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BUDAPESZT. (Pat). Węgierska
agencja telegraficzna donosi: Na
stacje pograniczne przybywają ciąg-
le setki wydalonych Węgrów z Ju-
goslawji. Do Szegedynu przybyło 2
tys. osób, w tej liczbie 80 niemowląt
i wielu starców. Były liczne wypad-
ki wydalania dzieci bez rodziców.
10-letniego chłopca z 8-letnią siostrą
wyprowadzono ze szkołyiwywie-
ziono. Rodzice tych dzieci, zatrud-
nieni na statku jugosłowiańskim, nie
byli poinformowani o wydaleniu|

Wśród wydalonych|
rozgrywają się rozdzierające sceny.
Zostali oni zupełnie zrujiowani rj
pozbawieni środków do życia.

Wygnańcy przybyli do Magy-
02

budzili ich nieoczekiwanie w nocy,
zaprowadzili do miejscowego  ratu-
sza, poczem popędzili na stację, nie
pozostawiając czasu na zabranie ni-
czego poza ubraniem, jakie mieli
na siebie. Władze  jugosłowiańskie
nie oszczędziły nawet chorych. Wy-/
$nańcy opowiadają, że żołnierze roz-

poczęli rabunek opuszczonych  do-
mów jeszcze w ciągu nocy.

Według oświadczeń wydalonych,
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KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dziś, w sobotę o godz. 12 i pół

w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1)

odbędzie się |

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na ktėremį

f. ROMAN RYBARSKI
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

„wygłosi odczyt pod,tyt: |

ARSTWO a PRA

Pro

GOSPOD
Wstęp wolny.

Wobec spodziewanego napływu publiczności na odczyt zaleca się
rezerwować wcześniej numerowane miejsca, w Sekretarjacie Stronnictwa
Narodowego (Mostowa 1).
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Młodzież Wszechpolska
Stow. Akad. U. $. В.

* Ddś urządza

uroczystą inaugurqcję Tok
z nąstępuiacym programem:

o godz. 10 — Msra św. w Kościele św. Jina
o godz. 18 — w Sali Snisdeckich Akademje,

na którą

1) Zagajenie
2) Słowo wstępne wygłosi prof U. S. B. Wacław Komarnicki,
3) Odczyt prof. Uniwersytetu Warszawskiego Romana Rybar-

„PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI"
skiego

Wstęp
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BŁAWAT POLSKI
WILNO, UL WIELKA 28. — TEL. 1592

poleca swą

po cenach fabrycznych.
Sklep bogato zaopatrzonyw ostatnie nowości damskię i męskie. ©
Prosimy zwrócić uwagę na nasze wystawy, które świadczą

o naszej taniości. i
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. PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową zl. 3 gr. 50, zagranicą El, 7,
OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpait, w tekście 40 śr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszus

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 śr. Uk'ad ogłoszeń
przed tekstem i w tekście 6-cio ezpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra-

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY KULTURALNO LITERACKI
 

|Praktycznością i niepowszedniością
! a nadewszystko taniością odznaczają- šię

wszystkie zimowe artykuiy

w Polsk icy Giiej Składnicy Galantery nej FR. FRLICZKI

karga Jugosławji © Radzie Ligi Narodów.
GENEWIA. (Pat), Jak 'podaje

agencja Havasa, podjęte zostały no-
we wysiłki w celu słusznego rozwią-
zania sporu węgiersko - jugosłowiań-
skiego. Przedstawiciele Małej En-
tenty i porozumienia bałkańskiego
ponownie uzgodnili swe stanowiska.

Minister Laval był. na śniadaniu
wraz z Edenem, baronem  Ałoisim,

| Titulescu i Ruszdi Bejem. .
We czwartek wieczorem, min,

Laval nie ukrywał optymizmu co do
rozstrzygnięcia sprawy: „marsylskiej,

 

GENEWA (Pat): -Rada Ligi ze-
brała się wczotaj popo'ačaiu pod
przewodnictwem delegata Portugalii

| Vascorcellosa dlą rozpatreenia skar-
gi jugosłowiańskiej. Przy: stole obrad
zajęli miejsca delegaci Jugosławii, 

liczba wysiedlonych z Ujvidek się-
ga 1500 osób. Takąż ilość wydalono
z Szabadu. Ogółem w południowej
części komitatu Baraby wydalono
około 8 tys. Węgrów.

BIALOGROD. (Pat). Oficjalnie
donoszą: W Jugoslawji zamieszkuje
25 tys, Węgrów, którzy korzystają z
zezwolenia napobyt i pracę. Zezwo-
lenia te są odnawiane przez trzy la-
ia co miesiąc w celu ochrony jugo-
słowiańskiego Świata pracy i ze
wzślędu na nicbezpieczeństwo we-
wnętrzne. Postanowiono obecnie
odmówić odnowienia pewnej liczbie
zezwolenia. Zarządzenia te dotknęły
obecnie tylko 2 tys. osób. Nie cho-
dzi tu zatem o masowe wydalenia. |

SZEGEDYN. (Pat). Wczoraj ra-,
no przybyła tu nowa partja wysied- ich są osoby nie mające nic wp.

ionych z Jugosiawji Węgrów licząca
80 osób. Wszyscy wydaleni przyje-

 

Węgier i Rumuni, ||
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chali tylko z ręcznemi begażami:

SZEGED (Pat). - Odbyły się tu

uliczne maniiestacje. akademickie
przeciw Jugosławii. -

BUDAPESZT (Pat). Wczoraj ra-

no przybyła do Szegedynu nowa gru-

pa 80 wydalonych z Jugosławii.

Prasa węgierska wyraża swe obu-

rzenie z powodu nieludzkiego trak-

towania emigrantów przez władze
jugosłowiańskie. Organ socjaldemo-
kratyczny „Nepszawa“ nazywa wy-
dalanie obywateli węgierskich wy-
raźnym $wałtem. Dziennik pisze:

„Sama  Jugosławja, która złożyła

skargę przeciwko teroryzmowi mię-

dzynarodowemu, stosuje  terory-
styczne metody, które tembardziej
zasługują na potępienie, gdyż ofiarą

nego z polityką”.

Wojsko Jugosłowiańskie wkroczyło
do Węgier?

BIAŁOGRÓD (Pat). Oficjalna a-|.
gencja jugosłowiańska komunikuje:
Niektóre dzienniki zagraniczne po-
dały wiadomość, jakoby wojska ju-

wo
Wstęp wolny.

- pracy
się złożą

„gosłowiańskie skoncentrowane zo-
stały па granicy Więgiei 1 pewne
oddziały przekroczyty granicę. Woj-
ska jugosiowiaūskie nietylko nie
przeszły granicy, ani. nie zostały
zmobilizowane, iecz przeciwnie, gar-
nizony położone wzdiuż granicy nie
zostaty wzmocnione ani o. jednego
żołnierza, a nawet zmniejszone do
połowy stanu liczebnego w związku
z urlopami, udzielonemi na święta
Bożego Narodzenia. Niescisłe są
również wiadomości dzieńników i
agencji węgierskiej o masowem wy-
dalaniu obywateli węgierskich. Od
9. X. do dnia dzisiejszego w następ-
stwie bezrobocia, które panuje w
Jugosławii ,nie przedłużono pozwo-
leń na pracę i pobyt jedynie 2717
obywatelom węgierskim na ogólną
liczbę 27.000 mieszkających obecnie
w Jugosławji.

LONDYN (Pat). Agencja Reute-
ra donosi z Szeżedynu, ze wedle
źródeł węgierskich, jugosłowiańscy
strażnicy gran:czni przechodzą na
terytorjum Węgier i chcą. w ten
sposób sprowokować incydenty.
Specjalny korespondent „Daily Te-
legraph* depeszuje z Szegedynu, że
niektóre oddziały  jugosłowiańskie
przeszły już $śranicę węgierską tej
nocy w okolicy Reszeg, ale że udało
im się tylko wkroczyć na ierytorjum
węgierskie na niewielką odległość.
Oficjalne koła węgierskie wpływają
na ludność, aby zachowywała się
ozokie i nie podejmowała kontra-

'w.

Rozpowszechniajcie
bonv lałmużnicze „Caritasu“
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wolny.

 

 

„— Zawsze służymy bezpłatnemi

„« 'Pierwszy zabrał głos delegat Ju-
gosławji, minister  Jewticz, ktory
oświadczył, że nząd: jugosiowiański. dzić .ze źródeł prywatnych, i ilością
widział się zmuszonym sformułować
bezpośrednie oskarżenie przeciw

|. władzom węgierskim, zamiast wysu-
nąć w sposóbogólny. sprawę. między-
narodowego zwalczania. teroryzmu,
Uczynił to dlatego, że ak:ja terory-
styczna: przeciwko Jugosławji miała
formy. bardzo konkretne. Była ona
wyrazem.-spisku, zonganivowanego i
podsycanego-na Węgrzech przeciw-
ko „integralnosci i. bezpieczeństwu
państwa  jugosłowiańskieżo. -Jugo-
sławja nie może się zgodzić, aby
akcja, skierowana* bezpośrednio
przeciw jej jedności, była przekształ-
cona ma. zagadnienie ogólne i
abstrakcyjne, jakgdyby. chodziło o
spraiwę, której źródła'i cele końco-
we nie były. dostatecznie znane,

|] Stawiając "w ten sposób sprawę,
rząd- jugosłowiański" jednak .nic nie.
ma. przeciwko: temu; 'aby' dyskusja
nadd' zwalczaniem poezynan terory- .

stycznych była przeniesiona na pła-
| szczyznę bardziej: ogólną zawarcia
międzynarodowej *konweacji, która
wypełniłaby brak dobrei woli nie-.
których rządów do współpracy w;
zwalczaniu dzialainošci te: crystycz-
nej. Jednakże. przed opracowaniem
przyszłego ustawodawstwa trzeba
ustalić odpowiedzialność za prze-
szłość. Minister Jewticz pcdkreślił
dalej, że rząd jugosłowiański nie po
raz pierwszy wskazuje na ułatwienia
udzielane przez władze węgierskie|
„akcji terorystycznej. Mówca poru-
szył raz jeszcze obszernie dawniej-
sze interweńcje rządu jużosłowiań-
skiego u rządu węgierskiego, na
które. rząd węgierski odpowiadał
stale odmownie, jak również oświad:

czenia złożone przez. przedstawiciela
jugosłowiańskiego w Radzie Ligi Na-
irodów w czerwcu r. b. Po podpisa-
niu układu węgiersko-jugosłowiań-
skiego w Białogrodzie 21. VII. r. b.,
rząd jugosłowiański spod-iewał się,
że rozpocznie się między obu kra-
jami okres dobrych stosunków i że
lista zamachów terorystycznych zo-
stanie ostatecznie zamkiięta. Za-
mach marsylski rozwiał jednak te
nadzieje. Minister Jewticz w nastę-
pujących 9- punktach ująt zarzuty,
jakie Jugosławia stawia władzom
węgierskim: 1) w ciągu 6 ostatnich
tat dokonano na terytorjum Jugo-
sławji. 20 zamachów terorystycznych;

2) wszystkie zamachy były wykona-
ne w pobliżu granicy węgierskiej;
3) stwierdzono, że wszystkie zama-
chy dokonane były przez terorystów
przybyłych z Węgieri zapomocą
broni i materjałów wybuchowych,
przywiezionych potajemnie z Wę-
gier; 4) z zeznań prawie wszystkich
aresztowanych wynika, że przeszli
oni metodyczne kształcenie w spe-
cjalnych obozach .na Wężjrzech; 5)
śledztwo policyj. zagranicznych wy-
kazało, że na terytorjum Węgier
wyznaczono trzech zbrodniarzy: dla
uczestuiczenia w zamachu na króla
Aleksandrai że opuścili oni swobo-
dnie Węgry, zaopatrzeni w pasz-
porty węgierskie; 6) rząd węgier-
ski przyznał w kilku notech, że:
a) na jego terytorjium przebywali te-
roryści, b) że duża liczba terory-

lstów przebywała w Jaaka Pusta,
c) że pewne władze zosiały wpró-
wadzone w błąd przez terorystów,
d) że dwaj spólnicy zbrodni marsyl-
skiej przebywali na Węgrzech aż do
dni poprzedzających zamach a trze-

lei „znikt“ z Węgier w chwili, gdy
rząd jugosłowiański zażądał jego
ekstradycji; 7) podróż lerorystow
zagranicę odbywała sie za paszpor-
lami węgierskiemi; 8) orgamizacja
terorystyczna na terytorjuim Węgier

Jutro czytajcie „Gł05 Oileński

4 handtu bez pomocy: władz; 9) po!

szczególnie w tym sezonie

 pokazami ostatnich modeli.

i rozporządzala znacznemi srodkami
pieniężnemi, które nie mogły pocho-

(broni, którą trudno było zdobyć w

zbrodni marsylskiej władze węgier-
skie odmówiły  'współracy w poszu-
kiwaniach, zmierzających ao wyjaś-
nienia źródła i rozgałęzienia spisku,
a.w szczególności do stwierdzenia
pobytu zbrodniarzy ma Węgrzech.
Kończąc, minister Jewticz oświad-
czył, że rząd jego, przedstawiając
„skargę, nie miał na względzie celów
politycznych. Cały naród jugosło-
wiański zwraca swoje spo;rzenie ku
Lidze. Narodów .w przekonaniu, że
Rada potrafi wydać sprawiedliwy
wyrok i spełni swój obowiązek, czy-
niąc wszystko .dla zabezpieczenia
pokoju. Mówca wyraża nadzieję, że
zaufanie do skuteczności interwencji
najwyższego organu wspólnoty mię-
dzynarodowej nie będrie zawie-
dzione.

