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#а mamer dewedowy

W organie opozycyjnych ..liaudininków* (ludowców) litewskich ,,Lietuvos Žinios“ ukazują się od czasu da

czasu

korespondencje

„z, Warszawy,

w których
używający:
pseudonimu
autor starał się oświetlać sprawy polskie i polsko - litewskie
w
sposób
korzystnie odróżniający się od przy-,

jętego

w

Kownie

dzie krytyka

szablonu.

polityki

Wpraw-

rządu

litewskie-,

go miała akcenty wewnętrzno - opozycy jne, a ocena spraw polskich zdra
dzała w autorze zasadniczego przeciwnika istniejącego
u
nas režimu

politycznego. . Niemniej

jednak

w, ko-

respóndencjach można było znaleźć
szczerą chęć do poddania rewizji dotychczasowego kompleksu
polsko-litewskiego — i-to w sensie porozumie
nia lub ugody.
Wszelkie jednak wnioski, wysuwa
ne z tego odosobnionego w prasie liiewskiej głosu wydawały się płonne
z uwagi na bezwpływowość
w
dzisiejszej Litwie ludowców, oraz na zaopozycyjny. w stosunku
dzierżyście
warszawskich
ton
do: swego rządu
korespondencyj ich organu.
Nawiasem

nie

mówiąc.

nigdy
i
się rów-

dziewaliśmy.:
się
nie spodziewamy
nież

iobecnie,

spo-

aby

porozu-

mienie
polsko - litewskie
jakichkolwiekbądž
—
na
m ia-.
podstawach
oparte ło
wyjść
środowiska
„are
dzisiejszej
opozycji
litewskiej. Przemawia przeciwko te
mu: po pierwsze jej przeszłość w rządzeniu Litwą i kierowaniu polityką
zagraniczną, po drugie niezdolność
do śmielszych posunięć, wykraczająeych poza zwykłe demagogiczno-parłamentarne metody działania.
Znacznie
już
więcej
znaczenia
przywiązujemy do tych nieznacznych
lecz bezspornych zmian w nastrojach

obozu
nie

rządzącego

mogą

dziś

Litwą,

które

ujść

uwadze bystrzejszego
obserwatora. Obóz polityczny, który
znajdując się w znikomej mniejszości potrafił ująć władzę w swe ręce 1
sprawować ją
w
ciągu lat 7-miu,
zyskując
aprobatę
ogromnej większości
spełeczeń-

słwa dła swej działalności admini
stracyjnej i gospodarczej, dowiódł, że

zdolny jest do rządzenia i brania odpowiedzialności

za losy kraju

na

swe

były politycznie znaczące —
musimy
wyrazić
powątpiewanie,
stwierdzić
zaś jesteśmy w stanie, że większość
z wymienionych w korespondencji 0sób (jak nprz. min. Schitzel, wojewoda Jaszczołt) sposobności zetknięcia
się z.prof. Birżyszką nie miała. Wątpliwą wydaje się nam również rozmówa prof. Birżyszki
z
pos. Miedzin
skim w Warszawie, a już całkiem nieprawdopodobną
narada z. legendarnym „wysłannikiem Marszałka Piłsudskiego*- w. Wilnie. Wymienia dalej
autor korespondencji nieurzędowe i
skromne osoby pp. Świechowskiego
i Okulicza. Niestety, obaj wymienieni, przebywając w tym okresie w znocznem: oddaleniu od Wilna i Warszawy, przyjemności odbycia pogawędki ze starym znajomym również by-.
li pozbawieni.
Tak

czy,

wygląda

dotyczący

faktyczny

pobytu

stan

rze-

i konferencyj

prof. Birżyszki w Polsce. O cóż więc
chodziło korespondeniowi
„Lietuvos
swą
Žinios“, kiedy' pisal
bajeczkę?
powie„Da steckt etwas darin“
działby Niemiec, przeczytawszy ową
korespondencję. „Ten prof. Birżyszka to jednak coś nie coś
w
Polsce

zrobić może *. Czyż

tak jest w istocie?

