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dnia S-go grudnia o godz. 7 rano odbędzie się Msza
dalicyjnej przy ul. Królewskiej 9, Na

Przyjaciół i Znajomych
SODALICJA MARJAŃSKA PAŃ.

św. w Kaplicy So-
to nabożeństwo zaprasza Krewnych,

ZAMACH NA SEKRETARZA
Centr. Kom. Partji Komun.

MOSKWA. (Pat). Agencja TASS.
donosi: Dziś o godz, 16,36 został za-
bity z ręki mordercy nasłanego|
przez wroga klasy robotniczej Ser-!
gjusz Kirow. Zabójstwa dokonano
w śmachu sowietu leningradzkiego,
to jest w byłym instytucie Smolnym.
Sprawca zabójstwa został areszto-
wany. Władze ustalają identyczność
zamachowca.

Kirow należał do t, zw. starej
gwardji bolszewickiej. Był człon-
kiem partji komunistycznej od 1904
r, odsiadywał za nielegalną akcję
rewolucyjną długoletnie więzienie,
Po rewolucji zajmuje wybiine stano-
wiska w armji i partji. Ostatnio zaj-

TALLIN. (Pat). Wczorajsze po-
południowe posiedzenie wypełniło
exposć wiceministra Laretei o mię-
dzynarodowej sytuacji politycznej,
które uzupełnili ..swojemi.. uwagami
szefowie delegacyj iitewskiej i ło-
tewskiej. Ośrodkiem dyskusji była
sprawa paktu wschodniego, przy-
czem ustalona została zgodność sta-
nowisk trzech delegacyj co do tego,
że wobec niezmienionej sytuacji w
sprawie paktu wschodniego państwa
te nie widzą potrzeby rzwidowania
swego stanowiska w te; sprawie.
Dzisiejsze obrady poświęcone były
omówieniu możliwości rczszerzenia
współpracy gospodarcze; między
Łotwą, Litwą i Estonją, przyczem
dłuższą dyskusję wywołała sprawa
rozszerzenia klauzuli baityckiej w
wymianie gospodarczej między temi
państwami. Natomiast sprawa -
zgodnienia nomenklatury ustawodaw
stwa czekowego i wekslowego, jaik
również sprawą konwencji o ar-|
bitrażu i sądach polubownych nie|
spotkały się z większym sprzeciwem
i w zasadzie zostały przyjęte. Opra-
cowaniem projektów _ odnośnych
tekstów mają się zająć rządy po-
szczególnych państw. Wobec nie-
wyczerpania w dniu dzisiejszym po-

 
BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

donosi z Kowna: Urzędowo komuni-
kują, że dyrektorjat kłajpedzki zgło-|
sił dziś dymisję. Gubernator Kłajpe-!

PARYŻ. (Pat). Dziś podpisany:
został francusko - niemiecki układ|
handlowy. Układ ten ważny będzie|
tylko za okres trzech miesięcy. Za”|
chowuje on istniejący obecnie sy-|
stem: clearingowy, jednak  wprowa-|
dza doń dość znaczne zmiany. M. in.|
przewiduje odpowiednie srodkiza.|
pewniające utrzymanie równowagi
kompensacji. Ponadto układ regulu-|
je ostatecznie sprawę zaległych dłu-|
$ów przed 1/8 r. b. obliczanych na| 

mował stanowiska sekretarza cen-
tralnego komitetu partji komuni-
stycznej, sekretarza okręgowego
komitetu partji komunistycznej w
Leningradzie oraz członka central-
zę komitetu wykonawczego Z. S.

MOSKWA. (Pat). Z powodu za-
machu na Kirowa centralny komitet
partji komunistycznej wydał spe-
cjalną odezwę nawołującą ludzi pra-
cy do dalszej walki o triumf socja-
lizmu i o walkę o wytępienie
wszystkich wrogów klasy robotni-
czej. Kirow miał lat 47. Prochy
zmarłego złożone zostaną 6 grudnia
w murze Kremla,

 

Z konferencji bałtuekiań
rządku obrad konferencja przedłu-
żona została jeszcze o jeden dzień.

TALLIN. (Pat) W: tutejszych ko-
łach politycznych wywołuje __ duże
wrażenie zaakcėntowanie na dzi“
sie;szem rannem posiedzeniu konfe-
rencji znaczenia rocznicy zlikwido-
wania w Estonii w 1924 r, puczu lko-
munistycznego. Przewodniczący de-
iegacji łotewskiej oraz minister Lo-
zoraitis. zabierając w tej sprawie
głos dali wyraz radości z powodu
szczęśliwego odsunięcia niebezpie-
czeństwa komunistycznego, które
zagrażało niepodległości Estonii.
Dlatego też, mówił sekretarz Mun-
ters, dzień 1 grudnia powinien być
symbolem siły wewnętrznej narodu
estońskiego. Minister Lozoraitis pod
kreślił znaczenie solidarności bał-
tyckiej, dodając, że Litwa nie
opuszczała Estonji w radosnych ani
w ciężkich czasach. Dziękując za te
dowody uczuć przyjacielskich mi-
nister Seljamaa zaznaczył, że dzień
1 grudnia rzeczywiście dla Estonji
jest smutnem wspomnieniem, jed-
nakże i w tych ciężkich przeżyciach
są jasne chwile, do których zalicza
objawy solidarności i zrozumienie
zgrozy położenia, jakie minister
miał możność w okresie tych wy-
padków zaobserwować w Kydze.

 

Dvmisja dyrektorjatuw Kłajpedzie.
dy Novakas dymisję przyjął, poru-
czając dyrektorowi Rejżgisowi pro-
wadzenie agend urzędowych do
czasu wyboru nowego dyrektorjatu.
— Ž

Francusko-niemiecki układ handlowy.
około frs. 50.000.000. Znaleziono
również formułę pozwalającą na
zgodne z interesami Francja załatwie
nie sprawy zaległych długów, wyni-
kających z dotychczasowego układu
clearingowego.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritasu*.

 

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W sobotę, dnia 8 grudnia o godz. 12 i pół

w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1)

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
Prof. ROMAN RYBARSKI

Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

wygłosi odczyt pod tyt.:

GOSPODARSTWO a PRAWO
Wstęp wolny.

RON;

Wstęp wolny.
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| Z dniem 1 grudnia
urządzamy 

L Lyon
mowil

PARYŻ. (Pat) Rozprawa, nad
budżetem: ministerstwa spraw zagra-
nicznych, rozpoczęła się o. godz.
10.15 wieczorem.

Minister Laval wygłosił obszer-
ne expose, poświęcone francuskiej
polityce zagranicznej, Po podkreśle-
niu, iż interesy Francji są identycz-
ne z interesami pokoju, minister La-
val zauważył, że dia obrony jednych
i drugich trzeba, aby Francja była
sila, co złączone jest z koniecznoś-
cią utrzymania ładu wewnątrz pań-
stwa i zdrowych finansów. W Eur0-
pie panuje niepokój. W! tych. warun-
kach francuski minister spraz zagra-
nicznych musi postawić sobie za za-
danie doprowadzenie do międzyna-
rodowego pojednania przez organi-
zację  polkoju, Francja .nawiązała
rokowania z Włochami, które odby-
wają się w zadawalających warun-
kach i mają na celu przypieczętowa-
nie przyjaźni obu narodów łacińskich
Przez usunięcie wszelkich. trudności
ze współpracy obu.państw, będą one
mogły, w odnowionej atmosferze
przyjaźni i zaułan'a, wypełnić w zu-
pełności pokojową misję, z. której o-
ba kraje zdają sobie sprawę. Roko-
wania te nie odpowiadałyby swemu
celowi, jednocześnie nie ułatwiły
zbliżenia między Włochami a Małą
Ententą w szczególności zaś z Jugo-
sławją.

Rząd francuski nie może niczego
poświęcić ze swoich koncepcji, na-
wet na rzecz zbliżenia z Włochami.
Nic nie potraii zmienić naszej wier-
ności dla sojuszników, Siormułowa-
nie tego zapewnienia leży nam tem-
bardziej na sercu, że rozciąga się ona
na naród tak ściśle obecnie złączo-
nym z naszemi troskami i tak okrut-
nie doświadczonych, jak naród jugo-
słowiański, którego nieszczęścia nie
zdołały jednak podważyć jego za-
ufania i moralnej nieskazilelności,

Równocześnie odbywają się ro-
zmowy nad warunkami pakiu wza-
jemnej pomocy, któreby umożliwiły
osiąśnięcie zapewnienia pokoju na
wschodzie Europy. W! tych rokowa-
niach Francja nie daży do celów e-
goistycznych i niema żadnych ukry-
tych myśli an: zamiarów. Francja
jest gotowa sekundować tej polityce
poiednania ze wszystkimi rządami.
Tak skoncentrowana akcja w celu
zapewnienia pokoju nie może być
uważana za agresywne przedsięwzię
£ie, wymierzone przeciwko jakiemu-
kolwiek krajowi. Zwrócono się do
wszystkich . zainteresowanych i je-
szcze raz zwrócimy się do nich,
że istnieje jedna zasada, której ko-
nieczność każdy powinien uznać, a
jest nią zasada obecnych granic.
Ktokolwiek chciałby przesunąć je- całej Europy,

0 całokształcie

den kopiec graniczny, zamąci pokój| dzisić 

PO CENACH FABRYCZNYCH.

na kostjumy i palta męskie.

' Zadaje się pytanie, dokąd pro-
wadzi polityka stosowana od pew-
nego czasu wobec rządu sowieckie-
go! Z drugiej strny zadaje się rów-
nież pytanie, czy nie zamierzamy
prowadzić specjalnej polityki z Niem
cami? Mamy tylko jedną postawę.
Zaangażowani w akcji międzynaro-
dowej współpracy nie zamierzamy
zastąpić jej żadnemi układami dwu-
stronnemi. Sowiety są zupełnie zgod
ne z nami, co do koncepcji zbioro-

wego przedsięwzięcia, którego ini-
cjaiywę dzielą wraz z nami, Solidar-
ność iransusko - niemiecka powinna
być stosowana otwarcie na korzyść
wszystkich dla skonsolidowania po-
koju na wschodzie.

Niemcy zostały zaproszone i bę-
dą raz jeszcze zaproszore na tych
samych warunkach i z tego samego
tytułu do wzięcia udziału w tym
pakcie. wzajemnej pomocy, w któ-
rym mają zapewnione- uzyskanie
tych samych gwarancyj, jakie są
przyznane innym krajom. Kancierz
Hitler zapowiedział o swej woli po-
kojowej. Domagamy się od niego, by
przez przyłączenie się do polityki
prowadzonej przez nas na wschodzie
Europy, poparł swe słowa czynami.

Zawsze twierdziliśmy, że aby móc
naprawdę doprowadzić do ofrani-
czeń i redukcji zbrojeń musi być naj-
pierw zapewnione bezpieczeństwo.
2 braku wszelkich gwarancji ogól-
nej wzajemnej pomocy, w razie za-
miepokojenia w Europie, narody o-
bawiają się jeden drugiego, i nie
mogąc liczyć na inne siły zmuszone
są widzieć w rozwoju własnych zbro
jeń jedyny środek bezpieczeństwa.
Przez ustanowienie dośc rozległej
sieci paktów zbiorowych, dcbrowol-
nie i uroczyście zawartych, można-
by się było spodziewać powrotu za-
ułania między narodami, któreby
stanowiło wstęp do najpiękniejszego
dzieła europejskiego, t. j, do mięa
narodowego porozumienia dla ogra-
niczenia redukcji zbrojeń.

Wicekanclerz Bałdwin w Izbie
Gmin podkreślił, że panuje w jego
kraju zaniepokojenie o pokój w Eu-
ropie i wskazał na intensywne zbro-
jenia Niemiec naruszające przez to
klauzulę militarną traktatów. Wy-
bitny ten mąż stanu musiał sprecy-
zować nagle zarządzenie, przez któ-
te Wielka. Brytania usiłuje uchro-
nić się przed niebezpieczeństwem.

rozprawach nad budżetem
francuskiego -- ministerstwa wojny
powstała dyskusja na ten sam te-
mat. Problem ten $waraniujący po-
kój w Europie interesujewszyystkie
narody,

„Kanclerz e aświadczył, że
ejsze granice Niemiec są dla nie

$o wystarczające, Usprawiedliwiał je

 
„politykę ściasłej
istotną

Rekordowo Tanią Sprzedaż Płótna
fabryki KRUSCHE i ENDER oraz innych pierwszorzędnych firm

Polecamy również po cenach znacznie zniżonych materjały na suknie i palta damskie.—Stale nowości

BŁAWAT POLSKI—UI.Wielka 28. Tel. 15-92.
Zwiedzenie naszego bogato zaopatrzonego składu nie obowiązuje do kupna. !