 

DODATEK.

Na Świeta
Pierniki na czystym miodzie

Karmeiki na choinkę ozdobnie
opakowane

Marmeladki rs: * **

Figurki z najlepszej

poleca
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Ubezpieczenie pocztowców przed
napadami.

WARSZAWA. (Pat). Jak się do-
wiadujemy, wobec napadów i gra-
bieży, które odbyły się kiikakrot-
nie w ostatnich miesiącach, mini-
sterstwo poczt i telegrafów w poro-
žumieniu z min. spraw wew. wydało
szereg zarządzeń mających na celu
przeciwdziałanie 1 przeciwstawienie
się funkcjonarjuszy pocztowych w
czasie napadów. Wydano instrukcje
o ochronie i użyciu broni dla dorę-
czycieli przesytek pieniężnych. W.
przygotowaniu są instrukcje dla kon-
wojentów, |pełniących służbę przy
przewozie wartościowych ładunków
pocztowych, o zachowaniu  ostroż- Następnie minister Benesz i mi-

nister Titulescu przyłączyli się do
wywodów Jewticza, zastrzegając so-
bie prawo zabrania głosu w dalszej  dyskusji.

(Dalszy ciąg obrad na stron.

2-ej.)
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Jubileusz P. Prezydenta Rzeczypos
WARSZAWA (Pat). W dniu ob-

| chodu 30-lecia, pracy naukowej Pre-
| zydenta Rzplitej prof. Ignacego Mo-
| ścickiego odbyła się o ogdz. 11-ej u-
|roczystość odsłonięcia popiersia
'Prezydenta na dziedzińcu nowych
gmachów  technoiogji chemicznej i
elektrotechniki przy ul. Topolowej.

; Odsłonięcia popiersia dokonał min.
'WR i OP Jędrzejewicz w obecności|
rządu i wielu innych dostojników.
Po odsłonięciu popiersia odbyła się

"uroczystość otwarcia i poświęcenia
nowych gmachów technologji che-

„micznej i elektrotechniki, wybudo-
. wanych przez t-wo studjum techno-
, logicznego dla politechniki warszaw-
skiej. Uroczystość zaszczycił swą
„obecnością Prezydent Rzpiitej, który
j dokonał otwarcia gmachów.

WARSZAWA (Pat). Dziś cały

PARYŻ. Pat. Cała prasa francu-
ska obszernie komentuje zawarte
wczoraj .w Genewie porozumienie
francusko-sowieckie. „Echo de Pa-
ris" pisze, że wczorajszy protokuł
zabezpiecza Francję od wznowienia
współpracy sowiecko-niemieckiej a
Sowiety chroni przed bęzpośredniem
porozumieniem francusko niemiec-
kiem. „L'Oeuvre* pisze, że Francja
i Sowiety dążą do przyciągnięcia do
współpracy Polski i Niemiec. Jeżeli
te państwa odmówią, wówczas pakt
będzie bez nich zawarty. „Intransi-
geant“ utrzymuje, że do paktu
wschodniego zaproszone będą Pol
ska i Niemcy. Rokowań ztemi pań
stwami nie będzie 'się prowadzić od-
dzielnie. Decyzje zostaną powzięte
przy wspólnym stole. Jeżeli Niemcy
i Polska nie zgodzą się na przystą

 

 pienie do paktu, obejdzie się bez

ności w czasie transportów i użyciu
broni wobec napastników. W celu
należytego uzbrojenia kunwojentów
pocztowych okręgowe urzędy i.
agencje pocztowe zostały zaopa-
trzone w większe zapasy rewolwe-
rów i pistoletów oraz w potrzebną
ilość amunicji.

iri

politel.
polski świat naukowy i wraz z nim
cała Polska złożyły na uroczystej
akademji w politechnice warszaw-
skiej głęboki hołd Prezydentowi
Rzplitej prof. Ignacemu Mościckie-
mu w 30 rocznicę jego wielkiej i
twórczej pracy naukowej. Wi uro-
czystej akademii wziął udział rząd,
przedstawiciele wojskowości, tow.
naukowe, wszystkie wyższe szkoły
itd

Akademję zagaił przewodniczący
komitetu organizacyjnego prof. dr.
Świętosławski. Po. przemówieniu
tem chór odśpiewał hymn narodo-
wy. Przemawiał też poseł szwajcar-
ski Briinegg. O iedział na prze-
mówienia Pan Prezydent, wyraża-
jąc podziękowanie za objawy uzna-
nia.

 

Porozumienie francusko - sowieckie.
ich udziału. „Matin* pisze, że Fran-
cja i Sowiety dały sobie gwarancję,
że żadna ze stron nie zawrze poro-
zumienia z innem państwem, a jed=
nocześnie obie strony zobowiązały
=nie zawierać przymierza między
soba.

Tragedja rodzinna,
KRAKÓW. (Pat), W Debie pod

Krakowem w mieszkaniu własnem
odebrał sobie życie wystrzałem z
rewolweru w skroń Jan Galas, po-
rucznik 5-go baonu saperów. Powo-
dem rozpaczliwego kroku była wia-
domość o zgonie żony, która zmarła
przy porodzie w szpitalu. Umarło
również dziecko4 Porucznik Galas
odznaczył się ostatnio podczas akcji
ratunkowej w czasie powodzi.

 

 

( Dziś doroczna loterja
Narodowej: Organizacji Kobiet

w lokalu przy ul. Mickiewicza 6 Dwie trzecie biletów wygrywa

Narty, saneczki, Kołdry, lalki, zające
i wiele innych pożytecznych i ładnych ftantów.

Cena biletu 50 gr.  



- może, dwa BB — prawicowe i lewicowe,

"organizację  filatelistów opanować,

7
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Chnos się ZOIEKSZA| Sprężyna ruchu w Europie.|
Na. gruncie międzynarodowym w,Załamaanie wewnętrzne onozu sa-

nacyjnego, któremu on saim ami za-

przeczyć, ani ukryć go nie jest w

stanie, daje prasie prorządowej po-

wód de twierdzenia, że kryzys we-

wnętrzny dotknąl rzekomo także

inne odłamy polityczne, w pierw-

szym zać rzędzie stronniceywa орогу-

cyjne. Obecnie prawie codziennie

ukazują się wiadomości lub  zapo-

wiedzi rozłamów w Chadecji, u Lu-

dowców, oraz w Stronnictwie Naro-

dowem. Zwłaszcza Stronn. Narodo-

we cieszy się wielkiem. zaintereso-

waniem sanatoriów, którzy to na

gruncie Łodzi, to na gruncie Lwowa,

to wreszcie Krakowa z tej czy innej

okazji zapowiadają jakieś rozłamy,

naturalnie istniejące tylko w wyo-

braźni i życzeniach iniormatorów.

Łatwo zrozumieć, że sanacja, ma-

jąc chaos u siebie, chęinieby wi-

działa także chaos naokoło. Sanacja

boż się, jak ognia, wszelkich ośrod-

ków organizacyjnych w społeczeń-

stwie. Nawet nietylko politycz-

nych. Ktoś kiedyś dowcipnie się wy-

raził, że gdyby stwierdzono, iż w ca-

łej Polsce rozwija się pomyślnie i

stale organizacja zbieraczy znacz-

ków pocztowych, to sanacja nie-

zwiocznie zwietrzyłaby w tem nie-

bezpieczeństwo i albo starałaby się

albo ją rozbić. : R

Jeśli tak się rzecz ma ze zbiera-

czami znaczków, to cóż dopiero mó-

wić o organizacjach politycznych!

W. ciągu lat ośmiu swoich rządów

sanącja włożyła mnóstwo pracy w

rozbijarie organizacyj politycznych.

WI wieiu wypadkach znakomicie jej

się to udało. Z Chadecji, czy NPRzu
zostały dziś tylko szczątki. Potężna

niegdyś PPS również jest zaledwie

cieniem, swoim własnym. Ale nie ze

wszystkiemi stronnictwami poszło

sanacji równie łatwo. Ludowcy —

mimo ciągłych starań — na podwór-

ko sanacyjne nie przychodzą, a prze
dewszystkiem w całym kraju, ja
dowiodły wybory samorządowe,
wzrosły nadzwyczajnie wpływy
Stronnictwa Narodowego.

To ostatnie zjawisko mąci spokój
obozu sanacyniego. Próbowano po-
cieszać się to Stahlami, to Hraby-
kami, to jakiemś ,,zerwaniem: Haller"
czyków z emdecją”, ale widać, że
pociecha ta jest słaba i że troska
zasępia czoło BB,

Jalkoś się trzeba! ratować. Więc
w rozpaczliwem poszukiwaniu wyj-
ścia, jedni sanatorzy — ci z „Czasu
— wykombinowali, że może być
kilka sanacyj:

wGdy możliwość jakiegoś nowego prze-
wrotu, któryby przekseślił maj 1926 r., sta-
je się coraz bardziej nieprawdopodobna,

jest rzeczą moralną, że poszczególne grupy

BB. zwracają większą uwagę na realizację

drogich im zasad. W ten sposób ustala się

bardziej normalny podział na lewicę i pra-
wicę, stojące wspólnie na gruacie uznania

autorytetu marszałka i koncercji państwa,

jednak różniące się w kwestjazh  społecz-

nych i gospodarczych. Zwolna przygotowuje

się może chwila, w której powstaną, być

które będą mogły alternować u władzy

coby, rzecz jasna, bardzo znormalizowało
nasze życie polityczne”.

Co do roli, jaka przypadła obecnie
konserwatysiom, to zdaniem organu  kra-

kowskiego

„rodzi się w Polsce opozycja Jego Kró-

lewskiej Mości (po polsku trzebaby to
przeiiumaczyć: opozycja Pana Marszałka)”.

Opozycja ta uznaje, że Marsvziek jest

jedną wyrocznią w sprawach wojskowych i
zagranicznych a arbitrem w sprawach we-

wnętrznych i że piłsudczycy stworzyli аК-

tycznie nową arystokrację, ktcra odgrywać
będzie w życiu politycznem w'ększą rolę,

niżby to wynikaio z jej liczby. W nowym
ukiadzie sił obecna lewica sanacyjna,

ziączywszy się z lewicą opozycyjną, stano-

wić będzie jeden BB, natomiast drugi BB

powstanie dokoła obecnej grupy puaskowni-

kowskiej — z dodaniem konserwatystów, a

takze części młodej narodowej demokracji,

która „wprasza się wielkiemi *rokami* do

współpracy z sanacją,

Naturalnie taka właśnie koncep-
cja musiala przyjść do głowy kon-
serwatystom, bo dla nich całkowite,
bankructwo BB jest zarazem likwi-
dacją ich samych.

Na innem stanowisku
kowski „IKC”.

IKC.przytacza 'rozmowę, jaka się
odbyła w jednym z warszawskich
salonów politycznych ma temat
trwałości Sanacji jako zespolenia

różnych warstw.
Czytelnik gazet: — Co mys“ pan ©

plotkach i o ostatnim artykule „Czasu*?

Czy wieszy pan w trwałość BB, jako kon-

cepcji politycznej w Polsce?

Polityk: — Wierzę w trwałość ale nie

w wieczność. Trwałość oznacza pojęcie

istnienia aż do wypełnienia celu, wiecz-

ność jest metafizyką. Otóż nielyłko łudzie,
ale i koncepcje są wieczne. Mówiąc

popularnie, nietylko nadejdzie dzień, w

którym umrze Radziwiłł i Sanojca, ale tak-

że nadejdzie chwila, wktórej koncepcja

współdziałania Radziwiłła z Sanojcą w
jednym klubie pozbawiona będzie warun-
ków żywotności Nie sądzę jedrak, aby ta

rzecz mogła być w bliskie przyszłości
aktualna, gdyż poprostu nie został jeszcze
spełniony cel, dia którego powolono do žy-

cia tę szeroką koalicję, Nowa konstytucja

wejdzie już niedługo w życie, ałe nie można

tozpoczynać próby, jaką każdy nowy ustrój

przejść musi od„. zmiany waruaków,które

stoi kra-

Europie jest obecnie niewątpliwie

bardzo miespokojnie. Nietyiko. dlate"

go, że mamy za sobą rok, dudniący

zbrojeniami Niemiec i jeszcze 'roze-

drgany zbrodnią w Marsylii, ale tak-

że dlatego, że nadchodzący rok

zacznie się rozstrzygnięciem w spra*

wie Zagłębia Saary.. Nagromadziło

się dużo tarć i niepewnosci, a to

sprzyja nastrojom, wyczekującym że

wszech stron czegoś niezwykłego.

Niemal codziennie czyta się w

ostatnich dniach, w różnych donie-

sieniach, że w polityce Francji bę-

dzie zwrot na rzecz porozumienia.z

Niemcami, że Anglja ku temu nakła-

nia, że Włochy gotowe s:; pośredni-

czyć. Czyżby to o takie zmiany by-

lo: talk laiko, jak ręką macimął? 4

aiewątpliwie w tej chwili w Europie

zabiegi, by coś wnieść i cos ruszyć z

miejsca, ale też właśnie «trzeba wi-

dzieć, gdzie ich szukać.

