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Z MOSZCZYŃSKICH

JULIA MACIEJEWICZOWA
założycielka I długoletnia przełożona pierw'z

średniej w Wilnie odznaczona krzyżem kawalc o.

tituta“, zasnęła w Panu w dniu 15
Nabożeństwo żałobne w kościele Bernardyńskim odprawione będzie w ponie-

działek, 18 b. m. o godz. 9 rano,
E O czym zawiadamiają

po czy!

polskiej szkoły
im „Polonia Res-

stycznia 1937 r. przeżywszy lat 72

m nastąpi pogrzeb na. cmentarzu Rossa.
B. UCZENICE i WYCHOWANKI

WIOSENNE TARGI LIPSKIE 1937
`

©в
TARGI WZORÓW i WIELNIE TARGI TECRNLCZAĆ

28lutegodo8marca
p

zniżnowe bie y kolejowe na liniach

polsk ch i n emieckich

Wszelkich informacyj udziela:

Przedstawiciel Honorowy: WILHELM OTTO

Wilno, Sadowa 8, tel. 10-57,

5INS TTTTIRAZ TOOKK ZARAZA CZYO A KSSTTNKNSKISS

Leipziger Messamt/Leipzig/ Deutschla
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ZAWIADO
w dniu 18 stycznia r b

TKANINY FABRYK POLSKICH
JAN KOZIARA I S-Ka

WILNO, us. WIELNA Ne 50.

Sklep zacpatrzony jest w b: gaty

MIENIE.
Otwarcie skiepu pod firmą

wybór rożnych tkanin z tabryk

polskich i po cenach nzjriższych

KRAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA

Olbrzymi pożar „Ksiąžnic
LWÓW 16.1. Dziś o godz. 12-ej

wybuchł pożar w oddziale fotome-
chanicznym w wielk.ch zakładach
graficznych znanej spółki akcy'nej
„Książnica Atlas" we Lwowie przy
ul. Zielonej 20. Prawdopodobnie je-
den z robotników ogrzewając na
płomieniu gazowym płytę cynkową,
która zanadto się rozegrzała, wrzu-
cił ją przez omyłkę ęamiast do wo-
dy, do nafty lub benzyny. Pracownia
stanęła w płomieniach, które roz-
szerzyły się wskutek eksplozji bańki
z benzyną. Pożar zniszczył całe
trzecie piętro wraz z precyzyjnymi

aparatami kliszarni i przerzucił się

na piętro czwarte, mieszczące intro-
ligatornie, w której w tym momencie
znajdowały się ogromne ilości ksią-
żek. Robotn.cy zdołali zbiec scho-
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y Atlas“ weLwowie
dami na dół, ogień zaś strawił ła-

twopalne materiały, zwłaszcza pa-

piery. Dopiero o godz. 15-ej pożar

został ugaszony. :

Szkody wynoszą conajmniej

200.000 zi. W/ oddziale foto-mecha-

nicznym „Księžnicy-Atlas“ znajdo-

wała się przeznaczona do powiela-

nia wielka mapa katastralna miasta

Lwowa, z której uratowano tylko

część, Mapa wielkości ok- 5 m. kw.

opracowywana była przez cały

sztab urzędników i rysowników w

ciągu wielu miesięcy. Gdyby się ©-

ikazało, że zarząd miejski nie pos a-

da kopii poszczególnych fragmen-

tów tej mapy, to do szkód wyrzą-

dzonych pożarem trzeba będzie do-

jdać jeszcze około 100.000 zł.
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Wilno, Niedziela
IN

|

|
| „marksistów””

BAR -1GORZE.PP LEA

Zakładów Przemysłowych „K. R. Vetter"

bryki wódek Haberbusch et Schiele S. A, Warszawa. Dyrekcja Towarzystwa br

17 stycznia 1937 r.
ROA

Prenumerata

Redakeja I Administencia ai. Mostowa Kr. 1. żatefów

Redakėja czysus w godaiesci 24 12 69 18 | ol В

SPAN

Zasłużonej i solidnej firmie

Restauracja I Bar „Bristol“ wWilnie,
''z okazji dziesięciolecia jj istnienia,

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DALSZEGO POMYŚLNEGO ROZWOJU SKŁADAJĄ — REPREZENTACJE:

właściciel senator Tadeusz Karszo-Siedlewski w Lublinie, Browarów i Fa-

S. A, Dla Destylaci Win koniak „Stock Medicinal" Biala k/Bielska, S. A. Polski

Pomorska Gorzelnia Koniaków. Fabryka likierów i win. Antoni Kaźmierski Chojnice, Pomorze. Fal

wowin” w Poznaniu. Cinzano Torino D/H. St. Lubelski Warszawa, „Alvater Bielsko".

Konserw i szynek Bekonowych w Poznaniu. A. Uleniecki i S-ka w Krakowie,  Jeneralni

Schroeder et Schyler et Co Bordeaux. Stanisław Górski w Warszawie, Jeneralni Repre-

Co, Benedictine D. O. M. G. H. Mumm et Co Reims. Przedsiębiorstwo Leśne

A. Gurwicz w Wilnie. D/H. Stanisław Banel i S-ka Wilno, Mickiewicza 22.

| EREKKAAKRU unu nunu" posz

Kleska „marksistow“
Milicja przechodzi na stronę armii powstańczej

i
\-ту 4, Е. Martel Cognac,

zentanci na Polskę F-my Jas Heness

| KLĘSKA „MARKSISTÓW".
+ SEWILLA 16.1. Komun kat roz-

głośni powstańcza: @ dnia 16 bm.

„godz, 13 m. 30: Wojska narodowe

'na froncie południowym w dalszej |.

'akcji zajęły san Padro de Alcantara.

Klęska „marksistėw“  przeobrazila

się w ucieczkę na skutekakcji

wspólnej marynarki, lotnictwa, armii

lądowej i oddziałów  zmotoryzowa-

nych.Na froncie środkowym duch
znacznie upadł na

iskutek ostatniego ataku „narodowe-

go” na odcinku las Rozas, Pobiliśmy

wojska rządowe na odcinkach dz el-

nicy tniwersyteckiej i Algora Sigu-
Pe
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Kto wygrał na loterii?.
Pierwsze ciągnienie.

10.000 zi. — 70027 134490.
5.000 zł. — 65396.
2.000 zł. — 19740 75643

16482 98363 108572 140650
164142 172368 174599,

1.000 zł. — 11815 16304
23998 25105 42076 44125
60632 65346 68434 89017
96108 100114 103261 106754
123783 128866 141268 141682
145690 146734 147592 152317
158337 161322 163141 164061
177430 183280 192495.

Drugie ciągnienie,
25.000 zł. — 59991.
10.000 zł, — 11099 183198.
5.000 zł. — 159543,
2.000 zł. — 24145 30277

53250 71747 75372 77031
|106934 111038 162269 165367

189830- Ё
1.000 zł — 617 10752

| 21779 26120 29026
„31485 33393 37894 46989
(58519 58709 64182 69492
tia 82789 91035 100289

!

21697
52186
94619
112579
144906
152667
173152

i

43427
83851
171824

12516
30262
56894
74608
102304
134904
163632

111424 117945 127936 130821
137834 144839 157967 163157
164209 166316 170823 194120.

75500 |
143295 |

y

eńza. Na wszystkich frontach liczni

milicjanci i cywile przechodzą do

szeregów „narodowych.

POPŁOCH W ALGESIRAS.

przez rządowe samoloty na Algesi-

ras wybuchła między konsulatem

brytyjskim i hotelem Maria Cr.stina.
W mieście panuje popłoch.

LUDNOŚĆ ROLNA PRZECIW
RZĄDOWI CZERWONEMU.
ТЕТНАМ 161. Tutejsza radio-

stacja informuje: Ludność rolna w

prowincji Walencja zaprotestowała
przeciwko żądaniu rządu Largo Ca-

balero dostarczenia 60 proc. zbio-
rów do dyspozycji rządu czerwone-

$o zupełnie bezpłatnie. Tłum mani-
festował na ulicach Walencji. Na

rozkaz rządu manifestacja została 
40 osób, a duża ilość odn.osła rany.

PREZYDENT AZANA
POD KONTROLĄ.

SALAMANKA 16.1. Potwierdza
się wiadomość, że prezydent Azana
znajduje się pod bezustanną kontro-
lą milicji komunistycznej. Kontrola
dochodzi do tego, że nawet kores-

pondencja Azany, tak otrzymywana,
jak i wysyłana, podlega cenzurze
Czerwoni obawiają sę, że Azana
zbiegnie do Francji, gdzie się znaj-
duje jego żona i szwagier.

NIEPEWNA_SYTUACJA
WALENCJI.

LONDYN 16.1. „Evening Stan- 
| Ministerstwo W. R. i O. P. wy-
dało ostatnio dwa rozporządzenia,

odnoszące się do nadawania pryr

watnym szkołom powszechnym u-

praweń publicznych szkół pow-
szechnych oraz prywatnym gimna-

zjum  ogólnokształcącym  uprawień

"gimnazjów państwowych. Rozporzą-

Srosaki
* MIGRENO=NERVOSIN"

GUTEK
ЗАЗТОВОТАМТ

GRYPA:PRIEZIEBIENIE
aaaAETS)
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GIBRALTAR 16.1. Większość po- ;
cisków zrzuconych dziś: popołudniu| |
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Ковбо P. K.O.Nr. 760.208,

 

owaru „Szopen* S. A. w Wilnie.

Przemysł Wódczany w Warszawie.
bryka wódek „Lik-

Kazimierz Przybyła Fabryka

Reprezentanci na Polskę

dard' zamieszcza depeszę z Barce-
„lony, iż sytuacja w Walencji po
wylądowan u wojsk powstańczych
,w pobliżu Malagi staje się coraz =
dziej niepewna,

 

KOMUNIKATY POWSITANCZE
SALAMANKA 16... Operacje

wojsk powstańczych na froncie Ma-
lagi rozw.jają się pomyślnie: W pią-

tek powstańcze okręty wojenne o-

strzeliwały port w Maladze.
SALAMANKA 16.1. Komunikat

urzędowy giównej kwatery powstań

czej donosi «© zajęciu przez wojska 
rozproszona przez milicję. W czasiełpowstańcze miejscowości San Pedro

rozpraszania manifestantów zginęło de Alcantera o 15 kim na wschód
od Estepona. Na froncie madryckim

rozwijała się działalność artylerii i

piechoty na odcinku las Rozas Ma-
jadahonda. Oddziały powstańcze

zdobyły przy niespodziewanym ata-

ku kilkadziesiąt karabinów ręcz-

nych i maszynowych. Próby kontr-
ataków nieprzyjacielskich na tere-

nie miasta uniwersyteckiego  zała-

mały się. Na pozostałych odcinkach

prowadzona była obustronna strze-

lanina. Na stronę armii powstańczej

przeszło wielu członków milicji.

Wczorajsze doniesienie radiostacji

rządowych o rzekomych sukcesach

wojsk rządowych na terenie miasta

uniwersyteckiego są całkowicie bez-

podstawnę.

 

Rozporządzenie Min. W. R. i 0. P.
$*o nadawźniu praw szkołom prywatnym

dzenia te obowiązywać będą od dnia
1 września 1937 r.
W odniesieniu do prywatnych

gimnazjów nowego typu znika od

1 września 1933 roku stosowa-

ne dotychczas rozróżnianie t. zw.

pełnych i niepełnych praw.

TURAS, INS isTNTKAINA

K.tastrofalna powodž
w Ameryce

NOWY JORK 161. Katastrofa

powodzi w šrodkowo - zachodnich

Stanach rozsżerza Się z Z

dniem. Straty materialne są bardzo -

znaczne. Ruch kolejowy jest całko*

wicie przerwany, wielka ilość do*

mów mi ych znajduje się

wodą. е



 

BAL PRASY —najweselsza zabawa karnawału
 

Mógłby ktoś sądzić, że w Gdań- zaburzeń mniejszości opozycyjnej i

   

 

zem

Jnych, nie wywodzono z uprawnień

Prawdziwe oblicze gdańskaj (.p. Julio Maciejewiczowo|
sku wszystko nagle się wygładziło,

a prawo wróciło do głosu. Bo oto,
w tych dniach, doniesiono nam urzę-

downie o pomyślnym wyniku po-

dwójnych rokowań polsko-gdańskich:

6-go b. m. w sprawie portu gdań-

skiego, a 10-go b. m- w sprawie za-

targu z Ligą, w którym Polska miała
przygotować załatwienie. Czy aby
między pozorami rzekomych porozu-
mień a rzeczywistością nie ma roz-

bieżności i czy nie będzie: rozcza-
rowań?

