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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,20 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik wileński" wychodzi

Telefon Redakcji,

codziennie.

ILF.

 

 

  

OGŁOSZENIA:

  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być prżez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

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

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

© talonach Rotelu Georgesa
odbędzie się dnia 10 lutego r. b. XV BAL OGÓLNO AKADEMICKI

Doborowe orkiestry. 2 sale do tańca, Początek o godz. 22-ej Bilety 4 zł. Akademickie 250.

Francji grozi nowe przesilenie.
PARYŻ (Pat). Rada ministrów na

rannem posiedzeniu nie powzięła
jeszcze decyzyj co do sankcyj, zwią-
zanych z aierą Stawiskiego. Rozpo-

częto natomiast badanie projektów,
zamierzonej reorganizacji
stracji i sądownictwa. W związku

z projektem zakazania adwokatom,
piastującym mandaty parlamentarne,

admini- |

Po konierencji, odbytej w mini-
sterstwie iinansów prze7 ministrów
Pietri i Fabry oraz podsekretarza
stanu Toussaint,
ostatni, że podają się oni do dymisji.

Potwierdziły się również pogłoski
„0 przeniesieniu
jpreiekta policji paryskiej Chiappe na
sianowisko

występowania w ich czynnościach Francji w Maroku. W/g ostatnich
zawodowych przeciwko państwu i/

gminom, jak rownież w sprawach,|
dotyczących instytucyj oszczędno-|

ściowo-kredytowych kilku ministrów

wyraziło zamiar podania się do dy-

misji.

W ciągu popołudnia premjer Da-

ladier przyjął ministra wojny Fabry

i ministra finansów Pietri, poczem

BERLIN (Pat).

odbył konierencję z ministrem 0-|cuskiego w odpowiedzi na aide- traktatem wersalskim broni defen--
światy i ministrem spraw wewnętrz-|mćmoire, złożone w dniu 1 stycznia zywnej, a jednocześnie zmuszone do,

nych. Premjer odbył również dłuż- |przez ambasadora Poncela,

szą rozmowę z  Paul-Boncourem, Noła niemiecka

który — w/$ pogłosek — objąćby przyjęcie planu francuskiego ozna-

miał stanowisko ministra wojnyna |
wypadek dymisji Fabry'ego. |

(ATAIR RZEZOZOAWTETOZOŻY KAYEBGAZZWAPEDYTEOZ KOOEWRAAR BBS

czałoby odroczenie rozbrojenia w za-
kresie materjałów wojennych.

Szeroka amnestja po uchwaleniu
Konstytucji.

Telefonem od własnego korespondenta.)

Przypuszczalnie zaraz po uchwaleniu Konstytucji będzie ogło-

szona amnestja, która obejmie jaknajszersze sfery więźniów a w

tem również więźniów brzeskich.
Amnestja dotyczyć jednak nie będzie tych więźniów którzy

wyemigrowali zagranicę. :

Nowe stronnictwo Chrześcijańsko-Społeczne.
Fielefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek dnia 2 b. m. obradowała secesja z Chrze-
ścijańskiej Demokracji, która zorganizowała się w stronnictwo Chrzešci-

jańsko-Społeczne. Prezesem Zarządu został ;b. minister Tyszka zaš pre-

zesem Rady naczelnej został p. Burczan.

Wypłata stypendjów akademickich.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wypłata stypendjow akademickich dokonana zostanie

na 15 b. m. za miesiąc październik, listopad i grudzień, w marcu za

styczeń i luty a potem w kwietniu za marzec i kwiecień.

Ameryka zakazuje stosunków finansowych
z państwami, które nie płacą swych długów wojennych.

WASZYNGTON. (Pat). Wniesio- obcym które w całości lub częšcio-
ny przez republikanina Johnsona i wo nie spłaciły swych zobowiązań.

uchwalony przez Senat projekt usta- Ten ostatni ustęp interpretowany

wy 0 zakresie tranzakcyj finanso- jest, jako stosujący się do krajów,

wych z państwami, które nie spłaci- | które — jak np. Wielka Brytanja —

ły w terminie swych długów w Ame- | dokonały jedynie spłat symbolicz-

ryce, przewiduje kary do 5 lat wię- | nych. Uchwalenie ostatniej popraw-

zienia oraz grzywny do 10 tys. dol,| ki do ustawy wyłącza z pod jej ry-

które mogą być nakładane na osoby|gorów, kraje, które nie dotrzymały

prywatne lub przedsiębiorstwa, |jedynie swych zobowiązań prywat-

sprzedające jakiekolwiek walory ce-|nych.

lem udzielenia pożyczek państwom

Bezrobocie w Ameryce.
WASZYNGTON (Patj. Według jest rozwiązane. Liczba bezrobot-

ostatnich sprawozdań amerykańskiej nych wynosiła w grudniu ub. r.

Federacji Pracy, dalszy rozwój bez-|10.826 tys.; w listopadzie 15.060 tys.

robocia został powstrzymany. Samo |osób korzystało z pomocy z fundu-

zagadnienie jednak bezrobocia nie |szu dla walki z bezrobociem.

Gorączkowe zbrojenie się Ameryki.
WASZYNGTON (Pat). Do Izbyjskowych z 1800 na 4834, Personel

Reprezentantów  wplynal projekt|awjacji wojskowej powiększony miał-

zwiększenia liczby aeroplanów woj- by być z 15 tys, na 48.063,

Komunikat Stronnictwa Narodowego,
Dziś, 4 lutego © godz. 12 i pół w sall przy ul. Orzeszkowej 11

odbędzie się

Zebranie Stronnictoa Narodowego
na którem posłowie:

Wacław Komarnicki I Aleksander Zwierzyński
złożą sprawozdanie poselskie

o ostatnich wydarzeniach w Sejmie.
Wstęp tylko dla członków Stronnictwa za okazaniem legitymacji.

(Legitymacje z 1933 r. ważne).

Ze względu na szczególnie ważne tematy wszyscy członkowie

я proszeni są o przybycie.

 

 

    

   
   

 

    

  

    

    
  

   

  
   

wiadomości, rząd postanowił zapro- i w y

 

 

 

 

 

  

ponować mu objęcie tego stano-
p wiska. Preiektem policji paryskiej 1934 : B A

oświadczył  ien ma być mianowany dotychczasowy dE: Zi n
preiekt departamentu Seine et Oise
Bonnefoy<Sibur. Opuszczenie przez LUTY zorganizowany

dotychczasowego preiektą Chiappe swego dotychcza-
sowego stanowiska może pociągnąć POLSKĄ SKŁADNIC F 2 » ®

rezydenta PS sobą powažne konsekwencje po- 3 Rz GALANTERYJNĄ : ranciszka Frliczki
ityczne. .--—

4 Wilno — Zamkowa 9.

ODPOWIEDŽ NIEMIECKA paka. AEChustki białe art. 3817 zł. 0.18 Chustki kieszonkowe białe art. 3857 zł 0.35

8 = = Ręczniki w 4763 „0.55 Kolnierzyki | „4134 —„ 640
па propozycje francuskie, ! r 5 Koronki jedwabne szantylowe od „1— Па‹"‘:’ biale 3771 0.70

B (Pat „Dziś ogłoszono stwa wysoko uzbrojone zachowałyby Atykaty, pah 2 pe tę i Szale jedwabne białe w 3951 „1.25
treść noty niemieckiej, wysiosowa- swe materjały, podczas gdy Niemcy 6 See r E Е оаа 40 в 848 160

nej w dn. 19 stycznia do rządu fran- byłyby ograniczone do przewidzianej Eeeinis Madanelam, m SE aa As z е
' „ - opalowe dzienne w 7106 „2— Sałoniki biate „ 3843 „180

7 „ _ opalowe ž „ 2100 — „ 5— Kalesony dymkowe „4167 „250
: ‚ 2 7123 8.50 ;

przekształcenia Reichswehry. Dalej WORA NNW ” ” krėtkie „4167 „240
wskazuje, że.notą m. in. zaznacza, że odtzucenie Eończosky: „Złoty. Bember$ poza ae Koszule wojskowe „ 108’ 7 *„--2:90

przez stronę francuską żądań nie-' ži A S nocne 3655  „ 3.75

a. |mieckich, dotyczących. ustaleaią: 8 „DS pa тi białej „502 „270 S iki и 3692 4—
Pań: efektywów oraz terminu uzbrojenia Torebki pa 7 * " sia 585 7 Par: " 3612 "о

mii niemieckiej d » m -—— e " e я„ 34 Г ” ” ” PZ

SB: ż Н я sa JP RSS ZA Rękawiczki balowe długie w 4065  „3— w  zefirowe n 3667 ‚ » 5—
a OWOC ZE: SEN A Naa 8 M s z koronką „ 4093 „6.75 „ _ popelinowe n 3687 ;u 7—
Aa PEREŁ a - 4 Apaszki białe:jedwabne ‚ 3906 PE a s sportowe białe „ 3668 w 5,50

E. resla, że Paa NAD : Kombinacje trykotowe w 7149 „9— Kękawiczki glace białe „4120 ,» 450

Al sona AaaNie 10 Bielizna jedw. „Femina“ garn. „5145 „9.50 Bonžurki „ 6000 | „10.80
ы szy ii 3 3 Pokrowce ` „ 1800 w. dż # welniane „ 6005 „ 21—

miec do współpracy międzynarodo- Komplety ślizgawk. puch. „ 4680 „13.50 ': Kamizelki irakowe „ 4651 „19—  
wej. Zastrzeženia swe notą niemiec-
ka formułuje w końcowych 13 py-
taniach pod adresem rządu [ran-
cuskiego. !

PROSIMY

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro

czorem pełny tekst odpowiedzi rzą- | oświadczając natomiast, że z rado- |

 

 

Pod znakiem największej oszczędności

ŻĄDAĆ BEZPŁATNEGO OKAZANIA

Odpowiedź rządu niemieckiego Austji

 

  

      
     
           
   
  

     

   

gody kupujących przejść musi

 

WZORÓW WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW

Spisek hitlerowców
w Austrii.

WIEDEŃ. (Pat). Policja wykryła

jwczoraj spisek narodowo socjali-
| l , Biu , Rząd niemiecki odrzuca oskarże- austrjackiego w jego demarche w |styczny i aresztowała kilka osób,

Informacyjne ogłosiło wczoraj wie- nie o mieszanie się do spraw Austrji, Berlinie. |
у z „ |Przy rewizji znaleziono przy aresz*

WI zakończeniu nota podkreśla, |towanych 60 kg. amunitu, Materjał
du niemieckiego, wręczonej w dniu ścią powitałby chwilę, gdy możnaby że rząd niemiecki nie podzielą Za- ten przeznaczony był do zamachów
1 bm. posłowi austrjackiemu w Ber: było doprowadzić do porozumienia patrywania, aby sprawa powyższa |na dworce kolejowe w dniu manife-
linie. ы : : między rządem Austrji i narodowo-

Wi pierwszej części odpow. dzi |socjalistyczną partją austrjacką.

 

rząd Rzeszy określa swe zasadnicze W. drugiej części odpowiedzi
stanowisko „wobec konfliktu nie- |rząd niemiecki odpiera szczegóżowo
miecko-austrjackiego, oświadczając |zarzuty, podniesione przez posła

 

m. in., że nie chodzi okonilikt, pod-
padający pod normy prawa między-
narodowego, lecz o rozprawę mię-
dzy rządem austrjackim i historycz-
nym ruchem całego narodu nie-
mieckiego.

„Nie można przekreślić poczucia
związku duchowego i narodowego,
ani zatamować wpływów idei, która
ogarnia cały naród. Rząd niemiecki
nie może przyglądać się obojętnie
śwałceniu i dławieniu tego, co sta-
nowi otuchę narodu niemieckiego.
Ten konflikt wewnętrzny nie może
pozostać bez wpływu na stosunki
między obu rządami.

Čzy Austrja
LONDYN. (Pat). „Times“ ogla-;

sza dziś artykuł w sprawie Austrji |
posiadający wszelkie cechy arty-.
kulu, inspirowanego przez Foreign!
Office, którego rozumowanie od-
zwierciadla.