Czegoś nowego praśną oraz ruch

i zmiany wywołać chcą Niemcy. Po
dojściu do władzy w”styczniu / 1933
kanclerza Hitlera, obrała sobie Trze
cia Rzesza nowe drogi dla swe; poli-
tyki zagranicznej, wychodząc w pa-

ździerniku 1933 z Genewy, zarówno
z Konferencji Rozbrojeniowej,jak. Z

Ligi Narodów. Nie był to odruch;

ecz dokładnie pomyślane -wyzwole-

nie się z niedogodności przez odosob
nienie się. Konferencja Rozbrojenio-

wa nie dogadzałar Niemcom, gdyż jej

myślą przewodnią było* roztoczenie

nadzoru nad zbro,eniami, a kanclerz

Hitler za pierwsze żadanie' uważał

samowolne uzbrojenie*się. Liga Na-!

rodów, jako czuwająca nad utrzyma*

niem pokoju, również nie w "smak

est Trzeciej Rzeszy, która żbroi się

nie dla przyjemności, lecz "dla 'za*

borów. Zrobiły Niemcy co' chciały i

salk chciały, odcięły się od "innych

tw, zabrały się do "bezprzy-

kładnych zbrojeń. Ale'po roku ta-

kiej roboty zaczęły się czuć nfeswo-
k| jo w odosobnieniu i poszukują stycz-

ności ze światem.
Z odosobnienia starają się Niem-

sy wyjść obecnie z dwupowodów:
4. Uzbroiłysię, ale "nieprawnie.

To je _ niepokoi. Urządziły: sóbie

zbrojenia w tajemnicy: przed'"świa*
tem, a teraz im samymcięży tajem-

nica, co też Świat przedsięweźmie
wobec tego pogwałcemia prowa i za*

rauem niebezpieczóństwa dla -
nych. Chciałyby oswojemnadużyciu
zacząć rozmawiać # ińnemi “рай-

stwami, narazić się na zarzuty, ale

przerwać milczenie i niesewne wy-

czekiwanie.
rozstrzygnięcieNadchodzi w

sprawie Zagłębia Saary. Niemcy 5-]
czą na korzystny dla siebie *wynik

BOŻE NA

|| naistne obłężenie”poj

RODZENIE w

5 DZIRBR  

głosowania ludności, które jest prze-

widziane, ałe gdzie? W! Traktacie

Wersalskim! W.części 3-ej'tego sa-

mego Traktatu Wersalskiego,« któ

rego część S-tą, ograniczającą zbro-

jenia Niemiec, pogwałciła i poprostu

przekreśliia Trzecia Rzesza. . Nic

dziwnego; że obecnie nie są: Niemcy
pewne, czy im ktoś nie powie, że

gwałcić jedne - części a skorzystać z

innych części tegosamego traktatu

ła ne uchodzi. Cheiałyby « przeto

wyjść jakoś także z. tej niepewności.

I dlatego takmnożą się obecnie)

ze strony Niemiec próby”nawiązania

styczności z innemi państwami, a

przedewszysikiem z Francją, +dla
której zarówno zbrojenia niemiec-
kie jak rozstrzygnięcie saarskie są

sprawami średnio „bliskiemi.

Dlatego p. von Ribbentrop, miano-
wamy w-kwietniu rb. peinomocni-
kięmi. Rzeszy dla spraw rozbrojenia,
zjawił się w początku listopada w
Londynie i dobijat się natarczywie o
rozmowy z p. Eden'em i sir John Si-
monem, a'w'końcu listopada i-po-
czątku grudnia-w'Paryżu, gdzie u-

j zyskał "widzenia- się.zoLavalem
„ Dlatego też, w. sprawie agiębia Sa-

MILGKSKI
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ze Przy nadmiernej otyłości па!ейу sto-
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w Radzie L
Do*ofńc”enie

'Zkolei zabrał głos delegat Wę-

gier Eckhardt, który wygiosił pra-

wie 1-godzinne przemówienie. Na

wstępie oświadczył, że n.e jest rze-

czą łatwą zachowywać zimną krew

w obliczu trwającej od Lilku tygo-

dni kampanii, wystawiającej na cięż- 'ary,szczególniepo'ogłoszeniu 30-40

październikarb. że po porozumie-
niu "migielsko-rancuskiem bliskie

tego" "obszarw korpusy - francuskie
6-ty i.20-ty.w Metzu i w Nancy o-|
trzymały*rozkaz pogotowia, oraz po.
ostrem * ozdaniu p. Ńnoxa do
Ligi Narodów + 9-go'listopada zb, 0
wichrzeniach obozu SEE
w iZwgłębiu :Saary, * ociągające
*'dotychczas Niemcy "wysłały "swych
przedstawicielido Rzymu, "gdzie o-
radówał Komitet Trzech, oraz: za-

warty 3-go bm. układ 0 swobodzie
Mudności 'głosujecej 1.0 załatwieniach

e wrazie, "gdy. Zagłębie
aaty' przeszłodoNiemie-. „Dlatego
też kanclerzHitler : ną' roz-
mowę wBerliniepp. y i Monniera,
jako b. kombatantėw“francuskich, a

p von'Ribbentrop'przygotowywal w
aryżuprzyjazd zast "Hitlera p.
Rudolfa Hessa: Razem składa się to

ie'pojednawcze. —_-
*Takie'jest źródłori taki kiertmek,

właśnie w Niemczechi z Niemiec;
obecnego ożywienia ruchów <dyplo-
matycznychw"Europie. *Przyjmowa-
me jestto*wszystko spokojnie i cza-
sem "ntwet ie, ale *także

|trzeźwo, 'bo zapałpó tylu =doświad-
*ezeniach byłby zbytnią "naiwnością.
|Przypuszczenie, że” *wystarczy, by
*kancierz *Hitler kiwnął "pelcem, a
wszyscy” przytulą się do * Trzeciej

Rzeszy, nie'mieści'się w granicach 
ką próbę dumę naroduwęgierskie-

go, albowiem kampanja ta zwrócona

jest przeciwko nonorowi narodu;

który jest dlań rzeczą naydroższą na

świecie. Delegat Węgier podkreślił
następnie, że naród "węgierski sza-

nował icenił króla Aleksandra i po-

„dziela on całkowicie-uczucie obu-

rzenia i obrzydzenia, które potwor-

ny zamach. wszędzie wywołał. De-

jegat węgierski przeszedł nestępnie

do omówienia sprawy wydaleń z Ju-

gosławii obywateli węgierskich.

ożpoczęły się one zaraz po zama-
chu marsylskim, "W; końcw ubiegłe-

o: tygodnia: liczba wydalonych osią-

gnęła 350 osób. 4 b. m. isczba wy-

dalonych znacznie-wzrosła , Setki

Węgrów są codziennie zmuszane do

opuszczania  terytorjum Jugosławii.

Onegdaj liczba wydalonych przekro-

czyła tysiąc. Węgrzy liczą dziś

2000 uchodźców, pozostających w

„skrajnejnędzy. Nawet. dla chorych i

dzieci  nie* robiono wyjątków. Dla

tządu węgierskiego: istnieją -dwie.

-możbiwości: Albo odpowiedzieć re-

presjami, albo zwrócić. się o szybką

interwencję* Ligi Narodów. Węgry

są zdecydowane wybrać tę. drugą
decyzję. Eckhardt zastrzegł sobie

przedłożenie tej sprawy Lidze Na-
rodówna podstawie paktu Ligi Na-
rodów. Przechodząc do samej skargi

fugosłowiańskiej, « delegat "węgierski
zaprotestował przedewszystkiem

przeciwko próbie wyzyskania faktu

zamordowania króla Aleksandra dla zdrowego rozsądku.

niegodaej; akcji politycznej przeciw-

ZIEM! SWIĘJTEJ
18/XII-2 I Cena zł. 759. Akcja Katolicka w Łodzi,ul.Skorupki 1a,Wagons Lits//Cook, Wilno, Mickiewicza 6

Polska pożyczka i głoso
(Domysły

„Hajnt” (Nr, 265) podaje wywiad
swego przedstawiciela z kimś wy-

bitnym giełdziarzem w Warszawie
na temat przyczyn spadku ostatnie
kursu polskiej pozyczki siabilizacyj-
nej. Spadek ten, zapoczątkowany па
giełdzie nowojorskiej, odbił się na
inych giełdach <zagranicznych oraz

w: Polsce.
Pożyczka ta jest T-mioprocento“

wa. Poitora- roku kurs jej wynosił
45 dolarów. ' Papier ten 'przynios!
przeto 15 proc. roeżnie i. dlatego
miał sporo nabywców. Kiedyosiąg-

Wielki proces organizacy] <Ukininku Sajunga?
Prasa kowieńska donosi, że za-

kończono dochodzenie w: "sprawie

nadużyć „Ukininku Sajunga“. Do-
chodzenie było prowadzoce około
7 lat. Do odpowiedzialności -pocią-
gnieto 55 osób, w tem wybitnych
działaczy „Ukininku Sajūnga'. :
skarżeni oni są o 'przywłzezczenie

pieniędzy od: 'kooperatyw, państwa i

Wojna
RYGA. (Pat). Z Kowna 'dóńósza,

że wedle informacji prasy kówień*

skiej Niemcy uruchomiły w okoli-
cach Tylży stację radjową, która, wać w Bridzułach pod Tyiżą na te:

i niemieckiego . państwowego |,pracuje na tej samej fali co 1 Kowno:

Dzienniki litewskie 'przypuszczają,
że ta wojna radjowa ma ra celu

Losy Ulma. |
HONOLULU. — (Pat). -Zdanień

meteorologów amerykańskich, nale-
ży porzucić
uratowanie lotnika Ulma 'i'jego 2

towarzyszy. .Mimotojednak ener-

nai NasaKKK

dojrzały jeszcze do tego, aby obalić zasadę

„pokoju bożego”, jaką na znacznymodcin-

ku naszego życiafealirujeBB.

mówic w: siebie, że albo są nie-

zbędni, albo że niema komu ich u*

sunąć.

Jalkże to dnlekie” od «humfalnej

pewności siebie, którą Wykazywał go na świat wydały. Pozatem ani zewnętrz- BB jeszcze przed paru laty.

 

wszelkie nadzieje па
  

   

   

  
  
   

 

wanie w Saarze.
żydowskiej.
nął kurs 79, żaczął się.spadek.' Ja-
*kie-przyczyny ły go? Istnie-
eskilka:: „„ j "„-ujednem z
nicl'jest,że*rząd:polski,-korzystając

z/niskiej ceny,szacząłwykupywać tę
pożyczkę: zagramicą. - Przypuszcza
się, że już 85.proc. rząd wykupiłi

zarobiło."nartem. państwo: у
ių cze się, że Harrimann i: Morgan

(Marchel? :prryp.) rzucili ten.-papier na Sad
giełdę*w NowymYorku. Istnieje obawa, że
«Polsce wynikną powikłania polityczne, w

-zwiążku z głosowaniem w.Zagłębiu

a.Figo T

«osób prywatnych, łałszowanie dókia-
mentów:'iNnne nadużycia, klóre do:
„prowadziły „Ukininku Sajunga“ do
„bankructwa. 2 '

Materjaly.: oskatženia - obėjmują
21 «tomów. Do sporządzenia aktu

karżenia przystąpi prokiwatura w
'stytźniii '1935 r.

radjowa, _
SHS ię zkań s "okrę-

%aoedzkiego odbierania audycji
*kowieńskich. Stacja ma. się znajd:

(A

s
Kaasa as

 

  
  

 

*renie

| biura mekoracyjnego.
SA
*

a ad

    

Zgon gen. Franka

 

y %

г‹›%нпн Pat. W piątek pized=
południem zmarł nagle generał
Oswald -Frank, d-ea ©. K. Poznań.

skrzepu, który powstał po Operacji
ślepej Kłszki. > -k

|Abisyńczycy napadlina -po-| я
+ sterunek wtoskl. 2

RZYM. Pat. "Agencja Stefaniego
komunikuje, iż "grupa* ńczyków
|zantakowała pósterunek włoski w

sie włoskim. Po otrzymaniu

rzy na placu boju
ną ilość broni, Wydanó ża

 

"Saary", !

{
gicziie pósrukiwania prowa a

Przyczyną śmierci było pęknięcie| go organiz:

   

z się o zgłoszenie *adresów,

|pósiłków odpartonapastników, któ-|-

Wznowienie prac
_ Sejmu i Senatu

« Odroczona w dn. 6-go "listopada
sesja Sejmu i Senatu zostanie "we
wtorek dn. 11 bm, * wznowiona.
dniu tym odbędzie się posiedzenie
komisji konstytucyjnej Senatu i po-
siedzenie komisji budżetowej: Sejmu.

Komisja senacka: zajmie się nową
konstytucją, zaś komis'a sejmowa
przystąpi do merytorycznych obrad

| preliminarzem budżetu państwa
na rok 1934—35. į

W: dniw tym spodziewane jest-po-|
zatem w godzinach popołudniowych
posiedzenie pełnego Sejmu, na któ-
rem odbyłoby się pierwsze czytanie
szeregu drobnych projektów "ustaw,

marszatkowskiej.
ай а „._;3_4‚3 лы wózkaI

Posiedzenie Sejmu.
"WARSZAWt Pat. Marsiaica Sej-

mu Świtalski wyznaczył posiedzenie
Sejmu na ll b. m. na. godz. 16-tą.

„Bogłoski 0 -goa.. Sikorskim.
W-xełach' wojskowych * rozeszły

się pogłoski o mającym nastąpić nie-

bawem. powrocie do służby gen, W.
Sikorskiego, pozostającego ud dłuż:
"szego czasu w stanie nieczynnym.

„Jak słychać, gen. Sikorskiego za-
sprawie objęcia: wysokiego
w armji, nie dał on jed-

nak jeszcze ostatecznej. odpowiedzi,

„Aejdajia: Kizcbówiaków
"w wojewocztwie wileńskiem.