Po dojściu do władzy nacjonal-

socjalistów w maju 1933, toczyły się
w lecie rokowania ogólne o spra-
wach spornych, których wynikiem
były umowy z 18-go września 1933,

dwoakie: układ w sprawie mniej-

szości polskiej w Gdańsku miał
uczynić zadość żądaniom polskim,
a prolokół w sprawie portu gdań-
skiego uwzględniał potrzeby wolnego
miasta. Los mniejszości polskiej pod
rządam* przywileju nacjonal-socjali-
stycznego, jak wiadomo, nie jest do
pozazdroszczenia, o czem świadczą
ustawiczne zajścia. To zaś, co było
korzystne dla Gdańska, a mianowi-
cie umowę portową, przedłużono о-
becnie, 6 bm., na dalsze 3 lata, do
31-go grudnia 1939, z nowym i znacz-
nym ustępstwem na rzecz Gdańska,
gdyż rząd polski zobow.ązał się nie
czynić żadnych różnic między Gdań-
skiem a Gdynią w zarządzeniach o
ruchu morskim.

Doniesiono nam również, ogólni-
Ikowo, że 10-go b. m. osiągnięto po-
rozumienie w rokowaniach polsko-
gdańskich, wypikających z zadania,
powierzonego Polsce przez Radę Li-
gi 5-go października 1936. Rada Ligi
stwierdziła wówczas rażące i stałe
gwałcenie przez nacjonal - socjalis-
tyczne władze gdańskie zarówno
praw obywateli innych przekonań,
zapewnionych w konstytucji, jako-
też uprawnień nadzorczych Wyso-
kiego Komisarza Ligi, ustanowionych
w traktacie wersalskim. Osiągnięcie
porozimien:ia powinno znaczyć, że
swobody obywateli gdańskich prze-
kórań innych niž nacjonal-socjali-
styczne, będą przywrócone i nadal
szanowane, oraz że nadzór Wysokie-
$o Komisarza Ligi odbywać się bę-
dzie bez przeszkód. Ujawnienia do-
ikładnych danych w te; sprawie, któ-
re nastąpi na posiedzeniu Rady Ligi,
zaczynającej swe prace 21-go b- m.,
oczekuje się, oczywiście, z równem
zaciekawieniem, jak
niem.

 

nadto uzasadnione, skoro właśnia w
chwili osiągania tego rzekomego po-
rozumienia, na obu torach ostatnich
rokowań polsko-gdańskich, p. Wil-
helm Zarski, naczelny dziennikarz
nacjonal - socjalistyczny gdański w
„Der Vorposten'' p. Alberta Fostera,
a zarazem stały sprawozdawca stam-
tąd „Vioelkisdher Beobachter“, tak!
pisze w tym dzienniku kanclerskim wstania stał sędziwy: dr. Stanisław są często wządzane

7-go b. m.: : :
— Nawewnątrz powiodło  się

Gdańskowi w r. ub. odeprzeć próby

  

Specyfiki

Zioła przeciwko chorobom płucnym i

niedowierza-

jej sojusznika, Wiysokiego Komisarza
Ligi.. Nazewnątrz miał Gdańsk w
r. ub. ciężkie przeprawy z Ligą Na-
rodów i z polskim sąsiadem-. Z Pol-
ską trzeba było prowadzić stałą wo-
jenkę, która, według doświadczeń
16-letnich, mimo współpracy polsko-
gdańskiej, musi być uważana za nie-
odzowną część składową współżycia
sąsiedzkiego...

Już to brzmi niezbyt zgodnie z
jednoczesnem rzekomem porozume-
niem. Widać, że w Gdańsku nie zaz: w
mierzają się wyrzec dorobku wyłącz-
ności nac'onal-socjalistycznej i przyr
wrócić równouprawnienie innych
grup, a także widać, że stosunki z
Polską widzą jako pasmo ciągłych
tarć pod pokrywką niby-porozumie-
nia. Ale dalszy ciąg tych wywodów
jest jeszcze wyraźniej i dobitniej
wymowny:
—Polityka wewnętrzna stała pod

znakiem już jawn'e uwydatnionego,
pełnego dostosowania państwa do je-
dynego stronnictwa rządowego na-
cjonal - socjalistycznego... Prawności
zarządzeń, w tym celu podejmowa-

„papierowych, „lecz z konieczności
„niedopuszczen'a, by zblakło lub. zwi- W. dniu wczorajszym pisma  wi-
jchnęło się przeznaczenie dziejowe leńskie doniosły o ciężkiej stracie,
Gdańska u boku Rzeszy; Niemieckiej jaką poniosło Wilno z powodu zgo-

Adolfa Hitlera, jako części wpraw- pu śp. Julii Maciejewiczowej.
jdzie nie ustrojowej, lecz za to istot- — ||
jnej narodu niemieckiego... Gdań- =
|szczanie uważają losy Gdańska za
„część olbrzymiej walki, którą toczy
naród niemiecki w różny sposób na
irólżnych frontach... .
| Oto prawdziwe oblicze Gdańska

chwili rzekomych porozumień
Jakżeż tu można spodziewać się po-
wrotu do ładu prawnego? Ład praw-
ny wymaga łączności z Polską pod
opieką Ligą Narodów, a tu głosi się,
zgodnie z wszystkiem, co dzieje się
w Gdańsku, przynależność do Nie-
miec i walkę o to. Czyż nie słusznie
określił to ostatnio b. prezydent se-
natu p. Rauschning, jako robotę na
rzecz uczynienia Gdańska dojrzałym
do zamachu politycznego? Niewiele
warte są umowy rzekomo pojednaw-
cze, a pozbawione żywej treści, wo-
bec takiej rzejczyw ości.

Stanisław Stroński.

 

 

4 tonny wegla za tonne kamieni
Warszawskie ,Jutro” porusza do- prac nad wzmożeniem dobra gospo- dnienia tak bardzo się u nas daje od- Tę, do której w każdej chwili złej

niosłą sprawę wywozu naszego wę-
gla zagranicę.

Od dłuższego czasu — stwierdza
„Jutro“ — uprawiany; jest dumping
węglowy, t. zn. wywozimy węgiel
polski po cenach o wiele niższych,
niż te, które nasz przemysł i szary
konsument musi płacić na rynku we-
wnętrznym. W].elcy kapitaliści znaj-
dują piękne wytłomaczenie dla tego
wyzbywania się bogactwa narodo-
wego, obiecując ze statystyki; którą,
jak wiadomo, zawsze można nagiąć
do prywatnych celów, że dumping
ten jest konieczny ze względu na za-
trudnienie bezrobotnych.
Uważają, że taniej jest tracić ogro-

mne, w dziesiątki milionów idące
sumy, na nieopłacalny dumping, niż
zużytkować je na zatrudnienie bez-
robotnych dla innych, koniecznych

Zmiany w dyrekcji Funduszu Kultury -
Narodowej

Jak donosi prasa warszawska, w szałka Piłsudskiego.

A to niedowierzanie jestchyba aż) Kółach naukowych, literackich i ar-
 

tystycznych duże zaniepokojenie
wywołała pogłoska o mających na-
stąpić zmianach na stanowisku dy-
rektora Funduszu Kultury, Narodo-
wej. Zmiana ta nastąpiła by na tle
przemianowania Funduszu na [nsty-
tut Kultury Narodowej im. J. Pił-
sudskiego. 5

Na czele Funduszu od jego po-

Michalski bardzo zasłużony około
szerzenia wiedzy. Dr. Michalski cier
szył się wielkiem zaułaniem —Маг-

Озкого Qojnowskiego
Zioła przeciwko cierpieniom kanalu pokarmowego — zn. st. „IROTAN“
Zioła przeciwko cierpienióm narządów trawienia i wątroby —

zn. st. „CHOGAL“

Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszelk — zn. sł „GARA”
blednicy — zn. st. „EDMIZAN“

Ziola-przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischiasowi —
zn. sl. „ARTROLIN“

fulicznym — zn. sł. „TIZAN“Zioła przeciwko niedomaganiom skro:
Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza —zn. sł. „UROTAN“

Ziola przeciwko chorobom nerwowym i sės
Kąpiele siarkowo-roślinne — zn. sł, „SU.

ji — zn. st. „EPILOBIN“
OBAL"

Są do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Adres dla bezpośrednich zamówień:

OSKAR WOJNOWSKI — WARSZAWA
ul. Wojciecha Górskiego 3, m. 4. (dawniej ul. Hortensja).

Ualkaunannn nika LALAH

Lewica USB skompromitowana
W dniu wczorajszym ugrupowa-

nia lewicowe U,S.B. zwołały „ośól-
noakademicki wiec', mający na celu

wystąpienie przeciwko  postulatom
„śhetta lżydowskiego” na USB.

Zebrało się około 25 osób, w tem

kilku działaczy t. zw. „młodzieży lu-
dowej” z poza uniwersytetu i kilku
komunistów, Ta i tak liczbowo
skompromitowana manifestacja zo-
stała przez 4 policjantów bez trudu
rozproszona. ed ;

darczego Polski.
| -W ostatnich jednak czasach dum-
ping węglowy osiąga szczyty absur-
du- Jak wiadomo, obowiązuje teraz
w handlu zagranicznym zasada kom-
pensaty, to znaczy, że wzamian za
wyeksportowany towar należy przy-
wieźć odpowiednią ilość towaru z
kraju, do którego się towar ten wy-
wozi. Otóż odbiorca największej ilo-
ści węgla — Szwecja — wywozi do
Polski — kamień brukarski. :

Przywieziono ostatnio do Polski płacimy 4 tonny węgla, poto, dY
80.000 tonn kostki brukarskiej. In- przemysł szwedzki, mając tak wiel-
teres oczywiście dla Szwecji jest *!“ tory „wobec ano rodzimego,
świetny. Kostka brukarska jest to- mógł z nim łatwiej konkurować.
warem,, którego wartość w ogrom-

czuwać.

Cyfry jeszcze bardziej podkreślają
absurdalność tej tranzakcji. Węgiel
nasz idzie do Szwecji po-cenie 13.60
zł. za tonnę loco Gdynia (na rynku
wewnętrznym cena węgla wynosi

25 zł. tonnę loco kopalnia). Kostka
szwedzka kosztuje nas 53:60 zł. za
tonnę loco Gdynia (cyłry w-g staty-
styki za rok 1935). Zatem za tonnę
kamien'a, którego u nas nie brakuje,

 

Odeszła na wieki ta świetlana
postać kobieca, która w młodych la-
tach poświęciwszy się pracy oświa-
towej, do ostatnich chwil swego pra-
cowitego życia, w niej nie ustała,
nie zważając: ani na wiek, ani choro-
by, ani ciężkie warunki materialne.

Ktoś inny, więcej powołany, — о-
mówi na tym miejscu wielkie zasłu-
gi, jakie śp. Julia Maciejewiczowa
dla oświaty i aikcji społecznej w
Winie položyta.

Dziś, w wigilję chwili, gdy tak,
jak w sobotę, szeregi Jej b. uczenie
i wychowanek będą kroczyły za
trumną, odprowadzając Zmarłą na
dobrze zasłużony odpoczynek, chcę
podkreślić jedną cechę Zmarłej, któ-
ra nie każdemu jest dana. Dar zdo-
bywania serc i panowanie nad du-
szami młodych.

Lata upłynęły od chwili, gdy w
czapce „maciejowce“ kroczylo się
do szkoły przy ul. Wileńskiej.

, Ale chwile tam przeżyte, nietyl-
ko pozostały jako jasne i miłe
wspomnienia, ale pozostawiły świa-
domość, że tam, w dużej mierze,
ukształtowały się nasze dusze, tam
poznawałyśmy i Piękno i Dobro i
Miłość Ojczyzny.

В. uczenice u trumny| Zmarłej
żegnały nie swoją nauczycielkę, lecz

czy'dobrej mogły się udać o radę i
pomoc — Ona niezawiedzie.

Ten serdeczny i głęboki żal z
powodu śmierci śp: Maciejewiczo-
wej dał swój wyraz w uchwale, po-
wziętej przez lb. uczenice wycho-
wanki, które postanowiły uczcić
Jej pamięć przez zapoczątkowan:e
stypendjum dla  najbiedniejszej u-
czenicy gimn. E. Orzeszkowej, skła-
dając: na ten cel 146 zł.

Wśród nagród, które za Jej cięż-
ką i ofiarną pracę ominęły — nie
ominęła jedna — nagroda serc.

B. uczenica.

 

 

nym procencie stanowi praca ręcz-
 

na, włożona w obróbkę kamienia. D 0 b ry ор a ł - dostarcza „C en t roo p a 12

Przywożimy więc do kraju ogromną
ilość obcej pracy, gdy brak zatru-

TEL. 17-90, ZAMKOWA 182.
 

 

Zapowiedź obniżki
związku z przygotowaniem

budżetu na rok
Miasta opracował projekt obniżenia
wpłat za elektryczność, Nowe opłaty
mają być następujące: abonenci
świetlni płacić będą 70 gr. za kilo-
watgodiznę .(dotychczas 15 gr.). Ta-
ryła nocna dla abonentów posiada-

a jących liczniki dwutaryfowe—45 gr.
AR szkół Pc 60
gr. (dotychczas 65 gr.). Za prąd do re

„Karygodne polowanie klam, klatek kodowych etc — 40

! ; gr. Prąd gospodarczy — 15 gr.
W sezonie zimowym polowania . Е

Obecnie mówi się o ustąpien'u
dr. Michalskiego i wymienia się je-
go domniemanego następcę, Ma nim
być b. min'ster oświaty i b. premier
Janusz Jędrzejewicz.