„polityki zagranicznej Froncji
parlamencie minister Laval.

dnak swoją politykę wojskową, po-
wołując się na życzenie jego kraju.
Jakże będzie mógł powołać się on
jutro na podobne uzasadnienie, jeże-
li Niemcy, którym nic nie zagraża,
odmawiają wzięcia udziału w zbio-
rowej organizacji pokoju. Zadną mia-
rą nie zamierzamy poddać się sytu-
acji, jaką dla nas wytworzy takt
zbrojenia się Niemiec. Chcemy: wie-
rzyć, że Niemcy w chwili, śdy po-
twierdzą troskę o pokój, zrozumieją,
że uchylając się od przyłączenia się
do tej polityki współpracy, do któ-
rej są zaproszeni przez wszystkich,
mogą jedynie zwiększyć, wobec in-
nych narodów swoją odpowiedzial-
nosć moralną. Powtarzaniy, że jest
ta lojalne zaproszenie uczynione
Niemcom.

Między Francją a Niemcami nie
istnieją żadne zagadnienia terytor-
jalne. Sprawa Saary powinna być
rozstrzygnięta w sposób normalny i
zadawalający. dla obu naszych na-
rodów, Od Niemiec zależy, «by ple-
biscyt odbył się w warunkach pra-
widłowych. Z naszej strony nie po-
siadamy mnego życzenia. jak tylko
skuteczne zapewnienie wolności i taj
nosci giosowania.Z góry poddamy się
rezultaiom' plebiscytu, Wyrażamy
nadzieję, że porządek nie będzie za-
któcony.Ale jeżeli to nastąpi,to Fran
cja, jak jej to dyktuje owowiązek,
wezmie na siebie wszystkie zobowią
zania międzynarodowe. Żądamy za-
tem od wszystkich krajów utworze-
nia łącznie z nami policji dla zapew-
nienia porządku. Wyrażamy wobec
Niemiec i wszystkich nasze życzenia
bez żadnej ukrytej myśli. Nie wy-
rzekamy się naszych zobowiązań,
mamy do ochrony uprawniony inte-
res. Nasi przedstawiciele w Komi-
tecie trzech otrzymali instrukcje, a-
by zabezpieczyć obronę tych intere-
sów. SM PT

Rząd Republiki francusniej =
twierdza zarówno wolność procedu-
ry pokojujak i wiarę we współpracę
polityki międzynarodowej, której in-

m tystjm miódzie
pnie 0d trzech pokoleń.
asai iki
W tym roku grzecznym dzieciom |

 

Przyniesie moc prezentów św. Mikołaj
tylko z 'irmy

„T. ODYNIEC“
WILNO — UL. WIELKA 19. |

TEL. 4-24. !
Wysiawa serwisow — okazja taniego |
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OSTRZEŻENIE.

Trzaska, Eye | Michalski
Rsięgarnia Wydawnicza W WARSZAWIE

Powiadamia, iż nie należy nikomu
udzielać zamówień uni jakichkolwiex

wpłat, kto nie posiada
FIRMOwEJ LEG: YMACJI.

RODOOWEW"TOT"TORTY

Nowy Biskup diecezji
łódzkiej.

MIASTO WATYKAŃSKIE. Pat. —
Papież przeniósł biskupa Bronisława
Jasieńskiego z diecezji sandomier-
skiej do diecezji łódzkiej.

-———

Dyskusja.
PARYŻ. (Pat), W dyskusji nad

budżetem ministerstwa spraw za-
granicznych w czasie nocnego po-
siedzenia izby deputowanych prze-
mawiał m. in. deputowany Franclin-
Bouillon. Mówca wykazywał, że nie
może być porozumienia z Niemcami
hitierowskiemi i zaznacza, że można
było wierzyć jeszcze Niemcom z
okresu konstytucji wejmarskiej, ale
nie Niemcom Hitlera.

Deputowany Goy odpierał zarzu-
ty postawione mu przez mówców.
Udał on się do Niemiec, pragnąc
przysłużyć się pokojowi i zaznaczył,
że Francja nie może położyć kresu
zbrojeniom .- niemieckim 1 dlatego
winna dążyć do porozumienia z
Niemcami wszczynając wstępne roz-
mowy.

Przewódca — socjalistów Blum
krytykował ustrój hitlerowski, który
uważa za jeden z objawów barba-
rzyństwa. Od ustroju tego, zdaniem
mówcy należy się oddzielić specjal-
nego rodzaju kwarantanną.

wodniczący komisji spraw
zagr. izby dep. Bustid omowił spra-
wę zbliżenia francusko - włoskiego
i podkreślił, że obecnie należy
przejść z dziedziny uczuć do kon-
kretnych realizacyj. | Zbiiženie z
Wiochami nie može jedrak zmusiė
Francji do porzucenia sta.ych przy-
jaźni ani do zaniedbywania obo-
wiązków międzynarodowych i włas-
mych imteresów. WI sprawach pol-

 

cja nie żywi do nikogo zgóry po-
wziętego uprzedzenia. Obecnie sto-
sumki trancuska - polskie przecho-
dzą okres przejściowy i prace bę-
dące w toku nad dojrzewaniem tych
stosunków ujawniają postępy i
znaczną poprawę. Obustronna dobra
wola niechybnie wyjaśni sytuację.
Co się tyczy stosunków z ZŚRR, to
opinja francuska mie jest należycie
pomformowana o całości: tejsprawy.
Stąd pochodzą obawy jednych i
zbytnie angażowanie się drugich.
cwca uważa za konieczne wy- strumentem najbardziej  wykwalifi-

kowanym zostaje nadal Genewa. W
ten sposób zapewniamy ciąglość poli
tyki francuskie: i przynosimy wszyst
kim. sojusznikom ° przyjaciołom gwa
rancję naszej żywej i pełnej zaufania
aktywności w Genewie. Najbardziej '
miarodajne głosy w Londynie za-
pewniły ostatnio o podobnej wier-
ności Wielkiej Brytanji dla zasady
zbiorowej organizacji pokoju, jaką
daje Liga Narodów. Możemy sobie
powinszować tego, że zupełna wspól
ność poglądów w tym względze po-
zwoli 2 wielkim państwom demokra
tycznym na zachodzie rozwijać, w
obecnych trudnych okolicznościach,

acy, co jest
rękojmią pokoju Europy,

jaśnienie tej sprawy.
|, Po przemówieniach talku depu-
towanych, którzy głównie omawiali
stronę cyfrową budżetu minister-
stwa, debatę przerwano.

Etha afery Stawiskiego,
'© PARYZ. Pat. Znany z afery Sta-
wiskiego i sprawy o zamordowanieradcy Prince'a inspektor pelicji Bon-
„Ay został dziś aresztowany pod za-
rzutem korupcji.

Pospoliie roczenie oświatowe
członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!

иии NEDLI

skich dep. Bastid zaznacza, że Fran-
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Ulgi czy zagłada?
Myhł się, kto mniemał, ze rozpo

rządzenie Pr. Rz. z moq ustawy z

z 24.X. 34 (Dz. Ust. nr. 94, poz. 841)

o uporządkowaniu długów roini-

czych wywołała uczucie ulgi: sieje

ono postrach w kraju.

Nie ma ono równej miary dla

wszystkich gospodarstw. Podzielo-

no je (art. 3-ci) na krzy grupy: A do

50 ha, B do 500 ha, C ponad 500 ha,

gruntów rolnych i leśnych razem,

przyczem ministrowie skarbu i rol-

nietwa mogą w niektórych okrę-

gach, wedle uznania, podwyższać te

granice A do 100 ha a B do 1000 ka.

Im wyżej, tem gorzej w tem rozpo-

rządzeniu.
Nawet dla małej własności ziem-

skiej (A) powstać mogą pewnetrud-

ności. Wynikają one z postanowie-

nia, że po rozłeżeniu spłat na 14

lat w ratach półrocznych (art. 41)

niezapłacenie dwu kolejnych+ rat

(art. 47) sprawia, iż ulga odpada i

dług staje się natychmiast płatny w

całości. Dzisiaj, gdy mali rolnicy

nie mają pieniędzy na najniezbęd-

niejsze wydatki i na bieżące podat-

ki, często mogą nie sprostać płatno-

ści.
WI rzeczywistości jednax  rozpo-

rządzenie to swemi... ulgami godzi

w średnią (B) i większą (C) wła-

snošė.

Konwersja długów rolniczych na

kredyt długoterminowy w_ listach

zastawnych, dopuszczalna jest (art.

19) w A iB dla zadłużenia do 50

proc. wartości szacunkowej a dla ©

do 1000 ha do 40 proc., ponad 1000

ha zaś tylko do 30 proc. Na dobitkę

przeprowadza się (21) nowe oszaco-

wanie gruntów, według obecnych

warunków, czyli obniża się je о-

gromnie, a temsamem zadłużenie

stanowić będzie większy procent

wartości. Co zaś najbardziej razi,

to danie ministrora prawa (art. 19)

jodnoszenia granicy z -30 pioc. i 40

proc. do 50 proc. w. poszczególnych

zarządach, co stwarza nierówność

: dowolność, nie mówiąc już o tem,

że instytucja kredytowa może bez

podania powodów (art. 22) odmówić

konwersji komu chce, a wiadomo,

Że instytucje te zależne są od władz

państwowych.
Ulgi zaś, polegające na rozioże-

niu płatności na 14 lat w 1atach pół-

rocznych, dostępne dla grupy A za-

wsze z samego prawa, bętią dla gru-

py B, tj. od 50 do 500 ha dostępne z

samego prawa tylko (art. 48), ieśli

zadłużenie nie przenosi 75 wartości,

według obniżonego szacunku, a dla

grupy C, tj. ponad 500 ha z samego

prawa (ant. 40) wogóle nie są do-

stępne. Mogą, ale nie muszą, być

one przyznane grupie C przez

urzędy rozjemcze (art. 49) čia ma-

jątkow do 1000 ha przy zadłużeniu

nie przenoszącem 50 proc. wartości,

ponad 1.000 ha tylko 40 proc., a po-

nad 2.000 ha tylko 30 proc. wartości,

zawsze według szacunku obniżone-

go. przy którym procentzadłużenia

wzrasta. Znaczy to, że przeważna

część większych majątków, jako za-

dłużonych dziś ponad 30 lub 40

proc. wartości wedle mowego sza”

cunku, wyłączona jest wogóle z

tych ulg.

! Natomiast już tylko do  gospo-

darstw B i C odnoszą się dalsze po-

<tanowienia, dotyczące nie ulg,

lecz... ikwidacji gospodrsiw, co tak

się odbywa, jeśli mającek В tj. do

500 ha jest zadłużony ponad 75

proc. wartości, a majątek C w mia-

rę wielkości jak wyżej, ponad 50

proc., 40 proc., lub 30 proc. warto-

ści:
„ 1. Wierzyciel, lub władza skar-

bowa za roczną już zalegiość podat-

ków, zgłasza wnioseko postępowa-

nie ukiadowe, w okresie ao trzech

lat od wyjścia rozporządzenia do

urzędu rozjemcześo Z wzmocnio-

nem (art. 66) przedstawicielstwem

urzędowem. Do układu niedochodzi

łatwo, gdyż uprzywilejowani wie-

-zyciele pierwszych 50 pioc. roz-

strzygają (art. 83 1 89), a dla nich

korzysiniejsza jest likwidacja. Jeśli

zaś de ukiadu nie doszło w ciągu

pół roku, lub jeśli nie zostaś on za-

twierdzony, lub został unieważnio-

ny przez urząd rozjemczy, następuje

likwidacja przymusowa niezmiernie

szybka, be oszacowanie ao miesią-

ca, a licytacja w ciągu dwu następ-

nych miesięcy.

2. W licytacji eena wywołania

(art. 94) obniżona jest do 50 proc.

wartości w terminie, a do.30 proc.,

w drugim. Pon:'eważ zaś odbywa się

to na podstawie .iowego szacunku

obriżonego, jest to za bezcen.

dodatiku jest to odstępstwem od 3/4

12/3 wartości dla ceny wywołania

w licytacjach według kodeksu cy-

wilnego. A wreszcie Skarb Państwa

iP. Bank Rolny ma prawo pierwo-

kupu lub przejęcia na własnuść ma-

jątku za cenę licytacyjną 50 proc.

wartości szacunikowej, płacąc nie

gotówką, lecz papierami.

3. Następstwem zwyczajnem bę-

dzie utrata majątku za cenę, nikłą

która wystarczy ledwie na pokrycie

należności skarbu i pierwszych wie-

rzycieli, z krzywdą dalszych, pozo-

stających ze swemi roszczeniami

wobec dłużnika, pozbawionego wła-

eności.
Rażący jest nagły zwrót, jaki

stanowi to rozporządzenie, gdyż

jeszcze rok textu usiawa 0 Banku

w

Ww | materjał do rozmów, dziś natomiast

Wobec rozdźzwięków między kon-

serwatystami i sanacją żydowski

„Nasz Przegląd“ zamieszcza atty-

kuł pt. „Zmiana karty”.
Od kilku miesięcy krążą pogłoski, że

konserwatyści zamierzają opuścić blok rzą-

dowy i stanąć samodzielnie do wyborów.

Wiadomości te nie odpowiadają prawdzie.