Dziennik ostrzega kanclerza Doll-
fussa, mówiąc, że rząd kanclerza
Dollfussa zechce prawdopodobnie
przytem rozważyć ewentualne na- 
 

. ° ’ ° °

Sojusz japonsko - angielski.
MOSKWA (Pat), Komentując do- sze. Pismo wylicza fakty, wskazu-

niesienia chińskie o angielsko-japoń- jące na zacieśnienie sojuszu japoń- |

skiem gentleman agreement, „Praw- sko - angielskiego, skierowanego|

da' pisze, iż wiadomość ta dowodzi przeciwko ZSRR i Stanom Žjedno-
raz jeszcze, iz popieranie Japonji, czonym.
przez Anglję jest coraz wyraźniej-

Rejestracja traktatów amerykańskich

 

wynikająca z czysto wewnętrzno- |stącyj chłopskich.
politycznego konfliktu Austrji, nada- | da ODZE
wała się do przedstawienia jej na fo- Popierajcie Polską Macierz
rum międzynarodowem.

Szkolną.

zaapeluje do Ligi Narodów.
stępstwa swej prośby, z jaką zwróci kroki byłyby skuteczne i rozsądne,

się do Rady Ligi Narodów. Conaj- zanim sprawa zostanie im ołicjaline
mniej odbędzie szereg konsultacyj z przedstawiona.
państwami, które potem będą się Dziennik wysuwa myśl: utworze-
musiały zająć tą sprawą w Genewie. nia przez Radę Ligi specjalnej ko-
Dalej dziennik podkreśla że Austrja misji granicznej, któraby uniemožli-

musi dać Lidze Narodów niezbite wiła jakąkolwiek propagandę  poli-

dowody winy rządu Rzeszy, aby Ra- tyczną. Ale tego rodzaju sugestja

dą mogła powziąć jakąkolwiek de- wymaga poprzedniej konsultacji

cyzję korzystną dla Austrji. Austrja między państwami, najbardziej zain-

posiada z art, 11 paktu niewątpliwie teresowanemi co do pomyślnego

tytuł prawny do zwrócenia się w tej skutku przedstawionej Lidze spra-

sprawie do Rady Ligi i Rada Ligi wy. Najlepiej byłoby — pisze dzien-

Narodów jest stosowną instytucją dla nik — gdyby Hitler który niewątpli*

załatwienia takiego sporu. Byłoby wie okazał dostateczną władzęi

jednak — pisze dalej dziennik — autorytet, zechciał stanowczo zabro-
conajmniej wskazane, aby członko- nić działalności w zakresie propagan

 

(wie Ligi mieli jasne pojęcie, jakie dy politycznej z Niemiec do Austrji.

FANTASTYCZNY POMYŚŁ HITLEROWSKI |
NOWOCZESNEJ WĘDRÓWKI LUDÓW

LONDYN. (Pat). „Daily Tele- w Lidze Narodów.
GENEWA. (Pat). Rząd Stanów

Zjednoczonych zawarł z Sekretarja-
tem Ligi Narodów układ, mocą któ-
rego traktaty i układy, zawierane
przez Stany Zjednoczone, będą od-:

 : graph“ donosi o dziwnej propozycji,
zawieranych przezeń traklatów Ze|uczynionej jakoby przez Hitlera

względu na to, że Stany ZjednoczoneiMussoliniemu. Hitler miał zaofero-

nie należą do Ligi. Obecna zmiana|wać że osadzi na roli w Niemczech

stanowiska tłumaczona jest chęcią ;wszystkich Austrjaków, zamieszku-

przyczynienia się do tego, by zbiór |jących Tyrol włoski. Mieszka tam

ostrej polityki italjanizacji usunięcie
Austrjaków z tego terenu do Nie-
miec pozbawiłoby stosunki
włosko-niemieckie płaszczyzny kon-
fliktu, co mogłoby mieć decydujący
wpływ na stanowisko Włoch wobec
Austrji. Е

tąd rejestrowane w Lidze Narodów.|traktatów, publikowany przez Ligę,|około 200 tys. Austrjaków. Wobec,

Dawniej rząd Stanów Zjednoczonych|
jnie życzył sobie oficjalnej rejestracji!

Surowy wyrok na
RZYM. (Pat). Przed trybunałem

specjalnym dla obrony państwa od-
był się proces przeciwko członkom
organizacji antyfaszystowskiej, wy-
stępującej pod nazwą „Neo-Gwel-
fowie', pracującej głównie na tere-
nie młodzieży akademickiej. Oskar-
żeni w liczbie 6, poshodzący z roz-

był jak najkompletniejszy.

„

antyfaszystowców
maitych kół społecznych odpowia-| SZCZECIN. (Pat). Dnia 30 stycz-
dali za zwalczanie obecnego ustroju | nia br. w miejscowości Bahn na Po-
państwowego. Wyrokiem trybunału; morzu Pruskiem aresztowano  trze-
główni oskarżeni, mianowicie adwo: | cią z rzędu szajkę podpalaczy złożo-
kat Malvetiti i buchalter Malavasi; ną z12 osób. Celem nadania pożarom
zostali skazani na 5 lat więzienia,|podłoża politycznego i terorystycz
pozostali otrzymali kary od 3 do 2 nego banda dokonywała podpaleń w
lat więzienia, „ gjtakie dni, jak urodziny kanclerza

 

| Wykrycie rozgałęzionej szajki
podpalaczy w Niemczech.

Hitlera, dzień święta pracy i t. p.
| Właściciele nieruchomości płacili za
podpalenie od 20 do 100 marek niem.
| szajką współdziałała straż ośnio-
jwa, Ogółem aresztowano 63 osoby,
[Udowodniono im 100-kilka wypad-
ków podpalenia, których ofiarą pad-
iło 262 nieruchomości. | je

 



   

  

  

- rodowego na wstępie 

Zaskoczenie!
Jak można nowy ustrój państwa

uchwalić w przeciągu dwu minut,

niespodziewanie, a jednak... prawi-

dłowo? Pytanie to zadaje sobie po

26-tym stycznia 1984 mnóstwo ludzi

w kraju. | obóz rządzący wie do-

brze, iż musi to być uważane z góry

za zupełnie nieprawdopodobne, a za-

tem przyjmowane z niedowierza-

niem. Dlatego też od pierwszej

chwili rzucił w kraj objaśnienie:

—Zaskoczyliśmy opozycję.

Przyznawanie się do... zaskocze-

nia w nadawaniu państwu nowego

ustroju nie jest oczywiście przy-

jemne. Robi się to tylko, aby upraw-

dopodobnić to, co jest całkiem nie-
prawdopodobne. Ale czuć w tem...
sypanie piaskiem w oczy.

Jakżeż aaprawdę wygląda to za-

skoczenie?

 

Pójdę dalej niż tylko w twierdze-

nie, że opozycja nie była niczem za-

skoczona, bo powiem, że .. nie mogła

być na tem posiedzeniu w żaden

sposób zaskoczona prawnem prze-

prowadzeniem ustawy konstytucyj-

Każdy z nas, znający konstytucję

i regulamin, idąc na posiedzenie,

wiedział, że nie istnieje żaden wo-

góle sposób prawnego przeprowa-

dzenia ustawy: konstytucyjnej na

tem. posiedzeniu.
Dlaczego?

Oto dlatego, że:

1) niema uchwały bezwniosku,

2) wniosku dojrzałego do uchwałyna

tem posiedzeniu nie było, 3) żaden

wniosek nowy o zmianę konstytucji

na tem posiedzeniu nie mógł być

prawnie zgłoszony jako podstawa

natychmiastowej uchwały.

Wniosku dojrzałego do uchwały

na tem posiedzeniu nie byłoz tej

prostej przyczny, że jedyny istnieją-

cy od 6-go lutego 1931 wniosek BB

w sprawie zmłany konstytucji nie

był doprowadzony w załatwianiu

ustawodawczem do takiego stanu,

by mógł być poddany pod głosowa-

nie na tem posiedzeniu Sejmu, Był

on bowiem odesłany do t. zw. dru-

giego owytania jedynie na podstawie

sprawozdania komisji z projektem

ustawy o zmianie "konstytucji, Ko-

misja do takiego sprawozdania nie

doszła, a zatem wniosek BB z 6-g0

lutego 1931 nie mógł zjawić się w

pełnym Sejmie, w żaden sposób, nie

wyłączając t. zw. skróconegopostę-

powania wedle art. 18 regulaminu,

który przewiduje cztery różne skró-

cenia, ale nie przewiduje żadnej

zmiany w zakresie drugiego czyta-

nia, dopuszczalnego tylko na podsta-

wie sprawozdania komisji z projek-

tem ustawy ujętem w artykuły.

Gdyby chciano wniosek BB prze-

prowadzić w drugiem czytaniu, a po-

tem i trzeciem, bez sprawozdania

komisji z projektem ujętym w arty

| kuły, byłoby to pogwałceniem art. 3

konstytucji, który głosi:
— Niema ustawy bez zgody Sej-

mu, wyrażonej w sposób, regulami-

nowo ustalony.
To zatem nie mogło nas zasko-

czyć i rzeczywiście nie zaskoczyło.

Pozostawała zatem jedynie moż:

liwość nowego wniosku o zmianę

konstytucji.
Możliwość  zgłeszenia nowego

wniosku i zaskoczenia nim Izby

istnieje rzeczywiście w  obowiązu-

jącym obecnie regulaminie, który

większość BB dostosowała do swych

potrzeb w dwukrotnych daleko idą-

cych zmianach regulaminu z 16-g0

grudnia 1930 i z 23-$go października

1931.
A mianowicie:

1) z mocy art. 35-g0 regulaminu

porządek dzienny może byćuzupeł-

niony nowym wnioskiem za zgodą

marszałka i większości.

2) z mocy art. 18-go może być

taki wniosek uwolniony od druko-

wania (lit. a) i dopuszczony odrazu,

bez odsyłania do komisji (lit. b) do

rozprawy i uchwały.

Czy to groziło opozycji? ;

Groziło.. w każdej innej sprawie,

tylko nie w sprawie ustawy o zmia-

nie konstytucji, gdyż tu już nie regu-

lamin, ale konstytucja w art. 125-ym

przepisuje, że wnosek o zmianę kon-

stytucji musi być: a

—„ iedziūny conajmniej na

15 dni.
A więc, w sprawie zmiany kon-

stytucji, nie groził nam na tem po-

siedzeniu żaden nowywniosek, lecz

conajwyżej zapowiedź na 15 dni na-

przód. : ;

Nie została zatem opozycja, ani

tak ani siak, zaskoczona i nie mogła

być zaskoczona, z tej prostej przy-

czyny, że „„nie istniał prawny spo-

sób zaskoczenia nas na tem posie-

dzeniu uchwaleniem konstytucji.

 

Wsżystko to było dokładnie roz-

ważone w Klubie Narodowym przed

posiedzeniem Sejmu z 26-g0 ub. m.,

na które wniesiono owo sprawozda-

nie komisji nie z projektem ustawy,

lecz z t. zw: tezami a przewidywa-

nie usiłowań nieprawidłowych zna-

lazło wyraz w oświadczeniu KI. Na-
tego posiedze-

nia, które mówiło:
Rozprawa, tocząca się poza re-

gulaminowo  przepisanym trybem

trzech czytań, nie prowadzi do ce-

lu, a gdyby miała stanowić próbę

jścia wymagań art. 3:go i art.
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Istota i środki.
Ludzie, spoglądający na to, co się

w Polsce dzieje, nie umieją zrczu-
mieć istoty zachodzących zmian.

Widzą ludzi, znanych z bolsze-
wickiego niemal wiecowania zapa-
lonych „obrońców' parlamentaryz-
mu, jako zdecydowanych obrońców

dyktatury i „pogromców*  sejmo-

władztwa.
Kto pamięta najrozmaitszych Po-

lakiewiczów, Miedzińskich Mora-

czewskich, czy Jaworowskich z lat

1918—26, ten z trudem pojąć może,

co się z nim stało, że się znaleźli w

obozie pomajowym. *
Tajemnicę tych przeobrażeń wy-

jaśnia nam „GazetaWarszawska'

cytując następujący ustęp z ostatniej

książki Romana Dmowskiego, któ-

ry tak charakteryzuje przewrót ma-

jowy. :
„Najsilniejsze bodaj światł. na znacze-

nie i cele przewrotu rzuca fakt, że po jego

stronie stanęły i czynną pomoc mu okazały

te same żywioły, które przedtem parły do

jak największego zradykalizowania  demo-

kratycznego Polski. Zdawałoby się, że nie-

podobna pogodzić fanatyzmu parlamentar-

ao-demokratyeznego z późniejszym  zama-

chem na ustrój parlamentarny. Pogodzić

wszakże można, ale tylko wtedy, kiedy się

zważy, że ani skrajne zdemokratyzowanie

ustroju Polski, ani jego w następstwie od-

demokratyzowanie nie było właściwym ce-

lem, kiedy cel był całkiem inny".