 

Same polowanie jeszcze nie jest
niczem złem, natomiast okoliczności
polowania nieraz bywają bardzo ka-

| rygodne. Jalk donoszą z prowincji, w.wie-
Chociażby polowania w dnie lu miasteczkach kresowych rozpo-

świąteczne i do tego z nagonką, czął się ostatnio ożywiony ruch or-
Niestety, „oficjalne i głośne po- ganizacyjny nad tworzeniem nowych

polowania” najczęściej urządzane są przedsiębiorstw chrześcijańskich: —

w niedz'ele i święta. Powstają różne przedsiębiorstwa, a

Czy uczestnicy polowania —— przede wszystkim takie, które zao-
nasi inteligenci wiejscy i miejscy, patrują miasteczka w najniezbędniej
nie zdają sobie sprawy z tego, że
łamiąc prawo i dając zgorszenie j
„maluczkim“ torują drogę komun.z-
mowi. |

Czy oni rozumieją. karygodność
swego postępowania?

A może jak dzieci
podcina'ąc jednocześnie
której siedzą?

bawią. się, 12 i 13 b. m. zaroiła się sala po-

gałąź na siedzeń Izby Prz. Handl. Odbywały

się aukcje futrzarskie. Jest to coś

w rodzaju licytacj. Wywoływacz

ETD UTE podaje ilość, nazwę, specyfikację
tow j najniższą cenę wywoław-

PRZECIWGRUŻLICZA GiM to tę dogodność, że daje

MOBILIZACJA możność ikupcom przyjezdnym zor-

W POW. WILEŃSKO-TROCKIM jeniowania się w faktycznych ce-

EEFEFEEEEFEFEELEFEEFEOEEECELEEEE
E Ž 2 w

= 100% zadowoleniał—gwarantuje Panom B
Au
EJ. KŁODECKI "tt"tel. 3-28 mL

polecając na karnawał:

koszule frakowe, jedwabne, najmodn. krawaty, szale, chustki, rękawiczki»

skarpetki, bieliznę z własnej pracowni pierwszorz. wykonanie i t. d. i t. d'

Wszystko najlepśzej jakości w wielkim wyborze po cenach przystępnych ©
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1937-38 Zarząd

opłat elektrycznych
Taryfa silnikowa — 30 gr. dla

przemysłu i rzemiosła — 20 gr. za
kilowatgodzinę.

Ponadto obniżona będzie opłata
za dzierżawienie liczników: oświe-
tleniowy — 60 gr. miesięcznie (do-
tychczas 75 gr.,), gospodarczy 40 gr.
(dotychczas 50 gr.).
O ile prójekt zostanie zatwierdzo-

ny przez Radę. Miejską, nowa taryfa
wejdzie w życie od dn; 1 kwietnia
1937 roku. - ®

“Nowe przedsiębiorstwa chrześcijańskie
na prowincji al

W Ejszyszkach, na
piekarnia, w

sklep

sze artykuły.
przykład, powstaje
Raduniu projektowany jest
żelaza i t. d.

Nowe placówki handlu chrześci-
jańskiego cieszą się wszędzie! wy-
„bitnym poparciem ludności miejskiej

i włościańskiej. (m) Ž=

Popyt na lisy srebrne
Targi i Aukcje Futrzarskie

nach towaru, a dzięki .zmasowaniu
w jednym miejscu i czasie tranzakcji
„w branży futrzarskiej, cszczędza
wyszukiwania źródeł zakupów.

Ze smutkiem należy stwierdzić,
że futrzarstwo jest całkowicie opar
uowane przez żydów. Wśród całego
tłumu synów Izraela nie tylko z
kraju, ale i z Paryża, Lipska, Ham-
burga widać było nielicznych chrze-
ścian z Wilna i Warszawy. Inna
rzecz, że jednak i to jest postęp, bo
przed kilku laty. jeszcze wcale ich
nie było.

Charakterystycznym objawem
dla aukcji był ogromny popyt na su-
rowe skóssi lisów srebrnych. Inne
futra wylkazywały bardzo słabą ten-
dencję. Ceny lisów srebrnych od 150
zł. do 490 zł. Warto przy okazji nad-
mienić, że najładniejsze lisy zakupi-
ła firma wileńska p. Pikiela, (S)
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Rosjanie nafroncie hiszpańskim
Agitacja kolszewicka między emigrantami

Od szeregu już lat agenci bolsze-
wiccy prowadzą wśród emigrantów
rosyjskich we Francji ożywioną agi-
tację za powrotem do Rosji, przy
czym obiecują daleko idącą amnestię
dla tych wszystkich „byłych biało-
śwardzistów”, którzy przyznają się
do swych „błędów” i bez zastrzeżeń
poddadzą się władzy sowieckiej. Wie-
lu z tych pociągniętych obietnicami
„wwozwraszczeńców” (t. j. reemigran-
tów) śmiercią opłaciło swą wiarę w
szczerość przyrzeczeń i obietnic so-
wieckich, tym nie mniej nostalgia i
wrodzony sentyment pociąga nadal
licznych emigrantów rosyjskich do
powrotu. Wyzyskując te sentymenty,
Moskwa ostatnio wzmogła propagan-
dę za powrotem i, przyznać trzeba,
dość poważne osiągnęła rezultaty.
O losach nowych  „wozwraszczen-
ców* emigracja rosyjska nie miała
wieści, lecz kładziono to na karb tru-
dności komunikowania się obywateli
sowieckich z zagranicą, oraz ambi-
cyj osobistych, które nie pozwalały
świeżo  upieczonym bolszewikom
pozostawać w kontakcie z dawnymi
towarzyszami o przekonaniach od-
miennych.
Tajemnicę milczenia „wozwrasz-

czenców” wyjaśniło dopiero nieda-
wno następujące zdarzenie, podane
do prasy przez jednego z reemigran-
tów rosyjskich. Autor listu opowiada,
że transport reemiśgrantów  rosyj-
skich, złożony z blisko 80 osób, po
przybyciu do Marsylii wyposażony

 

 

został przede wszystkim w nową o-
dzież i obficie zaopatrzony wszelkim
prowiantem. Wzięto to. za objaw
przychylności rządu sowieckiego, nie
podejrzewając podstępu. Sprawa wy-
jaśniła się dopiero, fdy okręt z ree-
migrantami wyruszył z portu i agent
reemigracyjny wystąpił z następują-
cą przemową:

— „Przez chęć powrotu postawi-
liście kreskę nad waszą przeszłością
i zgodziliście się służyć Związkowi
Sowieckiemu. Związek ten chce wam
teraz dać możność okazania waszej
wierności. Pojedziecie najpierw do
Hiszpanii, by tam walczyć za waszą
odzyskaną ojczyznę, Związek Sowiec
ki, przeciw faszyzmowi. Policzone to
wam będzie tysiąckrotnie w Związ-

ZASTOSOWANIA:

ŠalPA ISSN DAS
ŻąDAJĄE ORYGINALNYCH PROSZKÓWzurnas3.KOGUTKIEM”

pajkzciĘ JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ
YŻSĄ JUŻ NASLADOWNICTWA,

OevGmint PROSZKI „MIGZENO-WERVOŚIW"zKOGYTKIEŃ
CYRIL
AEIMTO

Paosrmi -20OGRENO-NERVGSW" 34 TEŻ | w TASLETKACĄ

 

ku Sowieckim. Czy ma ktoś zastrze-
żenie?” Oczywiście, nikt „zastrze-
żeń” nie miał, bo mieć ich nie mógł,
zresztą nie wiedziano jeszcze, jakie-
go rodzaju „usług” na rzecz Sowie-
tów wymagano w Hiszpanii.
Okręt zawinął najpierw do Barce-

lony,r doWalencji, w każdym
z tych portów zostawiając połową.
transportu reemiśrantów oraz  ja-
kichś tajemniczych przesyłek „towa-
rów'”, Autor listu należał do grupy
wysadzonej w Walencji. Reemigran-
tów rosyjskich powitała milicja hisz-
pańska bardzo entuzjastycznie. Bvl
to ostatni przyjemny bądź co bądź
szczegół podróży. Bezpośrednio bo-
wiem z okrętu „wozwraszczenców”
poprowadzono do koszar, umunduro-
wano i uzbrojono, po czym mówiący
po rosyjsku oficer oświadczył im, iż
cy zwolnili go i pozwolili powrócić do
„wyborowego” oddziału „legionu
śmierci". FAT"
Oddział ten, składający się z cu-

dzoziemców, po. krótkim przeszkole-
niu wysłany został na front. W pierw-
szej bitwie, w której wypadło „leg'o-
nowi śmierci"
pierwszym ataku lotniczym nacjona-
listów Hiszpanie uciekli, zostawiając
„legion“ na łaskę losu. Osiemnastu
„wozwraszczencėw“ zginęło od razu,
o losie reszty autor listu nie wie,
gdyż dostał się do niewoli, skąd po
sprawdzeniu identyczności pows'ań-
cy zwolnili 6o i pozwolili powrócić do Francji". (KAP).

 

Premier Goering w Rzymie
komferuje z Mussolinim

RZYM (PAT). O rozmowach Mus- W zagranicznych kołach prasowych
soliniego z premierem Goeringiem nie | panuje przeświadczenie, że tematem
ogłoszono dotychczas żadnego komu-
nikatu. To też treść ich otoczona jest
ścisłą tajemnicą. Wiadomo, jedynie, |
że konferencja trwała przeszło. dwie
godziny i miała za przedmiot przede
wszystkim problem hiszpański w jego
całokształcie.
Według krążących pogłosek,

uzgodnieniu i sprecyzowaniu szeregu
punktów, premier Goerin$ przesłał
Hitlerowi za pośrednictwem ambasa-
dy niemieckiej obszerny raport, na
który odpowiedź może nadejść w
ciągu najbliższych dni.

obrad premiera Goeringa z Mussoli-
nim była nie tylko sprawa tekstów
odpowiedzi, jaką Włochy i Nienvzy

'prześlą na ostatnią notę brytyjską,

|

ale również szereg doniosłych zagad
' nień wojskowych, w których premier
Goering jako szef lotnictwa i wybitny

po | wojskowy posiada rozległe kompeten
cje. ы

Ješli chodzi o samą trešė odpowie-
dzi, to przewaža tu przekonanie, že
Włochy i Niemcy odpowiedzą w zasa
dzie pozytywnie na propozycje angiel |
skie,przewidujące, aby jeszcze przed

 

„Pierwiastek świata jest pierwiast-
kiem myślowym”.

(The stuff of the world is „mind-
stufi).

" Sir Eddington
(Pror Uniw. w (ambrrdg

„W chwili obecnej zaczyna się zary-
sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie fizyki wprost d:
jednomyślności, a wyrażająca się w

. mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości mie mechanicznej: 

Świeżo ukazała się książka Stanisława Majewskiego, kończąca cykl
„Z Tajemnie Bytu*, zawierający dotąd ы

| „Wszechenergję wobec Materji i Życia* :
II „Duch wśród Materji*

pod tytułem

MATERIALIZM wo: NAUKI
Jestto wielkie streszczenie przebiegającej w 8-miu ostatnich latach

rewolucji naukowej, którą niech nam

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETHNERA i WOLFFA w
CENA Zl. 6. (

Kto nabywa MATERJALIZM WOBEC NAUKI otrzymuje kupon
uprawniający go do kupna dwu poprzednich tomów po 2 złote. =

tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

wszechświat zaś zaczyna się nam
cbjawiać raczej w postaci wielkiej my=
Śli, niż wielkiej maszyny“.

 

„Jeżeli wszechświat jest światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również aktem myślowym*.

(If the universe is a universe of
thought, then its creation must have
been an act of thought).

Sir James Jeans
(Prof. Uano. © Usfordzie

WARSZAWIE   

wprowadzeniem systemu skutecznej
kontroli międzynarodowej wydane zo
stało rozporządzenie przeciw wyjaz-
dowi ochotników do Hiszpanii. Zgo-
da Włoch i Niemiec będzie, uzależnio
na od wydania takich samych zaka-
zów przez Francję i Rosję Sowiecką:

Równocześnie jednak Włochy i
Niemcy przewidują, że zanim wszy-
stkie umowy, zakazujące wszelkiej
formy interwencji pośredniej, wejdą
w życie, gen. Franco powinien odnieść
na terenie Hiszpanii szereg poważ -
nych sukcesów wojskowych, które za-
pewnią mu bezsprzeczńą przewagę na
półwyspie Iberyjskim. Do sukcesów
tych przywiązują w Rzymie i Berli-
nie szczególną wagę, ponieważ Wło-
chy i Niemcy dokonały aktu uznania
rządu gen. Franco i nie mogłyby о-

becnie pozostawić go własnemu loso-
wi, zwłaszcza, że obóz Caballero wy:
datnie wspomagany jest przez czynni”

ki obce, sympatyzujące z rządem w

Walencji. + i

Niemcy i Włochy liczą się tedy za:
sadniczo z możliwością wejścia w

życie nowych umów międzynarodo-

wych o nieinterwencji całkowitej, a-

le sądzą,że tymczasem szala wypad-

ków przechyli się zdecydowanie na
korzyść generała Franco.