+Zgodtie z uchwał.ą walue.ego” ze:

„er

 

brania:ia' Koła: Krechowiaków wczasie

A w*”Warszawiew dniu 23:lipca
„placówkę "Koła Krechowiakównie-Wojówództwa” Wileńskie-

ppłk. Święcicki; za-
"nar'te
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jak-r6wniež-znanych adresów swych

cówki рр у Wilno, 4
p. ułanów Zaniemeńskich,

osy, mające na celu powstrzymanie tego
rodzejuincydentów.

Ww|stat skazany naśmierć przez uchwa-
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Skarga Jugosławii
igi Narodów.
ze str. 1-ej.

ko honorowi Więgier. Od-pierwsze-

go dnia, gdy okoliczności zbrodni

były jeszcze niejasne, prasa czeska

obrzuciła Węgry takiemi oszczer-

stwami, że dziśmusi sam2 uznać ich

fantastyczność. «Od. pierwszej chwili

było: jasne, że: prawdziwym celęm

jest nie wykrycie prawdy, lecz spo-

twarzenie Węgier. „Eckhardt „zapo-

wiedział następnie, że dzis przedło-

ży sekretarjatowi generalnemu me-
morandum, w: któremrząd węgier-

ski odpowie na memorandum.jugo-

słowiańskie. Z memorandum. tego

«wynika, że żaden punkt .oskarżenia

L.nie wytrzymuje krytyki.  Reąd'wę-

gierski zawsze czynił zadość postu-

latom rządu jugosłowiańskiego.. Jan-

ka Pusta nie była obozem, lecz

skromną fermą, którą rząd węgier-

| ski zlikwidował ostatecznie 1. X. rb.
Jej istnienie nie upoważnia do żad-
nych ujemnych -wniosków: w. stosun-
ku do Węgier. Rozpatrując kolejno
zarzuty Jugosławii, «delegat węgier-'

ski sformułował następujące stwier-
„dzenia: 1). nigdy -węgiersk:e władze
'©ywilne lub wojskowe. nie zajmowa-

ły się szkoleniem ani organizacją

"emigrantów.. chorwackich, żyjących
| w Janta Pusta lub gdzieindziej; 2)
nigdy emigranci nie otrzymywali
"broni i amunicji od. władz węgier-
|skich.i nie mogli zdobyć jej na Wę-
grzech; 3) władze węgierskie nigdy
nie udzielały emigrantom 'chorwac-
kim pomocy materjalnej; 4): emigran-
ci chorwaccy "nie mieli: możności
uzyskania w*sposób legalny-paszpor-
tów węgierskich; 5) za kazdym.ra-
zem,gdy rządjugosłowiański zwra-
cał się, byspowziąć zarządzenia'prze-
ciwiko akcji 'terorystyczuej, rząd
węgierski czynił temu zadość. Wę:
gry udzieliły emigrantom  jugosło-
wiańskim jedynie zwykłego azylu.
Nie ulega wątpliwości,że. emigracja
bułgarska po zamordowaniu. Stam-
bulińskiego, jalk również. emigracja

„ukraińska w Czechosłowacji korzy-
stały zę znacznie większych mozli-
wości aniżeli emigranci chorwaccy

|na, Węgrzech,
Delegat węgierski "omówił na-

stępnie międzynarodowy charakter
spisku, którego ofiarą padł król
„Aleksander, wykazwjąc, że król zo-

 

łę + organizacji emigrantów  chor-
wackich, 'powziętą poza terytorjum
Węgier.  Kckhardt oświadczylł, że
istotnychprzyczyn: zamachu-marsyl-
„skiego należy: szukać w sytuacji we-
wnętrznej. Jugosławii.

Skarga jugosłowiańska  umiesz-
cza teror wśród metod walki rewir

nest

Podatki a tajemnica
lekarska.

Zarząd Naczelnej Izby Lekarskiej
przesłał „p. ministrowi skarbu pismo,
w którem prosi o wydanie zarządze-
nia zmieniającego par. 74 rozporzą-
dzenia z dn. 19-września r. b, o wy-
konaniu ordynacji podatkowej w ten
sposób, by lekarze zwolnieni byli od
podawania nazwiska. pacjenta.

Stosownie bowiem do rozporzą-

dzenia .0- wykonywaniu praktyki: le-
karskiej, lekarze obowiązani są do
zachowania w. tajemnicy-=wszystkie-
go, o czem się dowiadują podczas i
wskutek -wykonywanią swego za-
wodu.
«Śród: dozwolonych ustawowo wy-

jatkow. od tej zasady mie jest wy-
mieniony. przypadek przedstawiania
przez lekarzy władzom skarbowym
wysokości swych zarobków, wobec
tego obowiązuje .ich w całej roz-
ciągłości tajemnica zawodowa. Obo-
wiązek ten wymaga zacaiowania w
tajemnicy faktu, że chory jest do-
tiknięty chorobą i że jest pacjentem
darego lekarza.

Wobec tego zachodzi jawna ko-
lizja pomiędzy nakazaną lekarzowi
przez ustawę tajemnicą lekarską, a
wymaganiem władz skarbowych u-
jawnienia przez lekarza „nazwisk
wszystkich swoich. pacjentow.

Ten.stan rzeczy wymaga spro-
.stowania, gdyż rozporządzenie © or-
dynacji podatkowej wprowadza obo-
"wiązek spełnienia czynu, zagrożone-
|-go jako przestępstwo w kodeksie
karnym karą do 2 lat więzienia oraz
napiętnowanego. przez moralność
.wszystkich wieków i ludowod.Hi-
pokratesa począwszy, jako ciężkie
przewinienie moralne.

М. 1. L..zwraca również uwagę,
że b. często chorzy podają lekarzom
nazwiska  zmuiyślone, .chcąc: zacho-
wać. zupełne incognito.

Mak Lašienė "000 —
„»S$tam. zasiewów.-ozimych,-wedłuś

Głównego Urzędu . Statystycznego
przedstawiał się dn. 15. listopada r.b.
przeciętnie dla..całej Polski w .stop-
niach. kwalitikacyjnych następująco:
pszenica — 3,7; żyto — 3 9, jęczmień

a — 3,8; koniczyna —

W-porównaniu do stanu z: paź-
dzierniką r. b. zasiewy pszenicy. po-
lepszyly się муе с wszystkich woje-
wództwach za wyjątkiem woj. Kra-
kowskiego i -Słanistarwawskiego,
śdzie uaogół pozostały bez zmiany.

'farnopoiskim (5,9) i Nowogródzkiem

(3,8), stasunkowo na,słabszy w woj.
Kieleckiem, Wileńskiem, / Pomor-

żyta również polepszył się we wszyst
kich województwach za wyjątkiem
woj. Krakowskiego i Stanisławow- zjonizmuwęgierskiego. Delegat wę-

gierski protestuje przeciwko temu
oszczerstwu. Rewizjonizm i tero-

ryzmi 'stanėwią dwie-- ides wyraźnie

|sprzeczne. Węgrzy: zresztą często

%tóre cstatnio” wpłynęły - do laski;oświadczają, że ich. aspiracje rewi-
zjonistyczne. nie obejmują icrytorjum

jugosłowiańskiego. Niuwątpliwie

wek 8 ‘Ёыкщшш trianońskiego
pwszędzie; gdzie są +Wę$rzy,  zaryso-
wał e ic irredentystyczny,- ale!
polityka  rewizjonistyczna:'' jer
pa przekształcić ge w-.polity-

ę pokojowąi konstrukcyjną.
o dęlegacie węgiernsk'n przema*

wiał turecki minister sprawzagra-
nicznych: Teviik -Ruszdi -bej.

"Delegat rumuński Titulescu za-
brał głos w. spiawie proceduralnej i
(> przewodniczącego 0 -niezamy-

ie debaty taky aby można odpo-
wiedzieć rządowi węgierskiemu w
poniedziałek. :

Ostatni przemawiał -przedstawi-
|ciel Czechosłowacji  minister**Be-|

„ |nesz; który w długiej mowie poparł
skargę jugosłowiańską. Oświadczył
on, że rząd czeskosłowacki uważa
za swój'obowiązek: przyłączyć się
do tejskargi,abyzwrócić uwagę na

niebezpieczeūstyo, zagrazejace po-
įkojowi w.+Eutopie--srodkowej. LM
"północnej * granicy "Węgier *byty|
przygotowania, skierowane  prze-
ciwko 4 i. Czechosłowacji.

Po p ywieniu Bencsza po-
siedzenie Rady odroczono do jutra!
popołuddniu. |

skiego. Najlepszy stan żyta stwier-
dzono w woj. Białostockiem i Nowo-

|.gródzkiem (po 4,1), najsłabszy stosun
kowo w woj. Krakowskiem (3,6).
(MW stanie zasiewów jęczinienia na-
stąpiło polepszenie w większości wo-
ewództw. Najlepiej przedstawiał się
jęczmień w 'woy. Białostockiem i Tar
nopolskiem. (po 3,7), najsłabiejw woj.
„Łódzkiem, Wołyńskiem i-Stanisła-
wowskiem: (po 3,4).-Stan rzepaku i
PAT pózostai naogół bez zmia
ny. Najlepszy stan rzepaku okazał
się w woj. Tarnopolskiem (4,1), naj-
|gorszy zaś w woj. Poleskiem (3,0).
«Koniczyna najlepiej przedstawia się
| w woj. Lubelskiem, Białustockiem i
'Nowogródzkiem (po: 3,5), nażgorzej w
woj. Poznańskiem (2,7).

Ciepła i długotrawała jesień oraz

ły silnemu wzrostowi ozimin. Bujny
rozrost ozimin spowodował spasanie
a nawet: niekiedy koszenie zasie-
wów.Specjalnie. daje się to zauwwa-
żyć w*woj.. Białostockiem, . Wileń-
skiem, Nowogródzkiem i Tarnopol-
skiem. Baj

Z województwa: Warszawskiego,
Łódzkiego i Poznańskiego *nadcho-
dzą wiadomości 9" poważnych: szko-
dach, poczynioaych w zbażach o0zi-
mych, @& szczególnie: wżycie; przez
larwę: muchy: heskiej oraz rdzę. Do-
tyczy to głównie zbóż wcześnie sia-
nych. Miejscami żyto doznało tak| ranę.

Owa pożary w Wilnie.
Wiezoraj rano © wybuchł

żar w: zabudowaniach fabryki „E!
trit“ przy ul. Szeptyckiego
Dzięki natychmiastowej interwencji
straży pożarnej ogień został szybko
źlilewidówany. -Straty: wynoszą kil-

-Fkaset "złotych. / Przyczyną pożaru było nieostrožne: obchodzenie się z

16. |

zh iefi przez cieśli w oddziale sto”
etc:

офа
Marskim fabryki.

Tego samego dnia*również skut”

fkiem nieostrożności powstał pożar w
izbie
przy ul. Sapieżyńskiej. <I w tym wy”
padki straż pożarna miebezpieczeń*
stwo w zarodku zążegnała. A

skiem: i Krakowskiem (po 3,5). Stan |

„stosunkowo: wczesne: siewy, sprzyja- |

znacznych uszkodzeń, że zostało zao |

 Najlepszy stan pszenicy: był -w woj. |

 
jęć szpitala: "wojskowego|
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"KRONIKA.
Otonrcie Kościoła

Rozpoczęły się w kościele pod

wezwaniem Wniebowzięcia  Naj-

świętszej Maryi Panny, należącym

do zakonu oo. Franciszkanów, a mie

szczącym się przy ul. Trockiej, uro-

czystości otwarcia tej najstarszej w

Wilnie świątyni katolickiej.

Te skromne uroczystości kościel-

-ne mają doniosie znaczenie dla życia

Wilna Katolickiego. Historja świąty-
ni, sopromieniona męczeństwem i

krwią nieustraszonych zakonników

— sług św. Franciszka. dziwnem

zrządzeniem losu  zaprzągnięta zo-

stała w dzieje naszego miasta i ra-

zem z niem, od zarania powstania,

przeżywała różne klęski, wstrząsy

dziejowe i-najazdy,
Dość wspomnieć, że ze względu

na przychylny stosunek  Francisz-

kanów do powstania 1863 roku,

kościół i klaszior uległy kasacie.

Urządzenia kościeine rozdano innym

kościołem, zakonników przepędzo-

no, a w murach rząd rosyjskich urzą-

dził w latach 1868 — 1873 archiwum

Wówczas wnętrze spustoszono po
barbarzyńsku. Podzielono bowiem na
5 kondygnacyj i oddano do użytku

władzom ówczesnej admiastracji, W
tym mniej więcej czasie zburzono
dzwonnicę, stojącą oddzielnie od
strony zaułka Francisżkańskiego.

Wprawdzie w tym samym roku,
gdy Polska odzyskała Niepodległość,
obiecano zwrócić zakonowi kościół,
lecz przekazano go dopiero w po-
czątkach listopada roku bież., gdy
archiwum przeniosło się do nowego
iokalu.

Od tej chwili oo. Franciszkanie

— Następny numer „Dziennika

Wileńskiego wyjdzie, z powodu
dzisiejszego święta, w poniedziałek.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wileńskie, Podlasie, Poiesie, Wo-

iyń i Małopolska Wschodnia: Za-
chmurzenie umiarkowane. Mroźno.

Słabe wiatry z południo-wschodu i

wschodu.

00. Frarciszkanėu,
rozpoczęli restaurację świątyni, Z o-
fiarności społecznej odremontowano
dotychczas dwie nawy boczne, przy-
czem prawą przystosowano do od-
prawiania nabożeństw, zaopatrując
ją w ołtarz i prowizoryczne ławki.