Do tych słów Dmowskiego do-

rzuca „Gazeta Warszawska* nastę-

ce uwagi.

na ami cel? Celem tym było nie-

dopuszczenie do utworzenia się w Polsce

ideologji narodowej, przekształcenia na-

szego ustroju na państwo narodowe. Obec-

ny projekł konstytucji jest dalszym etapem

na tej drodze. Formalne zniesienie parla-

mentaryzmu, który faktycznie już od 8 lat

w Polsce nie istnieje, przez obóz, który do

niedawna swego wodza nazywał „twórcą

parlamentaryzmu — polskiego”, jest tylko

środkiem do utrwalenia systemu i tych kół

politycznych, które za nim stoją.

Czy jest to środek skuteczny? Odpo-

wiedź na to przyniesie niedaleka przyszłość.

Pewnem jest jednak, że istota walki poli-

tycznej, jaka stę w Polsce toczy, leży gdzie-

indziej.

Nie chodzi tu o parlamentaryzm, trupa,

którego uprzątnął projekt nowej konsty-

tucji. Tę sprawę przesądziło już życie. Cho-

dzi o to, czy państwo polskie będzie pań-

stwem narodowem, czy zasada narodowa

zapanuje w jego ustroju i polityce, czy też

nadal będzie się ono rządziło zasadami

wręcz przeciwnemi”.

O losach tego zagadnienia zade-

cyduje przebieg walki i zmaganiasię

sił narodowych z siłami im wrogiemi.

Dobrze się stało.
Są ludzie, którzy mają pretensje

do opozycji, że przy głosowaniu

„bez“ p. Cara zachowała się tak, a

nie inaczej.
Różnie można o tem: mówić i pi-

sać, ale co do jednego można się

zgodzić, że na innej drodze, sanacja
„konstytucji” w Polsce nie , uchwa-

litaby“.
Gdyby się ten właśnie figiel nie

udał, mielibyśmy inny, ale w każdym
razie mielibyśmy go z caią pew-

nością.
Grunt, zdać sobie sprawę

stało śię dobrze, czy źle.
Red. Wł. Bilan, jeden z czołowych

przywódców Ruchu Młodych obozu

narodowego, twierdzi na łamach
„Ziemi Przemyskiej”, že stało się

raczej dobrze, a to z przyczyn na-
stępujących.

„Dotąd walka cała obracała się około

problemu posiadania, czy też zdobycia

władzy. Obecnie przeobrazi się w dylemat

zdobycia dla Polski sprawiedliwego ustro-

ju. Ciężko już bowiem było walczyć, czy

kruszyć kopje o konstytucję marcową. Po-

wstała z kompromisu, w maju 1926 roku

została złamana, a i potem trudno byłoby

mówić o jej respektowaniu. Miała dobre

i złe strony. Posiadała jednak tę ogromną

wadę, że podzieliła los „gwoich twórców

— nie umiała stawić czoła wypadkom.

Stąd nie było żadną atrakcją stawanie w

jej obronie, czy też psucie papieru na udo-

wadnianie, że nie była znowu taka zła, i

że nie dużo w niej pozostawało do popra-

wienia.”

Stało się. Zacznie niebawem obo-

czy
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125-go konstytucji, byłaby pogwał-
ceniem prawa.

Nie zaskoczono nas również w
chwili, gdy p. Car przystąpił do tej
próby obejścia, obierając droge
nowege wniosku ze skróconem
postępowaniem, bo byłem wtedy
na sali i może nawet to ja raczej...
zaskoczyłem nieprzygotowany wi-
docznie na to obóz BB swą obe- cnością i protestem w imię art. 3 go
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wiązywać nowa ustawa konstytu-

cyjna. Władza w Polsce formalnie

przejdzie w ręce prezydenta i se-

natu.
„Równocześnie prawo do decydowania

o państwie stracił Naród. Nigdy bowiem

i żadną miarą nie można uważać, jakiejś

tam partyjnej „kadry” za wyraz opinji na-

rodowej.

Naród polski — za szeroki aby się

mógł zmieścić w „kadrze“ — został uznany

za niedojrzałego do stanowienia o władzy

i losie swego państwa."

Jest to fakt, którego nie
szy żadna radosna fantara.

„I tutaj dopiero otwiera się pole do

pracy dla Obozu Narodowego. Nigdy nie

podzielaliśmy obelżywego zdania, że sta-

nowimy „naród idjotów”. Nigdy nie stara-

liśmy się Narodowi kneblować dróg roz=

woju czy wypowiedzenia się. Zawsze by-

liśmy w zgodzie z dogmatem, że władza

w Polsce należy do Narodu. Stąd stycznio-

we posunięcie BB. jest dla nas, Młodych

zwłaszcza, chwilą od której zacznie się

u nas nowy etap walki i zmagania się o

sprawiedliwy ustrój dla Polski. Walka о;

przywrócenie Narodowi prawa do decydo-|

wania o losach własnego państwa. Równo-

ległe z wysiłkami o zdobycie władzy, pój:

dzie w tempie bezwzględnem i zwycię-

skiem zdecydowana walka c narodową!

konstytucję, dła narodowej Polski.

I dlatego — mimo lekkomyślnego może

kroku opozycji — uważamy, że dobrze się

stało, jeśli już raz nareszcie dała nam sa-

„tę” konstytucję”.

zagłu-

 
|

nacja

Frontem do wsi.

Cytując artykuł red. Bielana, nie
możemy powstrzymać się od zacy-

towania innego głosu młodych,
świadczącego, iż w obozie narodo-
wym nie brak zrozumienia dla naj-

istotniejszych zagadnień doby obec-
nej

Oto pod tytułem „Frontem do
wsi* zamieszcza organ poznański
Młodych następujące uwagi o sto-
sunku młodzieży do wsi.

„Nauczyliśmy się naśladować zachód

we wszystkiem, bez względu na to, czy sto-

sowne to dla naszej struktury, czy nie. Za-

pominamy, že co dobre w Anglji, złem byč

może w Polsce. Kraje uprzemysłowione

| zajmują się specjalnie swą warstwą robot-

|niczą, »bo ta stanowi największy odsetek

ich ludności, — stwarza się dla niej ubez-

pieczenia spdłeczne, stypendja, -- wciąga

|w górę, i jak nieraz słusznie się zaznacza,

tworzy się z niej warstwę napoły uprzy-

wilejowaną. |

„My, zając zaledwie 5 proc. ludności ro- |

botniczej, bierzemy wzory z Zachodu ibez |

krytycznie stosujemy je u nas. Przecież 8,1

proc. studentów — to synowie robotników.

Więc 72 próc. ludności daje 9,8 proc, a

proc. — 8,1 proc., nie mówiąc o tem, że

urzędnicy, nauczyciele i oficerowie dają aż |

38,3 proc. słuchaczy w szkołach wyższych”.

Z tych założeń wyciąga autor ar-
tykułu następujące wnioski.

„Nie zrzucamy jednak winy na innych,

samiśmy temu winni. Nasi ojcowie z książ-

ką i wykładem szli pod strzechę, w czasie

wolnym przebywali wśród ludu — dziś ta

praca znów leży odłogiem. Jeśli niema pie-

niędzy na wykładowców i szkoły dokształ-

cające, to niech idea pchnie wśród lud

masy tych, którzy mogą i czas mają to

czynić. Na wakacje tysiące studentów roz-
jeżdża się, by nudzić się lub bawić; niech

sobie każdy z nas zamiast nart, saneczek i
kajaków, obierze jedną wieś i tu pracuje.

Niech pomaga chłopom w polu, a gdy wie-

czorem, czy w niedzielę wszyscy wypo-

czywają, niech uczy. Niech nie mówi zaraz

jo polityce, ale o tem, co to jest Polska, ja-

ka jej historja i zadania, o wszystkiem tem,

*o czem wie, — niech niesie wiedzę i budzi

myśl. A przy tem niech też słucha star-

szych gospodarzy, niech i od nich się uczy,

„bo tam może nieraz głębsze myśli utkwią,

niż w najmądrzejszych książkach.

 
 
I Tak pracując i kładąc cegiełkę po ce-
giełce pod żywy gmach narodu, będziemy
sobie mogli powiedzieć, że dobrze przy-

służyliśmy się wielkiej Polsce — ojczyźnie

i matce wszystkich swych obywateli”,

 

! Przy braku apetytu, zepsutym žolądku,
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zabu-
rzeniach przemiany materji, pokrzywce i
swędzeniu, naturalna woda gorzka „Fran-
PE: usuwa z organizmu substan-
cje gnilne zatruwające organizm. Zalecana
przez lekarzy. 22571

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska“
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
t:

„PRZEWRÓT:
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ", ZGODA 5.
ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu
należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104.

 

i 125go konstytucji, skoro p. mar-
szałek Sejmu nie znalazł słowa od:
powiedzi, p. Car zabrnął w nowy
wniosek ze  skróconem postępo-
waniem, nie pamiętając o zapowie
dzi па 15 dni, a wszyscy oni ra-
zem zapomnieli o konięczności do
kładnego obliczenia ilości obecnych
i głosujących.

Stanisław Stroński.

BZIENNIE MILĘNSK!
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Potrzeby
Podczas obrad komisji budżeto-

wej Sejmu, minister Zarzycki w prze

mówieniu swojem poruszył m. in. i

sprawy dotyczące rzemiosła, W. tej

kwestji wyraził pogląd że Izby rze-
mieślnicze nie spełniły włożonych na

lnie zadań. Rzemiosło wykazuje jed

nak, mimo kryzysu, dużą żywotność.

Powstał eksport beczek, rękawiczek

wędlin i ubrań robotniczych zagrani-

cę. Nawiązano stosunki handlowe z

Sowietami. Rząd udzielił rzemiosłu

kredytu 3 miljonów złotych i zniżył

dla zajęć rzemieślniczych podatek
od obrotu do 1 procent.

Wobec wywodów tych istotną sy-
tuację rzemiosła przedstawił pos.

Górczak (Kl. Nar.).
Rzemiosło — mówił p. Górczak—

jest w pewnej mierze warstwą upo-

śledzoną. Jest ono stale uważane za

coś niższeżo od przemysłu. W roz-
porządzeniu z r. 1933 o Izbach ręko-
dzielniczych przewiduje się, że za-

rząd związku w całości jest miano-

wany przez ministra, gdy tymczasem

o ile chodzi o Izby Przemysłowo-
Handlowe, prezydjum tego związku

będzie wybierane. To upośledzenie

okazuje się także w innych rzeczach.

Między innemi widzimy to także w

nowym projekcie rządowym o zmia-
nie prawa przemysłowego.

Rzemiosło polskie nie zasługuje
na takie traktowanie. Szczególnie w

DOBROBYT—dwa!
MAJĄTEK—trzy!

SZCZĘSCIE—cztery!

9 Kupując los
1 ki. 29 Lot. Państw.

w najszczęśliwszej kolekturze

45 Tel. 13-58 Micklewi
0.81
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rzemiesła.
małych miastach rzemiosło nie ma
prawie żadnej możliwości egzysten-

cji. Samodzielne warsztaty w mia-
steczkach i po wsiach zarabiają dziś
tygodniowo zaledwie 10 złotych.

Rzemiosło w naszej przyszłości może

odegrać decydującą rolę, gdyż łączy

w sobie kapitał i pracę. Jedyną dro-

śą wyjścia dla polskich stosunków

gospodarczych jest oparcie ich na
średnich i drobnych wytwórniach.