BERLIN (PAT). Podróż premiera

Goeringa do Włoch jest w oświetle-
niu berlińskim pierwszorzędnym fak-

tem politycznym, związanym z ca*
łym kompleksem zagadnień między-

narodowych. Niemieckie koła poli-
tyczne nie kryją, jak duże znacze-

mo jej „prywatnego charakteru".

«Jest to więc: 1) celowa manifesta-
cja przyjaźni niemiecko - włoskiej,
świadcząca, iż układ śródziemnomor=
ski włosko - brytyjski nie rozluźnił
serdecznych stosunków Berlina i
Rzymu. Serdeczność ta jest gwa-
rancją, iż oba kraje są niezmiennie
solidarne w dziedzinie głównych za-
gadnień europejskich, m. in. sprawy
hiszpańskiej, 2) świadectwo żywot-
ności osi Berlin — Rzym, którapo o-
siągnięciu porozumienia Rzymu 7
Londynem przeksz'ałcić się może,

' jak maią tutaj nadzieję, na oś Rzym
—Berlin — Londyn.

Zrozumiałe zainteresowanie budzą
tu wiadomości z Rzymu o  projek-
tach wyjazdu min. Ciano do Anglii
Koła niemieckie akcentuią przy tvm,
iż pragna nadal porozumienia z Pa-
ryżem. Porozumienie to jednak po-
winno nastąpić na podstawie „dosto-
sowania się” Francji do tej nowej
potrójnej linii przyjaźni. 

——:

wziąć udział, przy |”

nie przywiązują do tej podróży, mi-

PRZEGLĄD PRASY
POCHWAŁY ŻYDOWSKIE

Żydowska prasa przyjmuje z wiel-
kim uznaniem oświadczenie p. pre-

miera Składkowskiego w sprawie

wysyłania narodowców do Berezy.
Tym razem atakowi p. premiera na

Stron. Narodowe — podnosi to z za-
dowoleniem „Piąta Rano" — nie to-

warzyszyły żadne „słowa usprawie-
dliwienia lub pochwały dla walki e-

konomicznej“. Gen.Składkowski sta-
nął frontem tylko w jednym kierun-
ku. Tym razem

„gdy p. premier w sposób stanowczy
zapowiedział dalszą nieubłaganą walkę
nie tylko z uczestnikami zajść antyży”
ćowskich ,ale także z ukrywającymi się
pod różnymi płaszczykami moralnymi
sprawcami tych zajść „to jest z podżega-
czami, padło też istotne j jakże słuszne
pytanie: „Czy po tych ekscesach sytua-
cja gospodarcza poprawiła się cokolwiek
czy nie?” I p, premier z mejsca udzie-
Lt owiedzi: „Ja uważam, że wcale
nie" To pytanie wraz z odpowiedzią na-
leżałoby wbić także do głowy tym wszy-

stk'm, którzy szerzą psychozę antyse-
micką”. S

A
„EKSCESY ANTYŻYDOWSKIE"
Ludzie, którzy w 348 „ekscesach'*

antyżydowskich w wojew. białostoc-
kim w r. 1936 widzą tylko działanie
„wywrotowe miejscowych kierow-
ników Str. Narodowego, nie rozumie-
ją wcale sytuacji kraju. Dzisiaj nie
wywoływać, ale raczej hamować
trzeba to, co się w żargonie sanacyj*
nym nazywa „ekscesami antyżydow-
skimi”, „Ekscesy”' te są zjawiskami u-

' bocznymi,towarzyszącymi potężnemu
ruchowi polszczenia handlu.
Jakże to było w Przytyku? Boj-

kot odbywał się pewien czas bez
incydentów, aż zaniepokojeni nim Ży-
dzi pierwsi napadli na chłopów.
I tak jest wszędzie. Żydzi nie znoszą
spokojnej akcji bojkotowej. Jest ona.
dla nich zbyt groźna. Dążą przeto do
zaburzeń i awantur, w których inter-
weniować musi policja i w których
padają zabici i ranni. Dalszym na-
stępstwem są aresztowania i zsyłki
do Berezy, hałas prasy żydowskiej,
delegacja do premiera i t. d. Cel Ży-
dów zostaje osiągnięty: kampania
bojkotowa w danej miejscowości zo-
staje zaburzona „osłabiona, często za«
łamana.

Taki jest mniej więcej normal-
ny przebieg wszystkich poważniej-
szych „ekscesów”,
Wśród 348 „zaburzeń” było 161

wypadków wybicia szyb. Cokolwiek
się sądzi o tych wybitych szybach,
to jednak trudno przeceniać ich war-
tość w dokonującym się procesie o
znaczeniu dziejowym. Nie należy pe-
wnych zjawisk oceniać tylko pod ką-
"tem widzenia policyjnym, przecież i
ruch samochodowy na ulicach miast
wywołuje wypadki i policja ma z nim
wiele trudności, jednak żadnemu z
piemierów polskich nie przyszło na
myśl posyłać z tego powodu do Be-
rezy fabrykantów i sprzedawców sa-
niochodów lub wypowiadać walki sa-
memu ruchowi samochodowemu.
Odpowie nam ktoś, że można je”

dnak zmniejszyć ilość wypadków.
Niewątpliwie. I można także zmniej-
szyć ilość „ekscesów antyżydow*
skich”. Ale do tego potrzebne są w
Polsce normalne warunki pracy poli-
tycznej.
Celem obozu narodowego nie są

„ekscesy”, ale wyparcie przeważnej
ilości Żydów z Polski i usunięcie
wpływów żydowskich na zasadnicze
funkcje życia państwowego i naro-
dowego.

ZAMKNĄĆ!
„Kurier Poranny'* zamieszcza по-

wy artykuł przeciw obozowi narodo-
wemu. ?
„Rozum państwowy — pisze — a za-

razem instynkt społeczny innego doma-
ga się rozstrzyśnięcią: uniwersytety i
politechniki w Polsce muszą być otwar- |
te: muszą pracować ; muszą mieć przez
władze swe zapewniony spokój; zam-
knąć natomiast należy werbunkowe i
prooagandowe biurą faszyzmu”.

Jakie to proste, liberalne, postępo-
we i demokratyczne.Zamknąć Stron-
nict=o Narodowel „Kurier Poranny“
owinien wziąć pierwszą nagrodę,

jaką Żydzi wyznaczyli dla swych o-
brońców za gorliwość. Oczywiście
tylko za gorliwość, a nie za rozum w
ich obronie, bo proponowane „za
łatwienie'* antysemityzmu świadczy,
że rozum autorów stoi akurat w od= | wrotnym stosunku do ich gorliwościa
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Stanowisko Romana Dmowskiego

w Polsce pochodzi stąd, że postawił

On sobe za zadanie życia skupić

myśl Narodu na w raźnych celach

politycznych i na ogicznych, jas-

nych, prowadzących do nich środ

kach, zorganizować tym sposobem

myśl i siły Narodu i zorganizować

jego czyn, tą myślą kierowany.

Nie było to zadanie na krótką

chw lę, ani na lat parę, raczej była

obawa, że całe życie człowieka mo-

że na jego spełnienie nie wystarczyć.

| Spełnia je Dmowski, jako lityk

i jako pisarz polityczny. Każda wię-

ksza sprawa, jaką dla spełniena te-

go zadania podejmował, zaczynała

się od pracy pisarskiej, a dopiero w

następstwie wyrażała się w działa-

niu.
Gdy w zaraniu swego czynnego

ja stwierdził w społeczeństwie

polskim brak związku międzymyślą

a czynem, karmienie się tej myśli

szkodliwymi fikejami, nierozum .en'a

najprostszych praw politycznych, 0-

bowiązujących w życiu innych naro-

dów, ukazują sę „Myśli nowoczes-

uego Polaka”, a po nich następuje

szeroka praca polityczno -wycho-

wawcza nad młodzieżą wszystkich

trzech zaborów, która w tej książce

znajduje główną podstawę i wyrasta

w calej Polsce nowe pokolenie dzia-

łaczów, którzy widzą przed sobą jas-

my cel i pracą swoją $o zbližaj

anem tej pracy byl „Przegląd

Wsz: ki“, miesięcznik  trójza-

borowy,
pierwsze pokolenie ludzi, obejmują-

cych myślą całą Polskę i znających

jej sprawy w poszczególnych dziel-

nicac
Wystąpiwszy na szerszej pole

Dumie rosyjskiej, zetknął się z poli-

tyką międzynarodową i zaczął 'ą pl-

nie studiować, spostrzegł, że Europa

zaczyna się dzielić na dwa wielkie

obozy, z których jeden tylko, awla-

ściwie stojący na jego czele Niemcy,

kwestię polską zna i interesuje się

mią w swoich celach, dla Polski za-

bójczych, pisze książkę „Niemcy,

Rosja i kwestia polska” i sprawia jei

wydanie wparu językach, ażeby wy-

kazać przeciwnikom Niemiec wiel-

kie, nierozumiane przez nich znacze

mie Polski i niebezpieczeństwo, wy-

mikające dla nich z niemieckiego

rozstrzygnięcia jej losów: Jednocześ-

mie z tym, a aszcza bezpośrednio

po tym organizuje, w miarę swych

sił, opinię na zewnątrz Polski, z po-

czątku wśród społeczeństw słowiań-

skich, a później we Francji i Anglii i

budzi w niej zainteresowanie Polską

w pożądanym kierunku. Przygoto-

ruje sobie teren działania zarówno

wRosii, jak i.w jej zachodnich alian-

tach na konfliktu, który

przew'dywał i który w szybkim tem-

pie się zbliżał. To mu dało rolę kie-

rownika polityki polskiej po stronie

antyniemieckiej.
Starając się skupić

życ
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Jeżeliby sżen rzeczy, jaki się wy-

tworzył w stosunkach między pana-'

mi Łatą i Stańcem, można było na-

zwać zatargiem, to wtedy samo po-

jęcie zatargu aslęszióbypężdać rze-

czowej rewizji. Łata i Staniec osobiś

cie się przecież nie znali, słowa z so-

bą nigdy nie zamienili, żadnych prób

zawarcia znajomości nie przedsię-

brali i nie mieli z sobą nic wspólne-

šo, nic, oprócz tego swoistego zatar”

gu, który trwał od lat w niezmiennej

taci, wważany poniekąd za 0s0-

wość krzaczyńskich stosunków.

Szło naturalnie o ryby. Nie,

się wyraziłem: © rybolėstwo. Ja-

ko entuzjaści tego sportu, jako jego

smakosze, a nawet rozkosznicy, Ła-

ta i Staniec — była to wspólna ich

cecha — mieli w pogardzie efektyw-

ne wyniki swojej namiętności, Co in-

nego — rybacy zawodowi. Ci zaw-

cze znaleźli jakieś partie Narwi, skąd

pod wieczór wracali do Krzaczyna z

dużym i wartościowym łupem. Łata

4 Staniec zawsze jednego trzymali

się miejsca, niezrażeni tym, że

zarania swej kariery rybackiej, nie

mogli się ani razu pochwalićwiększą

zdobyczą. Najwidoczniej ryby tego
właśnie miejsca staranne unikały.

Miejscem, które tak sobie upodo-

bali panowie Łata i Staniec, był ów

cz: rzeki, wktórym podczas wiel-

jej wojny okupanci zamierzali wy-

źle Kied

ślące siły opinii polskiej dokoła
śmiałego celu odbudowan'a państwa

w przyszłej wojąje, jednocześnie pro-

wadził walkę z żywiołami, stojącymi

mu na drodze. Ćoraz wyraźniej u-

świadamiał sobie, że głównym źró-

dłem zamętu w opinii polskiej są Žy-

dzi. Na dwa lata przed wybuchem
wojny światowej wypow.ada im o-

twartą walkę w roku 1912- ym.

