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a nadewszystko taniością odznaczają
wszystkie zimowe artykuły

— Zawsze służymy bezpłatnemi

| WSZYSTKO ZE LNU
BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO SPÓŁDZIELNIA

Z ©GR. ODP,

Skład i Biuro: Zarzecze 2, tel. 16 63 —Sklep: Zamkowa8, tel 16-29

CENY ZNACZNIE NIŻSZE OD BAWEŁNIANYCH. OGROMNY WYBÓR

BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH
oraz haftów, koronek i ceramiki ze wszystk. dzieln. Polski i zabawki dziecinne,

RWBACKIE SIECIE LNIAN bardzo mocne, trwałe i praktyczne tanio są do
nabycia w BAZARZE PRZEMYSŁU LUDOWEGO

NICI DO WYROBU I REPERACJI SIECI.

Baton Kidot Gniezno $p. Mit. w Bydgoszczy
polera ma Święła swoje WYŚNIENIE WYROBY a mianowicie:

DELIKATESOWE SZYNKI w puszkach w różnych wielxościach

BE oraz następujące Konserwy mięsne pierwszorzędnej

PASZTETY z wątróbek wieprzowych, PARÓWKI w różnych
epakowaniac . WĄTROBIANKĘ, metkę. $ALCESON, corned beef, galon-
kę w Posh. 2 W

ozatem są do oddania: Boczek węd: i la rafinowan,
Smalec czysto-wleprzowy. =" "

Wszelkie pytan'a, kierowane do przepstawiciela naszego na

Wilao, Województwo Wileńskie, Nowogródzkie i Białostcckie p. FRAN-
CISZKA LANGEGO, Wiino. Ul Orzeszkowej 3, m. 6. Tel. 960, będą
załatwiane oawrotnie.

Wystrzega[cie się naśladewnictw |!!!

 

 

 

  

    

Polska i Estonja mianują nowych
r

posłów.
| WARSZAWA-(Pat).-Jatr się do=—* TALLIN (Pat). Eetońsla_agoncja

wiadujemy, naczelnik wydziału pra-| telegraiczna donosi: Radca posei-

sowego MSZ Przesmycki został de-. stwa estońskiego w Londynie Mar-

sygnowany na stanowisko posła kus mianowany został. posłem nad-
Rzplitej w Tallinie. Agrement dia zwyczajnym i ministrem peinomoc-
p Przesmyckiego zostało już! nym w Warszawie.

1elone, °

Zalatwienie incydentu radjowego.
WARSZAWA (Pat). W związku nie, pociągające do odpowiedzial-

z incydentem, jaki wydarzył się 13 ności urzędnikcw winnych niedopa-

b. m. podczas transmisji przez „Pol- trzenia, że koncert, nadawany do

skie Radjo“ Копсег!  radjowego K
P. T. T. z Paryza, ministerstwo poczt
i telegrafów informuje, że wedle in-| incydent ten należy uważać za Za-

formacji telefonicznej minister poczt; łatwiony.
i telegrafów Francji wydał polece-|

Rozdanie nagród lotniezych.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj o strowie Siedlecki i Piasechi, człon-

godz. 17-ej w sali balowej prezydjum kowie korpusu dyplomatycznego,
rady ministrów odbyła się uroczy- attachės wojskowi, generalicja,
stość rozdania nagród zwycięzcom|członkowie aeroklubu Rzpiitej, za-
w. challenge'u i zawodach balono-| wodnicy niemieccy Seidemann,

wych o puhar Gordon-Bennett'a. Na|Osterkamp, Pasewald, Francke, za-
uroczystości byli: premier Kozłow-|wodnicy polscy i liczna publiczność.
ski, minister Butkiewicz,-wicemini-
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Wielki proces polityczn
w Kownie. -

Praktycznošcią i niepowszedniošcią
się szczególnie w tym sezonie

ar
w Polskiej SkładnicyGalanterylnej FR. FRLICZKI

pokazami ostatnich modeli.

GENEWA (Pat). Rząd abisyński,
zwrócił się telegraficznie do Ligi
Narodów, zwracając jej uwagę na
poważną sytuację, jaka: wytworzyła
się w Somali wskutek agresywności
Włoch.

PARYŻ (Pat). Hawas donosi z
Genewy, że rząd abisyński nadesłał
do sekretarjatu Ligi Narodów. ko-
munikat, w którym przedstawia nie-
dawne wypadki na granicy włosko-
etjopskiej .i prosi o podanie jego
treści do wiadomości wszystkich
członków Ligi. Koła międzynarodo-
we widzą w tym | komunikacie
pierwszy gest państwa, które pra-
gnie wykorzystać ewentulne środki,

6 Grudnia 1934 r.
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Cena numeru 20 gr
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PRENUMERATA mie. s odnoszeniem i przesyłką pocztową zl. 3 gr. 50, zagranicą @. 7.

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dla posru«

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty iastyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Układ ogłoszeń

+ przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra”

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY KULTURALNO.LITERACKI DODATEK. _.
 

Konflikt abisyńsko-włoski ZJ
na forum Ligi Narodów. |=:

 
Przed pleblscytem

SAARBRUECKEN (Pat). Orga-
nizacja „frontu niemieckiego" prze-

słała. prezydentowi komisji rządzą-

cej petycję w sprawie sposobu obli-

czania głosów, złożonych podczas
plebiscytu. W. petycji tej kierowni-
ctwo „frontu iiemieckiego' wystę-

puje przeciwiko istniejącemu rzeko-.

mo projektowi obliczania głosów

poszczególnych biur wyborczy
publicznie w wielkiej sali miejskieji
w Saarbruecken. Zdaniem autorów

  
BERLIN, (Pat). O godz, 0.15 nie-

mieckie biuro iniormacyjne ogłosiło

następujący komunikat owypadku

'

stacyj polskich, nie był zapowiadany kanclerza: Ab |

w języku polskim. W! ten sposób! W uzupełnieniu wiadomościo
| katastrofie pod Verden donoszą, że

chodzi tu o pociąg, którym wódz

wracał z Bremerhaten do Berlina, W.

samym pociągu wszyscywspółpa-

sażerowie łącznie z personelem wy-

szli z katastroiy bez szwanku, tylko

parowóz uległ lekkiemu uszkodze-

niu. Wódz, wraz ze swem otocze-

niem, przybył o godz. 23,37 na dwo-

rzec w Lehrterbanhoi, by udać się

do Beriina.
BERLIN. (Pat). Na Lehrierbahn-

hoi, w chwili przybycia pociągu

kanclerza. Hitlera, ustawione były

specjalne straże wewnątrzbudynku,

jak również dookoła dworca. Kan-

clerz wysiadł z pociągu, zachowując

zupełny spokój i opanowanie, Na

dworcu powitali go adjutant osobi-

sty Brueckner, min. spraw wewnę-

 
l

KOWNO (Pat). W. procesie Neu-, dziennikarze zagraniczni. Porządek: trznych Frick oraz szet tajnej policji

manna iSassa cały dzień wczorajszy. utrzymuje policja i wojsko.

i. dzisiejsze przedpołudnie wypeł-; ście na i jest w dalszym

niły sprawdzania generaljów pod- ciągu ściśle kontrolowane.  Dzien-
sądnych. Okazało się przylem, Że |niki zagraniczne, dzięki staraniom

wielu oskarżonych, m. in. Neumann, wydziału prasowego MSZ  otrzy-

i Sass pochodzą z Niemiec a nie z: ma.y miejsca numerowane na galerji

okręgu  Kłajpedzkiego. Ponieważ! oraz materjały iniomacyjne, doty-
większość oskarżonychoświadczyła, | częce procesu. Agencja „Elta“ wy-

że nie zna języka litewskiego, prze-;dała wczoraj oficjalny komunikat
to badanie ywa się za POS E języku niemieckim, w którym

dnictwem tłumaczy przysięgłych. zwraca uwagę na dobry wyśląd
Wyraźnie widać było, że największą oskarżonych i twierdzi, że donie-

Wej-

trudność przedstawia dla oskarżo- sienia prasy niemieckiej, jakoby z;

nych odpowiedź na pytanie, doty-! oskarżonymi obchodzono się źle w
czące obywatelstwa. Niektórzy z! więzieniach, nie są zgodne z prawdą.
nich, unikając stwierdzenia, że są. BERLIN (Pat). Cała prasa nie-

obywatelami litewskimi, nazywają | miecka poświęca procesowi _kłaj-

się mieszkańcami kraju kłajpedz-' pedzian obszerne artykuły. „Diplo-
kiego. Dziś około południa przy- . matisch - politische Korrespondenz"

stąpiono do zaprzysiężenia Świad-|oświetla podłoże procesu wnastę-

ków, którzy w liczbie około 500 za-| pujący sposób: Myślą przewodnią
pełnili korytarze i kilka pokojów, : aktu oskarżenia jest, że narodowi

sąsiadujących z salą sądową. Za-| socjaliści w Kłajpedzie postawili so-
przysiężenie odbywa się grupami.' bie za swój cel siłą zbrojną przy-|
Obliczają, że badanie świadków po-| wrócić dawne śranice Rzeszy, cze-

trwa kilka tygodni. Zainteresowanie|mu służyć miały szturmówki. Bez;
procesem jest w dalszym ciągubare; mieszania się do przebiegu procesu,
dzo duże. Gmach ministerstwa spra-; oświadcza dalej DPK, można, nie

wiedliwości od dwuch dni ozdabia: uprzedzając stwierdzenia sądu, już
wielki szyld z napisem „Sąd Wo-| dziś stwierdzić, że akt oskarżenia
jenny”. Przed $macheim zbierają się| nie zawiera materjałów, mogących
tłumy _ publiczności, obserwujące|,bezsprzecznie potwierdzić słuszność
grupy oskarżonych i świadków Oraz stawianych zarzutów

| Himmler.

| Na zapytanie skierowane przez”

! dziennikarzy min. Frick oświadczył
| krótko, że katastroja spowodowana

| została bardzo gęstą mgłą i po-

ciągnęła za sobą kilkanaście šmier-|
| telnych ofiar w ludziach.

Obsługa pociągu zachowuje jak-
najściślejsze milczenie i nie udziela

odpowiedzi na temat okoliczności w

jakich zaszła katastroła.

BERLIN (Pat). Wczorajszy wy-

padek kolejowypod Lanśweden wy-

wołał w Niemczech olbrzymie wra-
żenie. Wszystkie dzienniki ogła-
szają ołicjalne komunikaty, jedynie
„Deutsche Allgemeine Ztg.* w Ко-
mentarzu przytacza część wczoraj-
szego przemówienia Goebbelsa w
pałacu Sportowym: „Jutro dowiecie

[się z dzienników, że wódz 1 kanclerz
Rzeszy wyszedł cało z wieikiej ka-

! tastroty kolejowej. Musimy w tem.
widzieć zrządzenie losu, że dane mu
będzie dokonać swego dzieła i że
prace ruchu narodowo-socjalistycz-
nego uwieńczone zostaną powodze-
niem'. Po nadejściu pierwszych|
wiadomości generalny: dytektor ko-|
lei Rzeszy niezwłocznie udał się naj
spotkanie kancierza Hitlera do miej-

scowošci Stendal, a stamtąd na
miejsce u. Śledztwo nie zo-'

i
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CO TYDZIEŃ PRZYPOMINAĆ SIĘ
BĘDZIE TWÓJ PREZENT

GWIAZDKOWY jeśli zaprenumeru-
jesz dla kogoś na świazdkę ciekawy

tygodnik.

jakie pakt Ligi oddaje do jego dys-

pozycji dla zagwarantowania swoich

praw.

 NEBOCZEETBŁPTE
ECAADRZIZEZIS RTPCÓNIB AREK

   
    

NA ŚWIĘTA.

 

С№ТАМО
Cinzano zestawia się z najprzedniejszych sta-

4 rych win, a specialne zioła zdrowotne nada-

r'j ją mu subtelny aromat.

«wi Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany jest

| w jednakowej doskonałej jakości.

й Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano.

Wszędzie do nabycia. :

*

sz

 

0 polityce wewnętrznej i zewnętrznej RZESZY
mówił minister Goebbels.

BERLIN. (Pat). W piątek wieczo-;

rem na zjeździe partyjnym okręgu

berlińskiego przemawiał min, Goeb-

bels. W przemówieniu tem minister

poruszył aktualne zagadnienia poli-

tyki zagranicznej i wzwnętrznej

Rzeszy.

TEKĘ BETCZAKORKANADIRTCBASRO iVDS DTSTNT ASS

w Zagłębiu Saary
petycji tego rodzaju tryb obiiczania

naraziłby na szwank rzetelność obli-

czania, a pozatem musiałoby nastą-

pić opóźnienie o jeden dzień obli-

czeń. Kierownictwo „frontu  nie-

mieckiego opowiada się za przepro-

wadzeniem obliczenia bądź w sa-
mych biurach plebiscytowych, bądź

# % ratuszu miejskim bezpośrednio po

+ch skończeniu głosowania, Przewiezie-

nie urn mogłoby nastąpić pod nad-
zorem policji.