Dlatego rzemiosło przynajmniej tak

samo powinno być traktowane, jak

wielki przemysł.
Pan minister mówił o ulgach po-

datkowych dla rzemieślników. W
teorji ta rzecz wygląda bardzo do-
brze, ale w praktyce urzędy skarbo
we już wymierzyły podatek, pod-
wyższając obroty o 100 czy 150 proc.
i nastąpiły liczne egzekucje. Pan re-
ferent wzmiankował o pożyczce we-
wnętrznej. Otóż chciałem podkreślić
że rzemiosło nietylko podpisało i za-
płaciło swoją pożyczkę, ale jeszcze
w pewnej mierze zapłaciło nawet po-
życzkę urzędników, gdyż ci po za-
|płaceniu pożyczki stali się niewypła-
,calnymi względem rzemiosła. Wo-
|bec tego jest słuszne, ażeby rzemio-
|sło było bardziej po ojcowsku trak-
towane i ażeby rząd wchodził w kon
takt z organizacjami rzemiosła, a nie
tylko z pewnemi jednostkami.
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Pogrom i
Po haniebnym, całkowitym po-

gromie, jakiego doznał socjalizm nie-

miecki, panowie „Lowarzysze“ krzyk

nęli: „nie pozwalamy” i uciekli co

prawda nie na Pragę, ale... do Pragi,

czeskiej, gdzie wydają swego „No-

wego Vorwartsa'. Długo tez namy-

ślali się, zanim postanowili, na po-

grom, odpowiedzieć nowym
„programem Niemieckiej So-

cjalnej Demokracji, przeznaczonym

„dla nielegalnych pracowników par-

tjj w warunkach hitlerowskiego re:

żimu”. ›

Nie przeceniając bynajmniej wply-

wów socjalistycznych i znaczenia

socjalistycznej emigracji niemieckiej,
uważamy jednak,

n-rze wspomnianego „Nowego Vor-

wirtsa' zasługuje na uwagę Czytel-

nika, pragnącego być wszechstronnie

poiniormowanym 0 wszystkich prą-

dach nurtujących burzliwe nasze ży-

cie współczesne.
Podajemy *tu „program w stre-

szczeniu „Robotnika:
„W pierwszym zaraz rozdziale nowy

program stwierdza, że czasy relormizmu i

legalności przeminęły. Stary aparat partyj-

ny już nie egzystuje. Nielegalna praca powin

na oprzeć się na s; stemie deceniralizacji, na

systemie pracy imutych grup w kraju, Cen-

trala w Czechosłowacji będzie obsługiwała

stojącej na gruncie walki rewolucyjnej z

hitleryzmem i jedności proletarjatu,

System hitlerowski propaguje zniesienie

walki klasowej, W rzeczywistości nic nie

dając masom pracującym, pogarszając ich

położenie prawne i materjalne prowadzi do

silnego zaostrzenia przeciwieństw  klaso-

wych. W masach powstaje i musi rozwijać
się coraz bardziej potrzeba praw * swobód

. obywatelskich. Te potrzeba praw niechyb-

adomości że należy w
system hitle-

zdobyć

   nie prowadzi do

drodze rewolucyji.
rowski i w drot-

władzę w Niemczech.

Gdy po wojnie światowej Socjalna De-
mokracja obejmowała

obalić
rewolucyjnej

rozbiła starego,

stwowego.

będzie prowadzić politykę inną. Trzeba bę-
dzie ustanowić trybunał rewolucyjny dla
odparcia kontr - rewolucyjnych

burżuazji. Trzeba usunąć
cerski. Trzeba zastąpić cały aparat biuro-

kratyczny innymi
pod sąd winowajców z obozu reakcyjnego.

Kontr-rewolucyjna agitacja

być uniemożliwiona. й
Rewolucyjny Rząd musi przystąpić па-

tychmiast do wywłaszczenia wielkiej po-
siadłości rolnej bez odszkodowania. Rów-
nież bez odszkodowania należy uspołecznić
ciężki przemysł Tak samo Bark Państwa

oraz inne banki powinny być uspojecznione,
Następnie rewolucyjny Rząd przepro-

wadza wybory do ciała ustawodawczego —
na podstawie demokratycznej ordynacji wy-
borczej. Wyłoniony w ten sposóh Sejm wy-

biera większością głosów szefa rządu, który mianuje Rząd.

iż nowy ten pro-;

śram, który ukazał się w ostatnim,

rządy w Niemczech,
popełniła wieiki błąd, mianowicie ten, że nie

reakcyjnego aparatu paū-

Obecnie po zwycięstwie trzeba

ataków
stary korpus ofi-

ludźmi, Trzeba oddać

reakcji winna

program.
Tak rozpoczyna się nowa era w życiu:

państwa. Pod względem gospodarczym bę-
dzie się sterowało ku konsekwentnej go-

spodarce socjalistycznej, wprowadzając na-

razie planową gospodarkę. Trzeba będzie
zorganizować stosunki pomiędzy częścią

uspolecznioną, a nieuspołecznioną $ospo-

darki państwa, Nic nie stoi na przeszkodzie

uspołecznienia przemysłu ciężkiego, che-
micznego, ubezpieczeń, komunikacji, sił ta-

kich jak gaz, elektryczność i t. p.

Nowy rząd gwarantuje wolność ducha

wszystkim, Dotychczasowa zasada rozkazu

i przewodnictwa („Fūhrerprinzip“) zostaje

zastąpiona socjalistyczną zasadą powszech-
nej współpracy, Oczywista, w dziedzinie
szkolnictwa usuwa się wpływy  ideologji
burżuazyjnej i toruje się drogi zdolnej mło-

dzieży bez różnicy klas do najwyższego

wykształcenia i najwyższych stanowisk".

Tak przedstawia się program po-
litycznych bankrutów. Widać z nie-
|go. iż socjaliści, im bardziej oderwa-
'ni są od życia realnego, tem bardziej
stają się radykalni.

|

Teatr «Lutnia»
„NITOUCHE“,

operetka w 4 aktach Gustawa Hervć.
Jakże tu nie płakać nad upadkiem ope-

retki, gdy się ogląda przeszło szcześćdzie-
sięcioletnią staruszkę „Nitouche !

Proszę mi pokazać chociażby jedną
operetkę współczesną, któraby miała tyle

niepodrabianego humoru. Dowcip i humor
tkwi nietylko w doskonałem librecie, w
zabawnych komplikacjach sytuacyjnych i
karykaturalnych postaciach scenicznych,
lecz i w muzyce.

Ma ona doskonałe zacięcie parody-
styczne. Proszę uważnie posłuchać święto-

bliwych piosenek Celestyna, śpiewanych
przez Nitouche, Przecież to pyszna parodja
ckliwo-mdłych kompozycyj religijnych z po-

łowy XIX wieku.
Takich dowcipów muzycznych jest tam

więcej.
Bardzo przyjemna

touche“,

Staruszka.. Nowa gwiazdka naszego te-
atru, p. L. Romanowska wniosła ze sobą
na scenę tyle wiośnianego urokv, że dobrze

znanej operetki słuchało się z niesłabnącem
zainteresowaniem, jak nowości.

staruszka, ta „Ni-

Może ta rola wyjątkowo odpowiada in-
dywidualności artystki, — przyszłość to o-
każe, lecz jako Nitouche była doskonała.

Minki, gesty paluszków, szelmowskie oczki

strzygające na prawo i na lewo, stworzyły

z tytułowej postaci operetki przemiłego bo-

basa, rozkosznego urwisa. Kuplet o Jasiu i
Kasi wykonany był znakomicie. Wprost
wierzyć się nie chce, że p. Romanowska

czyni pierwsze kroki na scenie. Co tu mó-
wić — talent, prawdziwy talent, wscho-
dząca gwiazda polskiej operetki.

Drugim bohaterem wieczoru był p.
Wyrwicz, jako Celestyn-Floridor. Bez zby-

tecznej szarży i cyrkowych skoków potrafił

artysta wydobyć wiele komizmu z tej pysz-

nej postaci. Przecież to postać nieśmiertel-
na, ileż w dzisiejszym polskim świecie mu-

zycznym mamy takich Celestynów-Florido-
rów, co to, wznosząc nabożnie oczy do gó-

ry, przy wykonywaniu swoich nymnów ko-
ścielnych, jednocześnie obmyślają nowy

przebój rewjowy.

Trudno, powiadają, takie iuż jest życie.

Ale pośmiać się z tego naprawdę trzeba.
Wymaga tego wzgląd na zdrowie moralne,

Bardzo starannie wyreżyscrowana ope-
retka miała bardzo dobrych wykonawców
w oscbach pp. Rychiowskiej Lubowskiej,
pp. Szczawińskiegoj Dembowskiego, Та-

trzańskiego, Ciesielskiego i Detkowskiego.
Ogromnie się wszystkim podobał bale-

cik „Tresura koni*. P. Ciesielskiemu na-

prawdę nie brak pomysłów.

Nad całością muzyczną czuwała pewna
i przezorna pałeczka p. Kochanowskiego.

St W—ski.

 

Gigantyczny plan
agrarny Roosevelta

Roosevelt przystąpił obecnie do

realizacji swego gigantycznego pla-
nw rolnego. Plan ten przewiduje po-
zostawienie odłogiem (:) około 7
miljonów hektarów z. terenów zaję-
tych pod wprawę zbóż. Dla przepro-
wadzenia tego planu rząd wypłacił

farmerom 200 miljonów dolarów z
tem, że do końca r. 1934 otrzymają
oni jeszcze przeszło 700 m.ljonów
dolarów. W| uzasadnieniu do tej u-
stawy min. rolnictwa wskazuje że
jest to dopiero początek tej gigan-
tycznej akcji, gdyż przy ogólnej
przestrzeni przeszło 400 mil. ha
przynajmniej 40 miljonów można
przeznaczyć na cele nierolnicze. Te-
reny te mają być przeznaczone na stadjony sportowe oraz budowę do-
mów mieszkalnych,

 

РОНt
Wspaniałe zwycięstwo Haliny Ła-
|wrynawiczówny (K. P. W. Ożnisko).
| Dzień wczorajszy był wielkim

te grupy i będzie pomagała każdej z nich,— sukcesem sekcji narciarskiej K.P.W.
Ogniska, gdyż dwie zawodniczki
jtego klubu brały udział w między-
|narodowych zawodach akademic-
| kica w Rabce.

Mistrzostwa akademicxie w roku
|bieżącym stały się poważną imprezą,
gdyž sama ilość 150 zawodników,
w tem 36 obcokrajowców, świadczy
wyraźnie o ich poziomie,

Start zawodniczek Ogniska, H.
Ławrynowiczówny i H. Burhardtów-
ny oczekiwany był z wielką niecier-
pliwością, to też z całą przyjemno-
ścią dzielimy się nadzwyczaj miłą
niespodzianką, jaką zrobiły nam pa-
nie, zajmując oba pierwsze miejsca.

Do sukcesów Ławrynowiczówny,
odniesionych w Rydze, dochodzi no-
wy tytuł mistrzyni akademickich za-
wodów narciarskich,

Zdobycie drugiego miejsca przez
Burhardtównę jest również bardzo
„cennym sukcesem, gdyż narciarka ta
od niedawna rozpoczęła startować.

Dziś panie z Ogniska razem z za-
wodnikami startują w! Zakopanem.

Czekamy nowych sukcesów!

Wojna (A. Z. S. Gdańsk) zwycięża
w bce.

; Halem o mistrzostwo akademic-
,kie przyniósł zwycięstwo znanemu
„zawodnikowi A. Z. $. Gdańskiemu,
Wojnie.

2) Głotkowski (P. T. T. Kraków).
| 3) Chlipowski (Sokół, Zakopane).

4) Hermanowicz (U. S Ryga).
Pozą konkursem najlepszy czas

uzyskał mistrz Polski Szindier (Wi:
sła, Zakopane). 

,

 

K. P. W. Ognisko — Warszawianka
6:1.

W rewanżowem spotkaniu hoke-
jowem między Ogniskiem: a Warsza-
wianką zwyciężyli kolejarze rozgra-
miając mistrza stolicy 6:1.

Szczegółowe sprawozdanie z prze-
biegu meczu odkładamy do numeru
następnego.

Dzisiejsze imprezy.
W. Wiilnie mamy zawody bokser-

skie Grodna z Ż. A. K.S-em. Począ-
tek o godz. 12 w sali Ośrodka W, F.

W. Rabce i w Zakopanem wilnia-
nie startują w zawodach narciar-
skich.

Wiileńskie T+4wo Łyżwiarskie
w dniach 5—7 lutego urządza w go-
dzinach wieczorowych na ślizgawce
w Parku Sportowym popisy łyżwiar-
skie w jeździe figurowej na łyżwach
mistrzów Czechosłowacji i Polski w
ilości 10 osób.
 

DRUKARNIA

INTROLIGATORNIA

A. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa Nr.1 Tel. Nr.1244

Przyjmuje
zamówienie na wszel-
kie roboty drukarskie

BROSZURY, ;j OKÓLNIKI,
TABELE. PLAKATY"
ZAPRO- BILETY

SZENIE|WIZYTOWE,

AFISZE, KSIĘGI,
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Zarząd miasta wyasyśnował 9000
zł. na pomiary w miejscowości Szy*

į lany, gdzie projektowana jest budo-
/wa hydroelektrowni. Kosztorys tej
budowy oblicza się na kilka miljo-
nów złotych.