Wikrótce ukazuje się Jego książlka

„Upadek myśli konserwatywnej w

Poisce“, wykazującą, že siera, mają-

ca do "niedawna w swych rękach

przewodnictwo w narodzie, i kie-

rownictwo polityki polskiej, utrac ła

swą wartość, poddawszy się wpły-

wom masonerii, biorąc na siebie

obronę Żydów.
Wkrótce po wydaniu tej książki

wybuchła wojna św.atowa, co spra-

wiło, że ta książka Dmowskiego jest

najmniej znana i nie zdążyła wy

wrzeć tego wpływu, który autor jej

przeznaczył.
Czas trwania wojny jest niejako

przerwą w_ działalności pisarskiej

Dmowskiego: całą swoją energę

skupił na akcji politycznej, giównie
w stosunku państw zachodnich, i
tam wszakże 5
towania różnych momentów tej akcji

pismem. To przygotowaniewyrażało

się w memoriałach, składanych rzą-

dom. W chw.li wszakże najniebez-

plomatycznych starano się wojnę za-

kończyć przedwcześnie, bez decydu-

na którym sę wychowałojącego zwycięstwa, Dmowski wydał

na prawach rękopisu angielską roz-

prawę o adnieniach Europy

środkowej i wschodniej“, wykazują-

cą, że koniec wojny w tej chwili był-

i w której uzasadnił konieczność

przebudowania politycznegoEuropy

i odbudowagia Polski.
Po skończeniu wojny i odbudo-

waniu Polski ukazała się Jego książ-

ka „Polityka polska i odbudowanie
państwa”, wyjaśniająca rodakom, ja-

Ка drogą Polacy doszli do zwycię-

stwa swej sprawy, i przygotowująca

ch do życia we własnym państwie-
Niestety, już pod koniec konfe-

rencji zachorował On ciężko (na za-

palenie płuc). Wprawdzie życie Je-

go uratowano, aie do kraju wrócił z

nadwątionymi siłami i w rozpoczy-

naiącym się życiu państwowym nie

mógł wydobyć z siebie potrzebnej

energii. To życie, powróciwszy do

kraju, zastał już zorganizowane w

swoich podstawach. Szło ono w

znacznej mierze mimo Niego i głów-

ne, czynne w n'm siły niszczyły to,

co On przez całe życie: starał się bu-

dować. W tym samym kierunku ezły

wpływy zewnętrzne. Zmuszony przez

stan swego zdrowia do wzślędnej

bierności, poświęcał swą uwagę stu-

diom nad nowym położeniem Polski
i Europy.

Gdy wybuchł kryzys światowy,y

wszystkie my- oświetlił go w dwu książkach: „Świat

DYSZ
budować duży drewniany most. Urze-

czywistnie zamiaru zdążyłowejść w

pierwszą zaledwie fazę, gdy oku-
acja się skończ a wraz z niąi

Laida mostu. Jakby na iątkę,

pozostało k.lka butwiejącyc słupów,

wbitych z jednej i z drugiej strony

rzeki. Tutaj zatem, w miejscu, które

Krzaczyn nazywał „niemieckim mo-

stem”, panowie Łata i Staniec, zao-

patrzeni w . wymyślny. sprzęt węd-

ikarski, spędzali wolne od zajęć $0-

dziny, w okresie zaś wakacyjnym

całe literalnie dni, a czasem i noce.

Łata, przybiegłszy na „nie-

i most”, zobaczył, że Staniec

sedzi już na palach, to samsadowil

się o trzydzieści kroków w górę na

stromym cyplu. Wtedy Łata miał

tę przewagę, że ze słupów głębiej

sięgał wędką w rzekę, Śtaniec jed-

nak mógł, jak się skarżył ludziom

jego adwersarz, „bezsensownym mio-

taniem się” płoszyć ryby. Staniec

zjawiwszy się pierwszy, zajmow:

posterunek na palach, klnąc Łatę za

od to, że mu z cypla straszy iodpędza

rzekomą zdobycz. Ale skąd nieprzy-

jaźń wzajemna i to tak wytrwała,

tak nieprzėjednana? Walka toczyla

się o te właśnie słupy. I o to mące"

nie wody. I o to, że jeden drugiemu

obecnością swoą zatruwał życie.

Przecież to byli wędkarze, azami-

łowanie do wędkarstwa uważać na-

yła potrzeba przygo- w;

 

oz3Polska“ L enas
ażeby wpoić opinii polskiej jęcia,
któreby ją uruchomiły w iekuiiwięśc:
szej mierze od skutków tego kryzy-
su, a pozwolły raczej skorzystać z
jego skutków  gdzieindziej dla
wzmocnienia swego państwa-
Ten ścisły związek między polity-

iką Dmowskiego a Jego pracą pisar-
ską, sprawił, że książki Dmowskiego
były coraz więcej czytane i zapo-
trzebowan e rośnie nie tylko na
rzeczy najnowsze, ale i na daw-
nie'sze.

Styl Dmowskiego jasny, ujmujący
swoją prostotą, sprawia, że sfera Je-
go czytelników szybko się pomnaża,
że wielu z nich ma On nawet wśród
inteligentniejszych przedstawicieli
naszego ludu wiejskiego.

Najważniejsze z tych książek cą

już wyczerpane, a tymczasem zja-

wiają się często zapotrzebowania na

większą ich ilość.
To też dobrze się stało, że zdaw-

na oczekiwane wydanie zbiorowe
ism Romana Dmowskiego stanie

się w  najbliższ czasie faktem.

Podjęła się goSpółka Wydawnicza
Antoni Gmachowski w Ćzęstocho-

e
*

Całość obejmuje 9 dużych tomów

o następującej treści: tom I Życiorys

autora i „Mybli nowoczesnego Pola-

ka; tom II „Niemcy, Rosia i kwestia
ą. Or- piecznieszej, kiedy drogą intryg dy- polska”; tom III Pisma pomniejsze

(okres przedwojenny); tom IV_„Upa-

dek myśli konserwatywnej w Polsce;

tom V „Polityka polska i odbudowa-

nie państwa”, cz. I; tom VI „Polity-

cz. II; tom VII „Świat powojenny

i Polska”; tom VIII „Przewrót”; tom,
w by zwycięstwem celów niemieckich IX Pi jejsze (okres powo-

!

py CZYTELNIKOW

Plaga t.zw. bezrobotnych na wsi
"W Adamowie, gm. Słobódzkiej,

jest szkoła

 

powszechna. Niedawno

do mieszkania nauczycielki przybył

elegancko ubrany mężczyzna. Ponie-

waż nauczycielka była w Słobódce,

czekał na jej powrót u starocbrzę-

dowców, właścicieli budynku szkol-
nego, skracając czas oczekiwania

opowiadaniem zmyślonych historyjek

z życia nauczycielki...
y powóz zaturkotał, a nauczy”

cielka znalazła się u siebie,

zapukał nieznajom

stem bezrobotny
do Wilna!

do drzwi
elegant. — Je-

oproszę na bilet

Pani K. wyjęła z torebki 2 zł.i

podaje. Wziął 2 zł., a potrząsając je

do góry,
2 zł.? ja za 2 zł. bilet
na? — Wię
nauczycielka.

odezwał się arogancko: Co,
kupię do Wil-

cej nie mogę, odrzekła
— (Co nie mogę! —

szybko wyciągnął rękę i schwycił za

torebkę.
siebie, a on wyrywa.

Nauczycielka ciągne do
Na krzyk prze-

straszonej nauczyc elki wybiegli ze

swago mieszkania gospodarze. Gdy

zobaczył p
ścił torebkę
stety, uszedł

rzez okno biegnących, =

i wypadł z pokoju. Nie-
bezkarnie.

Do Państwa R. w Zaprudziu, nie-

daleko Ikaźni, prz yło 2 włóczę-

gów. Tak się złożyło, iż wmieszka-

nu była sama pani R. — Prosimy o
bieliznęj — Co miałam do oddania,

biedni zabrali — powiada p. R. —

Pani musi daćl

Przestraszona tawą i tonem

odezwania się drabów p. R., wyjęła

męża b eliznę i daje. — A teraz pro-

simy o pieniądze! — Nie mam. —

Pani musi dać! — Gdy otrzymali 50

gr., odzywa się jeden: tyle tylko? —

Na szczęście ktoś stuknął do kory-

tarza. Odwrócili się, trzasnęli drzw:a-

mi i wyszli-
W/ fszczołnie ziawiło się ККа

Pani D. w nieobecności męża, który

wyjechał na tydzień z domu, zapro-

ponowała bezrobotnym pracę w fol-

warku. — Dobrze! powiedzieli, Re-

gularnie przychodzili 3 razy dziennie

na jedzenie, a a udawali

się na spoczynek. D., w obawie,

by nie podpalili, czy czegoś nie do-

konali w folwarku, milczała. Wdni

w którym miał wrócić pan D,, bez-

robotni ulotnili się.

Na kolonii X. przychodzi jedem

do chaty i żąda jeść. Gdy mu kobie-

cina podała kawałek chleba, on jej

na to: Schowaj sobie ten chleb, a

a mnie zrób zaraz jajecznicy na

skwarkach!
Rozkaz był taki ostry, iż drżąca

kobiecina wyciągnęła z kobiałki po-

zostałe 'eszcze jajka i zabrała się do

pitraszenja jajecznicy.

Podobne kawały powtarzają się

tu coraz częściej. Ponieważ poste-

runku policyjnego blisko nie ma, lud-

ność jest bezradna, zaś arogancja

rozma tych wywłoków staje się c

raz bezczelniejsza. Kr

Najweselsze

ka polska i odbudowanie państwa”, zapusty na Balu Prasy

jenny).

Nauczycielstwo polskie tworzy front do walki z komuną i Z.N.P.

W tych dniach odbyło się w War-

szawie posiedzenie zarządu Chrześć-

Narod. Stowarzyszenia  Nauczyciel-

stwa Szkół Powszechnych. W dy-

skusji stwierdzono ożywioną akcję

destrukcyjną szerzoną na terenie

nauczycielstwa _w szczególności

pne: słynny Zw. Nauczycielstwa

olskiego.

Przyjęto następujące uchwały:

1) każdym wypadku założyć

protest przeciw woływaniu się i

oświadczaniu się Ż. N. P. w swych

wystąpieniach imieniem całego nau-

czycielstwa, stwierdzając, iż tak, jak

i innym organizacjom, i ZNP.

przysługuje jedynie prawo wypowia-

dania się publicznie tylko im.eniem

swojej organizacji oe z upo-,

ważnienia jego członków.
2) Zgodnie z ustanowionym w

Polsce porządkiem prawnym zarów*

no w nauczanu, jak w wychowaniu

młodziąży, w szkole — opierać się

leży za najtrudniejszą chyba do zro-

zumienia tajemaŃd duszy.

Ten swoisty zatarę trwał od wie-

* Jw już lat. Łatai Staniec od wczes-'

nej wiosny do późnej jesieni -

podwėjnej rozkoszy:wali się
rybołóstwu i niememuteresownemu

gardzeniu przeciwnikiem.
(zdołało zachwiać legendy o rybach pod

„niemieck ego mostu”, uparcie -

trzymywanej przez

Łata siedział tam z wędką dlatego,

że siedział tam
To było sensem, celem i smakiem kiedy to w obr

ich życia.
Gorzej, że wzajemna niechęć tych

ludzi niekorzystnie odbijała się na

życiu kulturalnym Krzaczyna. Łata,

piędziesięcioletni kawaler, był spe-

cjalistą od strojenia fortepianów; za-

kładał też dzwonki elektryczne i po-
siadł tajemnicę wirując h stolików.

Staniec, dwukrotnie wdowiec, szko-

Н ‹:Ьбш amatorskie, uczył też śp e-

wu w obu krzaczyńskich gimnazjach

i prywatnie. Aby zaszkodzić Łacie,

Staniec nie pozwalał stroić fortepia-

nów —PA nauce śpiewu dawało
wyn.ki fatalni
zniechęcał uczniów do mistrza,

przeciw niemu wytaczając argu-

menty:
i państwo rozumiecie, że

jest to człowiek, pozbawiony zupeł-

nie słuchu, skoro nie raz: go tak

rozstrojony instrument.
umie: widokiem swoim
ryb popłoch w rzece...

Staniec chętnie przebaczał
s swoich uzdolnień zawodowyc

ie mógł jednakśc'erpieć kpin z je-

go sztuki wędkarskiej, z jego

budzić wśród

zawsze n.

nauki

nych
3)
o

obec
czeństw Z. Polsce z ze- piętn

„wnątrz,

i kultury narodu
jących do stwo-
jak najlepszych

wier

wielkich _niebezpie-

również ze względu na

trudną sytuację wewnętrzną zwra-

cać szczególną uwagę w pracy га-

wodowej i
w duszach
damentów, zapewniających

wi jedność,

zmierzającej
prac oraz in

4) Obserwuj
ce objawy życia

będne  pietnowanie įnizacjamiuważać za
tych, którzy
zrobić

w życiu i w
chnięty perfidnie,
terom obmowy. |
— O ile

bez n- krawatem a daszkiem swej czaj
ać twarzą, to ryby Z ca-

Życie nie łej Narwi powinny ławicami ściągać
można nazw.