Czy zamachna kanclerza Hitlert?
Tajemnicza katastrofa pociągu,

stafo jeszcze ukończone. Przypusz-
czają, że powodem wypadku była
gęsta mgła. «Samochodem  iechali

członkowie amatorskiego teatru w

liczbie 20. Liczba ofiar doszła do
16-tu. Będą oni pochowani w nie-
dzielę we wspólnym grobie.

kak SU a OAM

ya prezydenta Kiszpaaji pod sadem.
PARYŻ. (Pat). Według doniesień

z Madrytu, przed sądem wojennym

stanął syn- prezydenta republiki

hiszpańskiej kapral Niceto Zamorra,

oskarżony o niesubordynację. Pro-

kurator zażądał kary 12 lat więzie-

mia. Jak wiadomo, prezydent Za-

morra domagał się, by jego syn są-

dzony był jak wszyscy inai obywa-

tele,

 

Wiadomošci
telegraficzne

** Uroczystość. opuszczenia na
wodę nowego polskiego okrętu
transatlantyckiego „Piłsudski* odx
będzie się 19 grudnia w Monłalcone
pod Triestem.
** Znany angielski potentat prasowył

lord Rothermere przybył do Berlina

w drodze z zagłębia Saary, gdzie
w ciągu ostatnich kilku dni przeby-
wał, by osobiście zorjentować się
w nastrojach miejscowej ludności,

** W jednym z hoteli paryskich
znaleziono zwłoki Jules Chame-
roux, deputowanego z departamentu

Meurthe-et-Mlozelle, należącego do
lewicowej grupy radykałów. Jak
wykazują wstępne dochodzenia,
śmierć nastąpiła wskutek zatrucia
gazem świetlnym, wydzielającym się
z łazienki.

** Wisikutek mrozów, jakie na-
wiedziły Kubę, 5 osób zamarzło na
śmierć, Tak niskiej temperatury nie

* notowano na Kubie od 75 lat.
a_amm r A

 

DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

LUB DZIENNIK i zaprenumerować

je jako praktyczny podarunek|winę oskarżonej w kierunku oszu-
gwiazdkowy. kańczych  kombinacyj :

ią ių4 rzekomych złodziejów gotówki i ko-

 

Na wstępie minister  skreślił

"przebieg wypadków roku bieżącego,

| zaznaczając, że 0 ile rok 1933 był

rokiem zwycięstwa, o tyle rok 1954

był rokiem ustalania się wpływów

partji w państwie. Minister oświad-

czył dalej, że rewolucja w Niem-

czech była konieczna. Skończyła

się ona detinitywnie 1 okres rewolu-

cji przedł w erę ewolucji. Niektórzy

Niemcy, mówił inister, zarzucają

nam, że nie umiemy prowadzić poli-

tyki zagranicznej. Gry naszej nie

będziemy odkrywać, gdyż podobnie,

jak w: grze szachów, partnerzy. ukry-

wają swe zamiary, tak i my nie mo-

żemy naszych pociągnięć z góry,

ujawniać. i :

Mówiąc o wystąpieniu Niemiec z.

Ligi Narodów, minister zaznaczył, że:

posunięcia te były. słuszne. „Gdy-

byśmy wówczas Ligi nie opuścili,

zasiadające w niej państwa po$go-

dziłyby się, lecz zgoda zwróciłaby

się przeciwko nam”. Dalej minister

ostro atakował reakcję oraz tych,

„którzy do dziś komentują posunię-

cia rządu w: czasie pamiętnych dni

czerwcowych buntu Róhma”, Mini-

ster oświadczył, że rząd dawno prze-

widywał bunt. Sposób likwidowania

puczu musiał być drakońsii, by ww

ciągu następnych stuleci nikt nie od-

ważył się naruszać spokoju dla prze-

prowadzenia prywatnych  zama”

chów”. Dopiero dalsze wypadki, mó-

wit "Goebbels, przekonały nas ©

słuszności * postępowania podczas

zamachu Róhma, w przeciwnym ra-

zie, w okresie wypadków w Austrji

oraz po śmierci Hindenburga, byli-

byśmy oslabieni i byłoby wówczas

doszło do jakichkolwiek zamachów.

Na nas świat napada, mówił min.

Goebbels, nazywają nas barbarzyń-

cami, O krok dalej w Sowietach, te

same posunięcia tłumaczą się racją

stanu.

Po omówieniu spraw gospodar-

czych, minister omówił kwestje wy-

znaniowe. -Wiystąpił on przede-

wszystkiem ostro przeciwkokościo-

łowi protestanckiemu, zarzucając, że

miesza się do spraw. politycznych.

Minister oświadczył, że rząd wyma-

ga, by kościół zajmował się wy-

łącznie sprawami duchowemi, pozo- 

miejscu minister zaznaczył, że w

ostatnich czasach niezwykle „duża

ilość komunistów przyznaje SiĘ do

kościoła protestanckiego. Niech o-

pozycja się ma na baczności, mówił

min. Goebbels, i niech nie wciąga

kościół do walk politycznych.

Dałej minister poruszył sprawę*

wyznania katolickiego i oswiadczył,

że niema zamiaru atakowac stano-

wiska poszczególnych książąt ko-

ścielnych w stosunku do narodowe-

go socjalizmu, lecz jedynie ich sto-

sunek z okresu *przedstyczniowego

do partji centrowej. Duchowni kato-

licy pozwolili na to, by partja ta,

iktėra odpowiedzialna jest za zała-

manie się narodu niemieckiego,

prowadziła swą akcję bezkarnie.

Skoiei minister poruszył sprawę

'+ zw. konfliktu na tematy kultural-

ne, zaznaczając, że te zagadnienia

wchodzą w zakres politycznych in-

teresów i głos decydujący W tych

sprawach musi mieć państwo, a nie

jednostki.
A

Minister przeszedł do omówienia

wzajemnego stosunku państwa, par”

tji i wojska. Podkreślił, że wszystkie

te trzy czynniki pracują dia narodu.

Mówiąc o partji, minister zaznaczył,

że dziś nikt niema prawa posiadać

innej woli politycznej, niż ta, jaką

reprezentuje partja. Charakter tej

partji zostanie zawsze socjalistyczny

i robotniczy.
Wracając w zakończeniu do za-

granicy, minister Goebbels oświad-

czył, że Niemcy chcą pokoju, bo tyl-

ko w pokoju mogą pracować, Chcą

jednak Niemcy bezwzględnie rów-

nouprawnienia. Jedynem ich pragnie
wersalski, tenniem jest, by traktat

„djabelski pakt”, jak się wyraził,

wreszcie zniknął Z powierzchni

świata.

W. zakończeniu minister poruszył

sprawę plebiscytu w Zagłębiu Saary,

wyrażając nadzieję, że wynik głoso-

wania wypadnie na korzyść Niemiec.

Schodząc z trybuny, min.Goeb-

bels otrzymał wiadomość o wypadku

jakiemu uległ kanclerz Hitler.Goeb-

bels powrócił na podjum i zebranym

iłumom opowiedział o wypadku. Wia

dómość, że kanclerz Hitler wyszedł

z katastrofy cało, zebrani przyjęli

entuzjastycznie okrzykami na cześć stawiając rządowi zajmowanie się

sprawami politycznemi. W tem

WRZEŚNIA (Pat). W. Sokołowie

|pod Wrześnią spadł wczoraj rano o

| godz. 10,30 samolot ćwiczebny i roz-

|bił się doszczętnie. Z pod gruzów

ŁÓDŹ (Pat) Dziś popołudniu

| spłonął doszczętnie wraz z łatwo-

palnemi materjałami magazyn che-

miczny zakładów przemysłowych
firmy „Ludwik Geyer', Dwaj robot-

KRAKÓW (Pat), Wczoraj
dzie apelacyjnym

na Marję Ciunkiewiczową : towarzy-

szy. Sąd uniewinnił Ciuukiewiczo-

wą od zarzutu fałszywego oskarże-

nia portjera ,Grand-Hotelu" o do-

w są- 
 

nicy, znajdujący się na pierwszem

Wyrok w procesie Ciunkiewiczowej.

złoszono wyrok. błąd

konanie kradzieży kosztowności, fu- | wyrok pierwszej instancji <odo i

ter'i gotówiki, natomiast zatwierdził nych oskarżonych. Marja Ciunkie-

wodza.

Katastrofa lotnicza.
wydobyto zwłoki porucznika. Zacha

rowicza oraz ciężko rannego obser-

watora por. Dubanowicza, który w

drodze do szpitala zmarł.

Wielki pożar w Łodzi.
pitęrze, ponieśli śmierć w płomie-
niach, Kilku strażaków 1 komen-

dant
odnieśli poparzenia.

„ około zł. 200.000.
Straty sięgają

sztowności oraz wprowadzenia w

władz sądowych. Sąd zatwier-

wyrok pierwszej instancji, ska-

Ciunkiewiczową za to prze-

10. miesięcy więzienia.

apelacymy zatwierdził
do in-

: dził

, zujący
stępstwo na
„Ponadto sąd

| wiczowa odsiedziała już karę aresz-

w sprawie|tu przez 6 miesięcy, pozostały jej

"więc jeszcze 4 miesiące.

jednego ż oddziałów straży
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iw których się gnieżdżą nędzne po-

rodzi myśli, od których niemasz ra-
- tunku

 

та а— —наООО .

Głos z Re
Podobnie, jak po pożarze Reich- ;

stagu z 27.11.1933 komitet maiędzyna-

rodowy ogłosił słynną t. zw. Księgę

Brunatną o tej sprawie na tle obję-

cia władzy przez kanclerza Hitler'a,

tak teraz komitet ten, pod przewod-

nictwem wybitnego socjalistycznego

polityka szwedzkiego, b. prezesa ra-

dy ministrów, sen. J. Braiinga, wy-

dai t zw. Księgę Białą o zajściach

związanych a krwawą nocą 30. VI.

1934 w Niemczech.

Wśród ogłoszonych dokumentów

znajduje się tajny memorjał grona je-

nerałów i wyższych cficerów Richs-
wehry z 18.VII$. 1934 do owczesne-

go prezydenta Rzeszy Feidmarszał-

ka von Hindenburg'a. Jest to skarga

za zamordowanie bez obwinienia i

bez sądu, w sposób urzędowo-skry-

tobójczy, jen. von Schleicaer'a, jed-

nego z twórców Reichswehry i jej

potem ministra oraz kanclerza Rze-

szy w r. 1932, wraz z żoną, a także

ien. von. Bredow'a. Nawiązane są

-ednak do przedstawienia tej spra-

wy także uwagi o konieczności zmia

ny kierunku, sposobu i składu rzą-
dów w Rzeszy, a także zmiany poli-

tyki zagranicznej, co dla nas jest

rzeczą najbardziej zajmującą, tem-

/bardziej, że obok uwag o zrażeniu so

bie Anglii i Włoch, ra czoło wybija

się pogląd na stosunki Niesniec z Pol

ską, a wzwiązku z temtakże i z

Rosją.

O Polsce powiedziano w tym me

morjale z kół Reichswehry:
—Jestrzeczą niemalpewną,że roko-

wania z Polskądoprowadzątakzedoporo-

zumienia o współdziałaniu wojskowem. Za-

pytajemy się jednak z głębokim niepokojem,
czy ze sianowiska wojskowego możemy na

tem coś zyskać. Sprawozdania nasze wska-

zują,że zaopatrzenie techniczne wojskapol

—

ichswehry.
niejako uosovienie jej poglądów,

ostrzegał przed nacjonal - socjali-
styczną polityką zrywania z Rosją,
tak jak wiadomo, że porozumienie
niemiecko _ rosyjskie w Rapallo w
r. 1922 było pielęgnowane przedew-
szystkiem przez Reichswehrę i urze-
czywistniane właśnie przez nią naj-
żywiej w duchu tajnych porozumień
i zamysłów współdziałania wojsko-
wego. To są trwałe poglądy Reich-
swehry. A to, co dziś jest poglądem
Reichswehry, nietylko może być, ale
poprostu będzie jutro pożlądem kół
rządzących Rzeszy. Ponieważ zaś
osią tego poglądu jest zepchnięcie
Poiski z odrodzenia i z pochodu w
górę znowu w upadek i zależność od
Niemiec, ani na chwilę zapominać
nam nie wolno, że tak na Polskę pa-
trzy Reichswehra, która jeszcze swe
$o ostatniego słowa w Rzeszy nie
powiedziała.

Stanisław Stroński. 
1 Pro dr. Wacław Komarnicki,
przemawiając 13-go b. m. w komisji
kostytucyjnej Senatu jako rzeczo-
znawca zakończy! siowari.

; „ — Uważam. że я

{ 1-o każdy system konstytucz,ny powi-
„nien przewidywać nietylko teoretyczną, ale

praktyczną realną możność legalnej zmiany

! ustroju,

Konstytucyjny robot.
Znana jest historja

angielskim mechaniku, który skon-
struował t. zw. robota, a dotknąwszy
nieostrożnie „jakiegoś guziczka swe-
go mechanizmu, został uderzeniem
robota zabity.

Hisiorję tę przypomina naczesmy
publicysta „ABC” w związku z sa-
nacyjnym projektem konstytucji.

Bebecki projekt konstytucyjny jest tak-

że specjalnego rodzaju robotem. Robotem

ustrojowym. Wspaniały mechasizm, dosko-

nale skonstruowany aparat do lizymania w

ryzach -społeczeństwa. | kropka. Maszyna,

bez duszy, barwy i woni strzełająca z re-

wolweru prawa za naciśnięciem guziczka.

Wszystko jedno w jaką stronę, bo to zależy

już tylko od tego, kto pociśnie guzik, ałbo
nakręci sprężynę.

Wszystko zaczyna się i kończy w tym

projekcie na zagadnieniu mechaniki: poli-

tycznej, Prezydent, ogół obywatelski, prze-

ciętna jednostka. Numery i abstrakcje. Na-

ród, jeg» kształt polityczny, spoteczny i go- 
DATAILANDASARRAS

Droga prawna w zmianie Konstytucji.
różnemi rzeczami nie cofnęły, śdy uchwala-

no Gesetz zur Behebung der Nat von Volk

und Reich z 24. П. 33 r., która właściwie
przekreśliła Konstytucję weimarską, zacho-

wano wszelkie formy, przepisane względem
ustawodawstwa konstytucyjnego, najzupeł-

niej ściśle”. ?

Odnosi się to, oczywiście, nietyl-
ko do postanowień przysziej Kon-

| 2-0 przepisy te powinny myć jaknaj-| stytucji, ale także do sposobu zmia-
| ściślej obserwowane, czy zawarie są one w| ny obecnej.