Dowiadujemy się, że żadnych po-
ważnych ofert na budowę tego wi-
leńskiego  „Dnieprostroju* zarząd

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, zwoina

malejące, począwszy od północy
kraju. Zanikające opady śnieżne,
zwłaszcza w dzielnicach poludnio-
wych. Mroźno. (lmiarkowane wiatry
południowo-zachodnie i północne.

DYŻ APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

Kr Augustowskiego l. Kijowska

Ne. 2 аер 16 51). Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
$0 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
&о — ui, Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystości papieskie w

lutym. W dniu 6 b. m. przypada
rocznica 12-ta obioru Jego Świę
tobliwości Ojca św. na stolicę naj
wyższego Pasterstwa w kościele ka-
tolickim. Dnia zaś 12 tegoż miesią:
ca—rocznica uroczystej koronacji.

Wspomniane rocznice będzie u
roczyście obchodzić cały Świat ka-
tolicki. Również Wilno i archidie-
Cezja wileńska przyjmąw tych uro-
Czystościach udział, organizując ob-
chody,
a Uroczystość Dzieła Matki

KRONIKA.
W sprawie budowe hydroelektrowni.

 

miasta nie posiada, a swoich kapita-
łów nie ma i nikt mu ich w obecne

| czasy nie pożyczy.
, Zdaniem osób kompetentnych,
icały ten projekt w  terażniejszej
| chwili jest tylko zabawką i rzucanie
| 9000 zł. ze szczupłych środków mia-
sta jest czynem nader lekkomyśl-
nym. (I)

— 200 żebraków opuściło Wilno.
Na podstawie danych, w ostatnim
kwartale 1933 roku z terenu miasta
usunięto zgórą 200 żebraków  tru-
dniących się stałą żebraniną. Wśród
tych żebraków było 127 osób z po-
wiatów Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny, zaś resztą z Wilna. Na 200
usuniętych żebraków około 80 osób
posiada drobne nieruchomości i mo-
że egzystować bez trudnienia się że-
braniną.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rozwój Koła Inteligencji Ka-

tolickiej. Istniejące od dłuższego
czasu i rozwijające swoją działalność
na terenie naszego miasta Koło In-
teligencji Katolickiej w ostatnich
czasach znacznie się rozwinęło.
Przedewszystkiem rozszerzyło za-
kres swojej pożytecznej działalności.
Zwiększyła się również liczba człon-
ków. Obecnie zebranią w Kole od-
bywają się coraz częściej, mając
zawsze dużo wdzięcznych słucha-
czy. W dniu dzisiejszym w kościele
św. Jana odbędzie się o godz. 10
zrana wspólna Msza św.

Posiedzenie członków Pol. 
Boskiej Powołań. W piątek 2lu-; T-wa Historycznego odbedzie się dn.

tego przypadała uroczystość Dzieła5 bm. (poniedziałek) o godz. 7 wiecz.

Matki Boskiej Powołań. Zrana o w lokalu Seminarjum Historycznego
godz. 9 w kościele św. Michała ks. (Zamkowa 11). Na porządku dzien-

prałat Jan Ulszyłło, rektor Wileń-
skiego Seminarjum Metropolitalne-
go, odprawił dla członków dzieła i

Sympatyków Mszę św. Podniosłe ka-

zanie okolicznościowe wygłosił dy-

rektor dzieła ks. kan. Leon Żebrow-
Ski.
przyjęcie nowych członków Dzieła
Przyjęto kilkanaście osób.

Wieczorem przy zaułku Bernar
dyńskim odbyło się miesięczne ze-
branie pod przewodnictwem dy:
rektora Dzieła ks. kan. Żebrow

skiego. Na posiedzeniu tem ks
prof. Urmanowski wygłosił obszerny

referat o akcji rekrutacji powołań

do stanu kapłańskiego w innych
krajach.

| Zebranie odbyło się przy licznym
udziale ćzłonków.

NEKROLOGJA.
— Podziękowanie: Rodzina tra-

gicznie zmarłych ś. p. Szablińskich

składa niniejszem serdeczne podzię-

kowanie Zarządowi Stowarzyszenia

Urzędników Skarbowych w Wilnie
za zajęcie się pogrzebem ś. p. Mi-

chała Szablińskiego i jego rodziny
oraz wszystkim tym, którzy brali

udział w pogrzebie. |

Zarząd Koła Wileńskiego Stowa-

rzyszenia Urzędników Skarbowych
składa na tej drodze podziękowanie
serdeczne Wiel, ks. prol. dr, Piotro-

wi Śledziewskiemu za bezinteresow-
ne oddanie posługi religijnej tragicz-

nie zmarłej rodzinie ś. p. Szabliń-

skich.
Z MIASTA.

—Bank Polski na Katedrę Wi-
leńską. W| dniu wczorajszym Komi:
tet Ratowania Bazyliki Wileńskiej

otrzymał wiadomość, że Bank Polski
w Warszawie przeznaczył na remont

zagrożonej świątyni naszej 5000 zł.

Fragment z dziejów
oświaty tajnej

na Oszmiańszczyznie.
„Daleko więcej uczyniła dla

postępu tajna nauczycielka z okre-
su ucisku rusyfikacyjnego, biegając

w wydartej sukience z domu do
domu, z kompletu na komplet, niż
czynią to dzisiaj wszyscy w czam-
buł wzięci głosiciele praw ludu",

Zdzisław Dębicki

Prowadzona na Wileńszczyźnie w

Okresie naszego nieszczęścia naro-

dowego akcja tajnego nauczania sta-

nowi jedyny, rzec można, jasny

punkt wśród ponurej ówczesnej rze-

czywistości, naprawdę piękny frag

ment z dziejów walk lepszej części

społeczeństwa polskiego o prawa na-

rodu do odrębnego bytu, Zadanie taj-

nego szkolnictwa polskiego, jeśli

chodzi o warunki wiejskie, polegało
na. stworzeniu przeciwwagi rosyj-

skim szkołom „cerkiewnym”, które,

jak wiadomo, były wówczas na tere-

nie ziemi naszej Kresowej głównem

źródłem iszerzenia „oświaty w du-

chu wynaradawiającym, i sprowadza

ło się do konieczności podniesienia

poziomu kulturalnego wsi naszej, a

tem samem do rozbudzenia wśród lu-

du świadomości narodowej.

Do tej pracy zabrała się nieliczna

narazie garstka ludzi, posłusznych
nakazowi wewnętrznej etyki, two-

'rząc ośrodek tajnego szkolnictwa

/polskiego, pociągając za sobą niepo-
grążone w oportuniźmie życiowym,

niedotknięte odrętwieniem ducho-

wem. elementy, przykładem calkowi-
tego nieraz poświęcenia się i samo-

ofiarności zachęcając niezgangreno-
wane moralnie i poza własnemi wy-
godami inne mający aspiracje odłam

inteligencji do wyrwania się ze stanu

 

—

Po nebožeūstwie odbyło się|

ii WoARE

|nym referat prof. St. Zajączkow-
|skiego p. t. „Dzieje Litwy pogańskiej
„w oświetleniu ostatnich prac d-ra
, Paszkiewicza”; Goście mile widzia-
„ni, Po referacie — posiedzenie za-
rządu. ®>

= Walne zgromadzenie Nauczy-
cielstwa Polskiego odbędzie się w
środę, dn. 7 bm. o godz. 7 wiecz. w
mieszkaniu p. Rodziewiczowej, ul.
Objazdowa 4, m. 3.

—= Ze Zrzeszenia Aplikantów są-
|dowych. W tych dniach odbyło się
| walne zebranie członków Zrzesze-
nia Aplikantów sądowych Okręgu

!  Sądu Apelacyjnego w Wilnie, ktėre
wyłoniło władze Zrzeszenia. Ostat-|
jnio na odbytem zebraniu zarządu о- |
brane władze ukonstytuowały się
następująco: prezes — kol. Jerzy,
„Dietrich, wicęprezes — kol. Ema-
nuel Krzysztofek, sekretarz — kol.
Hipolit Jurkiewicz, skarbnik — kol.
Michał Pigulewski. referent Sekcji!
Naukowej — Jozef Soroko, członek
zastępca — kol. Piotr Pawłowski.|
W skład Komisji Rewizyjnej we-

szli koledzy: Maksymiljan Rok, Wi-
ktor Węgliński i Marjan Wilewski.

ZAMIAST TRANU
PRZY WYCZERPANIU OGOLNEM
*POWIĘKSZENIU GRUCZOŁÓW

STOBOWANY JEST

 
!bierności, któremu to odłamowi w
pierwszej linji zawdzięczać należy
tę okoliczność, że koło rozpędowe
konspiracji oświatowej tak szybko w
ruch wprowadzone zostało, że wśród
ludu wiejskiego tu i owdzie przecho-
wały się pierwiastki polskości.

Zbyt mało posiadamy należycie
opracowanego materjału, by w przy:
bliżeniu chociażby odtworzyć cały
ogrom wysiłków, oddanych sprawie
organizowania na Wileńszczyźniei
poza jej granicami ognisk ducha pol-
skiego, by uprzytomnić sobie, jako ol
brzymie zasoby energji zużyte zo-
stały przez skromnych, nie szukają-
cych rozgłosu pracowników na ubo-
giej niwie tajnej oświaty polskiej.
Sporo ludzi i faktów zatarło się w
pamięci, niemało się zasnuło mgłą
oddalenia, świeższe sprawy odsunę-
ły dawne daleko poza nawias aktu-
alności, rozluźniły się węzły, łączące
nas z przeszłością, — Próby usyste-
matyzowania materjału, odnoszące-
go się do działalności organów tajnej
oświaty, przed paru laty podjęła się
Ludwika Życka. Jej praca p. t.
„Krótki rys dziejów tajnej oświaty
polskiej na Ziemi Wileńskiej”, acz-
kolwiek dość schematyczna, bezwąt-
pienia nader interesującą ilustrację
dziejów samoobrony narodowej w o-
kresie naszego pohańbienia stanowi,
wiernem jest -odźwierciedlaniem nie-
strudzonej akcji, która tak chlubny

pozostawiła po sobie dorobek, która

przez budzenie nadziei i wiary w
lepsze jutro niepostrzeżenie wskrze-
szenie Ojczyzny przygotowywała. I

z innych wględów wespomniana pra-

ca zawszechmiar uwagi jest godna:

daje nam ona sylwetkę duchową

   

 twórcy i wieloletniegokierownika
Tajnego Stowarzyszenia „Oświata”, 

„DZIENNIKMILENSKI.

Słedztwo w sprawić napadu
na urzędniezkę.

Aresztowany za napad rabunko-
wy 18-letni Leonidas Moryń (Piasko-

nał z premedytacją, gdyż przygoto-|
wał się do niego bardzo szczegó-
łowo.

Po dokonaniu napadu Moryń w
czasie ucieczki miał szybko zdjąć
zasłonę z twarzy, a następnie zmie-

L. Moryń pochodzi z Lidy, gdzie

 

! przeziębieniu.

Grypa zagraża
Przykry ból głowy, dreszcze, iamanie w
krzyżu — te objawy wskazują, że uległeś

Nie zastanawiaj
gdzie, kiedy i w jaki sposób się przeziębi-

l 1 | zamieszkuje jegoojciec, emerytowa- les — to bezcelowe! Raczej naležy pomy-

wa 6) przyznał się, iż napadu doko- ny urzędnik. Ojciec Morynia posiada śleć o tem jaknajrychlej i skutecznie xapo-
w Lidzie nieruchomość i synowi
|przesyłał regularnie na utrzymanie i
naukę, Pozatem napastnik posiada
„dwie siostry. Jedna z nich mieszka
"w Wilnie, druga zaś poza Wilnem.
| Ponieważ Moryń znajdował się

!

biec rozwojowi choroby i zwalczyć ją w
zarodku. Jeszcze kilka dni, może kilka go-
dzin zwłoki, a gorączka wyczerpie twój or-
gGanizm, że nie będzie on mógł się skutecz-
nie przeciwstawić chorobie. Nie zwlekaj
więc ani chwili, bo może być za późnol
Jeszcze dziś zakup w najbliższej aptece
Togal i zażyj 3 tabletki przed udaniem się

nić cyklistówkę na czapkę uczniow- względnie w dobrych warunkach|na spoczynek. Od lat 15-tu znane są na
ską, którą posiadał w kieszeni.
Uczynić tego nie zdążył, gdyż nie-
zwłocznie zarządzono pościg. Na-
pastnik zmienił również kierunek
ucieczki, gdyż okazało się, iż mo-
ment napadu oszołomił go na chwiłę
i ta okoliczność zgubiła go, śdyż po-
czął uciekać w kierunku ul. W, Po-
hulanka.

materjalnych, niewiadomo, co go
skłoniło do urządzenia napadu ra-
,bunkowego. Sprawę tę badają wła-
dze śledcze. Aresztowany Moryń
będzie poddany badaniom lekarskim,
śdyż zachodzi możliwość, iż Moryń
dopuścił się rabunku pod wpływem
jakiejś depresji, lektury, iantazji itp.