Obóz zachowawczy w Polsce nie może w

tej chwili opuścić rządu, lub B. B. Aby po-

rzucić jednych, należy znaleźć drugich, do

których można byłoby się przytulić. Widoki

na nowego, mocnego sojusznika są bardzo

nikłe, a samodzielne maszerowanie oznacza

całkowitą zagłade polityczną.

Raczej należałoby przeczekać w obozie

rządowym, bo przyszłość nie przedstawia

się tak groźnie, jak teraźniejszość. Za rok

powołany zostanie nowy senat. Dwie trzecie

senatorów wyjdzie z wyborów, ale jedna

trze ia zostanie powołana przez Prezyden-

ta.

Jeśli trudno jest narzucić wyborcy kan-

dydaturę jaśnie pana, to łatwiej będzie

wskórać na Zamku, by możni panowie za-

siędli w senacie dla dodania blasku tej

zblakłej i zwietrzałej w Polsce instytucji.

Konserwatyści liczyć mogą również; że

uda się przekonać pewne czynn xi o konie- |

czności zmiany ordynacji wyborczej do Sej-

mu, o wprowadzeniu jednomandatowych |

okręgów. Kilka drobnych konces:j wkon-|

stytucji i ordynacji wyborczej, a  wró ić

można całkowicie do pięknych austrjackich

czasów, gdy namiestnik galicyjsk: rozdawał.

mandaty, a wybory jedynie potwierdzały |

decyzję władcy. |

„Nasz Przegląd” przypomina, że,

 

BERLIN. (Pat). W sprawie wy-,

danych przez komisję rządzącą za-,

głębia Saary ograniczeńwjazdowych

niemieckie biuro informacyjne po-

daje oświadczenie ze strony kompe-

tentnej, w którem  zaznacza m. in.,

że zarządzenie to pociągnie za '

niewątpliwie sparaližowanie komu- |

nikacji pomiędzy  terytorjum Saary,

a szsiadującemi krajami, Należy z,

całą powagą postawić pytanie, czy.

rzeczywiście niezbędne było, aby,

już w czasie świąt Bożego Narodze- |

nia ogłosić na terytorjum Saary tego,

rodzaju stan wyjątkowy i czy wo-

gėle można usprawiedliwić względa-|

mi g darczėmi i psychologiczne-

mi odciągie terytorjum zagłębia na,

tak długi okres, Zamiast oczekiwa- '

PARYŻ. (Pat). Premjer Flandin

przyjął onegdaj po południu ambasa-

dora Rzeszy niemieckiej w Paryżu

Kestera. o
PARYŻ. (Pat). W, kołach dobrze

poinformowanych  podkieślają, że

Ribbentrop nie starał się dotychczas

o przyjęcie przez ministra Lavala.

O ile więc nie wyraził on tego žy-

czenia wczoraj, to do rozmowy z

francuskim min, spraw zagranicz-

nych nie dojdzie. W tym wypadku

wizyta Ribbentropa: zachowałaby

ściśle prywatńy charakter. W ko-
iach byłych kombatantów podkre-.

PARYŻ. (Pat), Pisma donoszą,
że von Ribbentrop po przyjeździe

do Paryża uległ wypadkowi samo-

chodowemu, kaiecząc sobie rogę. W

kołach dziennikarskich krąży pogło-
ska, że Ribbentrop obecny był wczo-

raj w izbie deputowanych:w czasie.

przemówienia ministra Lavala, Ww

Hin, Gaebhels 0
BERLIN. (Pat) Niemieckie biuro

korespondencyjne donosi ze Szcze-
cina, że minister propagandy dr.

Goebbels wygłosił na wielkiem zgro-

madzeniu przemówienie, w którem

mawiązując do. sprawy  rozbrojeń,
oświadczył, że każdy inny kraj ma

armję zdolną do prowadzenia wojny.

Niemcy chcą również miec armię,

aby zapobiec wojnie. Dopóki w ceń-

trum Europy istnieje 66-miljonowy

naród; całkowicie pozbawiony bro-
ni, dopóty to stanowić będzie dla

jego sąsiadów jedynie zachętę do

najazdu wojennego. Świat nie dozna
uspokojenia, dopóki Niemcy nie bę-
dą rówrouprawnione pod względem
uzbrojenia. Dopiero wówczas bę-
dziemy mogli zacząć rozmawiać.

Również wówczas kwestja rozbro-

jeniowa stanowić będżie właściwy

możemy się zapytać, dlaczego mamy
się rozbrajać. Gdy inni nozbroją się
do naszego poziomu i będą chcieli

NIK 89 TOGOLZY STAIO

Akceptacyjnym pomagała  wlašci-

cielom zadłużonym od 35 proc. do
75 proc., czyli zadiużenie poniżej 35
proc. uważała za nieznaczne, a te-

raz przy zadłużeniu 30 proc. i to z
obniżonym szacunkiem grozi gospo-

darstwu likwidacja. :

‚ Когроггайгетме nr. 841 nie roz-
wiązało trudnej sprawy, uporządko-
wania długów z uwzględnieniem

praw wierzycieli i możności dłużni-
ków, a nad warsztatami rolniczemi
zawiesiło złowrogą niepewność ju-

SS IAE

„Ograniczenia wjazdowe na teren
Saary.

Rozmowy francusko-niemieckie. |
ślają również nieoficjalny charakter|-

Ribbentropp w Paryżu.

zbiojeniach Niemiec

DZIENNIK MILERSE! |

prasy.
Konserwatyści i BB.

prezes klubu B.B., płk. Sławek jest

przyjacielemKonserwatys
tow.

Mówiono o nim cichaczem, że marząc

o karjerze napoleońskiej dla swegc mistrza,

iė ustrój Polski we wszyst
pragnąłby ozdobi 3

przezfrancuskie
kie ornamenty wymyślone

k

go wodza, že układając konstytu ję miał

przed oczyma różne wzory bonapartowskie:

chciał reżym oparty 9 zbrojną zasługę le-

gjonistów uświetnić tlichtrem kesbów, nie

cofając się nawet przed ewentualnością

zdobycia dla swego przyjaciela, wodza na-

ZWY! Ci polaków.

Kto śnił i marzył w ten sposób, ten nie

opuścił konserwatystów.

Obecny „liberalny kierownik

„N. P.“ može ulec zmianie, co rów-

nież powinno być pociechą dla kon-

serwatystów:
:

Czynnik deczdujący,  g0424€

zmianę gabinetu, przeprewadza zmianę war

ty, a usuwając w cień jednych, rzucając peł

ne światło na drugich zmienia miejsce i kar

ty w tej drugotrwałej, męczącej grze, nie

wyrzekając się celu. W. ostatniej wycieczce

kolejowej Radom — Miechów dwaj byli

premjerzy Sławek i Prystor towarzyszyli

premjerowi Kozłowskiemu.

Karta może się odwrócić pewyborach

sejmowych. Przy budowie jakiejś odnogi do

Dzikowa pojedzie premjer Sławek, a towa-

rzyszyć mu będą Frystor, Kozłowski i ewen

tualnie Radziwiłł. Logika faktów związała

ten reżym w węzeł dozgonny z konserwą i

żaden kodenks małżeński proiescra Luto-

stańskiego nie uchyli ważności. tego natu-

ialnego małżeństwa.

się na

nego uspokojenia na czas piebiscytu

zarządzenie tego rodzaju wywołać

może ostre zbyteczne rozdiażnienie

i przedwczesne podniecenie atmo-

sfery wyborów. Nie leży to w in-

teresie ani ludności ani władz ple-

biscytowych. Zarządzenie to z uwagi

na swoje bralki wymaga bezwzględ-

nej rewizji. O ile ono niema być u-

ważane za ostatni akt samowoli wo-

bec naturalnego związku łączącego

Saarę z macierzą niemiecką, to

oczekiwać należy, że te same zarzą-

dzenia zastosowane będą z. równą

siłą do ruchu granicznego z Francją

oraz że tam również zabezpieczy

się bezwzględny nadzór, którego

dotychczas zupełnie brak.
`
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podróży von Ribbentropa, któremu

towarzyszy Robert Oberiindorten,

przywódca organizacji byłych kom-

batantów Rzeszy, i twierdzą, że von

Ribbentrop wraz ze swym towarzy-

szem przybył do Paryża celem re-

wizytowania deputowanego Goyax

i radnego Monniera. Von Ribbentrop

i Oberiindorien byli gośćmi deputo-

wanego Goya na śniadaniu, wktó-

rem wzięli udział przedstawiciele

różnych stowarzyszeń byłych kom-

batantów. .

dniu dzisiejszym po śniadaniu u dep.

Goya i przeprowadzeniu kilku roz-

mów wysłannik Kanclerza Hitlera

wyjechał z powrotem do Berlina,

Ponowny jego przyjazd do Paryża,

już w t-wie ministra Hessa, spodzie-

wany jest 12 grudnia.

prowadzić dalej rokowania rozbro-
jeniowe i wciągnąć nas do tych ro-

kowań, wówczas wystarczy wezwa-

nie telefoniczne. Wspominając 0
kwestji kościeinej, minister zauwa-

żył m. m., że, jeżeli kościół chce da-

lej toczyć swe spory: przed narodem

niemieckim, to może 'to uczynić tyl-
ko pod dwoma warunkami: 1) że

państwo nie poniesie przytem żadnej
szkody i 2) że nie nastąpi to w sa-
lach zgromadzeń publicznych lecz w
gmachach koscielnych. Nie mamy
ambicji wstępowania na ambony,
ale nie zniesiemy, aby wchodzono
na nasze mównice, gdyż przedsta-
wiciele
do roboty. Naród 66-miljonowy nie
może mieć 28 kościołów krajowych.
Czas zjednoczyć je w jednym wiel-

kościoła nie mają tam nic|:NA

Sanacyjna humorystyka.
Wiadomą jest rzeczą, że najlep-

dowcipne powiedze-
zawodo-

raczej

przez tych zawodowych podchwy-

cone u zwykłych śmiertelników w

postaci t. zw. mimowolnego  humo-
odpowied-

sze „kawały”,

nia itp. nie pochodzą od

wych humorystów, ale są

ru, a następnie dopiero

nio spreparowane i wykończone.

Dla tych zawodowych

mimowolnego humoru

sprawy, a mianowicie książki p.

Wasilewskiego pt. „Skład

wościowy państw

wydanej nakładem

Omawiana jest na

nów, hołdujących tej samej „ideo

logii. A j

sputa „zaprzyjaźnionyc: ы

Dajemy głos „Kurjerowi .

„Gdyby p. Catowi

objektywne wyświetlenie

nie zaś ©
lub Ordynarną napaść na

instytucję badawczą”...

„Zarzuty p. Cata

zuj j ignorancji p.

brania mu subsydjów czy pensji

napaści na Instyt.

Będziemy mieli |
nową pisownię.

sowni polskiej, nareszcie Się

czy. Pisma stołeczne donoszą,

rewizja zasad

przeamiotem obrad.

cemji Umuejętności,

Polskie;

zaprosia

w Poznaniu,

ku Nauczycielstwa, Polskiego,

skiego

Polskich, Komisja złożona z prze

stawicieli _powyższych

oraz delegatów Ministerstwa w

i O. P. zbierze się w drugiej

grudnia na pierwsze

Zadaniem! komisji

terwencja dotychczasowych

ortogratji ale ich rewizja

szczególnie w
nych, w „których zasady pisowni

wa obywatelstwa.

Zbyteczny wyjazd

łądka, jelit, wą!

nych kim kościele Rzeszy.

WARSZAWA. (Pat). Dnia 30.11
wyjechała do Londynu delegacja

polskich przemysłowców węglo-

wych oraz dyr. departamentu górni-

czo-hutniczego ministerstwa prze-

mysłu i handlu Czesław Peche.Dnia

3 grudnia rozpocznie się prowadze-

TOKIO. (Pat) Nota wręczona

przez ambasadora francuskiego ja-

pońskiemu ministeowi spraw zagra”
nicznych w rwie wa-

szyngtońskiego głosi, że Francja ża-
łuje, że nie może |  dra.

„ Stanisław Stroński,
inicjatywy ja jej, aczkolwiek

przeciwna jest systemowi procento-

 
 

rzyłączyć się do:
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Polsko-angielskie porozumienie węglowe
pół miljona złotych dla uzdrowiska.