Natomiast nawa środkowa spowo
du braku na ten cel funduszów po-
została nietknięta, Również kościół
z zewnątrz domaga się szybkiego те-

montu. Najpilniejszą w tej chwili po-
trzebą, która wyłania się z otwar-

ofiarność społeczna okazała się hoj-
mą.
W związku z ołicjalnem przeka-

zaniem kościoła przez Państwo za-
konowi, co nastąpiło w dmu 5 grud-
nia r. b., oo. Franciszkani zorganizo-
wali uroczystości otwarcia świątyni,
które rozpoczęły się w czwartek.

Uroczystości te — jak już pisa-
iiśmy — rozpoczęły się w ub. czwar-
tek uroczystą rekoncyljacją, której
dokonał J.E. ks, Arcybiskup Metro-
polita.

Wczoraj, jako w drugim dniu tych

było się nabożeństwo przekłagalne,
odprawione przez o. Franviszkanina.
W nabożeństwie tem wierni

wzięli nadzwyczaj liczny udział, za-
pełniając obie odrestaurowane nawy.

Dziś wieczorem odbędzie się na-
bożeństwo przebłagalne, a jutro o
godz. 10 zrana Arcypasterz odprawi
uroczystą, pontyfikalną Mszę św. 

ciem kościoła, byłyby organy. Nie-|
stety, klasztor niema pieniędzy, Бу!
je nabyć. Dobrze byłoby, gdyby & ц|

 
uroczystości, o godz. 7 wiecz.od-|

m. r. >|
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Obchód 30-lecia
P. Prezydenta R. P. prof. Mościckiego.

Wczoraj z inicjatywy Uniwersy-

etu Stefana Batorego, Towarzystwa

Przyjaciół Nauk oraz wileńskich od-

działów Towarzystw 'Chemicznego,

Fizycznego i im. Kopernika, w Auli

Kolumnowej U. S$. B. odbył. się. uro-

czysty obchód 30-ieciapracy nauko-

wej: p. Prezydenta. Rzeczypospolitej
prof. Ignacego Mościckiego.

Obchód rozpoczął się odśpiewa-

niem hymnu narodowego przez chór

akademicki z towarzyszeniem orkie-

stry 6 p. p. Leg. przy wypełnionej

publicznością sali W. pierwszych
rzędach krzeseł zajęli miejscaprzed-

stawiciele władz i duchowieństwa z

PKOMILERSM) |
mah

ACT LILJOWEJ BIGŁOJCI
1Ę delikatne i miękkie jak aksa-

mit, swiadczące o kulturze u:
rody,zawdzięczają Paniesub-
telnemu kremowi „Prałatów”  

 

  

 

  ч

 

| Popierajce Poishą Macierz
Szkolną.

pracy naukowej

wicewojewodą | p. Jankowskim. na
czele, Obecny byt również m. in.

konsul łotewski p. Donas.

mn padneEO доо wwa

 

 

POD ZNAKIEM POLSKIEJ AKADEMJI_ LITERATURY

GEBETHNER i WOLFF ROZPISUJĄ

SUBSKRYPCJĘ
NA TANIE ZBIOROWE WYDANIE

PISM BOL. PRUSA
W 26 TOMACH (CA 7000 STR.)

Redaktorzy: Prof. Dr. I Chrzanowski

Prof. Dr. Z. Szweykowski.

26 tomów” (ok. 70001-sze wydanie Prusa
str.), co miesiąc 1—2niewypaczone przez Po zagajeniv obchodu pzez. pro-

rektora U. S$. B..prof, dr. Czeżow-|

skiego, dziekan prof. Patkowski po-

dai .szkic  biograliczny „dostojnego

Jubilata, a. proł. Bekier+ omówił

działalność naukową p. Frezydenta

prof. Mościckiego. Ponadto. imie-

niem Koła Chemików Studentów

U. S$. B.-przemawiał prezes Edward

Chodkowski. j

Obchód zakończony --zcstał od-|

śpiewaniem. przez chór akademicki
utworu „Hej orie biały”.

 

Zjazd Związku Ociemniałych Żołnierzy R. P.
Wczoraj o godz. 18,25 przyje-

chali w liczbie około 50-ciu delegaci
na zjazd Związku Osiemniałych

Żołnierzy Rzplitej Polskiej Na

dworcu ustawiły się dwie sompanje

reprezentacyjne, uczestników
byłego | korpusu na wsxhodzie, a
druga kompanja rezerwistów. Przy
dźwiękach orkiestry uczestnicy u-

dali się do autobusów, poczem prze-
wieziono ich do czterech hoteli:
Georgesa, Bristolu, Europejskiego i
italji.

Dziś rozpocznie się zjazd uro-

czystą Mszą św. o godz. 930 w

Ostrej Bramie. O godz. 10,30 uda-

dzą eię inwalidzi ma Rossę, celem
złożenia-wieńca i hołdu zmarłym po-
iegiym. O 11,30 nastąpi uroczyste

otwarcie obrad w sali lzby Przemy-
„stowo-Handlowej. O godz. 19,30 od-
będzie się uroczysta akadeinja w sali

izby Przemysłowo-Handiowej. „Na
tem zakończy się oficjalna część

zjazdu.
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3jl. — 13,1. Cena zł. 425. Informacje i zapisy
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ul. Ks. $Korupki 1-a

WAGONS—LITS/,COOK, Mickiewicza 6.
  SPRAWY SZKOLNE.

| — Egzaminy  dojrzałosci dla
jeksternów. _ Kuratorium Okręgu
| Szkolnego Wileńskiego podaje do

YMU
Cyfry niech

Rok 1932 musi wileńskie-Stow.
Pan Mułosierdzia św. Wincentego a

przemówią. |
szkolach i ochronach czy też wysłać
do szkół po zacpatrzeniu ich w obu-

+ cenzurę i korektę.
1-szy raz opublikowa-
ne utwory, znałezione

w rękopisie.
1-szy raz od lat kilku-
dziesięciu wznowione

zbiory nowel.

tomy (4 t. kwartelnie).
Już wyszedł tom |

*" „To i owo".
Pierwszorzędna szata

zewnętrzna.

 

ё zurowane: 88 zł. G-1041. na przesyłkę, płatne: 1-sza
CENA: A. Bros: i 2ga rata po 10 'zł., dalsze 13 rat

mies. po aż в

Oprawne (pi6tno): 115 2. (+, 10 z.

sr e 1-sza i 2 ga rata po 10
mies. po 750 zł.

Przy cdblorze w księgarni (tylko w Warszawie) odpada koszt przesyłki.

PRZY WPŁACENIU CAŁEJ KWOTY ZGÓRY 10 ZŁ. OPUSTU.
; le powoduje

być ulsz zane do 5-go każdego miesiąca; opóźnien o

Rawy wstrzymanie wysyłki odpowiedniego tomu.

przesyłkę, płatne:
zł., dalsze 14 rat

„Dz Wil."
Dowydawnictwa GEBETHNER WOLFF, Warszawa, Zgoda, 12,

Zgłaszam subskrypcję na 26 t. PISM BOLESŁAWA PRUSA

w broszurze — w oprawie z przesylką — z odbiorem w księgarni.

Równocześnie wpłaciłem na P. K. O. konto Gebethner i Wolff

Nk 16655 całą należność zł. zgóry — |-szą ratę w kwo-

cie zł. 10 — resztę obowiązuję się wpłacić w 14—w 15 ratach.

 

 Nazwisko i imię

Adres (poczta, miejscowość, ulica, numer domu). ————

Podpis:

 

Pozostate dzielnice: Dalszy spa-| wiadomości, że gimnazjalry egzamin

dek «temperatury i stopniowe po-| dojrzałości dla eksternów w termi-

raulo uważać za najpomyśiniejszy w wie, odzież i książki. Jednem sło-

swoim rozwoju. 322 czionkiń czyn- wem, obecnym roku maleją ofiary,

nych zrzeszonych w. 24 oddziatach a liczba biednych wzrasta niemal w

paratjainych zebrało w tym roku na dwójnasób. Z członków czynnych u-

Wypełnić dokładnie i czytelnie, niepotrzebne skreślić.

 

Jepszanie się pogody. Rano miejsca-
mi mgły. Słabe wiatry z południo-

"wschodu i południa.
UYZURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące
«pteki:

Sukc. Augustowskieyo — ul. Kijowska

3. 2-4telet _16-31,,7 Frumkiną — ul. Nie-
ałecka Nr. 23 (te.ef, 3.29) i  Kostowskie-
g0 — ul. Kalwarypka' Nr. 51, Wysockie-
go — w. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz $ощизкеК.

MOŚCI KOŚCIELNE.
— Roraty pracowników umysio-
wychifizycznych przy Elektrowni

„miejskiej odbędą się dnia 9 bm. o

godz. 7 rano w kościele Św. Trójcy.
NEKROLOGJA.

— Akademja ku czci ś. p. ks.
E. Szwejnica. Dziś o godz. 9 rano

odkędzie się Msza św. za duszę ś. p.

ks. Edwarda Szwejnica, znanego

«przyjaciela młodzieży akademickiej.

O godz. 12-ej w Sali Sniadeckich

ku uczczeniu Jego pamięci odbędzie
się uroczysta Akademia.

Z.MIASTA.

— Goście litewscy w. Wilnie,

„ Prasa kowieńska donosi, że 3 $ru-

„dnia znany poeta L. Giia i sędzia
kowieński Malukiewicz udali się w

sprawach prywatnych do Wilna.
— Wzrost bezrobocia: 6176 bez-

sobotnych znajduje się w Wileń-

szczyźnie. Wśród bezroboirych ko-

biet zarejestrowano 2134, pozatem

578 rolników, 1159 pracowników

niewykwalifikowanych, 970 umysło-

" wych. Bezrobocie w porównaniu z

„ poprzednim tygodniem: wzrusło o 75

osób.
— Ruch w łombardach. W. związ-

ku z nastaniem zimy oraz zbliża-

niem się okresu przedświąteczneśgo
zauważono znaczne zwiększenie się

interesantów w lombardach. W cią-

gu dnia lombardy odwiedza mnó-
stwo osób, które lombardują prze-
ważnie ostatnie swoje cenniejsze ru-
chomosci.

” SPRAWY MiEJSKIE.

— Czy taryia taksówek wileń-
skich będzie obniżona . Na jedno z

najbliższych posiedzeń Rady Miej-
skiej trafi sprawa: obniżenia dotych-

czasowej taryty za przejazay doroż-
kami samochodowemi. Sprawa ta

aktualną jest już od roku, była na-
wet w swoim czasie przedmiotem

nie zimowym b. r. szkolnego odbę-
dzie się w czasie od 19. l. uo 10. IL.
1935 r.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Stowarzyszenie b. wychowa-

nek Gimnazjum św. Katarzyny w
Peiersburgu powiadamia, że walne
zebranie. stowarzyszenia odbędzie
się dnia 12 grudnia rb. o godz. 18-ej
w mieszkaniu Prezeski p. Łołyi Kos-
sowskiej, Objazdowa 6 m. 7.

W. razie niedostatecznej ilości
członkiń następnie zebranie prawo-
mocne odbędzie się o gorłz 19-ei te-
gož dnią.
— Zebranie Koła b. wychowauek

Nazaretu odbędzie się w niedzielę
dn. 9 bm. o godz. 16 w lokalu wła-
snym.
— Amatorski teatr robotniczy.

W niedzielę, staraniem sekcji te-
atralnej chrześc. uniwersytetu robot-
niczego odbędzie się amatorskie
przedstawienie teatralne p. t. „Gwia-
zda Syterji”, dramat w 4 aktach Le-
opolda Starzeńskiego. Pszedstawie-
nie odbędzie się o godz. 0.30 wiecz.
w sali teatralnej Ch. U. R. przy ul.
Metropolitalnej Nr. 1.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Że Związku cechów. (W dniu

5 b. m. odbyło się nadzwyczajne ze-
branie delegatów Związku uechów,
na którem omawiany byt m. in. sto-
sunek Wileńskiej lzby iXzem, do
rzemiosła. Na zjazd rzemiosła w
Warszawie, z Wilna, wi;kszością
głosów, uchwalono deleguwać p.

Wiktora Jankowskiego.

— Sezon zimowy w „Ienesówce*
w Krynicy. Zerząd Główny Tow.
Naucz. Szkół Średnich i Wyższych
uruchamia w bieżącym sezonie zi-
mowym dom wypoczynkowy w Kry-
nicy. ,„Tenesówka' jest okazałym,
dwupiętrowym budynkiem, z wszel-
kiemi nowoczesnemi urządzeniami:
Cena dla członków T.N.S-W. około
6 zł. dziennie z całkowitem utrzy-
maniem.

Zgłoszenia przyjmuje Zarząd
Główny T.N.S.W. + Warszawa, ul.
Bracka 18, ewentualnie Zarząd Koła
Wil., Wilno, Gimn. im. J. Słowac-
kiego.
— Zajście, którego nie było.

W. Nr. 289 naszego pisma na podsta- obrad poprzedniej Rady Miejskiej,
która wypowiedziała się za zmniej-
szeniem dotychczasowyca stawek,
później jednak przekazana została

do zatwierdzenia urzędowi przemy-
słowemu, który wypowiedział się

również za zniżką.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE,
<— Kary administracyjne. Staro-

sta grodzki w” trybie administracyj-

nym ukarał 20-złotową, grzywną z

zamianą na 5 dni aresziu Chaima

Rechesa, właściciela sklepu owoco-
wego przy ul. Wileńskiej 36 za nie-

przestrzeganie "ustawowych godzin

handlu.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Akad, Koło Misylne. Jutro od-
będzie się po mszy” św. zeLranie о-

gólne w lokalu Koła (Wileńska 64).