Konstytucji, czy regulaminie parlamen!ar-
nym, tax, by procedura uchwal+4ia zmiany

Wiadomo żaś, że w Sejmie po
1 zw. uchwale z 26.134 wykazano

nie mogła podlegać żadnym zarzutom i aby| dokładnie nieprawność postępowa-

Konstytucja, ustawa hierarchicznie najwyż- nia, którą też stwierdził raz jeszcze
sza, cieszyła się nawiększym autorytetem| senator Głąbiński w przemówieniu

moralnym. Ostatnio, nawet w państwie to-

skiego nie może być uważane 7a wystar- ,

czające. Niskipoziom umysłowyżołnierza ,

polskiego jest notoryczny. Stai ducha w

wojsku odzwierciadla głębokie rozterki,

istniejące w kraju. Gospodarczy stan Polski

jest opłakany. Nadto zas szeroko rozlana

sympatja wobec Francji istniej. ciągle i to

w kołach bardzo duże wpływy mających...

Zagraniczna polityka Francji skierowa-

łasięku zbliżeniu z Rosją i powiodłosię

jej to osiągnąć. Zarzucenie wadycji Bis-

marck'a przez kierowników naszej obecnej

polityki zagranicznej rzuciło Rosjan w ra-

miona Francuzów... Sądzimy, że jest rzeczą

niezbędną, byśmy zaniechali obecnej naszej
polityki wschodnicj, a starali się wszelkie-

mi sposobami przywrócić nasze dawne sto-

sunki z Rosją. Tylkę w ten sposób możemy
uchylić niebezpieczeństwo walki na dwu

frontach, Musimy przeto narazić się па 0-
ziębienie naszych stosunków z Polską. Są-

dzimy, że sojusz z Rosją i z Włochami wi-

nien tworzyć podstawę waszej polityki za-

granicznej.

Zmiany, które wskazujemy w dziedzi-

nie naszej polityki zagranicznej i wewnętrz

Przemówienie pos.

Podczas obrad sejmowe, komisji
budżetowej nad budżetem psezydjum
rady ministrów poruszono zagadnie-
nie coozu izolacyjneśo w berezie
Kartuskiej.

Uczynił to przedstawiciei Klubu
Narodowego posł ks. Czetwertyński,
mówiąc: `

„Chcę dziś przy sposobuości roz-
patrywania budżetu prezydium rady
ministrów wrócić do sprawy, omó-
wionej przez nasz klub w interpela-
cji poselskiej, a mianowici: do spra-
wy Berezy Kartuskiej. Jesi to spra-
wa nie tylko prezydjum, «le prawie
że osobistą p. premjera . żałuję, że
jest on na komisji nieobecny. Je-
steśmy przekonani, że zwinięcie te-

w komisji senackiej 12-go b m.
talnem, jakiemi są Niemcy, które sięprzed,

Obóz w w Berezie Kartuskiej.
Czetwertyńskiego.

swiadczeń samego rządu, że była:
ona istotnie taką i nietylko w zało-
żeniu swojem niesprawiedliwa, ale
dotknęła i kurałą uiewinnych. P.
premjer sam to nazwał działaniem
*karzącej ręki państwa, tymczasem
ta karząca ręka działała nieprawnie
i karała niewinnych.

Wtedy w czerwcu wyraził się p.
premjer. że w Berezie Kartuskiej
znajdują się oprócz innych także
„pałkarze z obozu narodowego”. Ta-
kiego określenia nie znaliśmy je-,
szcze. Po raz pierwszy uxazało się
ono w naszym języku pariamentar-|

mym w odezwach i przemowieniach
członków .BB. Dotąd nie wiemy, co

to określenie oznacza. Wiemy, że go izolacyjnego obozu jakuajprędzej,
leży nietylko w interesie moralnym nej, są, naszem zdaniem, niezbędne dla przy

gotowania zwycięskiej wojny...

Widać z tego przedstawienia rze-,
czy, że Reichswehra nie iubi Polski
i chętnie maluje stan rzeczy u nas w |
najcżarniejszych barwach. lo nie no
wina. Jeśli w Niemczech mogły być
odcienie większej lub mniejszej za-
ciekłości wobec Polski, zależnie od
kraju lub warstwy społecznej, to w
każdym razie Reichswehra, silnie za
prawiona pierwiastkiem prusko-jun-
kierskim, należała zawsze do ognisk
nienawiści ku nam  zgęszczonej i

pręžnej.
Będzie się oczywiście mówiło, a

nawet już powiedziano, że ten me-
morjał jest podrobiony. Jedno jed-
nak jest pewne, Jeśli nawet tak, to
podrobiony on jest z doskonałą zna-
jomością pojęć i pogiądów xierowni-
ków Rei ‚

Wiadomo bowiem, že juž jen, von
Secckt, główny twórca Reichswehry  
 

społeczeństwa, ale jeszcze bardziej
w interesie moralnym rządu, w inte-
resie jego autorytetu. Jeżeli powra-|
cam dziś do tej sprawy, to dlatego,|
że poza formalną stroną dekretu, je- | zajścia nikt nie dostał się do BereZy| neralnych i soli
$o prawnych zasad i jego prawnej
wartości istnieje przemówiecie pana|
premjera z czerwca r. b, które na- |
dało swoiste zabarwienie tej spra-
wie. Rozumiem, że wzbuczeunie rzą-

były napady, ale sprawcy ich pozo*

stali nieznani. Jeżeli ma się to о-
sić do tych ekscesów antysemickich
i innych, to należy oświadczyć, że z
wszystkich osób, pociąguiętych do
odpowiedzialności sądowych za te

energicznych, którzy zawsze będą
pożyteczni w społeczeń-każdem

| stwie. Tych próbowano złamać”. |
Pos. Świątkowski (PPS) stwier- |

IK MIERRARI —

z prasy.
. spodarczy są rzeczą obojętną. Żywi ludzie

0 pewnymstają się rzeczami, żywe ideje formułkami

mechanicznemi.

Silna władza? —
środek do celu, a nie jako cel sam w so-

bie, bo siła taka staje się źródłem słabości.

Siła państwa nie polega na aparacie praw-

no-administracyjnym do miażdżenia spo-

łeczeństwa, ale na takiem rozw'ązaniu za-
gadnienia dopływu twórczej energji spo-

łecznej i narodowej do mechanizmu pan-

stwa, aby państwo mogło realzować wiel-

kie cele dziejowe w zakresie politycznego,

kulturalnego, społecznego i $.;podarczego

|rozwoju narodu.

Ta, najistotniejsza strona
interesuje autorów projektu kon-tytucyjne-

go B. B. Jedyną. zresztą niezb;t fortunną

próbę wyjścia poza czysto me:nanistyczną

koncepcję ustrojową, to znaczy projekt t.

zw. elity usunęli z dyskusji. Pozostała mi-

sterna sieć kółek, nici i sprężyn prawno -

administracyjnych. . Robot konstytucyjny,

maszyna ustrojowa bez duszy.

Duszą — odpowiadają autorzy projek-

tu — jest marsz. Piłsudski. Dobrze, ale

marsz. Piłsudski nie jest wieczny.
Z robotami — powtarzamy — trzeba

być ostrożnym. Taka bezduszaa maszyna,

nakręcona raz na „tak“ albo „nie“ može

się w porę nie zatrzymač, nakręcona raz na

strzelanie z rewolweru prawa, będzie strze-

lała bez opamiętania...

i I niewiadomo kogo trafi...

Urke Nachalnik stypendystą.
Warszawski socjalistyczny „Ro-

botnik* donosi, że znany „iiterat" i
b. złodziej recydywista, (15 iat życia
w więzieniach), występujący pod
pseudonimem: Urke Nachainik, ob-
jeżdżą prowincję, wygłasza odczyty
i udziela wywiadów. W jednym z
tych wywiadów p. Nachalnik oświad

Naturalnie, ałe jako

sprawy nie

 

! „Ministerstwo Sprawiedliw:śc' przyzna

| ło mi stypendjum(/), bo choć iestem samo-

| ukiem — odkryto we mnie talent(!) i dąży

| tak samo do poprawy stosunków w więzie-

niach. Ministerstwo nie wie[!) o wszystkiem.

Służba administracyjna spaczaj!) jego in-

tencje, zaś raporty składane z trzeciej rę-

ki(?), są dalekie(!) od ponurej prawdy”.

Urke Nachainik krąży więc po
więzieniach. jak Harum Al Raszyd
wśród iudu, aby odkryć nieprawości
urzędników i nzprawić krzywdy bie-
dakom. Jakaż to wygoda dla kontro-
lerów i inspektorów więzi>nnych!Te
raz już mogą sobie odpocząć: stypen
dysta Urke Nachalnik sam wszystko
zrobi. A stypendjum to nie wielki
koszt, zwłaszcza, gdy chodzi o tak |
zasłużonego człowieka. I dlatego też|
—jeżeli to stypendjum i te wywia-

są prawdziwe, słuszne są słowa
„Robotnika”.

Rożstrzelano 109 osób
Według doniesień z Moskwy, z

37 komunistów ukraińskich, aresz-
towanych ostalnio w Charkowie,
Kijowie i Odesie, 29 zostało skaza-
nych na karę śmierci. Wyrck został
wykonany. Dotychczas w związku z
zamordowaniem komisarza Kirowa
iw Leningradzie, rozstrzeiano w
Moskwie i Leningradzie 66 osób, w
Mińsku 9, w Samarkandzie 5 i na
Ukrainie 29 osób. Ogólaa liczba
rozstrzelanych dotychczas w związ-
ku z zamachem na Kirowa, wynosi
109. Pozatem w związku z przedłu-
żeniem śledztwa w sprawie zamachu
na Kirowa, do dnia 20 b. m. znaczna
liczba aresztowanych znajduje się w
więzieniach, oczekując na rozpatrze
nie sprawy. 3

Ukazały się już liczby dotyczące
wydatków państwowych za miesiąc
listopad. Z cyfr tych 1 danych ostat-
nich ośmiu miesięcy wynika, że t.zw.
śruba podatkowa pracowała peiną
parą nie zwracając wogóle uwagi na
wentyle bezpieczeństwa. Gdy bo-
wiem z podatków bezpośrednich wy
siśnięto za październik 48 milj. zł. to
w listopadzie podniesiono „wydaj-
ność” sruby podatkowej na tym od-
cinku podatkowym do 57 mik. zł.
Natomiast podatki pośrednie zmniej-

ko do 15 miki, zł. Zmniejszyź się rów-
nież poważnie wpływ z podatku od
cukru, zawiodły monopole, zwłasz-
cza: zapałczany, tytoniowy i spiry-
tusowy, monopol zapałczany n. p.
wogóle nic nie wpłacił do skarbu
państwa. Nie natężyły się zbyt przed
siębiorstwa państwowe. Kzótko, te
źródła, które mają takie „poparcie”,
zawiodły, natomiast nie zawiódł...
egzekutor. *

. Mimo jednak tej śruby 1 nacisku
egzekucyjnego zanotowano w listo-
padzie 16.7 milj. zł. deficytu, co
łącznie z deficytami 8-miu ostatnich
miesięcy daje ogólną cylrę delicyto-
wą 176 milj. zł. A przecież we
wszystkich _ ostatnich _przemówie-

  

    

  

  

go rok

szyły się o 2 milj. zł. dochodząc tyl- |.

Jeśli chcesz, by dziecko Twoje miało
przez całe życie
czyść mu ząbki od ukończenia drugie-

Wa ao оааданыей

 

Na Świeta
Pierniki na czystym miodzie

Karmeiki opikorace”
Marmeladkiz * 4

Figurki żeczy”czekolady

poleca

E. WEDEL.
11419—2  

Deficyt budżetowy ostatnich lat czterech.
niach oficjalnych wskazywano na
to, że'rok poprzedni pod względem
gospodarczym uważać należy za naj-
niepomyślniejszy — tymczasem, rok
bieżący bije rok poprzedni pod

| względem deficytywości nader po-
ważnie.

Przypatrzmy się deficytom bud-
żetowym z ostatnich lat czterech.

Linję „rozwoju* wykazują poniż-
sze cytry w milj. zł.

Rok 1930—31 63
Rok 1931—32 205
Rok 1932—33 242
Rok 1933—34 337

Łącznie więc deficyt budżetowy
za te cztery lata wynosił sumę 847
milį. zł. Gdy dodamy do tego 176
milj. zł. z 8-miu miesięcy b. r. naten-
czas otrzymamy sumę 1 miłjarda 23
milj, zł.

Jak załatać tę dziuię, bardzo
wielką i groźną? Cóż — najłatwiej-
szym pomysłem jest nowa „pożyczka
wewnętrzna”, gdyż stara dysze
resztkami, nowe „transakcje finan-
sowo - skarbowe”, no i nadzieja, że
kryzys się... załamie, bo tak proro-
kuje.. oficjalna konjunktura. A po-
zatem żadnego programu. Wycze-
kiwanie i jeszcze raz wyczekiwanie. 

7
°

zdrowe uzębienie —

u życia specjalną, smaczną po-
marańczową pastą do zębów dla dzieci

BEBEDONT
SZOFMANA

 

  W. chwili, gdy tysiącom studentów gro-

zi przerwanie nauki z powodu riemożności

opłacania wpisów, pocieszajmy <ię, że choć

dla nachalników wysiarczą na Stypendja«e.

Konjunktura dla nachalnikówwszelkiego |

rodzaju i kalibru jest dzić wogóle — pierw-

szorzędna.
 