Z pieniędzy tych miano wybudować

piekarnię miejską. Pieniądze zosta-

nie dalszego ciągu rozmów z przed-| ty podjęte przez Górzyńskiego, ale

stawicielami brytyjskiego przemysłu| w jaki sposób je użyto, nie wiadomo.

| węglowego, zaczętych w pierwszej|Nie wiadomo również czy wpłynęły

| połowie listopada w Polsce, a mają-| one wogóle do kasy magistratu.

cych ra celu zawarcie polsko-an-| losach tei sumy rozstrzygnie praw-

gielskiego porozumienia węglowego.|dopodobnie badanie ksiąg. W kaž-

 

Francja wobec układu waszyngtońskiego
wego ograniczen'a jednostek mor-

skich. System ten uniemożliwił już
Francji wzięcie udziału w traktacie

londyńskim. Wi zakończeniu nota
życzenie, by Japonja zdo-

łała doprowadzić do układu o jalko-

ści tonażu okrętów i kalibrze armat.

wyraża

humory-

stów niewyczerpaną studnią takiego
może być le-

ktura niektórych pism sanacyjnych.

a w szczególnośc: „Słowa” i „Kur-

jera Wileńskiego”. nieprawdziwe w celu szkodzenia in-

Niedalej, jak w dniu wczoraj-| teresom Państ:va Polskieżo, podlega

szym, znajdujemy w „Siowie“ arty-| karze więzienia do lat 10“.

kuł pt. „Czy to ujdzie bezkarnie?" A więc okazuje się, że to już

a w „Kurjerze Wileńskim” art. pt. niebyle co, bo kryminał. i nawet o-

„O p. Cacie słów parę". koliczności łagodzących nie będzie,

Obydwa artykuły dotyczą jednej
L.| całą sprawę, oskarżając Instytut Ba-

narodo-
europejskich"

Instytutu Badań

Spraw Narodowościowych i niezbyt

fortunnej mapki, dodanej do tej] niestety, tę naszą łagodzącą  inter-

pracy. pretacją odrzuca Instytut Badań

Sprawa, iakby pozornie się zda-| Spraw  Narodowościowych, twier-

wało, wyraźnie naukowa, poważna.

łamach dwóch

zaprzyjaźnionych politycznie orga-

zobaczmy w jakim tonie

prowadzona jest ta „naukowa dy-
organów.

chodziło 0
prawdy,

dziennikarską sensację,
niemiłą mu

świadczą 0
redaktora

„Słowa” na punkcie stosunków  et-

nograficzno-językowych ziem kreso-

wych”...
WE Cat w Nr. 304 „Słowa”* po-| czoła nad tą mapą, to trudno mu

wtarza znowu dawne kłamstwa... i| zarzucać tylko nieświadomość, lub

dodaje nowe..." błąd przez niedopatrzenie.  Innemi

Wzmiankowany artykuł Kkończy|słowy, to my broniliśmy Instytut,

się ustępem: chcieliśmy zmniejszyć jego winę, a

„Nie będę wzywał „w interesie

dobra publicznego” — wzorem P.

Cata — jego chlebodawców do ode-
re-

daktorskiej, ani nie życzę mu „aby

w 24 godziny wyleciał z zajmowanej

posady” (jak pisze o kimś w swej

Badań Spraw Naro

„dowościowych), nie mogę jednak nie

wyrazić głębokiego ubolewania, że

 CYWZECARKOPCACROWEWоСнН |:A

Chace obecny, panujący w pi-
skoń

że

ortografi stanie się
Aka-

która rozpisała

w tym. celu ankietę wśród — пауро-

ważniejszych instytucji naukowych

w Polsce. Do udziału w obradach

Polska Alkademja  Umie-

Towarzystwo Naukowejętności kończy

Kwowskie, Towarzystwo Naukowe |komla 3/15 września 1862 . Lepiej.

Warszawskie, Poiską Akademję Lir| by jednak było gdyby przestudjował

ieratury, AkademjęNauk Iechnicz"| życiorys Syrokomli”.

nych, lowarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Przyja-

ciół Nauk w Wilnie, Towarzystwo

Nauczycieli Szkół Wyższych, ">ol

"Towarzystwa Wydawców

Książek i Związku Dziennikarzy pe, jak to uczynią one w terworze,

instytucji
R.|ki czy dwie kucharki.  Psychołogja

połowie
posiedzenie.

będzie mietylko in
zasad

idąca w

kierunku daleko idącego uproszcze”

nia prawideł pisowni i zapewnienia

# ] ższej i - so już dziś burmistrza
jej jak. najdłuższej trwałości, Usta Afera słynnegojuż

lenie nowych zasad pisowni ma u- Otwocka, Górzyńskiego, zatacza co-

un lujący obecnie zamęt i nie-

Sodrolitość = ortografji polskiej azyński nie ma żadnego wykształce-

й ikach szkol-|nia i nie skończył nawet szkoły po-

roku 1918 nie znalazły peinego pra-|w „Kurjerze Porannym!

——————————
—

zagranicę! Zbyteczne

a ie zagranicznych batmineralnych

i soli przecz jących. — sze mam

i sok BzeG ODA GORZKA, MORSZYŃSKA
TURALNA SÓL MORSZYŃSKA są

niezastąpionym lekiem w schorzeniach 20-

troby | nadmiernej otyłości.

Do nabycia w aptekech i składachSE

 

- —

poważna kresowa grupa społeczna

używa do obrony swoich interesów

właśnie p. Cata".
A teraz dajmy głos „Słowu” P.

Cat, stwierdziwszy, że odpowie-

dzialność za niefortunną mapkę spa-

da na p. dyr. Paprockiego oświad-

cza, że wydanie lakiej mapki moż-

na nazwać „wiadomością niepraw-

dziwą' i równocześnie pizypomina,

że polski Kodeks Karny w swoim

art. 109 powiada: „kto, będąc oby-

polskim, rozpowszechnia
zagranicą wiadomości

„Į waielem
publicznie

bo p. Cat chciał złagodzić i uprościć

dań Spraw Narodowościowych o le-

„|nistwo i wynikające z tego lenistwa

lekkomyślne przedrukowanie jakiejś

mapy, wydanej w Niemczech. Ale,

dząc w swojem sprostowaniu, że:

„Nieprawda jest, jakoby ta mapa

powstała w ten sposób, że Instytut

.| przedrukował wydaną w Niem-

czech mapę podziału narodowo-

ściowego Europy, wprowadzając do

miej zaledwie minimalne i & niesły-

chaną nonszalancią zrobione korek-

ty”, — natomiast prawdą jest, že

przy opracowaniu tej mapy orjenta-

cyjnej posługiwali się autorzy m. in.

kilkoma mapami zagranicznemi, z

których atoli ani jedna nie była wy-

dana w Niemczech”.

„Słowo' kończy swój artykuł

następującą charakterystyką Insty-

tutu.
„Jeśli Instytut pracował wpocie

Instytut kierowany ogólną polską

brzydką cechą blagi, swoją winę po-

nad miarę i niezasiużenie powiększa.

Nie idziemy jednak w oskarżeniu

Instytutu tak daleko, jak Instytut

idzie w sa! arżeniu, i nadal za-

rzucamy mu tylko lenistwo i niedo-

patrzenie”.
W tym samym numerze „Stowa“

omówiony jest antykuł jednego z fi-

larów: „Kurjera Wileńskiego , p.

Hulewicza, zamieszczony w jednym

z kalendarzy na r. 1935.
WI artykule swoim p. Hulewicz

nie wykazał dobrej znajomości sto-

sunków wileńskich w epoće popo-

wstaniowej, w: szczególnosci zaś nie

-|wie, że Syrokomla zmarł pized po-

wsianiem 1863 r.

Wobec tego „Słowo” pisze o p.

Hulewiczu:
„Współczesny

pisząc o mieście,

ignął sercem na

poeta tutejszy,
do którego „przy-
zawsze”, powinien

był pójść na Królewską, zadrzeć

głowę dogóry : przeczytac: „Tu za-

żywot Władysław Syro-

Dyskusja między „Siowem” i

„Kurjerem Wileńskim" przypomina

"rozmowę” dwóch skłóconych przy-

iaciółek. Najzawziętszy wióg nie

wypomni nigdy tak boleśniewszyst-

kich słabych punktów jedne, i dru-

nie odgrywa tu już zupeinie żądnej

roli, czy w grę wchodzą dwie artyst

kłótni jest zawsze jednakowa.

 URYGADEKKAEZNE RCK STORESRAS

8. burmistrz Otwocka
zdefraudował pół miljona.

raz nowe kręgi. Okazuje się, żeGó-

wszechnej. Artykuły, któe ogłaszał

' o potrze-

bach i znaczeniu uzdrowiska Otwoc-

ka pisała podstawiona przez niego

osoba, gdyż pasi G., burmustrz, nie u-

miał sklecić najprostszego zdania.

Artykuły te opłacano z funduszów

dyspozycyjnych magistratu, które

wynosiły 20.000 rocznie.

W toku dalszego dochodzenia

prowadzonego energicznie przez sę-

dziego śledczego okazało się, że na

parę dni przed uwięzieniem Górzyń-

ski przeprowadził sprawę pożyczki

z

dym razie już w tej chwili można

powiedzieć, że suma nadużyć rośnie

niemal z każdym dniem.

Starania obrońców o pa

Górzyńskiego za kaucją nie dały

rezultatu. Sędzia śledczy

nietylko, że nie godzi się na przed-

terminowe zwolnienie, ale również

mie dopiszcza obrońców do uwię*

       
   
  
    
   

"| stat zakwestjonowan
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ajwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko rośliane PIGUŁKI

KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu,

Pudełko zawierające 30 piguiek —

zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach

24.51/10/P..Z.A./1/34/25,

Utarzenie zasług prot. Ol.
Z inicjatywy Wileńskiego Kola

Tow. Filologicznego odbyło się 1

grudnia w uli Uniwersytetu uro-

czyste posiedzenie Koła poświęcone

uczczenia  3Oletniej działalności

aaukowej i nauczycielskiej prof. fi-

lologji klasycznej w WileńskimUai-

wersytecie, d-ra Jana Oki.
Dzał:laość tę  zobrazował w

nbszernem przemówieniu nacz.

Bobko wiceprezes Wil. Koła Tow.

Fil. Poczem przemawiał w imieniu

Wydziału humanistycznego dziekan

prof. Kridl, z ramienia Tow. Przyja-

ciół Nauk rektor Zdziechowski, do-

cent dr. Safarewicz, jego były uczeń,

tudzież akademik Kryłow. Zebranie

skupiło około 200 osób pi zyjaciół i

uczniów protesora i było wyrazem

prawdziwego uznania dla zasług Ju-

bilata.
Po zebraniu odbył się bankiet w

sali George'a, który w serdecznym

nastroju przeciągnął się do północy.

Piękne przemówienia wygiosili ks.

Falkowski, prorektor Czeżowski,

dziekan Wróblewski, tudzież w jęz.

łacińskim p. Szakienowa i prof. No-

wowiejski.

W odpowiedzi cSłowu»

 

„Słowo” wyraża zdziwienie, że

deklaracja Koła Narodowego, od-

czytana na posiedzeniu Rady Miej-

skiej w dn. 29 listopada nie została

wydrukowana w całości w „Dzien-

wilku Wileńskim, lecz, że pewien

ustęp został w druku opuszczony.

Zdziwienie „Słowa* byłoby na

miejscu, gdyby nie fakt, że w Pol-

sce w ogólności, a w Wilnie w szcze

gólności, praktykuje się  konfisko-

wanie czasopism, o czem „Słowo

wie doskonale. Pisanie rozmyślnie

artykułów, wiadomości itp. dia kon-

fiskaty, czyli dla wyłącznej wiado-

mości p. ieferenta prasowego mija

się z celem, któremu służy prasa.

Pomeważ jeden z usiępów 0-

świadczenia Koła Narodowego  zo-
przez Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej, który

stwierdził, że go — przy umieszcza-

miu oświadczenia w  protokule —

skreśli, więc było rzeczą oczywistą,

że całe oświadczemie % racji tego

ustępu może być w  drususkonti-

skowane.

A czy byłacy skoniiskowane

słusznie, czy niesłusznie o tem po-

lemizować z prasą sanacyjną nie mo

żemy i to z powodów, które „Sło-

wu'' wiadome są nie mniej, niż nam.

Dla Redakcji „Dziennika Wileń-

skiego'' umieszczenie oświadczenia

Koła Narodowego nawet bez tego

ustępu miało znaczenie i diatego zo”

mieszczone,
Nasza publiczność umie już czy-

tać i deklarację we właściwy spo-

sób zrozumiała.
Zdziwienie „Stowa“ można wy-

iłomaczyć tylko naiwnością lub о-

błudą. Jedno czy drugie istotnie

jak przysłowiowe „szydło z worka”

wyłazi,

Zajęcia uboczne
nauczycieli.

ŹMinisterstwo Oświaty wydało
zarządzenie w sprawie udzielania

zezwoleń na płatne zajęcia uboczne

nauczycieiom,  kierownikom i dy-

rektorom szkół,
Z uwagi na bezrobocie zabronio-

no udzielania zezwoleń na zajęcia

uboczne nauczycielom samotnym,

którzy nie mają na swem utrzymaniu

rodzeństwa, oraz tym nauczycielom,

których żony względnie mężowie

pracują zarobkowo. W przypad-
kach kiedy w rodzinie pracuje tylko
mąż lub żona należy brać pod uwa-

64 wysokość miesięcznych  docho-
dów ze wszystkich źródet zarobko-
wych. Zezwolenia można udzielić na

zajęcia uboczne tylko wówczas, gdy
mają one charakter nauxowy
pedagogiczny. Nie mogą natomiast
mauczyciele wykonywać zawodu
wolnego, ani też obowiązku urzęd-
nika płatnego w jakiejkoiwiek  in-
stytucji prywatnej lub samorządo-
wej. Niewolno również dyrektorom
i kierownikom szkół, oraz nauczy-
ciejiom udzielać zezwoleń na utrzy-
mywanie tak zwanych słancyj ucz-
niowskich. °

 

© DU A0A1 65 010946 LAA UDA

Od 1920 roku istniejąca szkoła ,„ŻRÓ

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Radv Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego % Paulo. zionego.
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+ Wilejce.

