re-| dobremi referencjami] — A więc — ciągnie] boty wchodzące w za-

) 2364
ь

“| poszukuje posady samo- dalej pan Kiopka proszę| kres stolarstwa jak rów-

"EF dzielnej gospodyni do] Pairzeć. Biorę ten o-| nież reparacje i opako- |

Kupię samotnej osoby lub do rzech  rozgryzam  go..| wanie mebli. Wykonanie |

DOM DREWNIANY przedsiębiorstwo handlo| małej rodziny. Łaskawe Oto jądro! Przecie tego solidne, ceny niskie. ul

w dobrym stanie, może| we, lub przemysłowe,| oferty do Admin, „Dz.| iadra Git. jeszóże. nie| Miekiewiczą 24, m. 173
być niewykończony, na| Oierty sub  „Solidny*| Wil“ dla „Inteligentnej”. widział, bo było w sko-| J: Chmielewski. 812

przeniesienie, lub mate-| do Adm. „Dz. Wil,” y z rupce. Prawda? AA

rjał leśny dla domu. O- 2320 — A teraz zjadam to = М

ierty do Admin. „Dzien-| — ————— jądro i juž go wigcej ” A iar

nika Wileūskiego“ dla| PIANINA, fortepiany 3) * В л! nie zobaczyl eiZE ||

M. w. 2344—40|nowe i używane: Becker, Pan Kropka wygrał Ro E a[AM
zaklad! @ SĄ ŚRODKIEM

®

AAARAAAALLALAA Ab Ad 8

nauczycialkę,
posiadającą wieloletnią

p] praktykę, najnowsze me-
tody nauczania i język
polski Może do dzieci
w wieku przedszkola i
szkolnym. Chętnie na
wyjazd. Bliższe  infor-
macje w Administracji

= „Dziennika _ Wileńskie-
go“. 5

III,

   

 

  

 

     

 

     

    

 

    
   
   

 KOJĄCYM BÓL

SATA]
MIGRENA, NEWRALGJA 5

BÓLE ZĘBÓW
GRYPA, PRZEZIĘBIENIŻ

BÓLE: ARTRETYCZNE,

STAWOWE,KOSTNE”: 17
 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH. PROSZKÓ4

 
wORYGINALNEM OpAKOWA”|
Po 5 PROSZKÓW W PUDEŁ”
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