 

Nie užywajmy zagranicznych wód mi-
рга jących, mając

lepsze w Polscel WODA GORZEA MOR-
SZYŃNSKA i NATURALNA SÓL MOR-
SZYŃSKA niezastąpionym lekiem w
schorzeniach żołądka. jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości. Do nabycia w aptekach
i w składach aptecznych.

du po zamachu na min. Pierąckiego dził, że dekre* o obozach izolacyj— A
było duże, ale o ile reakcja jednostki
winna być natychmiastowa, to wszel
ka reakcja w organiźmie zbiorowym,|
a tembardziejwrządzie,winnana-
stąpić po namyśle i to głębokim, po
zorjentowaniu i zastanowieniu się.

Inaczej jest ona ślepą, czyni krzywdę
i pisanej sprawiedliwości i poczuciu

mych jest zerwaniem z tradycją są-
downictwa naszego, którą dotych-
czas chiubiliśmy się.

Na zarzuty te przedstawiciel rzą-
du p. wiceminister Siedlecki nie od-
powiedział, utrzymując, ze sprawa
obozu w Berezie należy do polityki
ogólnej rządu, co do której nie może

WYCH WIECZORÓW  NAJLEP-
SZYM PODARUNKIEM GWIAZD-
KOWYM jest prenumerata ciekawe- ,
| go dziennika lub czasopisma.
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Wodoleje. .
Wilno ma szczęście, Wilno za pieśni, wstańcie czyny moje!” Więc, dzie tylko jeden ale gruby, bo na ca-

czyna być modne, o Wilnie mówi)
znów cała Polska, Wilno sięga po
rząd dusz w całej kochanej ojczyź-|
nie. Przedstuletnia tradycja, pod-.
irzymana nowoczesną ambicją, za-
kwitła nowym pomysłem, który pękł

' nad zapomnianem miastem 1 wywo-
łał groźne eche od Pomorza do Ga-
licii, od Niemna do Warty. Pomysł
narazie wprawił w zdumienie, choć
miał „dźwignąć, uszczęśliwić”, nie-/
ma| „cały świat zadziwić”.

Dzwignąć, uszczęśliwić... Kogo?
Oto biednego inteligenta ze Zdzię-
cioła, który to inteligent wobec bra-
ku kultury, wobec jej niedosytu, po-
dobno z rozpaczy zabija cżas przy
zielonym stoliku z panem apteka-
 rzem, sędzią, jak to w swoim czasie
pisała p. Wanda: Dobaczewska.

‚ М „Zaułku” postanowiono wresz
cie wyjść z zaułka. Wiadomo, że za-
ułki wypełniają brudne, ciemne izby,

stacie z tych, co się składają na im-
ponującą cyfrę 7 milionów analfabe-
tów... Izby zatęchie, śmierdzące, wil
gotne, izby bez kultury. Ale pleśń
zeszłowiecznych murów pachnie nad
zaułkami twórczym romantyzmem i

Opita szampanem kultury Erwu-
za, podniecona niewyżytemi kom-
pleksami żądzy czynu, postanowiła
wznieść sobie pomnik caynem trwa-
łym, a niezatartym.  „Zgińcie me!

 

|kła natychmiast”. „Ani jeden przy-

zaczęły powstawać.
Najpierw przy dźwiękach gongu,

w świetle przyćmionych lampionów,|
zagryzając ciasteczka, $warzono 60-|
bie na pewnem zebraniu „o charak-
terze najbardziej towarzyskim”. W
Celi Konrada. Nie było ci tam prze-
wodniczącego, ani oficjalnego udzie-
lania głosu, a mimo to porządek był.|
„Wystarczało
$on$g, „a rozgańana publiczność mil-|

kry incydent nie zamącił wzorowe-
$o porządku”, opowiada nam p. Wan
da Dobaczewska w „Tygodniku Ilu-
strowanym'. (Dla informacji czytel-
nika: odbył się wtedy w Wilnie
Zjazd: działaczy kufturalnych z woje-
wództw wschodnich pod auspicjami
Erwuzy, pod protektoratem naczel-
nika Wydziatu z Ministerstwa W.R.
i O. P. i przy udziale zaszczytnym,
oczywiście dla Zjazdu, czionka Pol-
skiej Alkademji Literatury Karola
Irzykowskiego. Niecodzienne. zesta-
wienie: taki Jupiter i wiele kilko-
šwiecowych osramėwek).

Co do przebiegu owej assemblėe,
to informacje „Tygodnika“, aczkol-
wiek utrzymane w tonie ciepłym nie
są jednak ścisłe. Ze zebranie miało
„charakter najbardziej towarzyski”,
to możliwe, że popijano czarną kawę
z ptifurkami — niewątpliwe, że roz-
gadana publicznść miłkła natych-
miast ogłuszona udeqzeniem gongu—
nie dziwota, że „panował nastrój roz
radowanego zaciekawrienia" — przy  

jedno uderzenie w Ę

„ma to ostatnie powiedzonko? Jeśli

 

puśćmy, ale żeby sięobyło bez przy- liki po cał
krego incydentu, to, niestety, nie-
prawda. Incydent wyszedł wpraw-

łą Polskę. Incydent się nazywa: „Pro
iekt Izby Kultury".

Projekt wykiuł się w łonie Erwu-
zy, a kształt ostateczny nadał mu p.
St. Lorenz, konserwator wojewódz-
ki. Bodźcem do pomysłu była żądza
czynnego promieniowania, genezą |
nadprodukcja hiperkultury, z którą
rwuza nie wie co zrobić, celem —|

ratunek zapomnianych inteligentów,
którzy w miasteczkach rzną w kar-
cięta aż trzeszczy i zalewają się na-
lewiką z pękatych gąsiorów. Rozu-
miecie państwo? Nauczyciel z małe-
$o miasteczka czy zapadłej wsi, za-
orany po 16 — 18 godzin na dobę,
ma jednak czas na ika i „nosi
w sobie głód marzenia'! A jaki sens

ktoś odczuwa głód chleba, to wiado-
mo, że chce jeść, głód czynu, że chce
coś robić. A głód marzenia? To zna-
czy, że chce marzyć? Czy tak. Aże-
by więc umożliwić marzenia „odbior
com. kultury wyższego rzędu”, (bo
kulturę Erwuzy aczono nara-
zie tylko dla manė, wykoncy-
powano cały plan hydrauliczny tu-
dzież sieć irygacyjną pod nazwą
„Izba Kultury”.

Jakie byłyby jej zadania? Oto
„rozprowadzałaby żywą wodę (aha!)
po przez niezliczone kanały*) i kana-

*) Widocznie chodzi o Mushawiec i O-
gińskiego. Przyp, zecera,  

 sc LSA TTT

Kraju, który wchodzi
w orbitę Wilna, jako ośrodka uni-

wersyteckiego“. Jak to „żywa wo-

da” będzie płynąć, wtajemnicza nas

mag naczelny „marzenia“ 1 konser-
wator tej nowej pompy ssąco-tłoczą-
cej tudzież sprawcą faktyczny oma-
wianego projektu, p. St. Lorenz. Pro-

szę przeto zmobilizować całą swoją

cierpliwość i wnikliwość i spokojnie

przeczytać poniższy cudzy-słów.

A więc Izba Kultury ma za zada-

nie: „inicjowanie odczytów, audycyj,

koncertów, wystaw,  przedsta-
wień teatralnych. 2) pomoc w orga-

nizacji powsz, wykł. uniwer. 3) orga-

nizacja kursów i studjów  specjal-

nych. 4) pomoc w tworzeniu warszta

tów pracy naukowej i artystycznej,

muzeów, laboratorjów, bibijotek, sal

koncertowych, zespołów  muzycz-
nych i t p. 5) prowadzenie poradni
bibljograficznych oraz udzielanie in-

formacyj w sprawach naukowych i

artystycznych. 6) nawiązywanie kon
taktu między pracownikami w po-
krewnych dziedzinach i między u-

czonymi. 7) umożliwianie nabywania
książek na dogodnych warunkach
oraz wypożyczania książek z bibljo-
tek centralnych. 8) pomoc w poszu-
.kiwaniach archiwalnych. 9) ułatwia-
nie uczestnictwa w zjazdach, kon-

gresach, ważniejszych wystaw, przed

jeniach, koncertach i t. p. 10)
Organizacja zjazdu działaczy kultu-
ralnych i t. d. i t. d.”

zytelniku, czy nie jesteś olśnio-
ny ogromem zamiarów? Ta „żywa
woda”, nie tyle a, ile wóda, pę-
dzi wspaniałę kaskadą, z rozmachem

a szczegółowej ekspertyzie, co natu-

 

 i siłą wodospadu. Porywające, Abso-

‚ padużyć, wychodzą na światło dzien
ne nowe fałszerstwa, sięgające kolo-

salnej sumy przeszło 250 tys. zł.

Poza nadużyciami przy wymianie
starych blankietów weksiowych na
nowe, wyszły na jaw nadużycia w
księgowaniu pozycyj w księgach U-
rzędu ża kilka 'at wstecz.

Skonstatowano tysiące pozycyj
fałszywie zapisanych do ksiąg. j

Ustalenie ściślejszej sumy strat,
jaką z tego powodu poniósł skarb
państwa, nastąpi po zbadaniu ksiąś

ralnie potrwa czas dłuższy.

W związku z nadużyciami w U-
rzędzie Skarbowym, siedzi w wię-
zieniu 4 urzędników skarbowych:
jeden zwolniony za kaucjją, oraz b.
wójt z Rabsztyna, wypuszczony rów
nież na wolność za kaucją.

 

lutnie! — jak mówi na Pohulance
pani Wiera Gassgolder. Nie możesz
się, czytelniku, połapać, co należy
więcej podziwiać — fanlastyczność
| „prośramu'”, czy naiwność autorow,
którzysię łudzą iluzją, że ludzie we-
zmą się na lep tych pustobrzmiących
frazesów? Obie rzeczy są godne po-
dziwu: i fantastyczność i naiwność.
Bo pominąwszy już to, że niewiado-
mo, co miałyby robić dziesiątki orga
nizacyj społecznych, realizujących
zalkreślony program, z miuejszą co-
prawda autoreklamą, nieinniej sku-;
tecznie, wystarczy nieco zastanowie
nia, by się przekonać, że dia rzetel-
nego wykonania wszystkich pun-
któw projektu potrzeba byłoby ol-
brzymiego aparatu administracyjno-
biurowego. A o to chyba autorom nie
chodzi. Chyba nie są zwolennikami
tak spoiście pojętej etatyzacji kultu-|
ry? I to dla kogo? — Dla wybranych
wyższego rzędu? I cóż to za „wyższy
rząd'?

O, panowie artyści, literaci, Jaki
czujny, jaki sułstelny, jak dalece de-
likatny, jakiej dziwnej konstrukcji
jest ten sejmograf waszych dusz, sko
ro potrafi odczuwać „marzenia* i
„upragnienia“, „niedosyt” i „głód”
tylko „wyższych”, „wybranych od-
biorców kultury”, I dla takich klijen-
tów pracowaćby musiały uniwersy-
tety, politechniki, towarzystwa na-

ukowe, bibljoteki, konserwatorja, za
kłady wydawnicze, laboratorja, u-
czeni, alktorzy, nawet P. K. P. —
wszystko pod egidą lzby Kultury.

Izba Kultury, to byłby sztab, are-
opag, synhedryn, olimp, szczyty kul-
tury, elita elit, — a tamto conajwy-
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Znowu nadużycia. |Kio wygrał na ioier(i?
Żmudne śledztwow sprawie na- Ww RA ćniu ciągnienia HI klasy

dużyć w Urzędzie Skarbowym w ide „ys 6 wygrane padły na na-

Oikuszu ujawnia--coraz nowe sen-| __ ' 3 Ewa z
a “ 1 ciągnienie.

sage. 3 LL saras 80948. i
W: miarę wśłębiaria się w kulisy 20.000 zł. —— 60649.

10.000 — 86230 88476.
5.000 zł. — 47644 99835 103647.
2.000 zł. — 30953 59551 131196.
1.000 zł. — 75218 103847 107476 153632

166845.
500 zł. — 33406 38801 61262 46949 78810

83304 103252 129219 138281.
400 zł—20754 35993 45261 59069 54222

39838 74356 88692 92682 133760 143602.
300 zł. — 7438 11692 21788 35723 36458

24909 65741 70135 99736 122420 132973
134258 135385 144283 168259 168590.

II ciągnieni

100.000 zł. — 120717 157283 112737.
20.000 zł. — 133655 169914.
10.000 zł. — 49238 52805 171850.
5.000 zł. — 6412 78826 135217.
2.000 zł. — 27354 32910 40110 79527

1.000 zł —6272 20190 37022 51351 89875
00920 104560 121861 147280.

500 zł. — 1401 2252 46048 47208 63979
69661 119365 157018 166230,

400 zł, — 5210 6565 13077 22989 24613
29105 42641 45264 96521 103643 118442
138291 140342 144704 155271 161805 175944

300 21.—47938 57127 58098 61582 80383
81027 88188 9976 101212 109031 109574
112763 119281 120073 127378 131304 148235
154534 164188,

XNAORAN

żej samodzielne referaty wobec tego
gensztabu. Naprzykład, dyrektor P.
K. P. — referent od ułatwiania zjaz-
dów i kongresów, dyrektor bibljote-
= —referent od biblografji, i t. d.
it p.

Zrozumieć raożna dużo
żyłkę  społecznikostwa,
czynu, dobre chęci ale namiły Bóg,
panowie, po co zaraz zalewać się wo

dą frazeologii! To już lepiej gąsiory
opróżniać z nalewek.