Prof. Birżyszka nie jest członkiem
obozu rządzącego: Litwą.
"W miarę
możności podkreśla nawet swą pryn
opozycyjność
w
cypjalną
stosunku do reżimu. nie uchylając się
zresztą od specjalnych mi yj, którejak nprz.
mi ów reżim go obdarza,
prezesowstwo

„Związku

Wyzwolenia

Wilna
i propagandowa podróż w
tym charakterze po kolonjach amerykańskich Litwinów w r. 1931. Prof.
Birżyszka jest człowiekiem znanym
ze swego litewskiego patrjotyzmu i
uczuciowego stosunku de kultury poł
skiej, w której częściowo wyrósł. Życzy Polsce szczęścia
i powodzenia,

ałe na
zachód
i Grodna.
Z ziem

od Brześcia
Litwy History-

cznej
pragnąłby utworzyć
wspólne
państwo litewsko - białorusko - ukraińskie i, załatwiwszy w ten sposób
konflikt polsko - litewski, żyć z Polską w pokoju i zgodzie. Taki jest mu-

ienia

Zawiodły
go
natomiast
kalkulacje
zewnętrzno
polityczne,
na których swą politykę zagraniczną, a w szczególności
polską opierał. Jeżeli w tej dziedzimie okaże dostateczną przenikliwość,

Wracam

szawskich

korespondencyj

„Lietuvos

10 b. m.

dencja,

do

ukazała

poświęcona

sce prof. Michała
„Związku

Wilna“.

w

Pol-

prezesa
Poby-

towi temu przypisuje autor (korzystam ze streszczenia „Wilbi*) bardzo
duże znaczenie, obdarzając prof. Birżyszkę
misją
Omówienia
z
polskiemi
sferami urzędowemi
i społecznemi spraw

polsko

- litewskich,

nia przytem szereg osób,
miał prof. Birżyszka w
Warszawie

, Że

odbyć

pod

jego

auspicjami

kła nagonka
eo w niej
kiedy szef
ścinności
ju *). To.
gających

w

Litwie

wymie-

z któremi
Wilnie i w

kowieński

widział

niektórymi

ze.swoich

znajomych

Wilnie i Warszawie —

się

z

w

to jest bardzo

maturalne. Żeby jednak te spotkania

wczorajszem

posiedzeniu: Izby Deputowanych, naktórem. rozpatrywano aferę oszukań-.
сга Stawiskiego, przemawiał
m. in. b.
premier deputowany Tardieu. Mówca
wypowiada się za wnioskiem © роkołaniu

speejalnej

komisji

śledczej.

Zaznacza, że socjaliści, którzy wypowiadają

się przeciwko

powołaniu

tej

komisji, dzisiaj nastrojeni są niezwykłe miękko, choć

w

takich

wypad:

kach zawsze wraz z radykałami demagali się powołania
parlameniarnych kemisyj. Tardieu polemizuje z
premjerem Chautemps, który powiedział, że afera Stawiskiego jest kwe-

stją sprawiedliwości, a nie partji i że
rząd

pragnie

dać

krajowi

wrażenie,

że sprawiedliwość zostanie wymierzo
na. Jednak rząd obecny przyszedł do
władzy w wyniku walk politycznych,
wobee ezego premjer nie może robić
wrażeńia, że jest tylko przedstawicielem sprawiedliwości, gdyż repreze -

tuje on partję radykalną i dwie partje socjalistyczne. Według mówcy całą sprawę należy postawić w płaszezy
źnie politycznej.
Dalej Tardieu omawia akcję Sta.
'wiskiego, subwencjonującą kampanję
prasową

wytwarza

przeciwko

niemu.