W dniu wczorajszym aiesztowa-|
no z polecenia prokuratora czterech
młodych narodowców, a mianowicie,
studentów: Zdzisława  Wardejna,
Kuleszę, Hrynkiewicza i Olszew-
skiego.

Aresztowanie poprzedziła ścisła

UYŻURY APTEK;
Dziś w nocy dyżurują następujące

upteki:
Augustowsk'rgo wi. Mickiewicza

Nr. 10 (telei, 9-16), Jurkowskiej * Romec-

kiego — ni Wileńska Nr 8, Ronowicze —

Nr. 2 (telet. 16 31j, trumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 Itelet. 3-49) i Kosthowskie-

$0 — w. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-

go — ul Wielse > (tel. 11-99), oraz wszyst

kių „> praedmuešciach, próca Smubisześ.

URZĘDOWE.
— Wyjazd p. ministra spraw woj-

skowych. Dnia 1 b. m. w godzinach

rannych opuścił Wilno Marszałek
J. Piłsudski z otoczeniem. Na dwor-

cu p. Marsz. Piłsudskieżo żegnali

przedstawiciele władz państwowych

i'wojskowych na czele z wojewodą

Jaszczoitem i gen. Skwarczyńskim.
— Zapowiedź przyjazdu dyr. dep.

wyznań ministerstwa W. R. i O. P.

Dnia 3-$go grudnia w poniedziałek

przybywa do Wilna w sprawach
służbowych dyr. dep. wyznań mini-

sterstwa W. R. i O. P. Franciszek
Potocki.

SPRAWY MiEJSKIiE,
-— Najbliższe posiedzenie Rady

Miejskiej zwołane zostanie, jak się

dowiadujemy, w drugiej połowie

grudnia przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Na posiedzeniu tem praw-

dopodobnie dokonane będą wybory

do Rady Komunalnej Kasy: Oszczę-
dności. Obecnie, jak wiadomo, w

K. K. O. sprawowane są rządy ko-

misaryczne.
Z MIASTA.

— Reorganizacja Ubezpieczalni

Społecznej. W. związku z przepro-

wadzaną reorganizacją Ubezpieczal-

ni społecznej, dowiadujemy się, że

zniesione zostały wszystkie oddzia-

ły powiatowe na prowincji za wy-

jątkiem miast powiatowych. W

miejscowościach, gdzie zlikwidowa-

no oddziały, pozostały tylko punkty

lecznicze. Na czeie każdego takiego

punktu stoi specjalnie wyznaczony

przez Ubezpieczainię społeczną le-

karz.

 
Oddział dla powiatu wileńsko-

trockiego urzędować będzie wN.

Przy sposobności należy zazna-
czyć, ze wprowadzona w życie z
dniem wczorajszym, reorganizacja

polegająca na lekarzach domowych,
wśród petentów  Ubezpieczalni wy-
wołała pewien chaos. Wczoraj
można było notować duże ogonki
przed okienkami  informacyjnemi
Ubezpieczalni wileńskiej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Żżebranie kobiet katolickich.
NĄ lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
odbyło się zebranie delegaiek okrę-|
gu wileńskiego Katolickich Stowa-
rzyszeń Kobiet Obradom przewod-
niczyła prezeska okręgu p. Haweł-
kowa. Wi! zebraniu tem wziął udział
asystent kościelny tych organizacyj
ks. Nawrocki, który wygłosił obszer-,
ny referat o roli kobiety w Akcji
Katolickiej.

Nadto omawiano szercź kwestyj|
ściśle organizacyjnych, poczem po-
stanowiono powołać do życia sekcję
odczytową, która będzie miała na
celu krzewienie i umacnianie zasad
wiary świętej za pomocą wyśgłasza-

nia odpowiednich referatów, odczy-
tów i pogadanek, ilustrowanych fil-
mami lub przezroczami o treści re-

ligijnej.
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U ludzi cierpiących na :oiądek i ki-

szki zaleca się stosowanie naturalnej wody

$orzkiej „Franciszka - Józefa”, Pytajcie się

lekarzy.

  

 

KRONIKA.
Aresztowanie: młodych narodowców

 

„ RZIENNIK WILESSKI .
 

rewizja w mieszkaniach aresztowa-
nych.

Jak wiadomo, p. Zdzisiaw War-
dejn stracił świeżo ojca, s. p. Eu-'
zebjusza Wiardejna, dyrektora Ban-
"ku Polskiego w Wilnie. |

l

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
—Habilitacja. protesora historji

Kościoła seminarjum duchownego
we Włocławku. Na Wydziale Teolo-
gicznyni Uniwersytetu Steiana Ba-
torego w Wilnie odbyła się habilita-
cja profesora Włocławskiego semi-,
narjum duchownego, ks. dr. Michała |
Morawskiego mna docenia historji:
Kościoła. Wykład habilitacyjny na
Uniwersytecie Wileńskim wygłosił
nowy docent historji Kościoła na te-
mat „Ustrój synodalny w dawnej
Polsce'. Habilitację powyższą za-
twierdziło iministerstwo wyznań Re-
iagijnych i Oświecenia Publicznego,
dnia 14 listopada b, r. (KAP).

ZEBRANIA I ODCZYTY,
— Rada Towarzystwa Prawnicze

go im. Ignacego Daniiowicza zawia-

damia, że w dniu 3 grudnia 1934 r. w

gmachu Sądów, Mickiewicza 36, w

pokojach adwokackich o godz 20 od

będzie się odczyt p. mecenasa Kazi-

mierza Petrusewicza na temat: For-

ma czynności prawnych według Ko-

deksu Zobowiązań.. Goście mile wi-

dziani. са
— Odczyt dr. W. Ormickiego.

W poniedziałek o godz. 20 m. 15 w
lokalu Instytutu Naukowo - Badaw-
czego Europy Wschodniej w Wilnie
przy ul. Arsenalskiej 8, docent dr.

Wiktor Ormicki wygłosi odczyt pt.
„Problem! przeiudnienia w Polsce a
nasze ziemie wschodnie”. Wstęp dla
szerszej publiczności wolny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjańska Akade-

miczek U. S. B. w Wilnie. Dziś o
godz. 16 (bez kwadransaj. odbędzie

się zebranie Selkcji Współczesnych.

Zagadnień Religijnych z zagajeniem

i dyskusją na temat „Kościół a za-

gadnienie pokoru* Goście mile wi-

dziani. j

 
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Groźba nowego zaiargu У,

piekarstwie. Zainteresowane orga-|

nizacje robotnicze stwierdziły, że

szereg zakładów piekarskich i cu-

kierniczych uchyla się od wykony-

wania umowy zbiorowej. Chodzi|

szczególnie o tzw. „dni wychodnie”;!

przeznaczone dla zatrudniania bez-

robotnych.
W. związku z item robotnicy ma-

ją interwenjować u właścicieli tych
zakładów piekarskich i cukierni-
czych, domagając się wyjaśnień.

Jeśli interwencja ich nie dopro-
wadzi na drodze polubownej do za-
łatwienia tej sprawy, to robotnicy
gotowi są do porzucenia pracy.

RÓŻNE.

Odczyt prof. Rybarskiego w Wilnie
W sobotę, 8 grudnia o godz; 12 i pół odbędzie się w Wźlnie w sali

Konserwatorium Muz (Końską 1) odczyt znakomitego. cekonomi-
sty i polityka — prot. ROMANA RYBARSKIEGO, — prezesa Farlamen-
tarnego Klubu Narodowego w dwuch ostatnich sejmach, na temat:

GOSPODARSTWO A PRAWO.
Proł. Rybarski jest tym mówcą w Sejmie, który zawsze słuchany

jest z wytężoną uwagę przez cały Sejm bez względu na przynależność
klubową posłów. Powodują to nietylko zalety zewnętrzne jego przemó-
wień: stył jasny i prosty, przejrzystość myśli, ale przedewszysikiem ich
gtęboka tresć, naukowe opracowanię tematu i szczere, gorące przeżywa-
nie przez mówcę poriszanych zagadnień,

Prot. Rybarski w mowach. swych otwiera przed słuchaczami nowe
horyzonty myśli, oświetla wszechstronnie i zajmująco najżywotniejsze za- |
gadnienia dzisiejsze, a przytem wprowadza nas w ich ocenie na wysoki
poziom estetyczny, Dlatego właściwością prof. Rybarskiego jest, że nie
ujmuje on zjawisk gospodarczych w oderwaniu od prawa i moralności,
ale ogarnia całość życia zbiorowego, wyłkazując wzajemny związek róż-
nych jego stron. Niewątpliwie też w swem przemówieniu w. Wilnie prof.
Rybarski wyjasni nam położenie gospodarcze i polityczne Polski w obec-
nym. momencie, wskaże błędy i drogi naprawy. To też spodziewany jest
wielki napływ publiczności na jego odczyt i dlatego zaleca się rezerwo-

е : ! 3

   
| DIĘKNE RĄCZKI- Pożar przy ul. Tomasza Zana.

= || MARZENIE PAR vy dniu | grudnia o godz. 5 rano z podwo-

К osiągasięprzypomocykre: gy wadliwej budowy komina w domu przy

= || mu „Prałatów”udelikatnia- i aa
LZ jacego, nadającego skó4ul. Tomasza Zana

|rze rąk niezwykłą białość pralni należącej do Klaczko Mejera. Spalił
li jedwabistą miękkośd . 8 *

: się dach i uszkodzony  zostai
KREm PRAŁATGI sufit. Straty wynoszą 500 zł.

nPERFECTION

26-a, wybuchł pożar w

częściowo

 

Mordercy z.ul. Połockiej osadzeni
na Łukiszkach.

W. związku z tem, iż mordercy dowych Jana Bobrowicza i Edwarda

staruszki Jereminowiczowej  przy- | Leoszkę, skutych,odstawiono do wię

zmali się całkowicie do winy i podali zienia na Łukiszkach, gdzie będą

wyczerpujące szczegóły pizebiegu! oczekiwalina rozprawę sądową.

morderstwa  rabunkowego, w dniu!  Młodocianym mordercom grozi

wczorajszym z polecenia władz są- | bezterminowe ciężkie więzienie.

Sytuacja w garbarniach wileńskich.
Wobec tego, iż właświciele gar- z dniem wczorajszym porzucili pra-

barni wileńskich nie zgodzili się na cę i ogłosili strajk. Część robotni- wać wcześniej miejsca numęrowane w Sekretarjacie Stronniciwa Naro-
dowego (Mostowa 1) od 9 — 3 i od 6 — 7. Wstęp wolny, ł

35-lecie pracy dziennikarskiej redaktora
Henryka Cepnika, -

W sobotę Iwowski šwia! dzien- prowadził z

 

głęboką  znazomością

podpisanie umowy zbiorowej z ro-| ków otrzymała wymówienie 2 ty-

ootnikami zatrudnionymi w garbar:| godniowe.
niach, robotnicy niektórych garbarń|

AJU.
 

Z KR
nikarski obchodził 35 letni jubileusz
pracy dziennikarskiej redaktora

Henryka Cepnika. Na cześć jubilata

Syndykat dziennikarzy lwowskich

wydał w dniu 1 grudnia uroczysty

bankiet. Jubilat otrzyma! wiele de-
pesz gratulacyjnych z całej Polski.

P. Henryk Cepnik nie jest obcy
Wilnu. Wprawdzie nie brał udziału
w iutejszem życiu dziennikarskiem,
ale dat się poznać jako dyrektor
teatru na Pohuiance w latach 1921—
22 r. kiedy to scenę polską w Wiinie
„Adskioii a“ ini Lis ae ii ni i idA"

” $ “212

(| deszcze> ы .

Przyjmij Togal. Tabletki Togai przynoszą ulgę w tych

sztuki 1 teatr utrzymał na wysokim
poziomie. P. Cepnik pozostawił po
sobie ;alknajmilsze i najlepsze wspo-
mnienia, Po opuszczeniu Wiilna p.
Cepnik prowadziłprzez pewien czas
teatr w Stanisławowie, aby. powró-
cić do Lwowa gdzie odda! się znowu
z całym zapałem dziennikarstwu.
W związku z jubileuszem w cię-

żkiej pracy dziennikarskiej przesy-
łamy koledze lwowskiemu  jaknaj-
lepsze i najserdeczniejsze życzenia.

ACTA CENI?

ES

29

cierpieniach. Również w cierpieniach reumatycznych,

bodagrze, bólach nerwowych i głowy tabletki Togał

dają dobre usługi. Do nabycia w najbliższej aptece.)