W. Polsce jest około 25 proc. a-
nalfabetów, na Wileńszczyźnie odse-
tek ten jest chyba jeszcze wyższy, w
polityce oszczędnościowej tułają cię
pomysły wprowadzenia przymuso-
wych opłat szkolnych co równałoby
się zniesieniu przymusu szkolnego, a

rzeczy:

tu na cerclach „najbardziej towarzy- |
<kich' wileńscy kulturtrigerzy stwa
rzają sobie rzeczywistość urojoną,

Od kilku lat cegła po cegle opada
z wieży zamlkowej, bo niema pienię-
dzy na restaurację. Od kitku lat ża-
den literat wileński nie wyszedł z
zaułka „tutejszości” na szeroki go-
ściniec ogólnopolski, ale zato od kil-
ku lat trwa w ciasnym zaułku trom-
tadracki marsz na miejscu pod akom
panjament głośnych ów,
z hukiem strzelają rakiety poronia-
nychpomysłów. Oto, jakWilno pro-
mieniuje.

Nie chcę państwa martwić, ale
są grube podstawy do przypuszczeń,
że Tomasz Zan przewracasię 'w gro-
bie od takiej interpretacji -promie-

nistości. LECH.

i J
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"KRONIKA.
Poświęcenie"lokaiu Instytutu „Marianum,.

 

 
  

* czasowego

Wczoraj ogodz. 5 po poł w domu,
przy ul. Zarzecznej 16 J. £. ks. Ar-
cybiskup - Metropolita dokonał po-
święcenia nowego lokalu Instytutu
Królowej Korony Polskiej -„Maria-
num",

Przed: przybyciem  Arcypasterza
w lokalu zebrali się. przedstawiciele
duchowieństwa na czele z ks, prała-
tem Sawickim, delegaci różnych or-
ganizacyj katolickich i czionkowie
Instytutu. Arcypasterz, po przyby-
ciu, odprąwił modły, «poczem po-
święcił lokal. Po dokonaniu tego
aktu, Arcypasterz przemawiał do
zebranych, wyrażając wielką radość
z powodu pośiadania przez Instytut
własnego lokalu, w którym będzie
się koncentrowała talk pożyteczna
praca jak walka z porzognałją w
druku i propaganda: pism zdrowych,

prasy katolickiej Następie życzył
zarządowi i członkom Instytutu, aby
rozpoczętą działalność owocnie kon-
tynuowali.
Nowowyświęcony lokal składa się

z 8 pokojów i kuchni. W tem posia-
«la większą salę konferencyjną, w
której będą onganizowane rekolek-
cje dla pań, kaplicę z zakrystją, re-
tektarz, .5 cel i nowocześnie urzą-
dzoną kuchnię. W. celach obecnie
zamieszkuje 5 pań świeckich, które
prawadzą akcję zwalczania prasy
niezdrowej, propagując jednocześnie
pisma katolickie.

Otwarcie tego lokalu ;esi chwilą
przełomową w: życiu: Instytutu. *Po-
siadanie | i obszernego lokalu
umożliwia rozwinięcie intersywniej-
szej działalności.

m. r, S,

 

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Zacnmurzenie zmienne z przelot-

remi gdzieniegdzie deszczami. Ran-

kiem mglisto. W dalszym ciągu cie-
pło. Umiarkowane wiatry 7 kierun-

ków południowych, chwilami pory-

wiste.
DYZURY APTEK

Ох w mocy dyżurują następujące
apteki:

Juadziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 45
ltel. 10-98); Mańkowicza — ul. Pilsudskiejc
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to J14
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhbx-
rowska tu. 1; Seyrwindta i Turgiela —
wl. Niemiecka Nr. oras15 (tel. 9-22),
wszystkie n« przedmi prócz Śni

piszek.
NEKROLOGJA.

— Nabożeństwo żałobne za duszę
s. Ks. Zygmunta Lewickiego,
doktora Św. Teologii, kanonika ho-
norowego, inżyniera technologii, od-
będzie się dn. 17 grudnia, jako w
rocznicę Jego zgonu, w kościele
Św. Jerzego o godz. 7 wiecz. O czem
zawiadamia Komitet.

URZĘDOWE.
— Zmiany w Urzędzie Woje-

wódzkim. Na podstawie zarządze-
nia Ministerstwa. Spraw Wewnętrz-
nych nastąpiła AYO. w Wi-
leńskim Urzędzie Wojewódzkim, w
wyniku której został zniesiony Wy-
dział. Administracyjny, oraz utwo-
rzony Wydział Społeczno-Politycz-
ny, zamiast dawnego Wydziału Bez-
pieczeństwa. Dotychczasowy Wy-
dział Ogólny -został zwiększony
przez utworzenie w nim Oddziału
Administracyjnc-Prawnego. Na cze-
le Wydziału Ogólnego stanął p, Mi-
rhał Pawlikowski, naczelnik dotych-

Wydziału Administra-

cyjnego.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.|
— W sprawie list składek, Wo-

bec zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia organizacje społeczne a
w szczególności komitety rodziciel-
skie szkół powszechnych urządzają
przy pomocy t zw. list składkowych
zbiórki publiczne. W. związku z tem
starostwo grodzkie komunikuje, że
każda ista składkowa musi być
przedstawiona przed puszczeniem
jej w obieg starostw, które na li-
stach robi właściwe adnotacje w
celu zapobieżenia nadużyciom, ja-
kie mogłyby na tem tle powstać.
—W sprawie pozwoleń na broń.

Dowiadujemy się, że w roku bieżą-
cym termin składania podań o prze-
dłużenie pozwoleń na broń nie bę-
dzie prolongowany. Upływa on z
dniem 31 grudnia r. b. Diaiego też
zainteresowani winni w tym termi-
nie złożyć odpowiednie ania do
starostwa grodzkiego. Złożenie po-
dania po tym terminie pociągnie za
sobą skutki karne.

SPRAWY SANITARNE.
— Badanie cen artykułów spo-

żywczych. Władze zarządziły w
esie przedświątecznym szczegó-

iowe zbadanie cenników w sklepach
spożywczych, jatkach mięsuych, pie-
karniach, wędlimarniach, mleczar-
niach i t. p., które rozpocznie się z
dniem 17 b. m. Obecnie przepro-
wadza się inspekcję sanitarną we
wszystkich sklepach spożywczych,

„EB Bezpłatne kąpiele. Że wzglę-
dów sanitarno-higjenicznych, celem
udostępnienia kąpieli bezrobotnej i
biednej ludności, magistrat postano-
wił wydzierżawić faźnię Agresta.
Z bezpłatnej kąpieli korzystać będą
również pensjonarjusze zakładów i
przytuików miejskich oraz dzieci
szkół powszechnych.

Z MIASTA.
— Pisarz litewski w Wilnie,

Bawiący w Wilnie przewodniczący
dramatycznej sekcji związku litew-

ich pisarzy w. Kownie, L. Gira,
odbył szereg narad z miejscowemi
litewskiemi czynnikami %uituraino-
oświatowemi, przyczem zywo inte-
resował się życiem  artystyczno-
pisarskiem Wilna. L. Gira zwiedził
miasto, zapoznając się z jego histo-
rycznenii zabytkami, Gość ikowień-
ski byi podejmowany przez zrze-
szenia litewskie.

SPRAWY KOLEJOWE.

iecznych, o którym wczoraj do-
nosilismy, jest następujący: Odjazd z
Wilna g. 21,55, przyjazd do War-
szawy 1.05. Odjazd z Warszawy g.
21.50, przyjazd do Wilna 6.20. Po-

1, u i LII klasy ‚
— Przesyłki żywnościowe w okre-

sie przedswiątecznym
Okręgowa K. P. w Wilnie podaje do
wiadomości, że za zgodą minister-
stwa komunikacji w okresie przed-
świątecznym, {. 1, od 16 do 24 gru-
dnia rb., przewóz artykuiów żyw-
nościowych w przesyłkach drobnych
zarówno pośpiesznych, jak i zwy-
czajnych będzie się odbywać w
|miarę możności pociągami osobowe-

mi, bez pobrania za to 25 proc. do-
płaty. Wyjątek stanowią przesyłki,
których poszczególne sziuki ważą
więcej, niż 50 k$., oraz takie arty-
kuły, które mogłyby zamoczyć, za-
nieczyścić lub uszkodzić bagaż lub
inne przewożone razem towary.

—Pługi odśnieżne. Z polecenia
dyrekcji kolejowej na główniejsze

dostarczono pługi odśnieżne,
stację Wilno sprowadzono motoro-
wy pług odśnieżny.

SPRAWY PODATKOWE.
— Spłata zaległych naieżności.

Dowiadujemy się, że miarodajne
władze zezwoliły właścicielom ta-
ksówek na spłatę zaległych należ-
ności na państwowy fundusz za lata
1931-32 i 1932-33 w ratach po 5 zło-
tych miesięcznie, pod warunkiem
jednak terminowego tnszczenia
opłat bieżących.
= Podatek wojskowy. Zostały

już rozesłane nakazy płatnicze na
podatek wojskowy wszystkim płat-
[nilkom tego podątku. Termin płat-
ności upływa w ciągu 30 dni od
daty otrzymania nakazu Po tym
terminie .przeprowadzana będzie
egzekucja. mleczarniach, wędliniarniach it. p.

 

D. G. WODEHOUSE. 53)

— Rozkład jazdy pociągów świą-

ciąg będzie się składać z wagonów

Dyrekcja

odcinki kolejowe węzła wileńskiego
Na

 

— Rada Towarzystwa Prawni-
czego im. lśnacego Daniłow:cza za-

| wiadamia, že dnia 18 grudnia r. b.
! о godzinie 2U-e, odbędzie się w gma-
| chu Sądów, Mackiewicza Ni. 36, w
| pokojach adwokackich odczyt Leona

|Sumoroka na temat: „Wpływ teorji
| realistycznej na Polski Kodeks Zo-
| bowiązań”.

Goście mile widziani.
— Amatorski teatr robotniczy.

Dziś staraniem sekcji teatralnej
Chrzesc. Uniwersytetu Robotnicze-
go odbędzie się  przedsiawienie

amatorskie p. t. „Gwiazda Syberji”,
iramat w 4-ch aktach Leopolda Sta-
rzeńskiego. Przedstawienie odbę-
dzie się w saii przy ul. Metropoli-
talnej Nr. 1 o godz. 6 m. 50 wiecz.

SPRAWY ROBUfNICZE.

— ŻZatarg garbarzy zaostrza się.
Prowadzone narady w sprawie zaże-

gnania zatargu wśród garbarzy wi-

leńskich narazie nie dały żadnego

rezultatu Robotnicy garbaiscy ob-
stają przy swych żądaniach, zaś

właściciele garbarnr nie chcą się
ma nie zgodzić. W związku z tem

kilka garbarni narazie jest nieczyn-

nych. Inspektorat Pracy wszczął

energiczną akcję w kierunku pogo-
dzenia stron,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Ponowne żądania studentów

żydów wgminie żydowskiej. W dniu

wczorajszym po raz czwarty nasłą-

piła blokada w żydowskiej gminie
wyznanionewj, urządzona przez gru-
pę studentów żydowskich. Studenci

żydzi wdarli się de lokalu gminy,
gdzie usiłowali wymusić na prezy-
djum zarządu przyznanie um zapo-
móg i subsydjów na opłacenie czes-
nego w Uniwersytecie Stefana Bato-

rego. Po opuszczeni: bez rezultatu
śmachu gminy, kilkunastu studen-

tów udało się do prezesa gminy

Zajdsznura i członka zarządu Kruka,

u których interwenjowali w tej

sprawie. Rozmowa była dość gwał-

towna, gdyż Kruk dostał aiaku roz-
stroju nerwowego i zemdlał, W
związku z temi awanturanii miejsco-

we władze zajęły się sprawą stu-
dentów żydowskich.

i Z ZYCIA STOWARZYSZEN.

Na lamach „Dziennika Waleūskie-

go” ukazywały się artykuły opisują-

ce uroczystości rekoncylacji oraz
najwspanialszą, rzewną i wzniosłą

uroczystość otwarcia naszej świąty-

ni franciszkańskiej. Byla tez wzmian

Ka o restauracji dwu naw i zaopa-

trzeniu koscioła w prymitywne uten-

sylja kościelne, tak by mośgiy odpra-

wiać się nabożeństwa.

Zdziwienie  ogarniało. szerszy.
ogół mieszkańców m. Wina, gdy

wchodząc w progi świątyni obaczyli

ją już w części odrestaurowaną.Nic

w tem dziwnego, gdyż roboty resta-

uracyjne były prowadzone od dłuż-

szego czasu. Jednak pragniemy pod-
kreślić jedną rzecz, a mianowicie, że

remont prowadziliśmy nie z włas-

nych funduszów, gdyż takowych nie
posiadamy zupełnie, ale kosciół nasz

odrestaurowany z ofiar... oliar lud-

ności wileńskiej, a nawet i całej

Polski. Mieszkańcy m, Wilna na apel

rej, zamkniętej przez lat siedem-
dziesiąt, a temsamem zniszczonej,

pośpieszyli chętnie z pomocą, skła-
dając na ten cel ofiary. Z poza gra-

nic miasta Wilna również napłynęły
ofiary. I z tych to ofiar serc kato-

lickich przeprowadziliśmy remont
świątyni oraz kupiliśmy najkoniecz-
niejsze sprzęty kościelne, sióre słu-
żyć mają do odprawiania nabo-

żeństw.

Nawa zaś środkowa przedstawia

narazie smutny i przygniatający wi-

dok. Niestety, stać tak musi, aż do

wiosny, gdyż w obecnej chwili robót

rozpocząć niemożemy. Kasa bowiem

nasza się wyczerpała i świeci pu-

stkami. į
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leatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Popołu-

| dniówka. Dziś o godz. 4-ej „Hamlet“ arcy-
dzieło literaiury dramatycznej W. Szekspi-

"ra, który w opinji publiczności zdsbył pelny
| -vkces. Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. Bej w da'szym cią-
gu świetna komedja współczesna „Kwiec'-
ta droga“ W. Katajewe, Rez;rer J. Bo-
necki Dekoracje pomysłu W. Makojnika.

Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Kwiecisla
droga”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Gri-Gri*
po cenach propagandowych. Dzis o £. 8.15
wiecz. po raz ostatni egzotyczna operetka
iincke „Gri-Gri', posiadająca piękne me-
sodje, oraz interesującą treść. W akcie Ill
efektowne tańce i ewolucje („Carioca” i ta |
niec nadpowietrznyj. Ceny propagandowe.

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“
Dziś o g. 4 pp. po cenacn propažandowych
inelodyjna operetka Zellera „Ptasznik z Ty-
iolu* z J. Kulczycką i K. Dermbowskim t
zolach głównych. Ceny propagandowe. |

„Zemsta Nietoperza”* We środę
wchodzi na repertuar. piękny wartościowy
ttwór muzyczny J. Straussa „Zemsta Nie-|
*.perza” w pierwszorzędnej obsadzie z J.“
Kulczycką na czele. Do operetki tej przy-
gotowano nową efektowną wystawę. Opra-
ctwanie reżyserskie M. Domosławskiego. |

— Dzisiejszy poranek symioniczny w,
,Lutni”. Dziś o g. 12.30 pp. V-ty poranek
symfoniczny, poświęcony twórczości P.
Czajkowskiego. Udział bierze Wil. Orkie-
sira Symfoniczna pod dyr. A, Wyleżyń-
skiego, oraz wybitna pianistka Adela Bay.
Program zapowiada Suitę „Dziadek do
trzechów”, Fantazję „Romeo i Julja”, oraz
koncert fortepianowy L

Objazdowy — dziś

 

— Wileński Teatr
w Święcianach gra arcywesołą łarsę ame-
zykańską p. t. „Dzień bez kłamstwa”, jutro
— w Podbrodziu.

— Wieczór muzyczny w Konser-
watorjum. We wiorek, dn. 18 b. m.
odbędzie się tercjałowy popis mu-
zyczny,uczniów i uczenic Konser-
watorjum Muzycznego w Wilnie w
lokalu własnym przy ul. Końskiej
Nr. 1. Obfity program obejmuje po-
pisy klas: fortepianu, skrzypiec,
śpiewu solowego i chóralnego, in-
strumentów dętych.

Początek o $. 8 w. Karty wstę-
pu w sekretarjacie Konserwatorjum 
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Z klasztoru 00. Franciszkanów w Wilnie.
PODZIĘKOWANIE.

nasz do odbudowy świątym prasta- nich.

od g. 4—7 w.

Mamy jednak nadzieję, że, jeżeli

Bóg dotychczas nas nie opuszczał, a
Jud wileński chętnie składał krwa-

wicę swej "pracy dla Boga, to też
Bóg nas nie opuści nada. + skłoni serca katolickie do dalszych ofiar.

Dzis więc niech nam wolno bę-!

dzie złożyć serdeczne, a gorące po- domu dla chorych nerwowo i sanatorjum

i im t { ala warjatów.dziękowanie wszystkim tym, którzy | "ad dania Wiki! Goni
ae: „akisolwiek sposób przyszli nam|
z pomocą w odnowieniu koscioła —

wszystkim składamy z cateżo serca:
Bóg zapłać. Tak Bog wynagrodzi

|Wam za Wasze dobre serca, boście
dla: Niego i dła Jego chwały złożyli

ofiary.
My zaś modlimy się za wszystkich

| Specdawótyi codziennie, a raz w

| miesiącu w tej intencji odprawia się
Msza św, W Boże Narodzenie zaś.

na intencję ofiarodawców m. Wilna
odprawimy osobno uroczystą sumę

o godz, 1U-tej rano i błagać będzie-

my Boga o błogosławieństwo dla

P. S. Jak wyżej wspomnieliśmy

fundusze nasze wyczerpały się, a

mury głuche zdałoby się czemś oży-

wić, dopóki organ nie stanie. Mamy

więc gorącą prośbę i z nią zwraca-

my się do mieszkańców: m. Wilna.

Potrzeba nam koniecznie fisharmo-

nji—może ktoś ma starą, ale jeszcze

zdatną do grania i może zechciałby

uczynić z niej ofiarę dla kościoła,

lub też odstąpi za pewnem wynagro-

dzeniem. Gdyby nasza prosba dotar-

ża, do serc szlachetnych i ktoś zain-

teresował się nią prosimy gorąco o

zwrócenie się do nas w celu poro-

zumienia. nasz OO. Fran- 
CHlał350 Służkiedziecha PudarRelefiofmana |

Tu pokazał swój palec bez tego ważnego ostatniego

ciszkanie, Trocka 14, Wilno.

- Stępniewski,

"1205: „Jak należy się obchodzić z mle-
| „iem” — odczyt.

00. Franciszkanie w Wilnie.|

  
 

 

M cierpieniach reumatycznych, podagrze, bėlach

nerwowych i głowy, grypie i przeziębieniu oddają

tabletki Togal dobre usługi. Tabletki Togal

przyn oszą ulgę w tych cierpieniach.

Do nabycia w najbliższej aptece.”

ROŻNE.
—Podziękowanie. Gorące „ó% zapłać”

wszystkim paniom Wincentynkom, które z

poświęceniem zebrały trochę groszy na

chleb i opał dla najbiedniejszych, kwestując

dnia 8 b. m. zebrały 486 zł. 80 gr. Wydatki

wyniosły 27 zł. 94 gr., netto pozostało 458

zł. 86 gr.

Zarząd Rady Centralnej Stow. Pań Mi-

łosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dz. Wil”

Miła Łopacińska zł. 1-gr. 50 na powo-

dzian.

Michalina Zapaśnikowa zł, 4 na Wigilje

dla inteligencji bezrobotnej.

Bezimiennie zł. 10 na

najbiedniejszych.

 

 
gwiazdkę dla'

iekarzy.

SPORT.
Walasiewiczówna i Weissówna

laureatkami PZLA.

WARSZAWA (Pat). Zarząd PZLA

na swem  ostatniem  posi iu

uchwalił nadać nagrodę za najlepsze

wyniki w lekkoatletyce w 1934 r.

równorzędnie 2-m świetnym naszym

zawodniczkom Walasiewiczównie i

Wieissównie. W 1934 r. Weissówna
2-krotnie poprawiła rekord świato-
wy w dysku, Walasiewiczówna zaś

zdobyła mistrzostwo šwisia na 60

mtr. i kilkakrotnie poprawiła re-

kordy świata w innych biegach.

Przy zatruciu, wywołanem  zepsutemi

potrawami, jak również alkoholem, zastyso-

wanie naturalnej wody. „Franciszka-Józefa"

jest środkiem pomocniczym. Pytajcie się
36319
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Z za kotar studjo.
Z ZA KOTAR STUDJO.

Polskie melodje i polskie tańce.

Koncerty muzyki polskiej iak chętnie |

widziane w programach Polskiego Radja

przez słuchaczów, jako najbardziej odpJ-

wiadające sentymentowi i nastrojowi każde

fo Polaka słuchane są równiez ciekawie

dla barwnego folkloru przez słuchaczów za-

oranicznych. Koncert polskich melodyj i

solskich tańców nadawany przez warszaw-

ssą radjostację w dniu 1b-tym grudnia o

godz. 20.00 transmituje również Berlin. Au-

dvcja wykonana będzie przez Zespół Ludo-

wy Orkiestry P. R. pod dyr. Władysława

Mącury z przyśpiewkami Andrzeja Bo-

guckiego.
Audycją tego typu będzie również

wcześniejszy koncert o godz. 17.00 w wy-
konaniu Chóru Warszawskich Kół Śpiewa-
czych pod dyr. Wincentego Janiszewskie-

go z udziaiem Maurycego Janowskiego,
który wykona kilka piosenek.

„Trzy domy w „Teatrze Wyobraźni”.
Teatr Wyobraźni w dniu I6-ym gru-

dnia wystawia o godz. 18.00 komedję ory-
ginalną zradjofonizowaną podług autorów:
Kaula Anerheimera, Heltai i Roeslera. Jest
to doskonała komedja, w której znajdą słu-
chacze trzy obrazki: z domu rodzinnego,

towany do Berlina.
koncert orkiestry

jaki nadaje
jazzowejRadjowy

radjostacjaHenryka Warsa,
wi a w dniu 16 grudnia (j. w nie
dzielę o godz. 22,30 transmituję oprócz roz-
głośni polskich, broadcasting berliński W
koncercie refreny śpiewać będzie Aston i

pozatem kilka utworów na
dwa fortepiany wykona Roessner i Wars.

Polskie Radjo Wiino
Niedziela, dnia 16 grudnia.

9.00—9,50: Czas. Pieśń. Muzyka. Gi-
mnastyka. Muzyka. Dzien. por. Muzyka.
Chwilka pań domu. 10.00; Muzyka skandy-
uawska (płyty). 10.30: Nabożeństwo. 11.57:
Czas. 12,00: Hejnał. 12.03; Wiad. meteor.

12.15: Poranek muzycz-
ny z Filharmonji. 14.00: Godzina życzeń
ipłyty). 15.00: „Czy zwierzę może żyć bez
wapna i fosforu?" — odczyt. 15,15: Audy-
cja dla wszystkich. 16.00: Recytacje pro-
ży. 16.20: Recital skrzypcowy. 16,45: Ła-
magłówki 1700: Pięśń ludowa w artyst.
opracowaniu. 17.50: „Nowe książki o no-
wym świecie”. 18,00: Słuchowisko: „Trzy
domy". 18.45: „Młodzież polska na wy-
chodźtwie u schyłku XIX w. — odczyt,
19.00: Koncert organowy z Akwizgranu.
19,35: Muzyka z płyt. 19.47: Feljeton
aktualny. 20.00: Polskie melodje, polskie
tańce (tr do Berlina). 20.30; Archentina
na płytach. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce? 21.00: „Na we-
sołej twowskiej fali. 21.30: Wiad. sport.
ze wszystk. Rozgł. 21.45: Pogad. radjotechn.
22.00: „Kostusia“ — pog. mejszagolska L
Wołłejki. 2215: „Gatki na podatki“ —
obrazek-słuchow. 22,30: Muzyka taneczna
z» studja. 23,00; Wiad. meteor. 23.05—
23.30: Muzyka taneczna.

ы ać sigis

Poniedziałek, 17 grudnia.

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań 

stawu, poczem

domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Pogad.

"lei M. Janowskiego.

WYPADKI.
— Ziamanie nogi. A. Krzemowski (Za-

walna 53) spadł z okna l piętra i złamał

zrawą nogę. Skierowano $0 do szpitala

żydowskiego. у
— Zły środek na robaki E. Cedrow-

ska (Krzywa 33), usłuchawszy rady sąsiadki,
przyjęła jako radykalny środek na robaki

mieszankę jodyny, octu, walesjany i t. P-

kutkiem czego zatruła się. Odwieziono ją

do szpitala św. Jakóba. х
— Policjant spadł z konia i złamał

nogę. J. Stankiewicz (Nowoświecka 22),

posterunkowy policji konnej, „udając się

konno na ćwiczenia przy ul. Konarskiego,

skutkiem pośliźnięcia ię konia. spadł na

bruk i uległ złamaniu lewej nogi. Stankie-

wicza skierowano do szpitala św. Jakóba.

Opuściła dom i dwoje dzieci. Wł

Dunowska (św. Michalski 3). będąc w cięż-

kiej sytuacji materjalnej, zbiegła z domu,

pozostawiając na pastwę losu dwoje dzieci,
a-letniego chłopca i 2-letnią dziewczynkę,

przyczem zostawiła kartkę z wiadomością,

że do domu nie wróci.

a gi"

Trzy razy „sto tysięcy
trzeciejW ostatnim dnid  ciągniewa

trzyklasy loterji zostały  wylosowane

słówne wygrane po 100.000 zł.
Los zrządził, że dwie wygrane padły w

Warszawie na Nr. 120.717 i na Nr. 172,737.

Posiadaczami tych numerów jest kilka nie-
zamożnych csób, mieszkających w dzielni-

cy wolskiej i dwuch drobnych kupców #
Łowicza. С

Trzecie 100.000 zł. padło na Nr. 157.289.

DTdowę tego losu posiada p. Emilja uz

Przesław koło Dębicy, jednę zaś ćwiartkę

p. H. J. z Radomia, którywysłał kolekturze

należność za nią dopiero w pierwszym dniu

ciągnienia. Tym razem udało mu się, lecz

zasadniczo tego rodzaju opóźnieniemoże

doprowadzić do wielkich trudności przy
:ealizowaniu wygranej, z

Dlatego też wszyscy winni pamiętać o

tem, że losy do czwartej klasy należy od-

nowić do dnia 31 grudnia r. b. pó
Ostatnia ćwiartka losu Nr. 157.289 jest

w posiadaniu jakiejś tajemniczej osoby;

zdaje się że z Sambora, która nie pozosta-

wiła ani swego nazwiska ani adresu.

W Wilnie padł również całyszereg

wyśranych po 20.000, 10.000, 5.000 zł., nie
mówiąc o mniejszych.

Wiad: „meteor. 12.10: Muzyka lekka i tan.

13.00: Dzien. poł. 13.05: Utwór Saint-Saen-

sa. (płyty). 15.30: Wiad. eksport. 15,35 Codz.

odc. pow. 15,45: AD:

„18.00: 8 й
tewskich spraw aktualnych. 18.15: Recital
fortep. 18.45. „Nad Gopłem” poś. dla dzie-
o AA JJ 19.30: „Bawełniana

19.45: BOK: na wtorek.

19.50: Wiad. sport. 19.56: il. wiad. sport:

20.00: Koncert populatny.. 20.45: Dzien;

wiecz. 21.00: III koncert historyczny muzyki

golskiej. 21.45; „Życie na granicy lądów”.