„niemi

narzędz'e

j na budowaniejecznej
ludzkich trwałych fun-

narodo-
solidarność i harmonię

. w życiu zbiorowym i w każdej akcji,
do obrony wspólnych

teresów.
ąc pewne niepokoją-

nauczycielskiego,

niez!
2 nauczycielstwa chcą cerzą Szkolną,

przygotowującetelni

wyrażać —
eki. Uśmie-

kolpor-

co Łata nosi między

obyczaju rz
w, umaczył

to,

"
„most“, žeby..podzi-

jać, jaka to okolca ciala preten-

Taki stan
Łatę i Stańca. duje do miana twarzy

rzeczy trwał bez zmian

Staniec. I odwrotnie. widocznych do tej upalnej niedzieli,
zdarzeń wszedł

ale wpływowy ichsirai: Był а

współczynnik. nm posterunko-

wy Bobak,
uważać za wzór
licjanta z zamiłowania,

z instynktu.
swego rodzaju marzycielem,

osobistość, którą można nącego mieć przed sobą z pr:

policjanta i to po-
z. inspiracji,
Bobak, był

ale w
Wprawdzie

gran.cach, przewidzianych przez re-

gulamin. Marzenia Bobaka miały

charakter ściśle, wyłącznie zawodo-

wy:

ka.
rzono

powodu
rzestrzegany, a w razie czego...

chodziło o awans na przodowni-

Owej właśnie niedzieli powie-

Bobakowi op.ekę nad „nie-

to mieckim mostem” — miał dopilno-

e. Łata ze swej strony wać, żeby zakaz kąpieli, obejmujący

takie to właśnie miejsce, niebezpieczne z
wirów 1 głębn, ściśle był

0

mogą się zdarzyć przekroczenia,

a nawet wypadki... więc w razie cze-

go — żeby tonący mieli zapewniony

rzepisów i
oro pow:

udzia- mieckiego mostu” kąpać

Jedno tylko ratunek i protokuły.
Teraz słówko o ogólnym położe-

niu. Krzaczyn słynął z praworząd- chmury. Od

- nośc. Krzaczynnie' zwykł był łamać
zasad życia zbiorowego.

iedziano, že koło „nie- kiego mostu” i burty

się nie wol-

ody koala współpracę z

, bak

a niewzruszonych zasadach grunt pod zasiew czynników prze-

Chrystusa
polskiego  zmierzaj

rzenia w Polsce
warunków bytu dla wszystki:

wrotu bolszewickiego w Polsce.
5) Wobec tego, że grupy, pozo-

stające pod wpływami masonerii,
wszystko, ©0 nosi charakter kato-
licki i narodowy, przedstawiają za-
wsze jako klerykalne i reakcyjne,

ować te niegodziwe środki wal-
iki, stosowane niestety także przez
pewne odłamy nauczycielstwa pol-

0:
ważać zą nikczemny — fałsz,

szerzony w celach zbrodniczych
przez ikonspiracje bezbożnicze, ja-
koby duchowieństwo katol:ckie byr
ło wrogiem oświaty, szkoły, naur

czycielstwa, narodu i państwa pol-
skiego.

Ponadto zarząd zalecił członkom

Nakatolickimi, z Polską M;
Towarzystwem Czy

Ludowych i Towarzystwem
Szkoły Ludowej.

(ESRT
OSTAI i laAi ka

łu — jak zwykł się był mo — to nikt tam kąpać się nie bę-

dzie. Zresztą wyrzeczenie się kąpie-

li nie było dla Krzaczyna żadnym
poświęceniem— nawet w łecie. Nie

tedy dziwnego, iż posterunkowyBo-

nudził się tej Jedzieli i z nudów

marzył, żeby jednak stało się coś
niezwykłego, coś, co dałoby policjan-

:towi.okazję:don nia.się czuj-

noścą, oraz inicjatywą. A więc, na-

przykład, żeby ktoś, pogwalciwszy
zakaz kąpieli, zaczął trochę tonąć.

Wówczas Bobak wskoczyłby do służ-
bowej łódkii ieszył z pomocą,

przepisowo „ode tonącęmu wiosło

(zasada: ustawić łódkę tak, non” to-

Po tym wyciągniętemu na brzeg za-

ordynowałob = sztucząe oddycha-

nie, później byłby szcze. ółow:ył pro-

tokół, następnie "2 a wresz-

cie awans, awans — niechybny.

Ale choć to była niedzie lipco-

wa i upał nie do zniesienia, nkt nie

chciał łamać zakazu i tonąć. Trzy

młode krzepkie ciała spały na brze-

gu, w cieniu budki stražniczej.

głęb. zaś, rozciągnięty w zieleni sa-

dów, drzemał zyn, zmęczony

upałem i wczorajszą doroczną gar”

den party (loteria fantowa, kosze

szczęścia, ognie sztuczne), która póź-

nym wieczorem przeniosła się do

klubuNE i przeciągnęła do

białego dnia. To też w Krzaczynie

c'cho było teraz i sennie. Na północ-

nej krawędzi nieba od rana miraż
rzeki pryskałe oślepia”
szedł cichy plusk wo-

аана
policyjnej

(Dokończenie nastąpi).

ące światło i
dy, która omywała słupy

łódki



  

 

 

  

dźwięków w granicach od 30
że stosunek tonów wysokich i

ściom ludzkiego ucha.

barwach tonu.

m

Związek Bibliotekarzy Polskich

14 b. m. w gmachu Biblioteki
Uniwersyteckiej odbyło się zwyczaj-
ne doroczne walne zebranie człon-
ków Koła Wileńskiego Zw. Biblio-
tekarzy Polskich. Ustępujący zarząd
złożył wyczerpujące sprawozdanie
ze swej rocznej działalności.

Koło Wileńskie, liczące 55 człon-
ków (w tym 7 instytucji) odbyło 11
zebrań (w tym 2 walne) i przejawia-
ło żywą akcję odczytową. Z odczy-
tów zasługują na uwagę następują-
ce: 1) dyr. Łysakowskiego — „Po-

jęcie bibliologii według Zivnegoi
Otleta“, 2) mgr. Popowskiej — „Za-
wód bibliotekarski w _ rozwoju hi-
storycznym”, 3) dr. K. Piekarskie-

$о (z Biblioteki Narodowej) — „Me-
tody; badania starych druków”, 4)

W. Drężkowskiego — „Organizacja
bibliotek oświatowych”, 5) dypl.

artysty malarza Gracjana Achrem

Achremowcza — „Czynniki mate-

 

(Koło Wileńskie)
rialnei warunkujące trwałość książ-

ki“ (cz. I — Papier, cz. II — Oprar

wa). Charakter informujący miały

komunikaty z najnowszych czaso-
pism bibl'otekarskich.

W) roku sprawozdawczym Koło

Wileńskie Zw. B. P. zorganizowało

sekcję oświatową, której zadania

określił W. Drężkowski w odczycie

„Program działalności Koła w za-

kresie bibliotekarstwa  oświatowe-

go”. Idą one w kierunku: 1) kontak-

tów z innymi bibliotekami oświato-
wymi, 2) zorganizowania poradni

fachowej z zakresu biblotekarstwa

«światowego i szkolnego (istnieje)

taka poradnia przy bibliotece im.

T. Zana), 3) kształcenie bibliotelka-

rzy, 4) zorganizowania zjazdubiblio-

tekarzy oświatowch na obszarze!
Wileńskiego Koła Z. B. P.

Koło Wileńskie bierze udział w
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Epidemia grypy w Wilnie!;
W W.lnie notuje się wzrost za-

słabnięć na grypę. W) ciągu minione-
$o tygodnia zanotowano w Wilnie

przeszło 700 wypadków nowych za-
chorowań. Na szczęście grypa ma
przeważne przebieg łagodny i nie

pozostawia po sob.e poważniejszych

Zlikwidowanie bandy
Organa bezpieczeństwa publicz-

nego zlikw'dowaly bandę przemyt-
ników pieprzu.

Przemytnicy rekrutowali się

następstw.
Charakterystycznym jest, że służ-

ba zdrowia stwierdziła wyraźny spa

dek ostatnio chorób epidemicznych
na co, w przeciwieństwie, do śrypy,

wpłynęła tala chłodów, jaka ostat-
nio nawiedziła Wilno. (h)

przymytników-żydów
żydów miejscowych i prowincjo-

nalnych.
7 przemytników osadzono w

z więzieniu. (h)

Rozmnożenie fałszywych monet
WILEJKA. W. wioskach i mia- W ciągu ostatniego miesiąca w Woj

steczkach daje się zaobserwować w stomiu
fałszywych ujawnieniaobiegu znaczna ilość

monet srebrnych 5- i 10-złotowytch.

zanotowano
fałszywy

całym powiecia wypadków ta
zdarzyło się ok. 40-tu.

Nieprawdopodobne przygody
Anny Niewiarowiczówny

Urząd śledczy m. st. Warszawy

zwrócił się do wydziału / śledczego

w Wilnie w sprawie odnalezienia

rodziny niejakiej Anny  Niewiaro-

wicz, zam. w Domu Ochrony Kobiet
w Warszawie.

Anna Niewiarowicz, która ma
rzekomo pochodzić z Wileńszczyz-

ny, mając lat 4, w 1913 roku porwa-

na została z domu rodzicielskiego,

wywieziona w głąb Rosji i umiesz-

czona w klasztorze. Podczas rewo-

„ lucji rosyjskiej kilka zbiegłych za-

konnic zabrało dziewczynkę do
Finlandji, skąd następnie dostała

się do Polski.

Podczas inwazji bolszewickiej na

Warszawę, Niewiarowiczówna  Z0-

stała zraniona ciężko w głowę.

następstwie czego straciła na kilka-

naście lat zupełnie pamięć.

|. Obecnie Niewiarowiczówna od-
zyskała pamięć i

dzicezienie rodziny, podając, że ro

18 wypadków
ch monet, a w St reklamowy;

kich 1445 Muzyka ludowa;

W 2200 Muzyka

zwróciła się do

władz śledczych z prośbą o odnale-

IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich
(31.5—1,6 36 r.) w Warszawie, a
członkowie Koła wygłaszają nastę-
pujące referaty: 1) dr. M. Ambros
„bibliografia filologii klasycznej”,
2) dr. Stefan Burhardt „bibliografia
regionalna”, 3) dr. A. Łysakowski—
„organizacja oddzałów  inłormacyj-
no - bibliograficznych“, 4) Mikołaj
Dzikowski — „organizacja  oddzia-
łów kartograficznych". W związku
ze zjazdem Koło Wileńskie wydało
ulotkę zawierającą wykonaną przez
Lelewela karykaturę biblioteki pol-
skiej w Paryżu.

Poza tym Koło Wileńskie bierze
udział w otwarciu biblioteki im. T.
Zana i wysyła swoich delegatów na
konierencje, mające związek z dzia-
łalnością Koła.

Walne doroczne / zgromadzenie
wybrało zarząd w: dotychczasowym
składzie tj. przewodniczący Koła—
dr. A. Łysakowski i członkowie za-
rządu: dr. St. Burhardt, mgr. Wi-
told Nowodworski, Wacław Aluel-
ma, mgr. K. Jasiulaniec, Wł. Drąż-
kowski.

Wizytacja dekanatu
święciańskiego

W. przyszłym tygodniu rozpocz-
ną się wizytacje organizacyj Akcji

Katolickiej w dekanacie  zdzięciol-
skim. Wizytacje potrwają 4 dni:

m)

 

LALE KT i III

Obstrukcja
jest wskaźnikiem złego działania
żołądka i kiszek. Lecznica herbata

Chambarda stosuje się przy zaparciu

stolca, reguluje żołądek i ułatwia

trawienie. Cena pud. Żł. 1.30 tablet-

ka 35 gr.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 17 stycznia.

8.00 Sygnał czasu i kolenda; 8.03 Au-

dycja dla wsi; 8.18 Płyty; 8.27 Wiadomości

rolnicze; 8.35 Muzyka; 8.50 Dziennik poran-

ny; 9.00 Nabożeństwo z kośc. św. Krzyża;

10.30 Płyty; 11.57 Sygnał czasu i hejnał;

12.03 Poranek mużyczny; 13.00 Życie kul-

łuralne miasta i prowincji; 13.12 D. c. pó-

ranku; 14.00 Reportaż z życia; 14.15 Kon-

14.25 Audycja dla świetlic;

15.30 Audycja dla

wsi; 16.00 Zielone kolendy—audycja; 16.15

Potrójny ślad — słuchowisko; 17.00 Pod-

wieczorek przy mikrofonie z Bristolu; 19.00

Miasto, a wieś w poezji — szkic literacki;

19.20 Ork. mandol. „Kaskada”; 19.50 Kon-

cert życzeń; 20.20 Wiadomości sportowe;

20.40 Przegląd polityczny; 20.50 Dziennik

wieczorny; 21.00 Wesoła fala lwowska;

21.30 Recital fortepianowy S. Aszkenazego;

taneczna; 22.55 Ostatnie

wiadomości dziennika radiowego.

Ofiary
Dla uczczenia pamięci zasłużonej dzia-

łaczki na polu pracy oświatowej, śp. Julii

 

jej w okolicach Pohulanki, koło Maciejewiczowej, Narodowa Organizacja

Podbrodzia, posiadali duży majątek Kobiet składa 10 zł. na czesne dla nieza-

ziemski. możnych  akademiczek, byłych uczenie

W. sprawie odnalezienia rodziny Žmarlej. Pragniemy, by drobna ta suma

Niewiarowiczówny wileńskie wła- stała się zaczątkiem Funduszu Im. Julii

dze śledcze wdrożyły dochodzenie. Maciejewiczowej, na cel tak godny popar-
(h) cia. N. O. K.