Msza św. .o godz. 9 w kaplicy. Tegoż
nia „opłatek” o godz. 18,

wie meldunku złożonego w policji

przez niejaką Małgorzatę Erdmano-
wą podaliśmy wiadomość o zajściu w
dniu 23 października r. b. w domu
Nr. 28 przy ul. Połockie,, gdzie p.
Konstanty Kosmowski rzekomo po

pijanemu miał napastować bawiące

się na podwórzu dzieci a następnie

do uciekających strzelać. Frzeprowa
dzone przez policję dochodzenie wy

kazało bezpodstawność powyższego
zameldowania i w rezultacie proku -

rator Sądu Okręgowego decyzją z
dn. 10 listopada sprawę przeciwko

p. Kosmowskiemu umorzył, postana:
wiając pociągnąć p. Małgorzatę Erd-
manową do odpowiedzialności kar-
nej z art, 143 K.K. za fałszywe oskar
żenie.

Jak więc widzimy, sprawa w do-
chodzeniu przybrała obrót całkowi-
cie rehablitujący p. Kosmowskiego.

KÓZNE. |

 

ubogich naszego miasta. 118.647 zł.|
W. tej sumie z otiar, imprez i różnych
starań samych Pań mieści się 33,932
zł., a na resztę złożyty się zapomogi
Magistratu wileńskiego i Urzędu .Wo
jewódzkiego na utrzymanie dwóch
schromiskdla starców, sie.ocińca im.
Juzus, biirsy Zródła Pracy i innych
instytucyj, które ołiarnie i z poświę-
ceniem prowadzą Panie Miiosierdzia.
Rok sprawozdawczy”1933 (do 1-g0
ikwietnia 1934) przynósł nieznaczną
zniżkę ofiar, które wynosiiy 113.219
zł, w tem ofiar własnych 33,391 z.,
ale zato podwoił niemal liczbę ubo-
gich, bo z 2406 głów z 1935 roku pod
niosła się ich liczba do 4273 w roku
1933, w tem samych dzięci przybyło
914. * Wogóle w: obecne; chwilima
Stow. Pań Miłosierdzia pod-:opieką
1490 rodzin z 2254'dziećmi, Po: ubo-
gich chorych, cała troska Pań skupia się dziś około dzieci, byje wyrwać z
okiopnej częstokroć atmosiery bez-
robotnych rodzin, umilić .imżyciej
przez umieszczenie w. trzech.póred-|

było 11, a z wspierjących aż 155.
Kurczy się ofiarność, gdyż wielu u-
sprawiedliwia się rozlicznemi świad
czeniami na opiekę społeczną 1 об-
cjalną sądząc, ze się społeczeństwu
od nich już nic nie należy, lecz to
mie zwalnia nas od tego osobistego
chrześcijańskiego miłosierdzia, jako
jedynego czynniką, który ludzi łą-
czy i rodzi skarby uczuć wzajemnych
— współczucia u  świaaczącego a
wdzięczności u otrzymującego. W tej
myśli, ku wsparciu dla tej ogromnej
rzeszy swych ubogich, wyruszą Pa-
nie miłosierdzia w patronalie swoje| śnej
święto Niepokalanego Poczęcia N.
Marji Panny na ulice miasta Wilna,
by znowu poprosić o skromue choć-
by ofiary dla opuszczonych, zapom-
mianych i niepoirzebnychi, którym
okres świąt Bożego Narodzenia po-
winien przypomnieć w icn rozgory-
czeniu, że są jeszcze czułe serca
chrześcijańskie, które o mich pamię-
tają.  

 

  
W związku i w konsekwencji gło-

j kampanji redakcji „Siowa” prze
ciwko dyrektorowi programów rad-
jowych, p. Witoldowi Hulewiczowi,

jak wiadomo, do sądu wpiynęło kil-

ka spraw karnych.
Jedna z nich, wytoczo”a przez p.

Huiewicza, przeciwko redaktorowi

Przy niedostatecznej funkcji kiszek,

katarze żołądka i jelit stosuje ię naturalną

wodę gorzką „Franciszka-Józeta*. Pytajcie

się lekarzy. 36317

————————————————
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Teatr i muzyka
— Teatr Polski Pohulanka.  Popołud-

niówka. — Dziś o godz, 4 „Hamlet“ —

który w opinji publiczności zdoly: pełny

sukces. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8 — n* raz drugi

komedja współczesna W. Katajewa

„Kwiecista droga”, w której autor daje nam
obrcz dzisiejszego „życia w Sowietach. W

roli głównej wystąpi świetna astystka war-

szawska — p. Stanisława Mazarekówna.

Reżyser — J. Bontcki: Dekoracje — W.

Makojnik.

Jutro w niedzielę o godz. 1. komedja
wspćłczesna B; Shawa pt. „Nig!y nie mož-

na przewidzieč“. Ceny propagendowe.

Wieczorem o godz. 8 „Kwiecista dro-

ga” — W. Katajewa, w praekladzie J:

Brodzkiego.

W. poniedziałek o godz. 8 w. „Hamlet“.

— Teatr Muzyczny „Lutnia. Керет-

tuar dni świątecznych, Dziś teatr czynny

|iach.. 16.30: „Wesoła audycja dla

 
będ'ie dwukrotnie: o godz. 4 pp. po cenach

zniżonych ukaże się egzotyczna operetka

Lincke „Gri-Gri' z Z. Lubiczowną w roli

tytułowej. Wieczorem o g. 8.15 po cenach

zniżonych słynna operetka Abrahama „Bal

w Savoy“ z J. Kulczycką w roi giównej.

Jutro, w niedzielę również dwa wido-

wiska po cenach zniżonych: p>poi. o godz.

4-ej stylowa op.“ Falla „Madame Pompa- |

dour“ 2 J. Kulezycką, Wieczorem. o godz.

8.15 osnuta na motywach afrykań>kich ope- Į

reika Lincke „Gri-Gri“ z Z. Lubiczówną w,

roli tytutowej. Na wszystkie widowiska ce-|

ny miejsc zniżone.

— Widowisko propagandowe „Orlow“
w „Lutni“.
przedstawieniu propagandowem «ukaże się

po raz 40-ty rekordowa operetka „Orłów|
z J. Kulczycką i K. Dembowskim w rolach;

głównych. : :

— Wiłeński Teatr Objazuowy — gra;

dziś w Baranowiczach-. farsę amiezykańakaj

pt. „Dzień bez klamstwa”, jutro w Nowo-
gródku, pojutrze w poniedziałek w Niemnie.

W poniedziałek „najoližszy na, A

Audycja poetycka: „Poezja wielkiego
„wstrząsu! .. . 22.15: Obrazek -słuchowiskowy:
„Od pomnika do pomnika”. 2230: „Z sa-

| lonu praprababek“
23,00: Wiad. meteor. 23.05—

" „taneczga. :

Polskie Radjo Wiinoj
Sobota, dnia 8grudnia1934 r.

9,00; Czas: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka psi
domu. 10.00: Nabożeństwo. Kazanie na
uroczyst. Niepokalanego Poczęcia pt.
„Niepokalana Matka Zbawiciela” — wygł
ks. kanonik Leon Żebrowski. 11.40: Muzyka
teligijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
2,03: Wiad. meteor. 12.15: Poranek mu-
zyczny. 13.00: „Z kraju ruin, jarów i kuku-
rydzy” — odczyt. 13.15: D. c. poranku mu-
zycznego. 14.00: Koncert życzeń (płyty).
15.00: „Co się jeszcze da zaoszczędzić w

śospodarstwie '.-15.15: Audycja dla wszyst-
<ich.. 16,00; Najnowsze nagrania na pły-

dzieci”.
17.00: Muzyka do tańca. 17.50: „Upominki
artystyczne” — odczyt. 18.00: „100 zwie-
rząt!' Wizyta w zwierzyńcu. 18.15: Recital
„wiolonczelowy. 18.45: „Wśród uwięzionych
bakteryj” — reportaż. 19,00: Arje i pieśni
19,20:. „Piaseczno: pod.. Warszawą—odczyt.
19.30 Koncert Rewellersów. 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil, wiad. sport. 20.00: Kon-
cert popularny. 20,45. Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert
symfoniczny "R —

Niedziela, dnia 9 ia.
9,00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnasty-|

ka, Muzyka Dziem por. Muzyka. Chwil- |
kapań domu. - 10.05: Nabożeństwo. Kaza-.
nie. 11.40: Muzyka religijna (płyty). 11.57:|
Czas. 12,00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor.;
12.05: „Co rolnik powinien wiedzieć o mle-
ku? — odczyt. 12.15: Poranek muzyczny
W. przerwie około godz. 13-ej transm. za-

kończenia meczu piłk. WKS Smigły —

Śląsk. 14.00: Godzina życzeń (piyty). 15.00:
„Spożycie baraniny warunkiem powodzenia
pracy budowlanej”. 15,15: Audycja dla
wszystkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20:
Recital wiolonczelowy. 16.45: „Legenda O
złotej kaczce” — opow. dla dzieci. 17.00:

Motywy ludowe w muzyce. 17.50: „Nowa
Histotja Sztuki w opracowaniu. polskich
uczonych" —- odczyt. 18,00: Słuchowisko:
„Powieść kryminalna" z udziałem K. Ju-
noszy-Stępowskiego. 18,45: „Wychowańcy
puchtina' — odczyt.” 19.00: Muzyka lek-

ka. «19,50: „Zjazd ociemniałych żołnierzy”,
iek: 20.00:. Koncert popularny...20,45: Dzien.
wiecz, 20.55; Jak. pracujemy w Polsce?
21.00: Na wesołej twowskiej fali. 21.30:
Wiad. sport. ze wszystk. rozgłośni.- 21.45:

 

 

 (nowości płytowe mu-
zyki dawnej).

23.30:. Muzyka.

Z za kotar stugjo.
Walka młodzieży Polskiej z systemem

apuchtinowskim.
W camach cyklu audycyj pt. „Życie

młodzieży” znany pisarz, członek Akademj.

Literatury p. Piotr Chojnowski przedstawi

słuchaczom dnia 9 grudnia © godz. 18.40

fragment dziejów szkolnictwa pod zabcrem

rosyjskim, kiedy to w okresie panowania

Aleksandra III o-ławiony kurator Apuchtin
starał się wyplenić z serc młodzieży „kraju

przywiślańskiego" wszystko co polskie.Dla

młodzieży, która obecnie korzysta ze szkół

Polski Niepodległej, będzie to ciekawy o

brazek z mrocznej przeszłości.
Nuta ludowa w twórczości kompozytorów

polskich.
Polska muzyka ludowa, odznaczająca się

bogactwem form i różnorodnoscią charak-

ieru odmalowuje, jak każda pieśn ludowa

krajobraz gleby ojczystej, specyficzne wla-
ściwości rasy, jej temperament, odrębność i

ysychikę. Jak w usposobieniu Polaka, tak i

w muzyce polskiej występuje skłonność do
zadumy, melancholji ow „żal”, który odnaj-
dywał Liszt charakterystyczńym dla twór-
czości Chopina, a przytem gwałtowne prze-
skoki z jednego nastroju w drugi, wesołość,

wybujały temperament i rozmach. Wielkie
to bogactwo muzyki ludowej jest ważnym
czynnikiem twórczym ;dla kompozytorów
polskich, komponujących w duchu narodo-
wym.  Czerpią ont temat. lub ornament lu-
łowy, jak z czystego, ożywczego źródła z
melodji wsi polskiej, aby przetworzywszy
go w ogniu własnego talentu ukazać światu
w artysty znej i jeszcze piękniejszej for-
mie. Radjowy koncert z dnia 9-go grudnia
(niedziela) o godz. 17.00 przeznaczony jest
właśnie twórczości kompozytorów polskich
którzy wprowadzili do swych kompozycyj
motywy ;udowe. Wyxsonawcami. audycji bę-
dą: St.  Argasiński, Lucyna  Robowska,
Eugenja Umińska i prof. Ludwik Urstein.
Objaśnień w opracowaniu Michała Jawor-
skiego, do poszczególnych numerów udzieli
p. Henryk Ladosz.
„Warjacje Goldberga“ — J. S$. Bacha
w wykonaniu Wandy Landowskiej.
Wyjątkową kompozycję w twórczości,

genjalnego muzyka niemieckiego Jana
Sebastjana Bachą. stanowi Arja z 30-ma
warjacjami, znana jako „Warjącje Goldber-
ga“.
za dla swego ucznia, świetnego pianisty J.
Goldberga, przeznaczony jest na, alo
o dwuch klawiszach. Potężne to i mistrzow
skie_dzieło, wykona, pianistka polska, Wan-
da Landowska, słynąca w świecie jako kla-
wesynistka, a temsamem jako entuzjastka i
„pdtwórcryni starej munyki. Stylowe wyko* Tadeusz Oleza.

Wyciąg z pomarańczy Idealnie
odświeża jamę ustną, dajcie więc

dziecku specjalną smaczną pomo-

rańczową paste do zębów dlo dzieci

BEBEDONT —°

Utwór ten napisany przez ktmpozyto-, 
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Procesy red. „Słowa” w dn. 9,stycznia
jedzialnemu „Słowa”, p. la-

deuszowi Pasikowskiemu i feljetoniś

cie w iem piśmie, p. Jerzemu Wy-

szomirskiemu © Z sze-

regu artykułów i atur, znie-

E iais tok p. H:, przed kikudnia

mi znalazła się na wokandzie wy-

działu karnego sądu okręgowego,

iecz wobec niestawienia się na roz-

prawę obu oskarżonych, sąd rozpo-

znanie odroczył na inny termin. Od-

będzie się również proce3, wytoczo-

ny przez prof. dr. MściwojaSenerau

Siemianowskiego przeciwko red.

odp. „Słowa” za zamieszczenieznie-

sławiajacego feljetonu podpisanego

pseud. „Karol“ w rubryce „W wirze

stolicy” p. t. „Fachowcy“.
Wreszcie trzeci proces powstał z

oskarżenia red. nacz. „Słewa”, p.