 

SPORT
Dziś siódmy dzień głosowania

«Dziennika Wileńskiego».

KUPON
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO".

: GŁOSUJĘ
NA 1o NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA

 

 

 

  — Zamiast kwiatów na grób ś. p.
Euzebjusza  Wardejna członkinie
Zarządu Koła Pań przy Komitecie
Ratowania Bazyliki Wileńskiej zło=|
żyły na rzecz remontu Bazyliki
zł, 23 gr. 50.
— Na „Źródło Pracy*, Dnia 25

listopada odbyła się kwesta na rzecz
sierot „Źródła Pracy”, pomimo zim-
na i niepogody chętne do poświęce-
nia Wincentynki stanęły ochoczo do
niej i zebrały 209 zł. Wydatki wynio
sły 3 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Pań

Miiosierdzia św. Winceniego a Paulo

— Amatorski teatr robotniczy.
Dziś o godz, 6 i poł staraniem sekcji
teatralnej chrześć. uniwersytetu ro-
botniczego odbędzie się przedstawie
nie amatorskie p .t. 1) Dziesięty pa-
wilon — dramat w jednej odsłonie,
2) Zagłoba swatem — komedja w
jednej odsłonie. Przedstawienie od-
będzie się w sali teatralnej Ch. U. R.
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na najlepszy klub sportowy.

na najlepsze koło sportowe szkółśrednich

114“ 

Nazwisko głosującego

Rdres_———— 

Sportowcy wileńscy oczekiwać
dzisiaj będą z niecierpliwością spot-
karia Śląsk - W.K.S. Śmigły, Mecz
o wejście do Ligi rozegrany zostanie
w Świętochłowicach, Początek spot-
kania o godz. 13 min, 30,

  przy: ul. Metropolitalnej Nr, 1. Gallai350 sukti dziecka PuderMBeóegkiofmana

imprezy spoko
Wi Wilnie zaś mamy o godz. 12

zamiknięcie sezonu kolarskiego w
lokalu Wil. T. C. i M. Zygmuntow-
ska 4, a o godz. 18 zawody bokser-
skie W.K.S. Śmigły — A. Z. S. i wal-
ki eliminacyjne >

 

Konkurs na sztuvę sceniczną |
GRODNO. (Pat). Towarzystwo ,

im. Elizy Orzeszkowej, w związku |

z przypadającą w T. 1935 25-lecia

rocznicy śmierci wielkiej powieścio-

pisarki, ogłosiło konkurs na sztukę

sceniczną. Może to być przeróbka z

dzieła Orzeszkowej, lub sztuka 6a-|

torki „Nad Niemnem ''.

Niepowodzenie sekciarzy.

Z Mołodeczna donoszą, iż w Ra-

kowie bawili przedstawiciele nowej

sekty „Stokuna”, którzy usiłowali

zwerbować zwolenników, iecz bez
powodzenia, gdyż włościanie nie idą
już na lep różnych obietnic sekcia-

rzy. -

Matka i syn w trybach ma-

szyny złamali ręce.

GRODNO. (Pat). Podczas młocki

zboża w osadzie OGryniówka, pow.

grodzieński, żona osadnika Grynia
4otja doznała złamania ręki w try-
bach maszyny. Syn jej 15 ietni Ale-
ksandex, chciał wstrzymać maszynę,

która zmiążdżyta mu rękę.

—-——————7ANT TTT

leatr | muzykaza 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o go-

dzinie 4-ej komedja współczesną G. B.
| shaw'a p. Ł „Nigdy nie można przewidzieć”

„manką chłopską, L :

ARA: Е ideałach au. Aleksandra Drowožona, który wiózł.
modzielna, oparta na ideałach au- 44 szpitala chorą 2006 Staosłasiej

| Skutkiem zderzenia chora wypadła

Nieszczęśliwy wypadek na
drodze Iwacewicze—Kozłow-

szczyzna.
Na drodze między Iwacewiczami

a Kozłowszczyzną samochod firmy

(,Gruhalen i S-ka" zderzył się z fur-
powożoną przez

na ziemię i uległa wstrząsowi mózgu,

zaś Drowon, padając złamał prawą

rękę. Drowona i jego żonę odwiózł

szofer do  Kozłowszczyzny do
szpitala

Pijany utonął w rzece.

WILNO-TROKI. W. dn. 30 listo-

pada wydobyto z rzeki Waki, w od-
iegłości pół km. od mostuzwłoki

niejakicgo Tamkura Jana. Oględziny

policyjne nie wykazały żadnych ob-

rażeń cielesnych. Dochodzenie usta-
liło, że Tamikun w dn. 28 listopada o

godz. 22 wyjechał ze wsl Terniany,

$m. rudomińskiej w stanie nie-

trzeźwym. Zachodzi przypuszczenie,

iż był to nieszczęśliwy wypadek

utonięcia w rzece.

Wilki w pow. Dziśnieńskim.
Z Wilejki donoszą, iż w niektó-

rych gminach ukazały się wilki.

W. Dziśnieńskiem, w zaścianku
Ludwiczonki, wilki udusiły cielę, śdzie autor w sposób wielce interesujący

uwrusza problem współczesnej rodziny.

Fiękne dekoracje — W. Makojmka. Ceny
propagandowe. `

Wieczorem o godz. 8-ej po raz trzeci ar-
| cydzieło literatury dramatycznej „Hamlet“

— Szekspira, w wykcnaniu całego zespołu

a dyr. M. Szpakiewiczem w roli głównej.
liustracja muzyczna — S. Czosnowskiego.

one sceniczna — W, Makojnika,
Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Nigdy nie

można przewidzieć".
— Teatr Objazdowy. Wilenski Teatr

  

nće artystyczne arcywesołą iarsą amery-
| kańską p. t. „Dzień bez kłamstwa* — G.
| Mongommery'ego. Dzis gra w Szczuczynie,
i jutro w Wołkowysku.
| — Teatr Muzyczny „Lutnia“, „Gri-gri“.
į Dziś o $. 8.15 w. w dalszym ciągu odzna-
czająca się pięknemi melodjami oraz inie-

resującą treścią egzotyczna operetka Lin-
ske „GRI-GRI'. W. roii tytułowej Zofja Lu-
biczówna, w otoczeniu całego niemal ze-
społu artystycznego. Piękne obramowanie

| całości (akt 1-szy w Sudanie) oraz efektow
ne tańce i ewolucje dopełniają artystycznej

( całości, Zniżki ważne.
Dzisiejszapopołudniówka w „Lutni'*,

i Dziś o g. 4 pp. po cenach zniżonych stylo-
| wa operetka Falla „MADAME POMPA-
! DOUR“ > J. Kulczycką w roli tytułowej.
‘ Poniedzialkowe widowisko „Bal w Sa-
voy w „Lutni“. Jutro po cenach zniżonych
słynna op. Abrahama „Bał w Savoy“.

„Zemsta nietoperza* w „Lutni*, Naj-
bliższą premjerą teatru muzycznego „Lut-
nia” będzie wartościowy utwór muzyczny J.
Straussa „Zemsta niet-perza”, w opracowa-
niu reżyserskiem M. Domosławskiego.

Objazdowy rozpoczą wczoraj drugie a= i tym razem

własność Ignacego Kudrewicza.

——

KRONIKA POLICYJNA.

-— Wnuk pobił ciężko babkę. W dniu
wczorajszym wnuk A. Jakowlewej (Rossa

23) podczas kłótni na tle pieniężnem rzucił
się na babkę i ciężko ją pobił. Jak zeznaje

Jakowlewa wnuk stale od niej zabierał

żądał większej su-

my, a gdy odmówiła rzucił się na nią i po-

czął bić. Jakowlewa liczy 75 lat.

i — Zajšcie na ul. W. Pohularka. Przed

Teatrem Wielkim na Pohulance kilku pija-

nych osobników wywołało awanturę, przy-

czem pobiło kilku przechodniów, a między
*nnemi M, Ambrożewicza (Piwna 6). Awan-

turników zatrzymano.

— Do mieszkania Nienartowicz Scho-
lastyki [Lwowska 71) dostali się złodzieje i

skradli pieniądze, sztućce srebrne oraz gar-

derobę damską, wartości ogólnej 600 zł.

  

  
Nieuczciwa służąca. Wiszniewski

Wincenty (Ponarska 20) doniósł policji. iż

służąca jego Jadwiga  Tarasewiczówna,

iat 17, dokonywała systematycznej krądzie*

ży pieniędzy w złocie ros., ogólnej wartości

180 zł. Policja zaaresztowała

czównę, u której znalazła
cie.

Tarasewi-
20 rubli w zło-

Pieniądze zwrócono poszkodowanemu.

 

' |Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać uczy analfabetę!

D. G. WODEUOUSE. 43)

Zaufajcie Psmithow
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

"To nieproszone i niezwykłe oświadczenie nie zrobiło na Baxterze
wrażenia, Umysł jego byt zajęty czem: innem.

— zy to pan rzucił ten wazon? — spytał zimno.
— Zapewne pan zechce — rzekł Psmith — mówić dłużej z miss

Halliday i określić jej obowiązki. Oprowadzałem ją po posiadłości a te-
raz pojeżdżę z nią łódkąpo jeziorze. Potem jednak, a wiem, że mogę
mówić o tych sprawach w jej imieniu, panna Halliday będzie całkowicie
do pańskiej dyspozycji.

— Czy pan rzucił ten wazon?
— Ufam miezachwianie, że stosunki między nami jak nagiepiej się

ułożą. Przekona się pan — rzekł Psmith — że jest z niej chętna pomoc-
nica i pracownica niestrudzona.

— Czy to pan...
— Muszę już iść — rzekł Psmith. — Chcę zrobić dobre wrażenie,

gdy wyjeżdżałem po miss Halliday, włożyłem najlepsze ubranie, Do wio-
słowania po jeziorze wskazanemby było coś prostszego z jasnej flaneli.
Zajmie mi to kilka minut — rzekł do Ewy. Czy nie zechce pani spotkać
się ze mną na przystani?

— Nie wybieram się z panem) na jezioro.
— Na przystani za — powi — sześć i ćwierć minuty —

rzekł Psmith z uprzejmym uśmiechem i wpadł do domu jak  długonogi
mustang. ( A

Ewa stała w miejscu, walcząc ze śmiechem i zażenowaniem. Dziel- |
|
|

 

|
||

|
i

|

|
j

|

prowadzenie potocznej rozmowy będzie nieco trudne. Problem wyjścia

krzaków z motyką w ręku. Stał chwilę, oglądając Ewę, wreszcie pa-
mięć jego obudziła się. Włygląd Ewy było prawdopodobniej łatwiej za-
pamiętać, niż wiele innych rzeczy, których jego lordowska: mość zwy-
kła była zapominać. Podszedł rozpromieniony.

: sytuacji rozwiązało przybycie lorda Emswortha, który wyłonił się z |

l.

— Ach, już pani przyjechała, miss.. Boże drogi, naprawdę zapom- ..
niałem nazwiska pani. Wogóle mam doskonałą pamięć, lecz nie mogę

— Baxier nie jeździł po panią na stację, Ten zaś pan, kiory poje-
chał na stację — rzekł lord Emswonth powoli, ponieważ kobiety często

lubią pomieszać wszystko bezładnie — nazywa się MicTodd. Mieszka tu-
taj. Konstancja zaprosiła go, ja zaś muszę się przyznać, usłyszawszy ©
tem, nie byłem zbyt zadowolony. Z reguły nie znoszę poetów. Ten jed-

‚ паК jegomość jest zupełnie inay, niż poeci znani mi dotychczas. Zupeł-
nie inny. I jak najbardziej stanowczo — dodał Emsworth z ogniem —
sprzeciwiam się temu, aby Baxter rzucał w niego wazonami. Wcale so-

A „„Miss Halliday! Oczywišcie, oczywiście. Baxter, | bie nie žyczę, aby Baxter obrzucal wazonami moich gości — dokończył
Kau rzękł spojrzawszy na strażnika w oknie — to jest miss stanowczym tonem, ponieważ lord. Emsworth, jakkolwiek zwykle nieco

т 2 roztargniony, iennie 1 familij i in-т anMe Todd — rzeki Baxter kwaśno — zapoznał mnie właśnie | jose > sumiennie przestrzegał tradycyj tamilijnych co do gościn

iss y. j! Sis pa > SR : : и —Czy pan McTodd jest poetą? —- spytała Ewaz bijącem sercem,
syrai dana uprzemie z jego strony. Ale gdzie on į — Co? A tak, tak. Zdaje się, że co AGE siekiaiai Didi)=

į m j ordowska mość, wodąc roztarśnionym  wzrokieni k koi A Pokazuje się, że oni mają tam poetów. I dlaczegož-
da : ° i by — ciągnęła zawsze sprawiedliwa jego londowska' mość — nie mielibat >Szedł do domu — rzekł zimno Baxter — rzucił we mnie wa- | mieć?Jesli pani zechce wejść do domu, Konstancja da pani herbaty.Nie
ka pra | b aj która godzina, ale przypuszczam, że wkrótce podadzą herbatę. Ja
* йы ' Lo. nigdy nie pijam.
2Rzucił we mnie wazonem — rzekł nadąsany Baxter, znikając | — Ёа.п McTodd zaprosił mnie na przejażdżkę łódką po jeżiorze.