...0dbiorniki Philipsa posiadają zdolność odtwarzania

łowy. Cyfra ta odpowiada akustycznym właściwo-

„„elektrodynamiczny głośnik nowego typu
ze stałym magnesem, przystósowany do
pełnego zakresu częstotliwości akustycz"
nych, odtwarza dźwięki idealnie wiernie
we właściwym stesunko 1 w swoistych

NUNA

 

do 8000 cykli oraz,
niskich jest prawid-

„ta pracyzyjność

zastosowania imp:

na do głoś:

SARI

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu mroźno przy pogodzie

chmurnej z rozpogodzeniami i niewielkich

opadach śnieżnych.

Umiarkowane wiatry” wschodnie i po-

łudniowo-wschodnie.

2 MIASTA.

— Wycieczka Koła Wilnian. Ko-

ło Wilnian przy T-wie Rozwoju

Ziem Wschodnich —м Warszawie

przystąpiło do organizacji pociągu

popularnego do Wilna na przeło-

miej stycznia i lutego br. — korzy-

stając z paru dni świąt w tym okre-

sie.
W czasie pobytu w Wilnie pro-

jektowane są różnego rodzaju atrak-

cje zimowe, jak np. obława na wilki,

polowanie na dziki w puszczyRud-

nickiej, kuligi i wycieczki narciar-

skie. Przewidziana też jest w Wilnie

„Czarna Kawa”. Wycieczka obli-

czona (jest na mniej więcej 600 osób.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zarządzenie przed mrozami

na kolei. W związku ze znacznym

ochłodzeniem się na kolei przedsię-

wzięto szereg środków i przygoto-

wań do zapewnienia normalnej ko-

mun kacji kolejowej. Na wypadek

opadów atmosferycznych i zaśnie-

żerńia linij przygotowano na głów-

nych stacjach węzłowych pługi od-

śnieżne. Również zabezpieczono lo-

komotywy prząd zamarzaniem.
SPRAWY SĄDOWE.

— Przeniesienia w sądownictwie.

Z dn. 14 bm. dotychczasowy sędzia

okręgowy śledczy w Postawach p.

Stefan Strzałko został przeniesiony

do Wilna na równorzędne stanowi-

sko, Na jego miejsce został miano-

wany p. Stanisław Ochocki:
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Zwyżka cen mydła. W ostat-

nich dniach mydlarnie i składy ap-

teczne podniosły ceny mydła zwy-

czajnego najtańszych gatunków z

powodu zmiany cen przez fabry-

kantów. Mydło zwyczajne podroża-

ło w sprzedaży detalicznej od 10 do
20 gr. na kg. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— (Ciężka sytuacja rzemiosła wi-

leńskiego. Wśród rzemieślników sły-

chać ostatnio dużo narzekań na po-

gorszenie się sytuacji. Wobec nastą-

pien'a martwego sezonu zwinięto ca-

ły szereg robót budowlanych i in. co

spowodowało wzrost bezrobocia. (h)
POSIEDZENIA.

— Koło harcerzy z czasów walk

o niepodległość. W: dniu 20.1. 1937 r.

o godz. 18 w sali Kasyna Olicer-

skiego w Wilnie ul. Mickiewicza 13,

odbędzie się Walne Zebranie Koła

Harcerzy z czasów walk o Niepod-

ległość. Na zebranie zaproszeni są

wszyscy harcerze i harcerki, którzy

kiedykolwiek i gdziekolwiek praco-
wali w harcerstwie polskim w okre-

sie do 1918 r.
SPRAWY AKADEMICKIE.

Podwieczorek taneczny w

, Ognisku Akademickiem. Bratnia

Pomoc Pol. Młodz. Akadem. U.S.B.

w dniu 17 bm. (niedziela) urządza w

Salonach Ogniska Akademickiego

(ul. Wielka 24) „Podwieczorek  Та-

neczny|. Początek o godz. 19 i trwa

aż do 2-ej w nocy. Wstęp dla aka-

demików 1 zł., nieakademików 1 zł.

50 gr.
NADESŁANE.
Bar „Bristol“;— Restauracja i

с
т

  

     

  

      

  

„„wspomnieć nalezyolampie głośnikowej
nowego typu AL4, która daje wzmocnie-
nie 3'/, razy większe od dotychczasowych
pentod Selo Watowych

i

О.

Pawnošė dzialania jest rezultatem
ącego zespołu urządzeń technicz.

nych po raz pierwszy epotykanych w radiotechnice.

„w mowyfh akładzie superheterodyny

Philipsa moc wyjóciowa jest doprowadzo-

nika bez żadnych zniekształceń
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Kronika wilenska
w Wilnie w dniu 18 bm. obchodzi
10-lecie swego istnienia.

Na intencję dalszego pomyślnego
Jej rozwoju odbędzie się uroczyste
nabożeństwo w kościele Św. Ja-
kóba w dniu 18 bm. o godz. 7 rano.

Zarząd Restauracji „Bristol“
wpłacił na pomoc zimową dla bezro-
botnych zł. 100 (sto złotych).

ZABAWY.
—Jeden, jest Bal w Karnawale

Kostiumowy Księżycowy Bal Włó-
częgów. W! jedynej prawdziwie balo-
wej sali — w wielkiej sali miejskiej
(Ostrobramska 5). Przy dźwiękach
bezkonkurencyjnej orkiestry „Żakai
Wopoleńskiego'. Humor, atrakcje,
bufet, dekoracje, nastrój itp.
To wszystko razem 1 lutego 1937.

Wstęp 4 zł, akad. 2 zł. Wyłącznie
za zaproszeniami.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-- Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie ogólne Z. P.
I. K. odbędzie się w poniedziałek
dn. 18 stycznia rb. o godz. 7 wiecz.
w lokalu własnym (ul. Zamkowa 8
I p.) prof. dr. B. Jasinowski wygło-
si referat dyskusyjny pt. „Filozof. a
a tendencje rozwojowe nauki współ-

członkówczesnej”. Wstęp dla i
wprowadzonych gości.

WYPADKI
— Zderzenie samochodów. Wczoraj

przy zbiegu ulic Trotkiej i Wileńskiej au-

tobus Miejskiej Komunikacji zderzył się z

samochodem ciężarowym. Skutkiem zderze-

nia motory w maszynach uległy uszkodze-

nia.
Wypadków z ludźmi nie było. (h)

— Napad na ulicy. Wczoraj wieczo-

rem przechodzącego ul. Archanielską ro-

botnika Roberta Byczko (Archanielska 5)

mapadło 2 osobników uzbrojonych w noże.

Napastnicy zadali Byczce kilka ciętych

ran.
Ofiarę napaści skierowano do szpita-

la. (h)

— Tragedia bezdomnego. Tragedię jak

wiele innych przeżył 39 letni Romuald Żu-

romski, bezdomny i opuszczony, zam, w do-

mu noclegowym przy ul. Połockiej 4.

Żuromski będąc niegdyś zamożnym

człowiekiem skutkiem choroby i osobistych

niepowodzeń stoczył się na dno nędzy.

Ориёсйа go najbliższa rodzina.
Wczoraj Żuromski padł z

nia i głodu na ul. Targowej,

zwano pomoc z zaziębienia i wycieńczenia

wycieńcze-

a zanim we-

zmarł.

Zwłoki Żuromskiego zabezpieczono do

dyspozycji władz śledczo-sądowych. (h)

Komunikat
Zarządu Grodzkiego Stronnictwa

Narodowego w Wilnie.

Dziś w niedzielę 17.1. 1937 r. o go-

*dzinie 12.30 odbędzie się zebranie

członkowskie S. N. w lokalu włas-

nym przy ulicy Mostowej 1. Obec-

ność członków konieczna. Przema-

wia kol. Piotr Kownacki.

 

Zarząd Grodzki prosi polskie

społeczeństwo miasta Wilna o skła-

danie w redakcji „Dziennika Wi-

leńskiego' dobrowolnych datków w

postaci ubrań, butów itp. ofiar dla

niezamożnych członków  Stronnic-

twa Narodowego.
е ея rimi
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HELIOS| semameć аМ pars kocnanków Dick Powell i Ruby Keeler segamenongso B-dniowykurs,
® : Na dale-l:h wodach romans. Кпроп. parady i WEN skie

na oceanach. przy mujący grozą wybuch ina lickiej, który potrwa 3 dni. Kure

okręci*. Przebojowe pi.s*cki Zywiołowe tań e przeprowadzą specjaliści instrukto-

N d progrem: Atrakcje. Pocz. s. o g. 4-ej Br z Wilna (m) |

Prymicje kapłańskie
| w Rykojniach

ŚWIATOWID pierwszy Walc nad Newą W kościele paralialnym w Ru-
Ocen| w Wilnie $9 'kojniach, wobec olbrzymich tłumów

Olśn ewejący przepychem wystawy wiełki film e otyczno-sał>noewy na te wiernych, odbyły się prymice ks.

miłosnych przeżyć Jana Straussa w Petersburgu || ° _ |dAlfonsa Pietkiewicza ze zgromadzer
Oscby: Paul Hurbiger, Eilsa llliardelie i inni.lnia ks. ks. Misjonarzy. (m)

 

  

Uwaga Rodzice i dzieci
Dziś pocz. o godz. 12-ei

FILMIDLA WISZYSTKICH

SHIRLEY
TEMPLE zt.

„MOJA GWIAZDECZKA"
Sala dobrze ogrzana. Cudowny kolorowy nadprogram
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ika polskie" w wykonaniu wychowan-salne se po z 1

Erio T „ków Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł.N
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% nieodwołalnie tylko dziś Sala dobrze ogrzana?ł — Po południu o g. 4.15 przedstawie-
f nie dla dzieci bajki „Kot w butach” piórau

: Wandy Dobaczewskiej.

M A R S r Dziś PAUL MUNI w fiimie i — Wieczorem o g. 815 powtórzenie
"PASTEUR" ewenement filmowy bez precedensów. To jest film, który komedii Stanisława Dobrzańskiego „Żoł-

„PAS
pokażemy Wam ze szczerą dumą, polecając go tak, jak nierz Królowej Madagaskaru".
nie polecaliśmy jeszcze żadnego fllmu. — „Oto kobieta" komedia W. Somer-

NOWOŚCI"„3. sės
LUDWISARSKA 4. :

Nad program: Dodatki i aktualia.

Tu i ekscentryki akrobatycznej, wesoła zabawa w 2 cz. i 18 obrazach wykonuje naj- |
mowy eis i я, i sympatyczniejszy z dotychczasowych zespołów Nowości. Piękna oprawa. Wiele olśnie- | = :

° wających inscenizacji (regionalny obrazek ze Lwowa: bał galganiarzy, halo Paryż popołudniówka. Dziś o g. 4 pp. operetka

ь ‚ - Jutro prem IeTd i w. in). Pożegnalne występy fenomenalnych akrobatów 4 Millec. Początek 6.30 i Abrahama „Przygoda w Grand Hotelu",
: < ZE | A : 9.15. W niedzielę od 4-ej. — „Lutaia“ dla dzieci. Dziś po raz

W Г 6 — ii mia kn b AŻime „Casino“! A, | a W
Z: Okazyjniei DO WYNAJĘCIA |

lz powodu  wyjazduł 2 POKOJE
Ę 5 mahoniowe meblejb. sioneczne, ciepłe,

w stylowe: salon, kre-]na I piętrze ze wszel-

ry dens, serwantka, biur-|Kiemi wygodami. (Moż

ka damskie i męskie, i eid A
3 artaki m. gi

i Vic tor Francen py; oe Giasnej) tel. 352

w fiimie sprzedaję. Wielka. 24] Ё
Im. 4, godz. 1214 į| ° — РОКОЗ

19. 368 6  wygodami panu
1 : m |wydam. Mila 11—4.

OLIWA _
“ najwyžszeį marki| 3 MIESZKANIE ;
Vve Goiran et Fils, 3 pok. ze wszelkiemi
Nice, świeży trans. WYŚOd. WtPRZED BITWĄ 22SE «ES! tu poleca:

BIURO= D/H. St. Banel i S-ka „UNIWERSAL*

tel. 8-49. Mickiewicza 4 — 4,
a I

i me. | telefon 22-11, polecaF pocoreccsę mieszkania i pokoje
Г J A N R L į C 4 K A | MIESZKANIA od najskromniejszych

 
set-Maughama — zostanie odegrana w po-

Dziś ostatni dzień programu p. Ł: „KONGRES MIEWIEŚCI* niedziałek po cenach propagandowych.
Jutro (pon. 18. 1.) premie a nowej ofensywy rewozeł DU — Teatr muzyczny „Lutnia”*. Ostatnie

: į 46 Wesoły kalejdoskop żartu i tań- przedstawienie Rewii Noworocznej. Dziś„Bal gał janiarzy ca, wiązsnka beztroskieqo humo- u g. 8.15 w. „Rewia Noworoczna”.