Stanisława Mackiewicza, który po-

ciągnął do odpowiedzialności p.p.

Tad. Łopalewskiego, Teod. Bujnic-

kiego . Wład. Arcimoowicza, auto-
rów listu do redakcji, zarueszczone-
go w „Kurjerze Wileńskim", w któ-
rego treści p. Mackiewicz dopatrzył
się chęci poniżenia go w opinii pub-
licznej. List ten dotyczył kampanii
„Słowa” przeciw p. Mackiewiczowi.

Wszystkie sprąwy rozpoznawane
bedą w dniu 9 stycznia. Kos.

WIZĘ ‚

„Mol:
PRZECIW
KATAROM
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Łanie arcydzieło, Bacha będzie z płyt gra-
mofonowych w dniu 9-tym grudnia, nie-
dziela o godz. 24.50, Zrozumienie audycji
udatwiają wyjaśnienia dr. Emilji Elsner.

„Powieść kryminalaa” — Piotra Cami
W „łeatrze Wyobraźni '.

Audycja w „leatrze Wyobraźni” w dn.
9-tym grudnia (niedziela) o godz. 18.00 nosi
charakter wieczoru fantastycznej groteski.
Wstawione zostaną, cztery krotkie utwory
Piotra Cami, autora zbliżonego charakterem ©
pióra do Awerczenki i Tristana Bernard, a
tym razem stwarzającego pełną humoru ka-
rykaturę 'iteracka „powieści kryminalnej,
w rodzaju przygód  3cherlocka  Holmes'a.
Doskonale podpatrzona i podkreślona, typo-
wa, pełna  nieprawdopodobieństw, bijącej
tylko na sensację — akcji — książka de-
tektywna odnajduje u Piotra Cam: charak-
terystyczne odbicie w  krzywem zwier-
ciadle groteski. .

-,Od pomnika do pomnika”.
W audycji humorystycznei pióra  Wie-

cha którą nadaje Teatr Wyobsażni w nie-
dzielę, dn. 9-go grudnia o godz, 22.15, spot-
kają się radjosłuchacze ze znanym sobie ty-
pem dorożkarza 'warszawskiego, 'występu-
jącego tym razem w roli Cyuesone, obja-
śniającego pasażerowi z Miłosny _historję
pomników. Audycja, pełna d+wcipu i hu-
moru, zapewni słuchaczom wesoły kwa-
drans. przy głośniku radjowym: Jako wy-
konawcy wystąpią Władysław Walter i



Z KRAJU.
Odżywianie dzieci w północnych powiatach

Wileńszczyzny.
W związku z klęskanu żywioło- |

nocne Wileńszczyzny, w ciągu ubie-, we. K. 0. P. i nauczycielstwo.

głego miesiąca odžywiono w pow. Akcja dożywiania dzieci w gru-

święciańskim 365 dzieci, w brasław- dniu przewiduje odżywianie w tyc

skim 798, zaś w dziśnieńskim około powiatach 3000 dzieci.

1100 dzieci.

Lekarze grodzieńscy przeciwko Ubezpieczalni.

GRODNO (Pat).

postanowili do pracy nie wrócić i we siły lekarskie.

mie zgodzić się na warunki, posta-!

W/ akcji odżywiania dzieci biorą'

wemi, stóre nawiedziły powiaty pół-; udział związki komunalne, oświato-*

h

Na wczoraj-! wione przez ministerstwo. Wobec, ul. Ludwisarskiej odbędz'e się mecz

szem posiedzeniu lekarzy, trwają- tegoUbezpieczalnia Społeczna Ogło- | bokserski alų Wamsżasa ża” Wide*

cem do godz. 12-ej w nocy, lekarze si prawdopodobnie konkurs na no- Szczegółowe omówierie tego meczu poda-

DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT
Wczoraj zakończono głosowanie

w iV konkursie sportowym.
Wiczoraj wieczorem olwarto urny telnikėw. Obecnie trudno zoriento-

IV konkursu sportowego „Dziennika,wać się, jakie będą ostatecznie wy-
Wileńskiego" o miano najiepszych niki.
sportowców Wilna. Urny pełne by- Postaramy sę podać je w nume-
ły kuponów, nadesłanych przez czy- | rze poniedziałkowym.

DZIŚ MECZ BOKSERSKI bokserów
WARSZAWA — WILNO.

Dziś o godz. 12 w sali teatru ludowego

wileńskich z udziałem delegata

Polskiego Związku Bokserskiego. Referat

„tosunkach sportowych wyżśłnsi red. J.

Nieciecki. Na zebraniu, jak wiemy, posta-

wiony bedzie wniose< o rozwiązanie okrę-

gu. bokserskiego w Wilnie.

a

liśmy we wczorajszym numerze „Dziennika-

Wileńskiego '.. ZMIANY W SKŁADZIE BOKSERSKIM
WARSZAWY.

 

pik, waga kogacia == Weymas, waża płór-,
kowa — Polus, waga lekka — Fabisiak,
waga połśrednia — Janczak Wrzosek,|

waga średnia — Ożarek. |

Kierownikiem drużyny jest Pasturczak.

Zawodnicy zamieszkali w hotelu „Bristol”.

Wczoraj sprawdzali oni w Ośrodku W. F.

wagę. Waga zgadza się u wszystkich za-

wodników.

Mecz odbędzie się w 8 wagach, z za-

strzeżeniem, że odbędą się dwa spotkania

w muszej i półśredniej,

| W muszej, obok Sandlera, Wilno repre-

zentowane będzie albo przez Lendzina, albo

przez Nowickiego. W półśredaiej zaś obok

Matiukowa walczyć będzie Czyż z W. K. S.

Warszawa przysłała do Wilna iak-

tycznie trzeci „garnitur*, który i tak wy-

gra z Wilnem, ale w zawodach propagando-

wych nie o to przecież chodzi. Jest to

-jeszcze jeden dowód, że Wilno jest lekce-

\

 

i

1212.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Bolgja

123,85— 124,16— 123,54. Berli: 213—2 «—
Holandia 358,40—359,40—357,50. Lon-

суп 26,25—26,38—26,12. Nowy Jcrk 5,29'/5
—5,327/+—5,267/s. Kabel 5,30/4 — 5,33!/1 —

5,271/s, Paryż 34,93—35,02—34,84. * Szwaj-
carja 171,75—172,18—171,32. Włochy 45,23

  

   
—45,35—-45,11, — Niejednolita,

Akcje: Bank Polski 95. Lilvop 10,30—
10,20. Starachowice 12,85—12,80. — №е-
ednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 45,75.
Konwersyjna 64,85, Dolarówka 53. Stabi-
izacyjna 69,13. Listy ziemskie 52,25. —
Dla pożyczek i listów niejednolita. |

CENY NABIAŁU I JAJ
według notowań Związku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich, Oddział w Wil-
uie, ul. Końska 12 — z dnia 7 grudnia br

Masło za 1 kg. w zł: Wyborowe 3.40
hurt), 4.80 (detal). Stołowe 3.20 (hurt),
3.30 (detal). Solone 2.60 (hurt), 2.90 (detal)

Sery za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 3.30,

Napad na trakcie Łużki - Hermanowicze. |

DZISNA. Na trakcie Łużki—'szkańce Hermanowicz, kiory pełni

Hermanowicze, w lesie,

sprawcy dokonali napadu rabumko-

wego na Żebrowskiego Leona, mie-

 

Potężny | najpię-
kniejszy film
szpiegowski

p. tu”

reżys. Ryszarda Bele-
sławskiego. W rol. gł.

"ROXY
Dziś i jutro w Niedzielę
SPECJALNE

od godz. 12
filmu

 

Kleopatra;

Mecz budzi w Wilnie ogromne zacie- |

kawienie, Zawodników Warsz»wy na rin-

„SZPIEG № 13%°
GARY COOPER i MARION DAVIES.

który budzi najwyższy zachwyt na wszystkich ekranach świata.
Wkrótce premjera wkinie

Poranki

Masta Herl Ameryki Jej uściski oznacza-
ły więzienie, — Jej pocałunki śmierć Flim

«CASINO».

po cenach zniżo-
nych od 25 gr,

dla młodzieży dozwolone. kasa czynna od godz. 11,30.

DZIS POCZĄTEK © GODZINIE2. FENOMENALNY SPIEWAK — NAJWIĘKSZY TENOR SWIATA

Jozef 4
w najaowszem, e i e 5 n Z
przepięknem
arcydzielePAN

_HELIOS|N A
W roli tyt.

aparaturze dźwiękowej odznaczające| się precyzją I doskonałością,

nowsze dodatki. Początek punktualnie: 4, 6, 8,10 I 10,20 wiecz.

genjalna ROSJANKA
słynna gwiazda ekranów sowiecxich

schmidłt
DOBYWA Największą rozkoszą

” jest słuchać Schmidta
SWIAT. tembardziej na naszej

Nadprogram urozmaicony: naj-
Bilsty honorowe nieważne.

DZIS POCZĄTEK o GODZ 2. Największe arcydzieło filmowe 1934—35 r.

w:g nieśmiert. powieści

ANNA STEN,
Seanse: 4, 6, 8 I 10,75.

Balkon 25 gr,
Wialki podwójny program. Największy

w najlepszej komedj! wszyst-
kich czasów p. t:

2) Po raz pierwszy w Wilnie
wersja dźwiękowa epokowy
monumentalny film p. t:

‚ ВЕМОА
"DZIS POCZĄTEK o GODZINIE 2.ej.

tor, najlepszy reżyser. nejweselszy odka c H A R L I E t H A P L I N

«ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA»

„Królowa Niewolników*

Balkon 25 gr.

w roii gł. MARJA CORDA. Dla młodzieży dozwolone.

DZIS POCZĄTEK O GODZ. 2-е|.

Dziś w dwóch kinach: w kinie „CASINO“ i „ROXY“
Największy film sezonu 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżyserski CECIL B. DE MILLE p.t:

„KLEOPATRA
Dzieje,
wstrząsnęły

Rzym | Egipt wskrzeszone w całejiwspaniałości. Monumentelny film z dziejów upadku
wic Claudette Colbert i Józef Schildkraut.

starożytności.

rysunkowej oraz Pat.
; Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 I 10,15

TEWOEOTYNAFCZTZTWEZROYZE" ET ZERO ZBIEC.

KALENDARZE na ROK 1935
OZDOBY CHOINKOWE

POCZTÓWKI SWIĄTECZNE
POLECA w DUŻYM WYBORZE

HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA"

 

Nad program: Ostatnie wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betty” Boop w grotesce

|
które

 

    

  

  

      

    

    

+4 ORYGINALNE PROCZKI
„MIGRENO- NERYOSIN

R.m.s.w. N* 1599.

ABY u.zKOGUTKIEMĄ
>< SĄ ŚRODKIEM

Ko LLLKS

BÓLEGŁOWY
NO)

MIGRENA, NEWRALGJA;

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE:ARTRETYCZNE,

STAWOWE KOSTNE iT.P.
 

ŻĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW

 

  

nieznani funkcję poborcy składek ogniowych.| tu powita płk. Iwo Giżycki. Wieczorem wym przyjechali do Wilna bokserzy War-

Rabusie zabrali Żebrowskiemu 800 zaś w sali konferencyjnej Ośrodka W. F. szawy, którzy wystąpią w następującym

zł. w gotówce i dotkliwie gopobili. cdbędzie się walne nadzwyczajne zebranie składzie: waga musza — Rudstein i Kry-

= 22
 

matėw, do:
1,

  

A TNESPAE

CHOL
„WIEDZ A<'Ill. NIEMO
KRAKÓW, ul. Bronisława Pierackiego 14/I.
przygotowvją na lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu*
iąco opracowanych skryptow, programów : miesięcznych te-

Maturyczne i Dokształcające
Kursy

egzaminu dojrzałości gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.
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
(egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy
uczniów.
Wykładają wybitne

aTI

do wynajęcia za
wszelkiemi wygodami

telefon, łazienka)
Można z užywalno-
ścią kuchni, ulica
Montwiłłowska Nr. 10,
m. 2 (dom narożny).

317

i wynjęca
mieszkanie 4 pokojo-
we z wygodami, miej-
soowość ładna, za-
nienia letnisko, bli-|
sko rzeka, las, jasne,
ruche i ciepłe. Stara
32 m. 2. 294(2)

[ukyndae
mieszkanie 6 pokoi,

łazienka, wygody,
wolne od podatku do
wynajęcia. UL Toma-

sza Zana 13. 239,

M oszkėnie
3 pokojowe do wyna-
jęcia, dowiedzieć się
u dozorcy ,Domini-
kańska 8. 250—1

Mieszkania
315 pokojowe z wy-
godami. Kasztanowa
4. Pokaże dozorca.