. : AA Sama — Po jeziorze? Co, po jeziorze? — rzekła jego lordowska mośćM BadaZ ać się w otwarte okno, a potem zwrócił się | takim tonem, jakgdyby to było ostatnie dajeGay ks propo-' i | noszajć ы ЧО аи 2 : 12 :

ьС[!іе_‹_і_ 1])_1251.%20 Ra rzuci 1 MeTodda wazonem? — spytał. — I| šioje: pa RPOEAe o licha, zma Й ten wazon? — ciągnął, wentylując tę głęboką ||| — Ach, Boże, muszę już iść. Allister czeka peinych dziesięć minut.
w= made dA neis mi= W. i Do widzenia tymczasem, miss — tego — do widzenia.
"ca Esia nn. kaj ya a en x : | Lord Emsworth odszedł mierzonym krokiem ze skupieniem, które

EEG) dzia, lordzie, że nazwisko tego pana jest į zwa Wsię na jego twarzy przed rozmową z McAllisterem —
SK: a | skupieniem, zwykłem u wielkich wojowników, gdy za chwilę czeka ichNie, nie. Baxter. To mój sekretarz Baxter. | spotkanie z przeciwnikiem godnym ich stali, 8

my Baxter wychyłał się jeszcze gniewnie z okna i widoczne było, że .
, — Ale nie. Ja mówię o tym panu, który przyjechał po mnie na

stację. * 1 > ! ld.c. są ыы
{

 



4 BZIENNIK MILENSKI

Z za kotar studjo > gromy «abój z > Wilno na anienach całej Polski. . a 12.05: Oz.Ai Poniedzialek, dnia 3 grudnia 1934. | 6 i e t d a
ю й +  ,llinty — rozpoczęła się nowa epoka а- W. 'nićdzielęśczterok: i Ėė dnia ; odczyt wygł. inž. zesław Słuchocki. i ®bi * : I 2 > dy c niedzielę czterokrotnie w ciągu dnia . 5 i 5. 8 6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

Zbigniew Drzewiecki. metralnie przeciwna poprzedniej, Na wi Milno: się: idezwić! sie tw GLGRIKACH: calej 215: Poranek muzyczny. 13.15: d. c. po ia. Dziad poc Misyka2:GRAIRG KJ WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgia

downię życia polskiego wystąpili młodzi,
którzy rzucili w Naród hasło pracy u pod-

Znany szerokc pianista, proi. Zyśmunt
Drzewiecki wystąpi w radjo w dniu 2-gim Polski. Najpierw o godz:

Pełczyńska odczyta swój feljeton o gniez-
13-ej p. Wanda A„Obyczaje ludu naszego” - pog. wygł. Helena

Romer, 15.15: Audycja dla wszystkich, 16.00

anku. 14,00: Godzina życzeń (płyty). 15.00;
domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Pogadan-
ka Zw. Lokatorów. 11.57: Czas. 12.00: Hej- 212.00. Holandja.

123.73—124.04—123.42. Berlin 213.00—214.0J

358.15 — 359.05—357.25.grudnia. Program przedstawia się cieka- staw i zerwania z „marzeniam”. Filozofja : 2 > i
wie, obejmuje bowiem utwory autorów pozytywna idąca z Francji rzuciła cień 2 dzie rodznnem Piłsudskich, Żułowie. Na- „Mali ludzie” —- nowela Nadzieji Druckiej; nał. 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Koncert Londyn 26.38—2351—26,25. Kabel 5.30 —

aóżnych epok i kierunków, a więc usłyszą umysłowość Polaków, każąc im zapomnieć St<Pnie p Helena Romer Ochenkowska za- (zyta Zbigniew Śmiałowski. 16.20; Pieśni. muzyki tanecznej. 13.00: Dzien. poł. 13.05: | 33--5.27. Paryż SO 5 01 3

słuchacze Hiindla, Schuberta, Paulenc'a, o bohaterskich, wielkich chwilach poprzed- pozna słuchaczów całej Polski z obyczajami 16.45, „O Bogumiłku, który chciał być tak Acje operowe rosyjskie (płyty). 15.30. 2 „21. Paryž 34.92/: — 3501 — 34.84.

Srymanowskiego, Albeniza, Proikofjewa i niego pokolenia. O tem jak dokonała się 'udu naszego (godz. 15). jak chrząszcz silny'—opow. dla dzieci Ste- Wiad. eksport. 15.35: Codz, „Ode, RO: Praga 22.12—22.17—22.07. Stołkolm 136.05

Maciejewskiego. Koncert rozpocznie się 0 zmiana psychiki społeczeństwa, które zro- O godz. 16-ej Zbigniew Śmiałowski bę- fana Themersona. 17.00: Muzyka do tańca. 15,45: „Kabaret przed , dwudziestu laty + —136.75—135.35, Szwajcarja 172.03—172.46

godz. 18.00. | zumiało, że tylko w zgodzie z tradycją nie- dzie czytał nowelę autorki grodzieńskiej p. 17.50: „O książce zakazanej” — wygł. dr. 16.45: Lekcja niemieckiego. 17.00: Recital „7, 69, Włochy  45.23—45,35—.15,11, Nie-

Lucyna Szczepańska i Stefan Witas  'rodległościową można budować przyszłość N. Druckiej p. t. „Mali ludzie”, Wreszcie J. Muszkowski. 18,00: Recital fortepiano- 'ortepianowy. 17.25: „Wędrówka ludności iednolit > Róż:
w koncercie radjowym. Narodu —- opowie przed mikrofonem w o godz. 19.50 zabierze głos przed mikrofo- wy. 18:30: Kwadrans wiolonczeli (płyty). w Polsce w ostatniem dziesięcioleciu”, — Įednolita: : З

Lucyna Szczevańska, której koncerty dniu 2-gim listopada (niedziela) godz. 18.45 s:em prof Mieczysław Limanowski i przy- 18.45: „Starzy i młodzi po roku 1863" — odczyt wygł. P. Ornicki, 17,35: Utwór, Akcje: Bank Polski 94.50, Liizip 10.101/»

cieszą się zawsze wielkiem powodzeniem znany badacz tego okresu dziejów, p. Ka- pomni o 15-leciu teatru „Reduta”, a zwła- odczyt. 19.00: Słuchowiska: „Kapitan Sze- Masseneta (płyty). 17.50; „Zoologja i me- Tendencja niejednolita.

ra estradzie, czy też w radjo, wystąpi przed rol Krzewski, Prezes Głównej Rady Pro- 7 oso: ч ае sono; liga“ — K, Brończyka. 19.45:Progr, na po- dycyna“ — wygl. dr. K. Simm, 18.00: Kon-, Pamieśy
х NIP, : с 3 : Р szcza o wileńskim adada tej zasłużonej kl. 18.05: Z litewskich kt apiery procentowe, Budowlana 45.75.

mikrofonem w krótkim recitalu w dniu cramowej Polskiego Radja. t niedziałek. 19,50: „15-lecie Reduty" feljeton Cert re 1.eWSKICh Spraw ak u- i is - :

2-gim grudnia o godz. 16.20, i ł T neytucji. 4 W; | aktualny wyśł prof. M. Limanowski, 20.00: alnych. 18.15: Muzyka lekka. 18,40: Za- Inwestycyjna 115.50. Inwestyc. seryjna

Niedzielny koncert wieczorny (20.00) Nowy I VAS w Teatrze | A хAa sposób uczci Rozg ry ileń- Muzyka lekka i popularna. * 20,45: Dzien, gadki muzyczne dla dzieci starszych. 19,00: 118.13. Konwersyjna 65.90. Kolejcwa 60.00.
yobiažni. ka siódmą rocznicę swej działalności. wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Recital spiewaczy, 1925: Chwilka strzelec- Tolarowa 72.50-72.75. Dlasóskwi225 2

prowadzony przez Stanisława Nawrota о-'
tejmuje zarówno utwory o charakterze po-
pularnym, jak i lekkim, tak chętnie słucha-
ne przez audytorjum  radjowe, Solistą
„wieczoru będzie tenor, Stefan Witas, który

Teatr Wyobraźni „wprowadził do śwrych”
programėw nowy rodzaj słuchowisk, będą
to krótkie 15-minutowe audycje bądź hu-
morystyczne, czy też satyryczne na tema-. Niedziela, dnia 2

„Starzy i młodzi po roku 1863”,

Polskie Radjo Wilno
Na wesolej fali.-
wszyst. Rozgł. 21.45:
go“ pog. wygl. A. Daun. 22.00: „Ciotka Al-

| binowa mówi!”grudnia 1934 r.

21,30: Wiad. sport. ze
„Ze świata radjowe-

— monolog humoryst, 22.15:

ka. 19.30: „Sąsiedzi polskich kolonistów w
Feru' — wygł. A. Fielder. 19.45: Progr. na
wtorek.
wiad. sport. 20.00: Rewja orkiestry. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Pol-' mana.

19.50: Wiad.

22,00: Rezerwa. 22.15: Lekcja tańca, 22.35:

sport,

53.50. Stabilizacyjna

19.56: Wil.

niejednolita, dla listów

69.25—68.75.

ziemskie. 52.50. Tendencja dla pożyczek

Listy

przeważnie utrzy-

odśpiewa kilka piosenek, ze swego re- ty aktualne. wzięte z życia społecznego, | Aud. lit.: „Niedoceniony Hipolit“ — kome-

Tertuaru, czy też obyczajowege Tego rodzaju słu- 9,00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. * dja. 22.30: Pieśni w wyk. Janiny Pławskiej sce. 21.00: „Jak przygotowywano Wielką

* chowiska nadawane będą stale co niedzie- Muzyka, Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań (sopran). 23.00: Wiad. meteor. 23,05: Mu- Wojnę" — odczyt wygł. Jan (asa———70i Am r

Popierajcie Polską Macie'zię o godz. 22.15. — Na pierwszy ogień idzie
w zyka religijna). 10.30:

rie, 11.57: Czas. 12.00:

Upadek Powstania Styczniowego za-
ciążył silnie nietylko na życiu narowem,
«le również kulturalnem Polski. Kiedy

Listorja 0 „niedocenionym  Hipolicie“.
dn. 2-gim grudnia,

KOMUNIKAT.
 

domu. 9.50: Progr. dzienny, 10.00: Płyty (mu'
Nabożeństwo. Kaza-|
Hejnał. 12.03, Wiad.

 

 

ika taneczna. 2300:  Wiad.

23.05: Muzyka taneczna.

 

ЛЕНОМ

 

    

 

meteor.

 

CHOL    LKINAZ/

 

 
Największy tilm sezonu 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżyserskiĘCECIL B. DE MILLE p.t: i as w ĘLE L A

„KLEOPATRA“ i EELuNIEMOJEWSKIEG
Skład: GIESZE ż STOSUJE SIĘ PRZY CHOROBACH _yłlsCh

Pe16-26. © Akc, PRZEMIANY MATERJI $
2dante Eater IAG . Na LE waiRan

л ut Siec premiera ROXY i CASINO. saugesnis Kuras оесаеы ?ЁЁЗЁЖЁ NOWYS
 

DZIŚ pocz 6 g' 2-ej
Najpiekniejsza gwiazda NORMA"SHEARER

Najnowsze mody, najwspan toalety wzbu-
dziły sensację w Świecie kobiecym.

KOLOSALNE POWODZENIE!

Dziś PETERSBURSKIE
Z kolei już wkrótce na naszych zn»nych Wilnu z precyzji aparatach usłyszymy

aras JOZEFA SCHMIDTA "mizz" „AŚ

HELIOS

Przepiękne, niedejące się zapomnieč melodje.: Przepych.

"pBalkon 25 gr, DZIS POCZĄTEK © GODZINIE 2-ej.

| Wkrótce N A N

Dła młodzieży dozwolone.

w fescynującym romansie
nowoczesnej kobizty

„TWE USTA„KŁAMIĄ"
z genjalną resjanką

ANNĄ STEŃ

POCZĄTEK o godzinie 2-ej.

NOCE
poteżny f nomenalsy

ZDOBYWA SWIAT"?
Szczegóły w nast. eg:eszeniach.

Balkon 25 gr |;

Ą“

z udziałem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN.
Nad program: Komedja wesoła „FLIP i FLAP W WOJSKU".

Ostatni dzień Pocżątek o godz 2ej. Nareszcie po dwul* wiej przerwie wielki komik

HAROLD LLOYD

HAL K

CASINO wszystko jest w tvm nowym,

stworzył niebywałą
komedję zupełnie
nowego typu o t..
znakomitym imie

 

przygotowiją na lekcjach zbiorowych

matów, do;
+ egzaminudojrzalošci gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.