— „Przygoda w Grand Hotelu“ jako

 

 

 

į
'ostatni grane będzie widowisko dla dzieci
|Pórwańs dziecko”,

4 — Wiorkowa premiera „Całus i nic
więcej”. Komedia muzyczna pod pow. tyt.
autorów węgierskich, wę wtorek wchodzi

na repertuar teatru „Lutnia“,

& 2а kotar studio
„Potrójny ślad”, Powtórzenie słuchowiska

Szemplińskiej.

Dnia 17 stycznia o godz. 16.15 Polskie

Radio wznawia oryginalne słuchowisko
"| Elžbiety Szempliūskiej - Sobolewskiej p. t.

„Potrójny ślad”, W dialogu pełnym finezji
i intymności maluje autorka walkę dwóch
kobiet o uczucie mężczyzny. Słuchowisko
akcji nie ma żadnej, ale jest w nim walka,
która rozwiją się w słowach, walka pełna
napięcia i dramatyczności. Oprócz tematu

walki mamy w słuchowisku  Szemplińskiej
trzy portrety tego samego człowieka. Ze-
stawienie tych portretów fascynuje słucha-
cza „daje mu możność skomponowania por-

 

 

  

 

  
43 POKOJE | do luksusowych.

WIELKA 11, tel. 19-69 WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK”J |

 

 
 

 

   

 
 

 

  
 

   

"PRZYJ! tretu syntetycznego. Ujęcie obu tych tema-poleca: |ucznia lub i 4 > a tów jest wybitnie radiowe, zawiera elemen-Wykwintną bieliznę damską i męską. Trykotaże, Bluzki, Swetry, Pulowery. —№{- p: na mieszkani DZIERŻAWY ty niemożliwe do zrealizowania ani na sce-
nowsze krawaty, Torebki damskie. Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartusaki sakolne ada ali ” nie ani w powieści. W audycji wezmą u-! i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIZSZYCH. | 1 320Di Wydzieriaw O0la „dział: Irena Eichlgówza, Karolina Lubień-„a O HP —н A : ska i Jan Kreczmar.° сэзефооФеефоеое ogród owocowy z jed- i
ZUMI TYYCA i usa z, ak noizbowem |mieszka-|a22252-—-572555475970058,AAS | Stełan Aszkenaze w Radio.
== Polecamy = z a o łazienka, niem, z piwnicą. Dow* Polski pianista Stefan Aszkenazy, za-
2 <hrześcijań. ©Э b u ww i a =|.57F082 landzka13. 1 Soltaniska 6—1 Onodali-tolnk PRZĘPSTAWICIEL | szezytnie znany w kraju i zagranicą artyZ" wytwórnię =' DO SPRZEDANIA | i: „RR (0 fl ( l: branży kolonialnej sta zdobył sobie wielki sukces cyklem so-ZW. NOWICKI SĄ 305 poc: OSZUKUJĄ | ppopada "ko TALIE” ApSS tai Bestowaa, wykonywanym przed. mi
EZ Obuwie wizytowe, spacerowe, balowe, sportoe Nada Do. Wil a aa z BRUKA į me1dacją. Adres: pocz- „Stowinkol” $. Akroto: obcych radiofcnii, Obecnie da.
Ż we, narciarskie, łyżw arskie, prunelki, atlaski Z| " 2 wyłody:: Ali, dziel. i ta Zodziszki maj. Tu- Warszawa, Plac 3 174 © godz. 21.30 pianista odegra dla radio-
Z aksamiine, sandałki oraz kalosze, śniegowce, Z SPRZEDAM "nica obojętna. Ofert palszczyzna.Bokszański Krzyży 8. słuchaczy polskich dwie sonaty Beethove-

= wojłoki i pantofie ranne Z |meble stylowe i róż- do Adm. „Dz. Wał”; lastytut I aaa ло na: op. 10 F-Dur i D-Dur.
= Ceny — fabryczne —niskie- = ża ay. Dow. się: pod „Mieszkanie”, Gerai Ki PRACA 12-77 mow Miasto a wieś w poezji — radiowy szkic. ‚ s igowskiego 1—0. | M al: Žr ; : ZE literacki.ANKONAAAAAr. I Penas Poiekio Uzas as Zk Św. Michalski Nr. $,POSZUKIV,į dobrze ei Toe

Nie trzeba szukać, a tylko chcieć,

Ip bez trudu dobry zegarek mieć, „MALI Н
® į najlepszej firmy, gwarantowany, || Fabryka i Przedsta.

y
słyszy i podziwia instrumenty 10 dėLK gj NAUCZYCIELKI,  wspėlpracą plstnąpo- -7właszcza polska była ściśle związaną z

‚ Ek ASS korepetytorki, wycho- szukuje od N.R. ge- wsią, z kulturą i obyczajem wsi. Miasto
UDZIELAM wawczynie, bony i neralne zastępstwo na wchodziło w obręb poezji wyjątkowo, a i

Г t ki i gi. wszelkiego rodzaju Polskę firmy wszech- ; я bi "| a rai ałużbę domową -pole- šviatowej -- ma bea- wtedy w oświetleniu urobionym pod wpły

     

  

 

 
 

takie sprzedaje dobrze Wilau znany ? wiciel ca Wojew. Biuro Fua- konkurencyjny, „ wem wsi i natury. Samo miasto jego ce-
3 ' į a aiduszu Priav: Pósinńe żny i kana chy, właściwości, jego odrębność, weszłomistrz zegarm. JJ KALISZ,.: | —° вКа 2, tel. 12-06. Kas e mn: do poezji dopiero w ostatnim  ćwierćwie-

M ckiewicza 4 są NAUKA } ilne! dl. sub „Pew- czu, Ten temai przelomu w dziedzinie lite-° W...J U R E w į C w wiinie Dz-pena 9. ' francuskiego syste- ELEKTROMONTER ność — „do admin. ratury omówi w swym szkicu literackim„Niskie ceny.f<_ Dcgodne spłaty. |mem Berlitz, Anson, wodociągowy, ślusarz „Dz. WiL“, lub Stara p, Waśniewski dn. 17.1 o godz. 19.00.Sza : я asai|korepetycje,  począt- 4 palacz, poszukuje 3, m. 3, godz. 10—12, 2 da. 17, + 19.00, —
La r] ki, konwersacja. а- pracy przy młynie, fa- e+ee0s000%++0+00+00 Niedzielny podwieczorek przy mikroionie. wzm ‘ GEE,PRZY śellońska 5 m. 71 bryce, lub woźnego,| (ję. mrożene W niedzielę dnia 17 stycznia spędzą

т в
i < i УР dozorcy, czy jakiej. radiosłuchacze mile dwie godziny od 17.00HEMONOIDACH ł STUDENT innej. z.Bernardyński Oryginalna maść do 19.00 słuchając wesołego i beztroskiego3 : ст H viva sengianos  |U- S- B. udziela ko- 4—5, Hryhorowicz. (Z kogutklem)  nodwieczorku przy mikrofonie, Udział za-      
  

repetycji skutecznie,| 43—2 [1] > ARSpewnili doskonali soliści: Helena Lipowska,ZAMKOWA 9 020!specj. łacina,  nie- —— ы i
miecki. ul. Kalwaryj- INTELIGENTNA, 3% r Irena Paluli, Siostry Burskie, Witold Conti

Poleca zegarki szwajcarskich fabryk wyregulowane z gwarancją.

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.
ska 5—4, 416—3 młoda, bez rodziny  166zy i gol rankii Wilhelm Korabiowski. Odpowiednie tło

powstałe od od-
Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. l

ооа Ваоааав -а [I
я s - : ь ż Ė gimnaz. Cho- hi h h, Ė

Diajal Naczynie za bezcen  llujl " оо dla płatwieka|| gimska 25—8, godz. line „Postoresdaa: zaertogzorcawearrecny Wielkim studio Rozgl, WII. bardzo ciekawa
lo P. p.a, “ WŁ. 2 Ż% stanu pociąga bardzo PP oocovcsye, tO legitymacja b. u- pomóżmy: $ niecodzienna impreza. Mianowicie radiosłu-D H T OGDYKARIEC J Mz licka wiele ofiar, Przy zwalczaniu chorób płuc- r“ A kar: rzędniczki 5167. i SLIŽNIM chacze organizują pod hasłem „Sami sobie”allazy Fa „Tia В оВОЫ & PRACA $ S a ! L :Bych, bronchitu, grypy, uporczywego mę į„žAorianow. į OGRODNIK |++:00160000020006 podwieczorek — rewię o bogatym i uroz+Wilno, Skład hurtowy, ui. wielka 19 czącego kaszlu i t. p. stosują pp. Lekarte ы : vės

Skladydetaliczne ul. Wielka 18, ul. Mickiewicza6,tel. 4-24 [latwe THIOCOLAN -Ai , które ++00400040000+00% 2  diugol. praktyką O OBIADY dia imaiconym programie. W. treści programu
= i @-, : 1 i :Platery, kryształy, szkio, !a,ans, porcelana, naczynia, lampy, ułatwiając wydzielanie się  płwocia» Expedjent- poszukuje posady. — dującej inteligencjipo” słowo, śpiew i muzyka, Udział biorą:

serwety ze inu, kilimy i t. p.. wyprzedajemy po znacznie zni- usuwa kazzel, SPECJALISTA Swiadectwa dobre. rąco prosi lastytut Ca- pp. Aleksandra Bukowska, Wiera Gawroń-
OOMМЙМича МЕН1Са bryczięZ == z branży winno - ko- 2 Archanielska 3—9. ritas — Wilmo, -Zam-|ska-Libo, Zofia Religioni, Anna Włodzi-Okazja taniego kupna lonialnej łrzebny POOOCE kowa 8.. mierska-Bielajewa, oraz ie: R(POŚREDNICTWO POCZTOWE| 7", ę,potrzebny WŁ 1 KR lale.
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   DA ° Ер й ы 2 ё в żKOREPETYCYJ ZA. Gożania: Sprzesj S tworzyć będzie Mała Orkiestra
02 udzielam w zakresie . dają aptekl i sia.| Polskiego Radia.cRUZLICA s" szkoły Powswókkicjo aa e dy apteczne Słuchacze Sami Sobie,est nieubłagana o | 6 kl. у ‹ i ee Dzisiaj o godz. 16.51 odbędzie się w

 

 

   

 

  
 

e aka аНОЬ e : 1 ; o Hrmy į RÓŻNE aż L Hajkowicz, Wł. Hermanowicz, E. Jakić-
PUNKTUALNOŚĆ — jest necdzownym || Przy składzie aptecznym =OEBo 2 i pościel dla pos sag? Sino: a Oto-: i: Ia PA zołzywaEE: b wa, Łazar Ozder, Mieczysław Rutkowski,waruckiem догу dzisiejszej. Dokładny czas » skaże | Pan. WŁADYSŁAWA TRWBIŁŁY oh Ši FELCZER sc„o Poł Spońki

ZE GAR E K. kupiony lub naprawiony Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej. intelig. dziewczyna wyleczam egzemę i nego, znajdującego się Bezpłatne karty wstępu na ograniczo-
Hi „Przyjmuje listy polecone i telegramy||do małej rodziny do świerzbę. Antokol — w rozpaczliwym po- ną ilość miejsc wydawane będą za okaza-

!

mistrza zegarmistrzowskiego | . г rL Н т T ER iego: , Po- ul. Cicha 8 Woj- łożeniu, pros'|_: ь ż RADĘ RRUMATKIEWICZA ае Sprzedmaki taki| tata64, godz Moe. Čatas msizela, pmpobritowaiaooayzaiowej,deoc: epo cenach nominalnych.. - 5 wo. E 9 „11. . A -| w Wiinie, ui. ZAMKOWA 12 (vis A vis Skopówki) |||" E M i 5 RE. a ni
ш82 mkkm A ARACEAECZ ZOE. sa]

ADMINISTRACJA: Wiłno, ul. Mostowa 1, czynna od gods. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: mietięczpie, s odnoszeniem do domu lub przesyłką pocetową at; 2 gr. 50, kwartalnie sł. 7 gr. 50, sagranicą sł. 6—
€ENA OGŁOSZEŃ: za wier>s milimetr. prred tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— za mm. jednoszp., nekrologi 40 gr. tn tekstem 116 tam] 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za
słowo mł. 0.15, słowo tłuste wł. 0.25. Kronika redakcyjna ! komunikaty sa wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne © 25% drożej Dla poreukniącysh pzacy 50% snikki Administracja vastrraga sobie

prewo zmiany terminu druku ogłoszeń |nie przyjmuje zastrzeżsń miejsca

  

Wydawce: ALEKSANDER ZĄCIERZYŃSKI "| RAA Drukarnia A Zwierzyńskiego, Mluc, Mostowa | Odpowiędziałsy redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
 — mei m

 