Wyjaśnienie dyrekcji gimnazjum.

Dyrekcja Państwowego Gimna-
zjum Mięskiego im. Adama Mickie-
wicza w Wilnie nadsyła następujące
wyjasnienie:

Kilka pism wileńskich, podając
do wiadomości publicznej fakt ban:
dyckiego napadu, dokonanego przez
Leonida Morynia, ogłosiło, że wspo-
mniany Leonid Moryń jest uczniem
Państwowego Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie. Fakt powyż-
szy jest niezgodny z prawdą, gdyż
Leonid Moryń, który był uczniem

„tego Gimnazjum tylko w ciągu
[pierwszego półrocza bieżącego roku
„szkolnego, po otrzymaniu na świa-
| dectwie półrocznem stopni niedosta-
,tecznych ze wszystkich przedmio-
jtów, został przez Opiekę Domową
| oficjalnie wycofany ze Szkoły i nie
figuruje, począwszy od drugiego pół:
rocza, na liście uczniów.

(Wiadomość o tem. że Moryń jest
uczniem Gimnazjum im, Mickiewi-
|cza, podaliśmy na podstawie komu-

ODCZYTY.
— Zarząd Akademickiego Koła

P. M. S. powiadamia, że dziś o godz.
6 wiecz. w lokalu P,M,S., ui, Wilen-
ska 23—9, odbędzie się następny z
cyklu „Popularne odczyty niedziel-
ne'', odczyt p. t. „Jak powstaje czło-
wiek?', ilustrowany przezroczami.

j Wstęp bezpłatny i wolnydla wszyst-
kich.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Filozoficznego stud.

U. S.B. W poniedziałek o godz. 8
wiecz. odbędzie się w lokalu Semi-
narjum Filozoficznego (Zamkowa 11)
siódme zebranie naukowe Koła, na
którem dr. Jan Rutski zagai dys-
kusję na temat: „Filozofja, świato-
pogląd ideologja'. — Wstęp wolny.
Goście mile widziani.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Walne zebranie Chrz, Zw.

Stolarzy i Cieśli odbędzie się dziś w

sobota — 10 lutego

DYBUK — ROCCA

sobota —

 

lokalu Związku przy ul. Metropoli-
talnej 1.
— Zebranie delegatów Zw. Ce-

chów. W dniu 5 bm. odbędzie się w
lokalu Resursy Rzemieślniczej przy
ul. Bakszta 2 walne zebranie dele-
śatów Związku Cechów Chrześcijań-
skich. Tematem obrad między inne-
mi będzie sprawa zbliżających się
wyborów do Rady Miejskiej,

RÓŻNE.
— Wieczornica dla uliczników

odbędzie się dziś o godz. 3 ppoł. w
lokalu P. M, S., organizowana przez
Akademickie Koło P. M. S. (Wileń-
ska 23—9).

ZABAWY.
— Koło „Maciejówek* urządza 10 lu-

tego o godz. 17, w mieszkaniu p. B. Cywiń-
skiej, przy ul. Słowackiego 16—4, zapustną
herbatkę towarzyską, na którą zaprasza
wszystkie koleżanki wraz z ich rodzinami. PopierajciaPOisKĄ

Macierz Sakelną.
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SEZON PIERWSZEJ OPERY ŚWIATA

„LA SCALA:
dla abenentów „Polskiego Radja"

Repertuar transmisyj z Medjolanu

6
GIOCONDA— PONCHEJ.LEGO

czwartek — 22 lutego
MOJŻESZ — ROSSINIEGO

czwartek — 15 marca

KONCERT PALESTRINY
wtorek — 27 marca

wtorek — 10 kwietnia
ISABEAU— MASCAGNIEGO

21 kwietnia

TRAVIATA— VERDIEGO
niedziela — 29 kwietnia

WERTHER — MASSENETTA
czwartek — 10 maja

MEFISTO—BOITO
POCZĄTEK O GODZ. 9-ej WIECZOREM,

Kto nie posiada odbiornika radjowego — й
straci wspaniałą ucztę artystyczną.

JESZCZ
TYTYVYYYYYYYYŁ

wielkiego Patrjoty, pełnego chwały
moralnej strażnika niwy narodowej,
dr. Witolda Węsławskiego kreśli
świetlaną postać wielkiej pionierki i
entuzjastki oświaty podziemnej Em-
my Jeleńskiej - Dmochowskiej od-
twarza w pamięci przesiąkniętych
bagnem serwilizmu ludzi dzisiejszych
nazwiska prawdziwych synów ziemi
kresowej, którzy, będąc niejako od-
biciem szlachetnych intencji swych
inspiratorów, sensu i treści życia po-
za sferą własnych egoistycznych
spraw i interesów szukal.

Prócz gęste; sieci tajnych szkó-
łek, ujętych w ramy organizacji
przez tajne nasampierw, a potem
nawpół jawne T-wo ,Oświatowe”,
istniały ponadto i liczne rozrzucone
po osiedlach . miasteczkach Wileń-
szczyzny szkóiki, mie pozostające
pod egidą żadnego stowarzyszenia,
w żadnej nie rejestrowane instytucji
oświatowej, powsłałe samorzutnie
na skutek woli bezinteresownego
czynu ze strony całego szeregu nie-
widocznych i bezimiennych jedno-
stek, samodzielnie poświęcających
się pracy nad szerzeniem oświaty lu-
dowej.

Pisząc w swoim czasie o dwor-
kach polskich dawnego typu, mia-
łem sposobność podkreślić ich rolę.
jako głównego w okresie naszej nie-
woli politycznej rozsadnika oświaty.
Jaskrawe świa'ło na działalność w
tym względzie dworków wiejskich

rzuca Ludwika Życka w swej bro-
szurze (str. 20-23), gdzie akcja kul-
turalno - oświatowa, jako w prze-
ważnej mierze podporządkowana
Centrali, przedstawiona została.
na tem się kończą wiadomości, doty-
czące działalności wiejskich dwor-

E CZASI
TYYYYYYYTYYTYYTYYE

ków. Do podanej w owej broszurze
wiązanki faktów uważam za wska-
zane dorzucić kilka drobnych szcze-
gółów, obrazujących pracę na ma-
łym odcinku wielkiego frontu oświa-
towego, którei to pracy spontanicz-
nie się óddawały w latach 1904-1906
na terenie gminy Graużyskiej pow.
Oszmiańskiegs bądź bliskie. bądź
dobrze mi. znane osoby. Sądzę, iż te
drobiazgi nie są phelastoń przeszło:
ści”,
Wieś ,Doroże'”, malowniczo jest po-
łożona wśród wzgórz Oszmiańskich
przy trakcie Ozsmiana - Sobotniki,
w oddaleniu 1 klm. od dworku „Wa-
leryn* — rodzinnego gniazda piszą-
cego te słowa. Jeśliby ktokolwiek
zapytał przeciętnego owej wsi: $o-
spodarza, do jakiej zalicza siebie na-
rodowości, w niemałe wprawiłby go
zakłopotanie i z pewnością otrzy-
małby odpowiedź: „jestem katoli-
kiem”, Wieś liczy bardzo wysoki od-
setek analfabetów, nieliczni zale-
dwie jako - tako czytać umieją, prze-
ważnie z modlitewników, Pojęcia e-
tyczne mieszkańców nader prymi-
tywne i swoiste: ukraść drzewo z la
su, lub zboże z pola pańskiego, nie-
dotrzymać przyjętych na siebie zo-
bowiązań, lub oszukać pana, za
„grzech nie jest poczytywane. Mi-
mo zatargów na tle serwitutowem
między wsią a dworem dobre na-
ogół panowały stosunki. Ilekroć wło-
ścianie zwracali się do dworu o ra-
dę czy to w sprawach gospodar-
czych, czy nagłej pomocy lekarskiej,
ńigdy nie spotykali się z odmową
i brakiem chęci zrozumienia ich po-
„trzeb. Zgodne współżycie spokojnej i

naszą znaczne zapewniało pierwszej
korzyści, wystarczy nadmienić, iż 

|

| godnik dla młodzieży.

całym świecie tabletki Togal, jako skutecz-
ny środek przeciwko grypie, influencji i
przeziębieniu Po zażyciu 2-3 tabletki To-

się więc,'

twemu zdrowiu!
gal trzy lub cztery razy dziennie w stadjum
początkowem znikają natychmiast objawy
choroby. Również przy bólach reumatycz-
nych, podagrze, bólach nerwowych i głowy
działają tabletki Togal szybko.  Togal
wstrzymuje gromadzenie się kwasu mo-
czowego i w zarodku zwalcza niedomagania
na tem tle powstałe. Togal uśmierza bóle
i przynosi ulgę w chrunicznych nawet sta-
nach. Tabletki Togal są nieszkodliwe dla
serca, żołądka i innych organów. Jeśli ty-
siące udręczonych stosując Togal odzyska-
ło swe zdrowie, to przecież każdy z zaufa-
niem kupić go może. Spróbujcie 1 przeko-
najcie się sami dziś jeszcze o skuteczności
działania Togalu. Do nabycia we wszyst-
kich aptekach. 4029

W dniu wczorajszym przywiezio-
no do szpitala psychjatrycznego przy
ul Letniej, niejakiego Górewicza z
okolic Wilna.
W czasie wyprowadzania z do-

Pogoń za obłąkanym na ui. Antokolskiej.
krewnych i dwóch przechodniów,
którzy chcieli obezwładnic iurjata.

Górewicz po ponownem wyrwa-
niu się z rąk prześladowców, począł
'uciekać dalej w kierunku mostu.

rożki obłąkanego, Górewicz odtrącił Niedaleko przystani wioślarskiej po
swych krewnych i dorożkarza i rzu- raz drugi pochwycono furjata i przy
cił się do ucieczki w kierunkuul. pomocy przechodniów i wojskowych
Antokolskiej.

Za zbiegiem zarządzono pošcig,
a gdy koło więzienia wojskowego
ujęto go, Górewicz dotkliwie pobił

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 4 popoł. komedja Devaia „Stefek”.
' Ceny propagandowe.

|nikatu oficjalnego. Przyp. Redakcji.)j Wieczorem o godz. 8 Hasencievera „Pan
z towarzystwa”. — W przygotowaniu „Pie-
niądz to nie wszystko”,
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś po-

południu o godz. 4 po cenach zniżonych
Kollo „Marjetta”, wieczorem o godz. 8.15
operetka Hervć „Nitouche”.
— Jutrzejsze widowisko propagandowe

w „Lutni”, Jutro po cenach propagando-
wych raz jeden tylko „Jasnowłosy Cygan”.

— Dzisiejsze widowisko baletowe L.
Sawiny-Dolskiej w „Lutni*. Dzis o godz.
12.30 ujrzymy po raz 2-gi barwne wido-
wisko baletowe w wykonaniu L. Sawiny-
Dolskiej W programie „Dziadek do orze-
chów”, balet Czajkowskiego.

— Przedstawienie amatorskie, Dziś sta-
raniem Sekcji Teatralne; Chrześcijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego — odbędzie się
przedstawienie amntorskie, na ktorem ode-
grane zostaną cieszące się powodzeniem
„Przybyli ułani”, wesoła komedja i „W noc
księżycową”, utwór sceniczny Kazimierza
Petaszewskiego oraz „Krew nie woda”, ko-
medja Zygmunta Przybylskiego. Powyższe
przedstawienie odhędzie się w saii teatral-
nej „Ch. U. R.*, ulica Metropulitaina Nr. 1.
Początek o godz. 6 wiecz.
— Teatr Objazdowy — gra komedję

współczesną A. Słoniniskiego „Lekarz bez-
domny'** — dziś, 4. Il. w Wołkowysku, jutro
5. IL w Słonimiu.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 4 lutego.