2200: Skrzynka pocztowa Nr. 342. 22,15:
Lekcja tańca. 22.35: „Chopin dla wszyst-

kich” audycja z udziałem Stanisława Szpi-

stolica Polski"-

nalskiego i Witolda Hulewicza: 23.00: Wiad. * L.O.P.P. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: „neteor. 23,05; Muzyka taneczna.

pWERS DRZE AE ZATOCEAA OT a a

— Co ty w robisz, czy mieszkasz tutaj stale? -— spytał pan Cootes

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

5 WITOLDA DOLINSKIEGO.
Pan Čoo:es, nie oczekujący tej demonstracyjnej czułości, zachwiał

się niecc pod jej napo:em, lecz opanował sytuację na tyle, ze oddał
uścisk z dawnym ogniem. Serdeczność ta zachwyciła go lecz i zasko-
czyła. Żyła w nim jeszcze pamięć słów wypowiedzianych przez damę
przy rozstaniu, nie ocjentował się bowiem, jak rychło kobiety zapominają
i wybaczają i że przeczulona dziewczyna, podrażniona jakąś wyimagi-
nowaną krzywdą, może nazwać mężczyznę wstrętną małpą, a mimo to
zachować dla uiega w głębi serca dawną miłość i przywiązanie. Poca-

łował serdecznie miss Peavey.
— Lizo—rzekł z ferworem—jesteś jeszcze ładniejsza, niż dawniej.
— Zachowujże się przyzwoicie— rzekła skromnie miss Peavey.
Stado beczących owiec cskortowanych przez pewnego siebie psa

i paru przedziawicieli miejscowego ludu, ołało przerwę w wymia-

nie tych czułości; gdy ten orszak przeszedł, oboje byli już bardziej uspo-
sobieni do spokojnej rozmowy w sensie praktyczniejszym, do opowiadań

o nieznanych wzajemnie przyżyciach czas rozłąki.

— Skądże się tu wziąłes, Ed? — spytała powtórnie miss Peavey.
-— Tak cię dziwiłam, zobaczywszy cię na drodze, że aż mnie zamwoczyło.

Nie chciałam wierzyć, abyś mogł znaleźć się tutaj, tak daleko od mo-

rza. Co ty turobisz?Masz wakacje, czy też nie pracujesz już na okrętach?

— Tak, Lizo — rzekł ze smutkiem pan Cootes. — Musiałem dać

temu spokój. 4-803  

opowiedziai o przykrem zdarzeniu. Współczucie towarzyszki podziałało

jak balsam na jego zranioną duszę. о

—To są ryzyka profesji — rzekł pan Cootes z goryczą, obejmując
jej wiotką kib'ż. — W, każdym razie to mię czyło. Próbowałem po-

tem parę razy, ale nie mogłem poradzić kartom i musiałem dać spokój.

Ach, Lizo—rzekł pan Cootes z uczuciem—nie miałem zupełnie szczęś-

cia od chwili, gdyś mnie opuściła. Miałem pecha na całego. Gdybym

był przelazi pod drabiną w piątek poto, aby zbić lustro nad kupą czar-

nych kotów, ne byłoby mi gorzej.
— Biedny chłopaku!
Pan Cootes skinął ponuro głową.
— Źle jest — rzekł — i niema co. Nie dalej jak dziś po południu

miałem takiego pecha, że to aż.. Lepiej znesztą o tych kłopotach nie

gadać. Co ty teraz robisz, Lizo?
— Ja? O, mieszkam tu medaleko.
Pan Cootes poruszył się niespokojnie.

— Wysztaś zamąż? :
— Nie! — krzyknęła gwałtownie miss Peavey i rzuciła nań czułe

spojrzenie. — Zdaje mi się, że wiesz, Ed, dlaczego.
— Nie myślisz chyba... nie zapomniałaś o mnie?

— Jakżebym mogła cię kiedy zapomnieć, mój Edziu! :

— No, bo zdawało mi się... jakoś mi się zdawało, że gdyśmy się
ostatni raz widzieli, bardzo byłaś niedobra dla swego Edzia...

Byla to pierwsza aluzja do nieporozumienia jakie między. nimi
zaszło, a policzki miss Peavey zabarwiły się delilcatttym rumieńcem.

Furda: — powiedziałi — Zapomniałam o tem na drugi dzień,

; L. Z

Byłam wtedy wściekła, przyznaję, lecz gdybyś był tylko przyszedł do.

mnie nazajutrz rano, Ed... r

W milczeniu przemyśliwali oboje nad tem, cj» mogło było się stać,

po chwili, Czy wyc: fałóś się z roboty? $

— Nie, szańowny panie. Biorę udział w grze, przy której stawki

warte są trudu. Ale do licha — rzekła z żalem miss Peavey. — Boję się,

czy dam sama radę. Ach, Edzio, śdybyśmy tylko mogli pracować razem,

iak w dawnycn czasach.
— O co chodzi?
— Brylanty, Edziu, naszyjnik. Raz go tylko widziałam, aie to wy”

starczy, Nie widzałeś lepszych szkiełek w życiu, Ed. Warte sto tysięcy

papierków jak jeden grosz.
— Naszy,nik! — krzyknął pan Cootes.
— Ty słuchaj, Edek, jak ja gadam. A żebyś wiedział, jaka to wy*

goda gadać znowu po amerykańsku, to tak jakbym zdjęła ciasne buty.

Jadę teraz na wysokim koniku. Robię damę z natchnieniem, Pamiętasz

w dawnych czasach parę razy to robiłam. Zaraz jakeśmy się poprztykali,
postanowiłam przespacerować się znowu starym Atlantykiem, pewnie ż
przyzwyczajenia albo co. W. każdym razie pojechałam i po niecałych
dwóch dniach trafiła mż się największa gratka z tą damą od naszyjnika. 

!

i
| — Cóż ty znowu?

Dama zakochała się poprostu we mnie...
— (Całkiem się jej nie dziwię! — szepnął pan Cootes z oddaniem.

No, nie przerywajże mi teraz — rzekła miss Peavey, dając mu
czułego klapsa. — Gdzież to stanęłam? Aha. Otóż ta lady Konstancja
Keeble...

— Co!

— Lady Konstancja Keebie? р

— Tak się nazywa. Siostra lorda Emswortha, co mieszka tam, o, w
swoim majątku Blandings Castle. Nie chciała mnie puścić i od chwili wy-

lądowania ciągle byłyśmy e 1 jestem z wizytą w zamku.
Bai +  
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L„DZIENNIKYWILEŃSKI" 4:
Rdministracja!' „Dz. W.* przyjmuje ogłoszenia od 9 do 6 pp.

dziennie. — Mostowa 1, tel. 12-44.

MOWY

L
L
U
U
E

KALENDARZ 1935 R. CENY NISKIE.

 

W każdej rodzinie w dniu tym

składa się nawzajem podarki, cho-

szych do najstarszych — wszyscy
oczekują kochanego drzewka.

Każdyz członków rodzi-
ny—bodaj że przez cały rok6 “

k J myśli o tem, ażeby w tym
Ž | dniu uroczystym obdarzyć
DE swych najdroższych.

Ten grosz dajcie w
przedświątecz-

nym do rąk pp. kupców.

E Ti Naležy zatem pamietač do-
| brze, iż przez REKLAMĘ
T GWIAZDKOWĄ zdobywa się

i —-— jaknajwiększą ilość klijen-
Z cze ” tów.

A
SKI" dzięki wielkiej poczytności, daje

gwarancję skutecznego zamiesz-

Polski” Sklep .Materjałów Piśmiennych „ELEONORA” u. s
POLECA: Pocztówki świąteczne — Ozdoby ch'inkowe.—Bilety wizytowe | karty do gry

UDmenasan AA S,

odzinų .
sze. Od naj młod-

bez przerwy Go*

U
T
I

—l o

Boa
WILNO,

-TO JAŃSKA 1.

ZABAWKI.

—0o

Szukam

2 KRAJ
Nagła śmierć b. prezydenta m.

SŁONIM (Pat). Z Woikowyska; Rogalewicz pełnił
donoszą, że 15 b. m. o godz. 9 rano| tarjusza w Wołk:
zmarł nagle we własnem mieszka-|
niu ś. p. Kazimierz Rogalewicz,|
pierwszy długoletni starosta i prezy-
dent miasta Grodna. Ostatnio ś, p.

Ubezpieczalnia gro

gdyž cieszył się
| szacunkiem.

lekarzy.

strajkiem lekarzy  grodzieńskich,, 5-ciu specjalistów
Ubezpieczalnia Społeczna rozpisata  gologa, chirurga,
konkurs na 6-ciu lekarzy domowych nika i wenerologa)
w: Grodnie, 2-ch w Suwałkach, 2-ch'

W. pierwszej połowie b. m. zrze-: nieruchomości
szenia kredytowe i banki wystawiły | sprzedane po nisłk
na licytację 76 majątków i folwark., | licytacje odbędą s
położonych na terenie województwi 17 do 22 b, m.
„północno - wschodnich. Wszystkie|

iż rozpoczęły się wielkie przedšwią-
teczne połowy 1yb w tamtejszych je-| dziewają się dost:

MUST ZKE

PAN
ŁAC

Dziś OSTATNI
DZIEN

Następny program: Monumentalne a

jego wywołała wielkie

dzieńska w poszukiwaniu

Licytacje majątków ziemskich.
ziemskie

Połowy ryb w jeziorach Wileńszczyzny.
Z pow. brastawskiego donoszą,! rach pow. wileńsko-trochkiego.

Rybacy jezior Wileńszczyzny spo-,

rozpocznie się połów ryb w jezio-| klg. różnych gatunków

„JEJ WYSOK

flimowe, które wywołuje zachwyt I zdumienie 49
ce sceny batalistyczne. Fascynujące walki w górach. Najczarownielsze zakątki świata na ekranie.

rol. gł. Viima Banki, Louis Trenk, Michal Varkony.

u.
Grodna.
obowiązki no-

ówysku. Śmierć
wrażenie,

on powszechnym
i

 
Ё

W. związku z trwającym nadal w Augustowie, 1-go w Sokółce oraz
(okulisty, laryn-

ginekologa-położ-
w Grodnie.

zostały
iej cenie, Dalsze
ię w terminie od

arczyć na rynek.
ziorach. Również z dniem 17 b, m., wileński i zamiejscowy około 3 tys.'

ryb.

PJ

 

rcydzieło

w

| cach Dryssy w ciągu nocy onegda;

| dencja niejednolita.

{ &а listów przeważnie utrzymana.

 

OSC CAŁUJE”. JANET GAYNO
i HENRI GARAT.

BUNTOWNIK”

   

    

   

   

 

   

   

   
   

    

  
    

    

 

Wielka śnieżycarw
okolicach Dryssy.
Z Dzisny donoszą, iž w okoli

szej szalała niebywałych rozmiaró
śnieżyca. Silny wicher powywra
kilkadziesiąt drzew i słupów, przy
czem pozrywai dachy i strzechy
zabudowań gospodarskich 1 miesz
kalnych. :

Echa požar м31 Issajewicze.
Jak ustalono, w: wielkim pożarz

w Issajewiczach, pow. słonimskiego
pastwą ognia padło 10 dcmów mie
szkalnych, 28 stodół, 8 obór i 2
chlewy z inwentarzem żywym i m
twym. Straty .ogólne wynoszą
100.000 zł. Zorganizowano: komit
pomocy pogorzelcom.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgi

143,82—124,13—123,51. Berlin 212,80—213,
-211,80. Gdańsk 172,82—173,25— 172,39:

Holandja 358,30 — 359,20 — 357,40. Londy'
26,22—26,35—26,09. Kabel 5,30—5,33—5,27
Paryż 34,931/»s—35 02—34,85. Praga 22,1
2217 —22,07, Szwajcarja 171,62— 172,0:
171,19. Włochy 45,30—45,42—45,18. — Ten

Akcje: Bank Polski 94. Lilpop 10,10,
Papiery procentowe: Budowlana 45,75—

45,50. Inwestycyjna seryjna 119. Konwer”
syjna 66. Dolarowa 72,50. Dolarówka 53,40.
Stabilizacyjna 68,50—68,25—68,38 i drobne:
68,75—68,63. — Dła pożyczek niejednolita:

Peczątek
o 2-ej.

NARODOWE) Imponują“
(KRWAWE POWSTANIE|

Na nadchodzące Święta od i.l 35 r. 3—4 pok. Bajeczne widowisko, które olśniewa każdego.
mieszkania ze wszel-
kiemi wygodami za
miastem (Antokol lub

Mydła toelatowe, Perfumy najmodniejszych zapachów,
ody kwiatowe | kolońskie na wagę | w flakonach.

Puderniczki, manicury, przyrządy do golenia I wszelką7. SYN KIŃG-AONGA  

   

  

RE „Meltonki“
Nasze, dziecięce pończoszki.

„Goal“ bawełniane zł. 0.60, 0,80 1.—
„Boy“ merceryzowane zł. 0.80, 1.—, 1.3
„Start“ czysto-wełniane . zł. 1.50, 2.—, 2.5

Nasze warsztaty naprawiają wszelkie obuwie.

POLSKA SPÓŁKA OBUWIA
a З

   

®` FABRYKA W CHEŁMKU.

——
 
p

 

Już czas pomyśleć -40
© ogłoszeniach świątecznych.

Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILENSKIE-
60° | innych p'sm—przyjmuje na bardzo

dogodnych wa unkach

BIURO REKLAMOWE
STEFANA GRABOWSKIEGO

ENY NISKIE. 234—2o 
 

„L.Ww Wilnie, Garbarsva1,tel. 82.