 

Mieszka-
nie

do wynajęcia 4 poko-

, wynajęcia

siły tachowe,
Opłaty b. niskie.

ważone przez P. Z. B. Trzeba sprawę tę
Wczoraj wieczorem pociągiem osobo-| poruszyć dzisiaj na zebraniu, bo jeżeli or-

czyż nie mogliby do nas przyjechać naj--
lepsi zawodnicy Warszawy? l

 

Już czas pomyśleć

  

JEWSKIEG
STOSUJE SIĘ PRZY CHOROBACH JACH

PRZEMIANY MATERJE &
NA TLE WĄTROBY $
DORÓWNUJE KARLSBADOWI 44

Prosgekty darmo.
> Didi ad

-60    

  

  
 

 

 

WILNO, — WILEŃSKA 29. SŁUŻĄCA
Ulzielamy rabatu od 5*/e 150/,, z okzzji uczciwa z  $otowa-

15:lecla istnienia firmy niem, dobremi świa
Polecamy: bieliznę, trykotaże, krawaty, dectwami, poszukuje
rękawiczki, pończochy, koronki, guziki posady, Połocka 9

NEP. —60 m. 6. 240—1

ea wik doom"nor V
į © ‚ Н

! : Lyžwy -1o || eĘ WOT ai jjest straszny ścisk.
i N t LOKALE Jakiemus pana wy- 4
i 4 pada z ust palący sięł*
i ar y т ы be. i sięz za chrześcijański skład

° |as ETE SYZYYYTII |dekolt jego sąsiadce |węgla op. W. Pohu-
Sanki p Dama oczywiście |lanka 33. (nprz. Ban

| robi krzyk i stara cię|ku Roln.) _ Poleca
I duży wybór niskie [ENVY wana: wyciągnąć papieros: |Górnośl. węgiel i

p —  Głupstwo! —|drzewo. Dostawa do

„LE
WILNO, WIELKA 24.

Mietzkanie
4 pokoje z przedpo-
kojem i kuchnią do

od zaraz
przy ul. Mickiewicza
44 dowiedzieć się u
dozorcy. 223

MIESZKANIE 5 pok.,
luksosowe, ciepłe, re-
montowane, do wyna-
jęcia. Ad. Mickiewi-
cza 41. >

  

  

 

 

CH”

 

 
cje gry na fortepianie Zgłoszenia do Admi-

 

 

  

 

 

   

WARSZAWA, NOWYŚWIAT5.TEL. 9.74
ŻĄDAĆ BEZPŁATNYCH BROSZU

yUA)V 2

WSZYSTKIE ZDROJE
MINERALNE W DOMU    

`

o ogłoszeniach świątecznych. — To się dobrze
Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILENSKIE- DAJĄ TABLETKI | składa... Może byś po
66*' I innych pism—przyjmuje na bardzo MUSUJĄCE drodze wstąpił na

dogodnych wa unkach Ą pocztę 1 wysłał mi
BIURO REKLAMOWE ECKIEGO polecony. list? ы

VICHY "a
ODER Z TKARLSBAD— ii O)

КО ka KISSINGEN ы
EMSGALANTERJA aa

ŹRÓDŁO POLSKIE BILIN | `

 
dobrotliwie mówi pan

do wynajęcia po by- —. Niech się pani tem

 

łej piekarni i cukierni nie przejmuje, ja 536—2
wraz z mieszkaniem 2 mam jeszcze dość pa-
pok. z przedpokojem pierosów, zapalę so-|
i A przy L bie drug'ego! EEC 5 6

ileńska 25. Wiado-| ATOR
mości tamże m, wfilie: dyplomowany |. 35,

— Nie  podobnego! ON NA
To są tviko  złośliwe| Ś SK а z skoki kijkol-plotki, które rozpo- Kupno Р p 2 skino
wszechniają moi tg i sprzedaż | obiątby Rsag: 2
ni wierzyciele! + 1

UT I ASSGBA |majątku pomocnika
KUPI włości ogniotrwała  pancer- iządcy, względnie

KONARRAROLNITANAINI Natalii * di = (na do sprzedania. In- rządcy, leśniczego,

„Książę Jerzy" Eleo-iotmacje: Trocka _ 3. kanalisty bt d, vr.
2 sę £.| Gołębiowscy. 235 magania skromne. Ła-
nory Glyn i „Miłość o ER jskawe oferty pod

NAUKA. pod ziemią”, takoż |„mierniczy - taksa-
` pomidł „  |tor* do Adm. „Dz.

PEECAEOWETECYE| , | WiL* —
„NAUCZYCIEL, |la,ės Lan

Gie go ny се)е ©5° |Туй. Mód i Powieści. | OSOBA_ inteligentna,

(hurt), 2.80 (detal), Lechicki 2-— (hurt),
R (detal),. Litewski 1.70 (hurt), 2—

ganizuje się zawody propagsndowe, to idetal). "
Jaja: Nr. 1 — 7,80 za 60 szt., 0.15 za

1 szt. Nr. 2 — 7.20 za 60 szt, 0.14 za 1 szt.
Nr. 3 — 6,60 za 60 szt. 0.13 za 1 szt.

"KINAZ.

 

annie! Teraz mnie
zdradziłaśi Pozo:taje
mi tylko śmierć! Idę
do Wisły, utopię się...

 

jdomów w każdej ilo-
ści. Ceny niskie. 

WILNO, ZAWALNA 13.
  

 

  
  je słoneczne z balko-

nem i ze wszelkiemi
wygodami. Dobroczyn

e TIA AIA
w OBYCIWALREM OPAKOWANIU

 niedrogo. Oferty: Wil-|
no I Poste-restante aru

osobniak, х ogrodem, wyksztalcona, lat śre-
do sprzedania ul. Wi. dnich, sumienna, ener

BEZGOTQWANIA
KRUPNIK : FILTROWANIA
sporządzisz przy pomocy zaprawy

ziołowo-korzennej.

Flakon i zł. wystarcza na 1—3
litry wódki

POLECA SKŁAD APIECZNY

Władysława Irubiłły

 

Т 'NEMURUIL
(EAT MEMORO(DALNYCH

p
<€ŁOPKI"ORYGMALNE

у и‘

     

  

   
 

A

WILNO, LUDWISARSKA 12, SĄSECKIEGO a”
(róg Ta'arskiejj. л ORCID

o Tamże wody koiońskie na wagę.
у 78 przecudnych zapachów.

2 D. G. MODEHOUSE. 48)

ajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

: WITOLDA DOLINSKIEGO.,

1

— I poc“žby się mialo konczyė, jakby to powiedziai chiebodawca |

pani? Kilkakrotnie w :nojej obecności wyraził opirję, jakoby bibljoteka |

doskonale służyła swemu celowi choć jej nie katalogowano przez szereg ,

lat. Dlaczegoż nie miałoby to ciągnąć się w nieskończonność?

— Niech an nie próbuje mnie kusić. Niczego nie pragnąłabym bar*

dziej niż hasać tutaj godzinami, lecz cóżby pan Baxter powiedział, śdyby

po powrocie dowiedział się o tem? :

— Coraz jašniej to widzę — rzekł z niezadowoleniem Psmith — že

kolega Baxter jest wstrętną naroślą na tutejszem społeczeństwie. Proszę

mi powiedziec, jak pani daje sobie z nim! radę?

— Niebardzo go lubię. |
— Ani ja! Na tych to wspólnych upodobaniach można ugruntować

związki na caie życie. Niech pani usiądzie i porozmawiajmy poufnie o

Baxterze.
Ewa rozesmiała się.
— Nie usiądę. Pan mnie poprostu chce zwabić tu do ogrodu i skio-

nić do zaniedbywania moich obowiązków. Naprawdę muszę już zaraz iść,

Nie ma pan pojęcia, ile pracy mnie czeka.

— Panu psuje mi najzupełniej godziny popołudniowe. :
— Nie, nie psuję. Ma pan przecież książkę. Cóż to za książka?

— „Człowiek bez wielkiego palca”. Kolega Threepwood pożyczył

 
М

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
ъ   Šakiniaiz ispG аЫ 

pO 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU

ZEEHOEFCHEHOJECOE

Mieszkania Do wyna-
_ ! pokoje Jecia
  

  NIEZNANE 
POKÓJ irontowy z|pokój ładny frontowy
niekr. wejsciem, mo- może być z utrzyma-
że być z używalnością niem. Zygmuntowska
kuchni do wynajęcia. 4 m. 3 238
Wilkomierska 3 m. 11| ———————— | 

ny 2-a u dozorcy,
289

2 słoneczne pokoje z
kuchnią, wsz. wygody
Spółdzielnia mieszka-  niowa. Przejazd 18,

231

 

  WEGO °
„Muzyk“, 237 | 227—3 tebska 17/19, 235)giczna, m r

JEZDZIE PLAGE Re MEBLE wej, lektorka,do dzie-
UDZIELAM 5 * niё i r: I. Zakret + > Ё 2

lekcji niemieckiego. Keira Židinių RAY PRZE. | 0a S zwaaCudlaie
Rozchodzi się tylko 0|w całości lub czę-| (9/4, SK- Oglądać: wprzyjmie każdź> za0%

z kuchnią, słoneczne, język czysty, wyprak-| scjąmi, Sierakowskie. |5"i<ta od 2 po poł. W| tr owan ai z
elektryczność, 30 zł.|tykow: w _Niem-|go 21 m. 3, od 2 40 dnie powsz- do 9 487| wdzięc R: MicjeKrakowska 32.  310|czech. Warunki płat-|- p, p, 193—2|0 4 044 po poł. Św | ść obojętna. O>" dogodne. Oier- Miczalęki 3 m. 4. 251jecyidoAdmin!fstracji |y kierować do Ad- i т “KIOADANAANNANNANK |miaistacjć pod” „RA ® ® 8 B 8 0 Lininis wdzięczna:lab Poe
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— Podobno pan ma

bardzo dużo długów?

232 Dobrze się składa tramwaju,
dla

w AAAKKABEKNANIANI wozie palącychżycie!
Złamałaś mi
Zrujnowalas

gr—2 |

10 AA |
 

Drakarnia A. Zwierzyśskiegi: Wilno, M

mi ją. Posiada olbrzymi skład iiteratury tego typu. Prawdopodobnie ze-
chce wkrótce, „by pani skatalogowała i jego bibljotekę.

Książsa wygląda interesująco.
— Ach, ule czegcż może nauczyć?

zamknąć się w tej dusznej bibijotece?
— Około godziny.
— W takim razie liczę na towarzystwo pani przy końcu

okresu. Mogiuibyśmy znowu iść nad jezioro,
— Dobrze, Przyjdę do pana, gdy skończę,
Psmith odprowadził ją wzrokiem, gdy wchodziła do domu, potem

zaś usadowii się zpowrctem w leżaku pod cedrem. Uczucie osamotnienia
poczęło go uciskać. Spojrzał raz na „Człowieka bez wielkiego palca" i
zrezygnowawszy Z rozrywki, jaką ten obiecywał, oddał się marzeniom.

ślandings Castle órzemał w upale letnim jak uśpiony pafac z bajki.
Po południu nastąpił giemjalny exodus jego mieszkańców, mianowicie
lord Emsworth, lady Konstancja, pan Keeble, panna Peavey i dzielny
Baxter wyjechali do sąsiedniego miasta Bridgeford wielkiem autem, ma-
jąc w tylnej straży Fredzia, który prowadził elegancki mały wóz spor-
towy. Psmith, zaproszonydotowarzystwa, odmówił pod pozorem pracy nad
poematem. Bardzo siabo go interesował program popołudniowy, składa-
jący się z odsłonięcia przez jego lordowską mość świeżo ukończonego
pomnika s. p. Harley'a Rellisha Esq. J. P.*) długoletniego członka parla-
mentu z Uridgelordu i Shimley w Shropshire, Nawet możność usłyszenia
lorda, Emswortha — odzianego nie bez daremnych protestów i niedoięż-
nych pomrukiwań w cylinder, zakiet i długie spodnie — wygiaszającego
mowę, nie zdoiaia znęcić go do opuszczenia zamku..

Na jaikdiugo zamierza pani

tego

`

*) J. P. — Justice of the Peace:— angielski sędzia pokoju (sądzący drobne
wykroczenia :
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W chwali jednak, gdy obwieszczał swą odmowę, ku źle ukrytej za-
zdrości zarówno lorda Emswortha jak i jego syna Fredzia, mial nadzieję
podzielenia swej samotności z Ewą. Ta zaś pożałowania godna jej obo-
wiązkowość, to nieszczęsne wydzieranie się do pracy sprawiły, iż pozo-
stał na lodzie. Czas i miejsce były ponad wszelką krytykę, lecz jak to się
często zdarza w naszem życiu, zawiodła go dziewczyna.
8 Choć ziościł się przez chwilę, po niedługim czasie cudowny spo-

kój „popoiudnia zaczął wywierać na niego wpływ uśmierzający. Z wy-
jątkiem pszczół pracujących wśród kwiatów ze zwykłą, obojętną na
wszystko energją i prócz od czasu do oczasu przelatujących w świetle
słonecznem motyli, cała natura była jakby pogrążona w spoczynku
Gdzieś zdala rozlegaio się melodyjne mruczenie wałka do murawy, jakby
jeszcze bardziej podkreślając ciszę. Chłopak z urzędu telegrałicznego, na
czerwonym rowerze, zajechał przed drzwi frontowe i widocznie miał
pewne tudności w nawiązaniu komunikacji z załogą domu, z czego Psmith
wywnioskowai, że naczelny kamerdyer Geach, jako prawdziwy oportu-
nista, korzystając z nieobecności władzy ucinał sobie drzemkę w jakimś
sobie tylko wiadomym, odległym schowiku. Wreszcie ukazała się pok
jówka, odebrała telegram i (zapewne) wymówkę od chłopaka i czerwon
rower znikł z widowni, poczem znowu nastał spokój i cisza. ‚

Nawet najszlachetniejsze umysły nie są zabezpieczone przed wa-
runkami almosierycznemi tego rodzaju. Powieki Psmitha zamykały się
oj i znowuo: 2 końcu odgłos regularnego oddechu,prze-
platany od czasu do czasu chrapnięciem, przyłąc i i ы
row ais popołudnia. е m»

ień cedr1 wydłużył się znacznie, gdy Psmith zbudził si j
to zwykle dzieje się po drzemce w kaja ogrodzie. oo

id. c. a4 ;
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