9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Muzyka? re-
ligijna. 10.30: Nabożeństwo. 11.57: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symfo-
niczny. 13,00: -„O-- zagadnieniach krytyki
muzycznej” — felj. 14.00: Audycja dla
wszystkich. 15.00: „Poznaj piękno lasu" —
odczyt. 15.20: Koncert 16.00; Wesoła au-
dycja dła dzieci. 16.30: Recital Artura Ru-
binsteina (płyty). 16.45: Kwadrans poetyc-
ki. 17.00: „Tatuś obiecał pójsć ze mną do
kina“ — pogad. 17.15:.Koncert muzyki pol-
skiej, 18.00: Słuchowisko. 18.40: Piosenki
filmowe. 19.15: Odc. pow. 19.30: Radjoty-

19.52: Godzina ży-
czeń (płyty). 21.00: „Na śladach Atlantydy”,
feljj 21.15: Wiesoła fala lwowska. 22.15:
Wiad. sport. 23.00: Kom. meteor. 23,05—
23.30: Muzyka tan. 4

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wesoła niedziela radjowa.

Niedzielne audycje radjowe pomyślane
są prawie zawsze „na wesoło', aby dać
rądjosłuchaczom w dniu świątecznym roz-
rywkę i wytchnienie po całotygodniowej
pracy. Dzisiejsza niedziela obfituje w po-
godną muzykę, posiada przytem urozmaico-
ny charakter. I tak — o godz. 15,20 mu-
zyka salonowa w wykonaniu zespołu T. Se-
redyńskiego ze Lwowa, następnie o godz.
17,15 trzy kwadranse tańców ludowych w
wykonaniu popularnej orkiestry Stromberga
i Kaczyńskiego. Na zakończenie o godz.
12,15 wesoła fala lwowska.

 

dworek nasz był natenczas jakgdyby
szkołą poglądową gospodarstwa rol-

nego, skąd niemało wzorów i sche-

matów można było czerpać. Taki

był w ogólnych zarysach wewnę-

trzny wygląd wsi „Dorže“, w której

siostra autora niniejszej notatki,

Marja Odyńcówna, dyplomowana na
uczycielka, zorganizowała polską

szkółkę. W! owej szkółce, czynnej w

miesiącach jesiennych i zimowych,

prowadzona była w ciasnej, dusznej

i brudnej atmosferze chaty wiejskiej

mauka czytania i pisania początki

rachunków i katechizmu. Ilość go-
dzin dziennej pracy, wynosiła prze-
ciętnie 3-4. Frekwencja dzieci do-
chodziła do 25- 30, korzystała z na-

uki i młodzeiż starsza. Brak począt-
kowo prymitywnych pomocy szkol-
nych w dużej mierze nauczanie u-
trudniał, trzeba było częstokroć po-

przestawać na książkach do nabożeń
stwa, z czasem jednak znalazły -się
elementarze, czytanki i zeszyty.
Dziatwa pilnie uczęszczała do szkół-
ki, rodzice, szczególnie matki z całą
życzliwością i ufnością ustosunko-
wywały się do pracy nauczycielki
chętnie udzielali kolejno chat swo-
ich, pomagając zawsze i wszędzie w
zwalczaniu nastręczających się trud-
ności. , Jakie były otvoce pracy 0-
światowej we wsi „Dorże'? Na po-
dobne pytanie nie potrafię dać wy-
czerpującej odpowiedzi, mogę tylka
zaznaczyć, że nauczycielka praco:
wała „bez myśli o sobie, bez troski
o siebie”, że wśród starszego poko-
lenia gospodarzy niema obecnie cał-
kowitych analfabetów, że wśród о-
chotników Wojska Polskiego w ro-

I cichej wioski ze skromną siedzibą |ku 1919 figurowali i uczniowie tej
szkoły. wreszcie, że w rabunku i niszczeniu dworu przez miejsco

|obezwładniono go, wsadzono do do-
rożki i zawieziono do szpitala, gdzie
|po nałożeniu kaitana bezpieczeń-
stwa — Górewicz uspokoił się.

Słuchowisko pogodne.

O godz. 18 w niedzielę radjostacja war-
szawska transmituje pełną humoru stylową
komedję starofrancuską Karola Forda p. t.
„Oszukany oszust” w wykonaniu wybitnych
sił teatrów warszawskich.

Historja sonaty fortepianowej,

Istota sonaty, jej znaczenie i forma jest
dla wielu radjosłuchaczów często czemś
niezrozumiałem, czemś obcem, a sam tytuł
„sonata” działa odstręczająco. Polskie Ra-
djo, dążące do pogłębienia kultury mu-
zycznej i do ułatwienia słuchania muzyki
wartościowej, zorganizowało cykl. który
obejmuje sonatę fortepianową w jej histo-
rycznym 1ozwoju. Pierwsza taka audycja
odbędzie się w poniedziałek, dnia 5 bm. o
godz. 17,10. Wykonawcą będzie znany pia-
nista Bolesław Woytowicz, a odpowiednie
objaśnienia poda dr. Alicja Simonówna.
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wii @ | PS ŻE

ełda
WARSZAWA (Pat) Giełda,

Belgja 123,85—124,16—123,54. Gdańsk 172,80

—173,23—172,81. Holandja 356,85--357,75—

355,95. Londyn 27,20-—27,34—27,06. Nowy

Jork 5,50—5,53—5,47. Kabel 5,52—5,55—

5,49. Paryż 34,92/:—23,911/+—35,01—34,83.
Sztokholm 140,50 — 141,20 — 139,80. Szwaj-

carja 171,70—172,13—171,27, Włochy 46,69

46,81—46,57. Berlin w obrotach nieofic,
210,50. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42,50—42,75, Inwestycyjna 108,75.

Inwestycyjna seryjna 113, (onwersyjna

58,50. 5 proc. kolejowa 56,75 6 proc. do-

larowa 67,50—67,25. 4 proc. dolarówka
53,50—53,75. Stabilizacyjna  58,38—58,00—-

58,25, drobne 58,63. 4 i pół proc, L. Z.
ziemskie 51. 8 próc. warszawskie 54,50—55,
drobne 55,50—55,75.

SEA

Akcje: Bank Polski 87,50-- -38—87,50,
Lilpop 10,85.

3 Dolar w obr. pryw. 5,48—5,50.
Rubel: 4,62 (piątki), 4,65 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w 1

larowa 71,50. Dillonowska 83. Stabilizacyj-
na 94, Warszawska 61,50. Śląska 61.

 

|wych bolszewików r. 1920 część wło-
ścian dorżańskich udziału nie brała.

W, omawianym okresie czasu
(r. 1904-1906) w uroczej siedzibie ro-
dziny Ławrynowiczów (dwór Dor-
že“), były prowadzone komplety
dziatwy z niecieszącej się dobrą re-
putacją wsi „Hańczary”, samorzut-
nie zorganizowane przez Heleną La-
wrynowiczównę, równocześnie jej
siostra Ewa uczyła w małych kom-
pletach dzieci służby dworskiej.

Znaczne zasługi na polu nielegal-
nej oświaty w głuchym zakątku
Oszmiańszczyzny położyła Stanisła-
wa Baranowiczówna. O pracytej, za-
patrzonej w gwiazdę jutra lejszego,
Polki kresowej, niesposób mówić bez
wzruszenia i rozrzewnienia. W) za-

cisznym dworku  „Anteczkowo”,
położonym przy drodze Hol-
szany - Dziewieniszki, zorganizowa-
ła ona szkółkę dla dzieci ze wsi
„Podhaje”, którą prowadziła z nie-
słychaną gorliwością, uwzgiędniając
w swoich „nieulepszonych*  sposo-
bach nauczania potrzebę rozbudza-
nia w dzieciach i młodzieży  pier-
wiastków świadomości narodowej;
prenumerowała, nie tylko dla siebie,
ile dla czytelników wioskowych, lu-
dowe pisemko („Gazetę Świątecz-
ną”), że szczupłej swej bibljoteczki
chętnie wypożyczała zaściankom i
wioskom popularne książeczki. —
„Bardzo miłe wspomnienia pozosta-
ły z owych czasów' — pisze p. Sta-
nisława Baranowiczówna w odpo-
wiedzi na mój kwestjonarjusz, Od
siebie dodam: niemniej miłe pozo-

nionych ofiarnie obowiązkach.
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owym Jorku: Do= .

stać musiało przeświadczenie o speł-     



 

 

 

 

  

 

 

4 DZIENNIE MI[EASKI - :

Dziś! Tryskająca humorem POLSKA komedja wojskowa. I SPRZEDAM
"2 * žyaksją 3 ! ! . i AKUSZERKI. B zaraz, tanio, pod Wilnem

m w =]|2) ba dobrej ohej ziemi

|——— AKUSZERKA = T i z nowym
omkiem _ mieszkalnym.

p (MANEWRY |M, BRZEZINA| adres w Admia. „Dzien.
A. | MIŁOSNE) przyjmuje, Przeprowa : Wil -В 34—0

dziła się Zwierzynico, | PIANINO
El 3 LB Tom Zana na L Ge- do sprzedaniW rol gł ewo ue-, nowe do sprzedania za

MANKIEWICZOWNA, strzelecA. DYMSZA, kapral w. WALTER, frajer SIELAŃSKI, deminowską ul. Grodzka |/* wartości. Ul.. Kra-

|— Muzyka Dana. — Reż. M. Waszyński. — Film wyświetla się jednocześnie z Warszawą. 31. W. Z. ar. 3096. kowska 34 m. 1. 383-0

3 ча UCB nk j Pianina i łortepiany(0- D
AKUSZERKA. kazyjnie), nowe i używa- k

TEATR. KINO ne, Szydmajer, Bliithner,ziš. Sensacja. Dziś.

ROZMNTOĆCI BIAŁE NIEWOLNICE Dancingu) necdacece оМ

 

ma ul Orzeszkowej 3-1 TUnki Kupno, sprzedaż,

 

 

  

 

    

 

Režyserja Lionel Barrymore w rol. gł. Barbara Stanwyek | Ricardo Cortez oraz najnowsze dod. dźwiękowe. róg Mickiewicza) | WOCIĘ Kijowska 4,

SALA MIEJSKA— | sek, GFIJOŁKOWATY FIJOŁEK> оееата eko SE
TOstrobramska 5 W salonach pocze- Dzienne bilety do godz. 6-ej dawki, korzajki i wągry. |||  ESZKANIA

kalniparter. BEZPŁATNY DANCING ! parter 54 gr., bnslkon 35 gr. WZ" p. ae "SZ t i pokoje
к Į-————-——5-

. РНО : Кирпо | AE sa lub 4

w ki PAN“ i „RO X Vi Peli sycł. od dnia 1. IV. 34 r.
SOWIECKI FILM w kinach 55 55 Br—2———-—-0-ee.| 0. ofrodų-Žižoszenia Ji-

4 stowne Admin. „Dz.
° MIOD Wil" pod „Solidny loka-
leczniczy, kilo 2.80, tor“ 380—0

| FASOLĘ | MIESZKANIE|
SĘ szparagową, kilo 1.10, 5 pokojowe do wynaję-

= i GROSZEK cia. Informacje ul. Do-

wyświetla się z wielkiem powodzeniem codziennie przy przepełnionych widowniach. zielony na jarzynę, MET 8 m. 2, lub

- DZIS POCZĄTEKOGODZ. 2-ej. ea uduzorey— 38
R GROCH 1: &

BA Pr" Victoria, duży, prze- || Wynajęcia

Nr. 23-26 Art. 9891-93 WIELKI PRZEBÓJ Najgłośniejszy sukces! Największy przebój ar-|| bicrany, kilo 65 gr. mieszkania

GENERAŁKI na mróz, deszczeibłota.—Do $ ‚ tystyczny obecnego sezonu po raz pierwszy poleca : : i

generałek wełniane SYBIRKI zł. 1.50, 2.-, 2.50 ° | Ą k w Wilnie. ZWIEDRYŃSKI, z 4i5 pokoi. Tartaki 26,
Nr. 27-34 ZŁ7.-, Nr. 35-38 ZŁ9.- : ancer 1 DE Wileńska 36, tel. 1224.|| MIESZKANIEodremogo

== į O LZ S ze wszystkiemi
wygodami d jęcia.‹ z Buenos-Ayres 3 Lt: ` _ Fotel . оее еоЕч

- Й Z" : : Najpotężn. kreacja ulub. JOHN BOLESA i Marg. wiedzieć się u dozorcy.