Najlepszy | najtań-
szy prezent ne GWIAZDKĘ

kupić inożaa tylko w sklepie
galanteryjnym

JÓZEFA KŁODECKIEGO
Wilno. Zamkowa 17, tel. 9-28
Poleca: Swetry, Dżempry, Szla-
troki, „Torebki, Bluzki, Pończo-
chy, rękawiczki, skarpetki, kra-

 

Maturyczne i Dokształcające
Kursy

„WIEDZA
KRAKÓW, ul. Bronisława Pierackiego 14/1.
przygotoweją na lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz
w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu-
jąco opracowanych skryptow, programów i miesięcznych te-
matów, do:

1. 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 kollokwja
(egzaminy) badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy
uczniów. у
Wykładają wybitne siły fachowe,

Opłaty b. niskie. : Prospekty darmo.

KTO OSZCZĘDNY BYWA | GROSZ
SZANUJE

TEN TYLKO W FIRMIE:

M. MAĆKOWIAK i T. ROMAŃCZUK
ul. WIELKA 47

TOWAR KUPUJE.
WEŁNY, JEDWABIE. NOWOŚCI SEZONU.

WYBÓR DUŻY. — CEWY WISKIE.

     waty, szale I t. p.
Ceny niskie

Dyoan
dużych rozmiarów.
używany, kupię. Podać wymiar,
cenę i warunki, Oferty w Admin.
„Dzien, Wileńsk.* (ul. Mostowa 1),

dla 2S K“

PRAKTYCZNE PODARKI GWIAZDKOWE
do nabycia najtaniej tylko

uJANKOWSKIEJ

„ŹródłoNowości”
WILNO, WIELKA 15.

Wykwintna bielizna, najmodniejsze kra-
waty, bluzki, rękawiczki, pończochy A

SKLEP BŁAWATNY
® “6

„J.Dubicha1$-Ka
ul Wileńska j właścicieli

Januszewskich
sprzedaje jak zwykle
po cenach umiarko-

wanvch
różne płótna, baje,

|| jedwabie, wełny,

0 koce, kapy, Ser-
amam WOtY, Chustki It p.

L 12
ANIAKRUPNIK LTROVANIA

sporządzisz przy pomocy zaprawy
ziołowo-korzennej.

litry wódki
POLECA SKŁADAPTECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej).

(Tamże wody kolońskie na waśę.
78 przecudnych zapachów.

 

 

 

flanele, watoliną.

Flakon i zł. wystarcza na 1—3  
"7 Bydawoa;ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. sai ki ri

Ogłoszenie.
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza przetarg na

dostawę: a) pieczywa, b) mięsa i słoniny — do
szpitali miejskich oraz c) mleka — do szpitali
miejskich i Ośrodka Zdrowia,

„ Na každy z wyżej wymienionych pod a, b
i c przetargów winna być złożona osobna oferta,
ze wskazaniem cen jednostkowych.

Pzyjmowanie ofert oraz udzielanie infor-
macyj uskutecznia się w Wydziale Zdrowiai
Opieki Społecznej (ul. Dominikańska Ne 2 —
oficyna-pokój Ne 2) do godziny 9-tej dnia 20
grudnia 1934 r.

W tymże dniu o godzinie 10-ej odbędzie się
otwarcie ofert i ustny przetarg. na dostawę pie-
czywa, o godz. 11-ej na dostawę mięsa i słoni-
ny oraz o godz. 12-ej na dostawę mleka,

. Stający do przetargu winni załączyć do każ-
dej oferty kaucję w kwocie 250 zł. oraz znaczek
kancelaryjny Zarządu Miejskiego w wysokości 2 zł.

Warunki przetargowe są do przejrzenia w
Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej (pokój Ne 2).

Zarząd Miejski
w Wiinie.

AоНОИНОТИ

woczesnemi wygoda-
mi do wynajęcia. U:
Mostowa d.3-Am.23,
od 2-ej do 3-ej.

222—-1

Poleca na święta i „GWIAZOKĘ*
w wi:lkim wyborze galanterję

damską | męską
CENY BARDZO NIZKIE.

zjRNAIAROKRE
= SKLEP GALANTERYJNY Elf" |pokoje Ё
= Z|ZRZATWOZA

Е NIMI NOSINOWEJ =| Mieszkanie
= pryul. .Micklewicza 29 Žž trzypokojowe z no-|

 

Słoneczny pokój
do wynajęcia dla sa:
motnej starszej pani
lub pana. ul. Piwna 6
mu 24. 216—3

pokój duży umeblo-
wany z balkonem dla
solidnego _— lokatora
ul. Św. Filipa 4 — 4.

215—2

DO WYNAJĘCIA
pokój duży, tronto-
wy, może być z u-
trzymaniem, ul Zyg-
muntowska 4 — 3,

235

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje, 1-sze piętro

 

 

Montwiłłowska Nr. 14
m. 1. (plac Lukiski).

Miegzkacje
3 pokojowe do wyna-
jęcia z balkonem na
2 piętrze od południa
odremontowane
townie. Młynowa 5/7.
Wskaże dozorca, 232

  

POKÓJ irontowy z
niekr. wejściem, mo-
że być z używalnością
kuchni do wynajęcia.
Wiłkomierska 3 m. 11

BRŻOWSWKKICER
Kupno

i i sprzedaż
LDAAASDOS

jprzedźn
kredens, garnitur me-
bli salonowych, i inne
sprzęty domowe, Mi-
ckiewicza 48—12.

257—1

Do sprze-
dania

karakułowy,
pierścionki, meble
antyki, ule (Lewic-
kiego) i piękny paw.
Zgłoszenia do adm.
„Uz. Wil.“ pod „Paw“

DO SPRZEDANIA
3-mies, szczenię, hi-
szpański pudelek (ba-
lonka). Jagiellońska
3/5 m. 8, 228—0

BECKERA iortepian
w dobrym stanie oka-
zyjnie do sprzedania
za zł. 500— Wileń-
ska 27, m, 4.

FORTEPIAN — znanej
zagranicznej firmy,
krzyżowy, w b. do-
brym stanie, okazyj-
nie niedrogo sprze-
dam. Piłsudskiego 30
m. 23,

płaszcz

 

PIANINA,  FORTE-
PIANY, nowe i uży-
wane: Becker, Bei-
ting, Bliithner, Erard,
Fibiger, Rónisch i in-
ne sprzedaję na do-
godnych warunkach,
Niemiecka 22 m, 19
(tront).  MAKAU TEUžRUS LRLS

balkon, łazienka, ul.'

grun-|

REWJA
CASINO

ROXY|
UWAGA!! ppzysy oo wiina UWAGAI!

Wielki Zoierzyniec- Menažerja

režys. Ryszarda Bola
sławskiego W rol. gł.

dozwols.

| Nr. 21—26 galanterję epteczną. Si:i

Pol iki : ;Nr. 27-30 8.— LU ak NK i |b iwa [i AR Wspanlely twėr genjuszu ludzkiego. Reż. twórca „KING KONGA“-—-ERNEST SCHOEDSACK“ka UDW K rz ) W rol alown: HELENA MNr. 31-34 9 9 : | 0, AMKOWA 12. ® 324—4 ROBERTARMSTRONG|" Z3-metrowa М А ЕРА.
UWAGA. Nad progr. Zaślubiny ks Maryny I ks Kentu oraz atrakcje kolorowe.

wkrótce arcydzieło 6 gwiazd—„NOCNY LOT“.

OD DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW”
SKICH zaprezentuje wesoły operetkowy rewjemontaź w 18 obrazach p. Lt:

«DRZWIAMI I OKNAMI»
Udział biorą: Serafina Talarico, Wacł*wa Morawska, Duet Gaston,
Grzybowska, Kwartet taneczny $t. Luzinskiej (Koes'nska, Aleksiej , Dople'
wska, Paszkówne), Iris Irnera Edwadr Czermanski, Stsnistaw Janowski,
Bronisław Borski, Zdzisiaw
€odziennie 2 przedstawienia.

3 przedstawienia o godz. 5, 7,30 1 10-ej.

DZS Potężny i

„SZPIEG Ne 13:
GARY COOPER

Mata Hari Ameryki Jej uścsxi oznaczały więzieniei -Jej pocałunek śmierć. Film który budzi
najwyższy zachwyt na wszystkich ekranach Świata.

Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 I 10,15. W dn. św. od 2-ej.

ajpiękniejszy

Dziś początek o godzinie 12 ej. Dziś tylko w kinie „R © X Y' Nieodwołalnie ostatni dzień
po €enach proprgandowy*h dzienne od 25 gr. wieczorowe ‹ й 40 gr.

„KLEOPATRA“
Film ten każdy musi zobaczyć. Mówi o nim całe Wilno — Nad program: Dodat«i, Dla młodzieży

Początek seansów o godz4,6, 31 10,15
Jutro premjera. „ICH OSTATNIE SPOTKANIE'' już ocenzurowany,

zawierający bardzo ciekawe zwierzęta egz tyczne: lwy berbe-
ryjskie, nukijskie
p-ntery, polatae | brunatne niedźwiedzie, hije”
dyle, wąż boa, pancerniki, jeżozwierz sz.
wspa lałe egzemplar:
Raczy I t d Zwierzyniec czynny ed 9 rzne do 9 więcz.
Karalenie zwierząt o godz 5 wieczorem. WSTĘ?” dla dorosłych

Eiwickl.
Początek o 5-ej

Poez. o g. 4

 

 

ostsatnich nowości
zegraniernych,

Irena

ziożony z
krajowych |

Szczegółowy program w  sfiszach.
i 8-ej wiecz. Sebota I niedziele

Balkon 25 gr.

film szniegowski p. t:

i MARIGN DAVIES.

— W sobotę i niedzieię od godz. 2-ej.

|  ablsyńskie, bengalskie,
kroko-

ela aguti,
@, orłów, pu-

tygrysy

   
1e małp, pawjanów, p.

 

w Wilnie, przy ul. Wielkiej JA 30, tel. 2 58
POLECA )

WEŁNY,

 

 

Najlepszym mpominkiem gwiazdkowym | RoWorocznym
jest aoskonałej jaxości zegarek lub biżuterja nabyta po

CENACH NAJNIŻSZYCH
W FIRME:

W. JAE były majster
PAWŁA RURE

WILNO, MICKIEWICZA 4.

I h RÓŻNE. į
EWKAZ ALI ы
POSZUKUJĘ dzier-
żawy folwarku do
„140 ha, w ' okolicy,
Wilna. Oferty pi-|

|śmienne kierować:
Miory, Skrytka po-
|cztowa 44,

o

  

 

  
 

KU
4

=SIERPIENIACH HEMORDIDALNYCH
BÓLACH, PIECZENIU i

sawawięzay) SIOSWĘSIĘ ||
GRYGMALNE CZDPKI =

       

Z
# zGĄSECKIEGO

| Stolarz
|przyjmuje wszelkie
|roboty wchodzące w
|zakres stolarstwa jak
również reperacje i
opakowanie mebli, —

| Wykonanie solidne
|ceny niskie. ul. Mic- |
|kiewicza 24 m. 17. J.
| Chmielewski. 812.

 

  i. Hed. Bała Zalegh
powrócił i ordynuje w chorobach

kobiecych.

k ul. Mickiewicza 55 — — 7" ZWIERZYNIECDOBRZE OGRZANY. —— —

F——NAJTANSZEMZRODŁEŃZAKUPOWJESTFIRMA: |TNT me

ROMANRUCINSKI| та | DOBA Młoda, jDlelgonina"
kucharka do wszyst-
kiego, Ul. Mickiewi-
cza Nr. 4 m. 10, zgła-

WA3 szać się od godz. 12 do majątku.
JEDWA IE, PŁÓTNĄ do 14. 223—0|Osińska, Sarnaki pow. Sledlecki. 217—2 o

stale_na składzie | w dužym wysoce. rrLTL!

Liól611000
w obrębie 4 p, uła-
nów złoty sygnet z
herbem. ODEBRAC
MOŻNA: Elektrow-
nia miejska od 8%:
do 10 rano, w Dziale
Rachuby u Tumkie-
wicza. -4

Pianina
lub fortepianu poszu-
kuję do wynajęcia,
zapłacę zgóry. Oferty
do Administracji „Dz.
WilL* sub „Lekarz.

224—0

 

 

TO NIE JEST
OBRAZA

— Oskaržony pan
jesteś, że przeciwnika
nazwałeś  bydlęciem
— pocóżeś go pan o:
braził? ъ
— Panie sędzio! Ja

nie uważam tego za
obrazę, bydio na te-
raz takie drogie...

 Mickiewicza 5 m 8.
 

 „JANU
Wiino, ul. S

poleca «6wiA
na

GALANTERJA
ŹRÓDŁO POLSKIE
WILNO, — WILEŃSKA 29.

Udzielamy rabatu od 5*/e —150/ę, z oxazji
15-lecla istnienia firmy.   

Polski Sklep balanterji i Trykotaży

KOSZUL, KRAWATÓW, SWETRÓW
POŃCZOCH,

Polecamy: bieliznę, trykotaźże, krawaty, lepłą bielizn

rękawiczki, pończochy, koronki, guziki „. oraz ciepłą bie ©

2 ! i t. z ip o Rabat świąteczny 10 proc.

SZK”
to Jańska 6

duży
wybórZDKĘ»  
 

jedyńczej osoby chętnie jako praktykantka

z ukończoną Wyższą Szk. Gospodarstwa
Dom. poszukuje posady gespodyni do po-

WSZYSTKIE-ZDROJE
MINERALNE. W DOMU

p DAJĄ TABLETKI

MUSUJĄCE

 

|

  
 

 

 
 

WOLNO SIĘ wiecie, że mąż, to
PRZECIEŻ, głowa domu?..,

Sędzia: — Oskarżo  Jakóbowa: — А
na jesteście, Jakóbo-| toć jelmozny sendzio,
wa, żeście męża pod-| w głowę przeciek wol
rapali — cóż to, nie|no się podrapač.

 
w; Drukarala A. Zwierryśskiego, Miilno, Mostowa Nr. 4, Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW: JAKITOMICZ,

  