(egzaminy) badają 3. razy w ciągu roku
uczniów.
Wykładają wybitne siły fachowe.

Opłaty b. niskie,

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

w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu-
iąco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych te-

4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespond. otrzymują co

miesiąc oprocz materjału naukowego, tematy z 6'ciu głównych
przedmiotów do opracowania. Nadto obowiązkowe kollokwju

w Krakowie, oraz

szkolnego postępy  Prospekty darmo,

 

Uwaga! tylko

kowe, portfelowe,

pos
 

KALENDARZ TERMINOWY BIURKOWY
na rok 1935

SOLIDNIE WYKONANY, WLASN. NAKLADU
oraz Agendy, kalendarze kieszonkowe, kart-

przekładane i t. p. —

Borkowski

10 GL.

Miejską:

firm: A. E. G, Siemens, Jsarja, 220
840 sztuk.

cia kopert.

oferowanej sumy.

—0 о

 

1) Motorėw prądu stalego od 0,5 do 47 KM. 220
1 440 V. w ilošci 15 sztuk, ogėlnej wagi przeszło 5000 kg.

2) Liczników prądu stałego elektrodynamicznych
i 440 volt, razem

3) Szmelc licznikowy około 1500 ką.
Oferty mają być składane do Biura Elektrowni

Miejskiej w Wiinie, Derewnicka 2 do godz. 10 ej dnia
17-XII-1934 r. poczem nastąpi ich otwarcie i rozpatrzenie.

Warunki przetargowe i biiższe wyjaśnienia udziela-
ją się w godzinach urzędowych tamże do czasu otwar-

Do oferty należy załączyć jake wadjum 5'|, od

Oferty częściowe są dopuszczalne.
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ZARZĄDU MIEJSKIEGO M. WiLNA.

 

mojaMarysia? Od go6 humor, romans, sensacyjnė przygody, taniec, šolew я $

„KOCI PAZUR wystawa. Rewelacyjas komedja dRidnta od wszyst ie Me PASTY ai uć żoł-
kich dotychczasowych. Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz. ierz?

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok królaAleksandra, р.о

 
 

ces mordercy dziecka

 

Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372.
 

     

DLUGA
4 k.m.s.w. N?1599.

iKBEina
į ORDONALindbergha i w. in. BT — To ten biedaczy

e Mieszkani o sko godzinę już cze-
Dziś ostatni dzień. Początek o godz 2-ej. Najnowszy przebój Ъ szkanie SZW GŁOWY ko, a pani dopiero te

3 pokojowe de ach A
MIGRENA,NEWRALGJA.ROXY

! dziewcząt | znakomita orkiestra Duke Elilngtona Wspaniała o Tempo akcji Cudowna rewaj. 3 ó
Piękne melodje — Nad program:sTygoduik „Paramountu“ I „Pat“ Bil. honor. nieważne. pesa od„0 p AGA re

Następny program: Monumentelny film „KLEOPATRA“ rež. Cecil B. de Millea. -.. WIGRRIBA1 PARY Heda

Od wieczora do północy...
W rol gł. słynny pieśniarz, bożyszc'e Świata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 pięknych

 

WSZYSTKIE ZDROJE
LGT ATI |

DAJĄ TABLETKI |
MUSUJĄCE

    
     

 

  

     

  

 

  

 

    
  
 

 

 
 

 

    

 

opatrzone na zimę z
balkonem i ogródkiem
do wynajęcia od za-
raz, Dowiedzieć się

   

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA. PRZEZIĘBIENIA

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW  

   

 
  

 

ŻĄDAĆ BEZPŁATNYCH skoszuj

Przetarg.
Zarząd Miejski m. Wilne ogłasza pisemny przetarg

publiczny na sprzedaż posiadanych przez Elektrownię

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

   
 

Eaim * % P

„ Hlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

    

  
  

„KARISBAD niee KOGUTKIEM
KISSINGEN CIWALKEM OPAKOWANIU SŁUŻĄCA w b. ciMALRER OPAKOWANIU „ cię:

EMS $2KÓW W PUDEŁKU żkich warunkach pro

° BILIN 3 pok, Iki wio :
esobniak z ogrodem 1 INNE. wyśoduni "fazienka|[ALELACOLICIL] sLsLsL-IL-JL-IL=! „DŁ W. ala BW

OB zcz «zm wi | NENA | pu -ebska 17,19. - ADAJCIE TABLETEK WÓD ai tropolitaln i TomaiаВЕЙWIESZ ENIE. i - E Asorekėi | Nauk! kslęgowošciHINERALNYCH. GASECKIEGO
Sb RaEJ у 4 Zarzecznego, 291 metodą amerykańską | włoską, Zz gwaranela ROŽNE. i

ewn. 0 ojedyń
a ala Społeczna w Wilnie niniejszem powiadamia, że na zasadzie |mieszk. po 3 i 2 po-| Sroka = Šilai oPowzaliat» ŻA mAh

zarządzenia władz nadzorczych, od dnia 1 grudnia b. r. wprowadza system le-|koje, plac640 m. kw., 1 BEZ GOTOWANIA Ay! (- o IBletniej rutynie zawodowej ż wyższ OD 100 zł. DO 5008 ' \ ° f blur I inst ©
czenia oparty na lekarzach domowych. Czasowo do chwili rozmieszczenia leka- |zabudowania  gospo- KRUPNIK 1 EiLiRovawia taeył,"ęrzysidły rzeczoznawca sądowy RZĄDCY EKONOMA
rzy w ich rejonach, Iekarze domowi będą przyjmowali w dotychczasowych loka-|9*'9*e nowe, na Zwie — оТАНО „Bizy, pomocy Zaprawy EEE dnzk prakiyesngj AO R чечу:

: 2 S : K rzyńcu koło „Gerkwi. | ziolowo-korzermej. nauczania, opłata według porozumienia Dle| narję. Kw.
lach Ubezpieczalni, częściowo we własnych, w godzinach od 10 do 12 i od 16| cena 7000 zł. i 30];Flakon 1 zł, wystarcza na 1—3 ||4, wynajęcia 4 poko-| 2vansowanych—specjalny kurs O bilan- świadectwa długolet-
do 18-ej ы litry wódki sło |sach. Przyjmaje się kandydatów (ki), nie |niej praktyki oraz

j. zł. długu bankowego, POLECA SKŁAD APTECZNY O A vipowladających warunkom przyjęcia de |reierencje znanych o-
"Zapisy ambulatoryjne do lekarzy będą się odbywały od godz. 8 do 10] Iniormacje Mickiewi- wodami wszelkiemi _edn. szkół handl Informacje: ocz pomie |sób posiadam. DY-

i od god:. 15 do 16. Zapisy do obłożnie chorych od godz, 8 do godz. l2-ej. | za 46 m 9od3 — 4 Władysława Trubdty belki B dako CJ z 4 PRZ kawyR zka
Uprawnieni zamieszkali na Antokolu będą zgłaszali się do Przychodni —|PoPot_ 2% (róg Toa - sg PARE ВЕ

ul. Antokolska 56, zamieszkali w dzielnicy Snipiszki, Derewnictwo i Soltaniszki do| SPRZEDAJE SIĘ (Tamże wody  koleńskie na wagę. —| pad, w Z
Przychodni na Snipiszkach, ul. Kalwaryjska 29. szała dębowa z lu- ORDO RC I|KtozParP :

Uprawnieni zamieszkali na Zwierzyńcu w obrębie od ul. Tomasza Zana do|5tojąc, owpietps o Z a n SUKNIE podług о-
wol będą zgłaszali się do mieszkania p. D-ra Dziadula — ul. Sosnowa lutki kredens i 6 z kuchnią, ż wygoda.;<hee z okazji zbliżających się_ świąt|| statnich modeli. Źwie.

19 m, 3 PE mi do wynajęciaprz | | nabyć b sausi isS 3 zł.) ale = Sosnowa >

a ii zaš uprawnieni do Centralnego Ambulatorjum ul. Dominikaūska |m. 7. Od g. 3—. = Ew dostikie | LEON JĘ a
w godzinach wyżej podanych. Enio E : POTRZEBNA
Przyjęcia chorych dentystycznych w Przychodniach na Snipiszkach i Anto-оажр& TE Do wyna- a e w... *. e panienka znająca się

kolu z dniem 1.-XII.-b. r. zostają zlikwidowane, chorzy dentystyczni z całego mia- | Jecia ваbuchalterjiikore-
sta winni się zgłaszać do Centralnego Ambulatorjum Dentystycznego — ш. \М.-|# p kój 1 Dawytajęcia Aindesi BNE
Bóbulsńka: 18 ać -| ETU |.okOWADY Z] mieszkanie ówieżo LOKALE. JĄ) Czas pracy 8 godzia,BOR ' AR eina Tiem pwaluością: tólefo- o

Sposób udzielania pomocy rodzącym pozostaje dotychczasowy. R ZEE — | Zygmuntowska 20 owd A ac:= Sj
— 20, ksią: а- * е

. . . i Przekonajcie sl й m. 5, 293, wszelkiemi wygodami D ci. A

Wilno, dnia 29 listopada 1934 r. шеемо oprróinia|| 20 wszelkiego rodzaju ODUWiE Bzy ul. AaLOKALzadający а ;';“ЩЁ‘;':_,';"_“”“*
ul. Legjonėw 10 — 1,|| zkpraco- w PUPIAŁŁO i ej Nr. 8 lisko у PRA Ž

E. K TKOWSKI 282—3 wni ° 0 WyNdjęCI koszar). Oglądać na,na sklep z mieszka- adm, KZ 387

Ko B SARZ. (UL. OSTROBRAMSKA 25) a 0 ky maż я Desnos siek, R
le i „ ||mieszkanie - и ul. Tatarska ’ ‚

Dr. SZNIOLIS J. GRADOWSKI Dom do jest eleganckie, oe tanie i qwaranto. оwyśodami,miej USNS| 161: Garbarskiej Nr A sam POTRZEBNA

scowość -| a Я ŁC p
NACZELNY LEKARZ. DYREKTOR. sprzedania P.P. Oficerom polecam buty Isztyblety ||scowość, ladna, za: NAUKA. Informacje u właścii.| srednim wieku dobra

sko rzeka, las, jasne, ciela domu. 295 Pani do prowadzenia
i PLAC suche i ciepłe. St “|skromnego  gospodar-w centrum miasta 0-|przy ul. Zakretowej ieszkania@ 32». > ciepłe. 294(2) ATP. stwa“ starszego Pana

ATEITISTDENTSNTT SNIKTAROS KIAKTSNKP SICK kazyjnie tanio, Z diu| Nr. 14 do sprzedania, į I okoje АЫ ООа оЫ ® 1 z „ dwojgiem dzieci

KALENDARZE na ROK 1935 URUPNO p gen| baakowm|y oso o as LabosA 5LuB. ер очеiiIsprzeda2| Adr. w adm. „Dz, GB =re: 46 JE S pokój ze wszelkiemi bie, adres i warunki

OZDOBY CHOINKOWE мао° ее У a) POSZUKUJĘ A оья ооа żę wp ge b; pn o"
\ ; OD ZARAZ jącem wejściem dol įekoji niemieckiego.| *9 piekarni i cukierni ste restante. Opie-

POCZTÓWKI SWI TECZNE 1 ——————>—— |w šrėdmiešciu miesz-| Wynajęcia. Može byč Dzieci niżej lat że. wraz z mieszkaniem 2| kun. 281—3

7 Ą Okazja! PIANINA,  FORTE- kania na parierze lub| Z kuchnią. Mickiewi-| „ię Awajlędotśia, O.|pok: z przedpokojem

| POLECA w DUŻYM wYBORZE SPRZEDAŻ LIKWI- wane Becker, Bel. 1 piętrze, z umeblo-cza 4-16, 30 йег "do Adm. „D2.|t„kuehnis PVgimO | HANDLOWIEC
HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH DACYJNA ling, Bliitkner, Erard, WY aoi Gać D Wil” pod „rokjeden”| ości tamże m. 9.| wejdzie do spółki z

= £ abipės, Rónisch i in- wygodami osobne lub 8 wyna- 290] osoba posiadającą
6“6 w I-mie „Centrum“— ne  sprzedaję naliednokonną lekką w przy większem mie- į sklep spożywczy lub

mabiaieówTzali| dogodnych rare| dobrym nis kape. akinių“ mw“ gei lecia LIE|panice:Oterey?ge
: Codziennie od 122, Kach. Niemiecka 22|04 4—6 рр. Porto-6 tygodni. Wiado- pokój ładny tronto- e Cie WII:

m" CENY LIKWIDA.|m. 19 (front). wa 10 m. 1. 102 S Hotel Szla-|wy može byč z utrzy- ZMARTWIENIE no INada -AŻ

WILNO, ZAWALNA 13. CYJNE. | śni Re 6 Wi] aialś. Zrgiwóai: o. za w a MARYSI sa

: aż: EE ah „|ska 4 m, 3. 297| go. Portowa 19m, 1t.| — Cóż to znaczy, KG iiiii| ed maż e ы
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOMICZ,4

 
 