© ; 2 [w obfitujący w sensacyjne momenty. EE  Sullavan. Realiz. twórcy „BOCZNEJ ULICY”. | gla chorych na Вой 40| <—
JUŻ WKRÓTCE! NASZ NASTĘPNY PROGRAM! Jem Pla+

us wyśodami, do wynajęcia.
"ob powodu Archanielska 6, koło W.

| X—27, MATA - HARI, FRAULEIN DOKTOR Pohulanki.

a a"wobec pięknego szpiega, w najnowszym filmie produkcji 1934 r. p. t. „KOBIETA z REJESTRU" wyjazdu
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= a sprzedam nowy magiel.

RF £ » nie rzebacza (67 ie | Wiwulskiego”16 —5. ЖННННЕНОНЕНИСАННКИНОЙНИЕ

pa 5 „ее И Nasze służące...

" a Art. 3865-01 3 łot i „National—Film", oraz Polskie Arcydzieło '„GŁOS PUSTYNI" realizacji Waszyń- | LETNISKO — PLAC — A przy obiedzie,

GeeIie Kent ranie| |ęSe2Ź||ranem boże” Wakeоо Nok a ris Bau, Sio, anti, Krodti zło PORZĄTEK © gu BiP. |„, ko sprzedam|ltd
е +. 3." TY V. a

Korzystoście z Naszego obfitego korę ZZSĘ z UWAGA! 0 godz. 12 pop. TANI PORANEK—wstęp od 25 groszy. dowiedzieć się ul. Rossa m z prawej. :
i Zł i tani ń ' Juchniewicz. 38] — ni jest aż
bawęjnieich.. forowych|włnionych jeż ia TYLKO DZIŚ! Specjalny potrójny program! 21, Juchniewież Aa

od zł. 1.20 ПН _ OULU

| i GO
B 7

ŚWIĘTY TURECKI
Kalosze na ciepłej podszewce zł. 4.—. Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie przypomina, że zgodnie z art. 218 Ustawy z dnia 28 marca 9

Wełniane skarpetki męskie już od zł. 1.50 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51 poz. 936) w myśl $ 36 Rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia BYŁ eee GOLYe
28.XII 1933 r. (Dz. I. R. P. Nr. 103 poz. 818), pracodawcy obowiązani wpłacać należności ubezpie-

czeniowe, wynikające z wyżej wymienionej (Ustawy w terminie do dnia 10 go każdego miesiąca za

m-c ubiegły. Niewypłacone do tego terminu przypadające należności będą šciąganetw drodze postę-

powania egzekucyjnego z doliczeniem “|, za zwłokę i kosztów egzekucyjnych.

Jednocześnie podaje się do wiadomości tabelę wysokości opłat ubezpieczeniowych, obowią-

zujących od dnia 1-go stycznia 1934 r., a mianowicie:
BO-NIE-MIAE

LOSU
Z:KOLEKTURY

 

 

НЕУ33 оолаины Rodzaj ZAROBEK Pracownicy umysłowi. Robotn. fizyczni.
 

  

 

 

 
Z KOGUTKIEM A | pracow.| pracod.TRazem. pracow | pracod | Razem. ЁЁ ® ч
” Н у

(MIGRENO-NERVOSIN Na wypadek cho-| do zł. 1,50 dziennie (wyłącz. : i fo
roby i miacierzyń- powiaty) — 4,6°/, 4,6° т 5%# 5% : je 4

A LLAAAA Sta stwa. do zł. 2,—dziennie (miasto) — 4,6°/, 4,6°%! a 5%į 5 % ® & |

BOL GŁOWY ł powiaty ponad 1,50 dzien. w Warszawie, centrala Nowy-Świat 19.

i miasto ponad zł. 2,— dzien- Losy 1 kl lostluzto ów Us ОЬа — 4029104 dajemy.

r nie do zł. 174 — tygodniowo 2,3% 23*[ 4,6 |, 2,5%b| 2,50/o 5 % Ё{/ад::‚х[:гаі::; 5‚ре‹1:|а!пц uwagę na dA i fermiinowa” obstugć
P. T. Graczy zamiejscowych. Konto P. K. O. Nr. 7192

JU NAS STALE PADAJĄ DUŻE WYGRANE.
Robotnicze-emery- | do zł. 1,50 dziennie (wyłącz. 9 Loris md zi a

3 R E Z 3 B W. „ talne. powiaty) = 5,2 5.2 2

nokianBoi овааЬстя do zł. 2—dziennie (miasto) wm 5,2 5,2

GRYPĘ, PRZEZIĘGIENIA powizty ponadzł. 1.50 dzien. ‚ 0 1 AI

ma i miasto ponad zł. 2,— dzien-
AK ABBA 6;1Lan/ИНЕаЕЛИ ПНИ „ВСЯИБИЕ EITI

   MIGRENĘ NEWRALGJĘ

 

  
  

  
8 ŚLEARTRETYCZNE. nie do zł. 72,—tygodniowo 33% 1,9 | 5,2

STAWOWE KOSTNE | [7 : к węśródmieściu
zz аЕН Emerytalne i na| do zł. 59,— miesięcznie — 6,48 zł.) 6,40 zl. ё

TTT ОНО wypadek  bezrob.|od 60—400 zł. miesięcznie 4,6°%/, 62% %82 % pizy ul. Zawalnej róg Poznańskiej2% Ad: p
prac. umysłowych.| od= ZZ 2 2080 A cztery parcele budowlane o powierzchni 700 — 1000 metrów

TABLETEK. ikon awk p а , : > kwadratowych w cenie 10—20 zł. za metr—sprzedają się do dnia
о8 SE 0 1 marca r. b. :

Ua Ta Sa Ki 7.18.(GEWSA BAM 725 zł. mies. 1,68*/, JR Informacje w Zarządzie Konkursowym Masy (ipadłościowej
е : į b. Wileńsk. Banku Rolniczo-Przemystowego

AAAŁU E M Koy Od nieszczęśliwych ! Zależnie od kwalifikacji zauł. Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 wiecz.

MSK"BK zowie wypadków i choro- stopnia bezpieczeństwa.
by zawodowej. D. U. R.P. Nr. 1/34 poz. 2 BBI
 

э

KRUPNI bez gotowania I filtrowania Z

“ sporządzisz przy pomocy zapra- - : i | sd

Šulai id saaa a 5 litry wódki. Fundusz Pracy | od wynagrodzenia. KV: ESL Ze 1%] 1% kJkd | | NŁODLINIENI | IE
" _ Poleca Skład Apteczny

: й

Władysława TRUBIŁŁY W:g. wyżej podanej tabeli przeciętna składka od służby domowej wynosi: * 799

WILNO, LUDWISARSKA 1 óg Tatarskie)). h ] OJO
Tamże wody kolońskie na wagę78 eeik = Stalej R 620 miesięcznie. WIELKA 7. Tel. 11-55.

zapachów.
„ 2

r
r ° Wilno, dn.3-1-1934 r.si (2) E. KĄTKOWSKI Y TY “
odzianin! oka,stomany, toteie kiu- SWE. Z BIAŁ DZIEN

bowe oraz srake ryc otw "R ora AP э

GRAPOK Ii AN ORAS SESI TOWARÓWzakładzie tapicersko-dekoracyjnym została otwar=

uafiemyBea Gabalów w Łodzi, opecjalncićsh W oknim p w w Łodzi, speejalno: iżone. oknie wy*panna)iorepany, teke pinta wszeki 1; i zaiżone wią "w m BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH
o żania we wszystkie. olorach. Ч ki ;

Wykonanie solidne i punktualae. Obsługa fachowa. KURSY MATURYCZNE 6 ® ЁШ„Ё:\:ЁЫ AWA RE PŁÓTNA

RÓ MADAPOLAMY OBRUSYWilno, ul. Niemiecka 2 1 —| beonie 0 AV ы

firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI 5 Stał umiamiNi PŁÓTNA bieliźniane SERWETY

Łyżwi LU ! i oz. ABia: ody z Wódka i pościelowe || KAPY, FIRANKI i inne.
у właściciel, trzeba zno-

МН 59 zarobek е ‹ Wyroby Pierwszorzędnych Fabryk
Ostrzenie łyżew z rowkiem, oraz szlifowaniem, dla kilku intel. pa” Rwa Maras cdi°

wzdłuż na specjalnie sprowadzonym w tym celu KRAKÓW, STUDENCKA 14/1. CZ nów. Zgłosić się 2 alsże widriała kartka:

ze Szwecji aparacie wyłącznie u i ч уа dok ka sys doo = @
przygotowują w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczer- okumemami — „dawniej 350 zł. o

0. WIŁKOMIRSKIEGO pująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów, oraz ss i e becnie 100 zł."
na lekcjach zbiorowych:

       
 

 

  

 

Ceny fabryczne. ь Prawdziwa okazja.

 

   
    
 

Sw. Jańska_Ni 5. 1) do egzaminu dojrzałości gimnazjum 3) z zakresu 4-ch kl. gimn. Li——— PRACA į A : : SES

2) do egz. z 6-ciu kl. gimn. 4) do egz. z 7-u kl. Szkoły Powsz- D.H. K. RYMKIEWICZ, i i

= Górnośl Lich Uwaga! Uczniowie kursów * koresepond. otrzymują co miesiąc, oprócz Wilno, Mickiewicza 9, RZĄDCA, ODNNEKKZI KEEBRGEA, | A kr У : neW: asi

| e órnośląsk. Kont. materjału naukcwego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowa- g| poleca w wielkimwybo- inteligentny, lat  49,| p dw dj ZY. kod * ży SUSE,

„Progress: || sia. Nadio > wiążkowe kallskwa (egzaminy) badają 3 razy w laga roku | zz eray, chodniki, dy.| adpów"T emerrzny, por| gorokaaj oatającj|wysagrodzenie:  Zgodz| taskbezowotowyciwy! 8 iów. noleum krajo Toda: sto» { ’ З у Po 2 s. © е S
I M DEULL JAGIELLONSKA 3, oma A REA Bo P кеа w miski Ldikiashųs Poseždkp“ Sera s to ah dobrze. miasto, umiejący| się na wyjazd. Zwierzy-| siłków rzuca pióro i wo-

аЕЙ a tel. 8-11. peładna. wybitne ally tachowe: Erospekty daro Oplaty, | zane: wa tania wyprzedaž šnie- RA a ės L WA. do. | Pieśle pisać i czytać i| nic, Jelenia 3 m. 9. gr.3| la do wožnego:

DORNAZORCAWZACTEN: : u mansaмст | $owców i kaloszy. Ceny| Kioly ' posiada chlubne |Posjadający 150 zł. kau- TREE CY — Ta stalówka pamię-

SZKOŁA KOSMETYCZNA „NOWOCZESNA bardzo niskie. EE Sow kid cji jako zabezpieczenie. Życie urzędnicze. 7 a jeszcze czasy

|JAZ AA RE 3 Wiadomość w Biurze O- ; 2 .| Napoleona?...

; PDST wo NUTA SĄPeas Td głoszeń Sobola, Wileń- Focie. еча A oźny odpowiada @-
jegomość podchodzi do

Steiańa Artymińskiego, Warszawa Nowy Świat 26 daje prawo otwarcia ga- — Siedzi w kryminale, ska 8, od 10—12 i 3—5, rzędowym tonem:   $ P z : — Mój siostrzeniec za- я Ipit b ypełnić
binetu, Kurs czteromiesięczny, Wszechstronne nauczanie kosmetyki, Nauka ale że zdefraudował tani 1. IV. 1934 r. Laskawe Sai 20 POP W M > — [Informacje — и !

: Ž 2 łazi SDE „000 do- "az lej. A + ; . i i l je trze

przyrządzania kosmetyków. Wykładają wybitni lekarze specjaliści Ułatwie- aeKs 49 31,000 dolarów, a dostał aa zgłoszenia proszę kiero” Н |Dinglio «2 kosa! cie okienko na prawol., Ь

nia mieszkaniowe, programy bezpłatnie. Specjalny kurs farbowania, ondulacji za to 6 miesięcy, więc Właściciel sklepu u-| wać do Admin. „Dz. W. DAWANE
włosów, manicuru, pedicuru. Zapisy trwają. — Powinszować! A eo l tak wych:adzi. rządza wyprzedaż. Ceny pod „Rolnik*, 381—0 Niestety, stara, zardze-' лнннMursuwonanyj !
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