Na

się niezwykle burzliwa

at-

'szust zdołał: popełnić - samobójstwo.
Za swoich rządów oddawał przestćpżywych

w

ręce

mina,

sprawiedliwości

Tu premier Chautemps przerywa mó:
wcy i przypomina wypuszczenie na

że

oszusta O-

Tardieu

replikuje

i przypo-

rządy

lewicowe

wypuściły

ma wolność aferzystkę Hanau,
aresztowano za jego rządów;

którą
haj

Po przemówieniu kilku innych posków odpierał postawione zarzuty pre

udzielając

wizy

ność, uczyniona prof. Birżyszce, jako
człowiekowi
prywatnemu
nie została, niestety, we właściwy spo
sób oceniona, wprowadzając najniepotrzebniej sam fakt pobytu jego w

Polsce na łamy
dyskusji prasowej.
Nie sądzimy, aby sam bezpośrednio
zainteresowany
wolony.

był .-z tego

dziś

zado-

*) W dn. 12 b. m. podkomendni prof. Birżyszki ze Zw. Wyzw. Wilna przeszli samych
siebie w radjo kowieńskiem, wymyśljąc od
„szubrawców* najwyższym autorytetom na:
szego państwa.

konana

angielskich

badana

Badani

była

byli

rów-

towarzystw

na

korzyść

3 milj. fr. Klauzula ubez

opiewała,

p. Stawiskiej

że

suma

nawet

w

samobójstwa

PARYŻ,

Rząd

przez

będzie

wy-

wypadku

po-

jej

obrady

wyszedł

z debaty wzmocniony.

W

zaufania

i

które skłoniły 0:

ten

sposób

oceniają

polityczna

stronę sprawy zwolennicy obecnego
rządu.
Ugrupowania
lewicowe nie
składają jednak broni. prowadząc w :
dalszym ciągu kampanję przeciwko

premjerowi,

który

nie

dopuścił

do

wprowadzenia sprawy na tory Ściśle
do odrzucenia wniosku 0 utworzeniu polityczne.
:
komisji, zaznaczając, że rząd pragnie
W każdym badź razie afera Stawipostawić eałą sprawę w płaszczyźnie
skiego z dniem dzisiejszym przestaje
moralnej, a zie politycznej i że kraj
być dominującem zagadnieniem chw:
li, ustępując miejsca w prasie poważnym problemom, których rozwiąza
nia domaga się życie. Jedynie władze
- sądowe prowadzą w dalszym ciągn
swą akcję. Dzisiaj znowu byli przeea O. K. gen. Łuczyński, dyrektoP zakładu zdrojowego inż. Nowotarski i słuchiwani w Bayonne aresztowani
dziennikarze.
"Wydany przez 'parladr. Grabo-Łęcki.
Pe przywitaniu się

Pam Marszałek Piłsudski w Krynicy.
KRAKÓW, (Pat). Dziś o godz. 3
m. 50 przejechał
przez Kraków
w
drodze do Krynicy p. Marszałek Piłsudski w towarzystwie dr. Woyczyńskiego. W

Krynicy

na dworcu

kołejo-

wym powitali p. Marszałka wojewoda.
krakowski

dr.

Kwaśniewski,

z obecnymi Marszałek Piłsudski udał
się do przygotowanych apartamentów
w demu

zdreżowym.

plenarne Sejmu

wtiorek dnia

(Pat). . Posiedzenie.
wyznaczone zostało na

16 stycznia na godz. 16.

Gandhi

na zebraniu

RĘCE
"

dowód-

do należyteodmrożeniom

nie Senatu odbędzie się dnia 17 stycznia, t. j. w środę o godzinie 16.

RYGA.

(Pat).

Naczelna

indyjskich.

komotyw.

Jednocześnie

dyrekcja.

się, że w trakcie finalizacji jest umowa

kolei łotew

skich a hutami — Królewską i Laurą
oraz Pokoju na dostawę 15 tys. ton
szyn., oraz 2 i pół tys ton akcesorjów
kelejowych do budowy
nawierzchni
Ogólna wartość obydwu tranzakcyj wy
nosi więc około 5 milj. zł.

Fabryka

w

Chorżówie

ma

już po

ważne doświadczenie w dostawie lokomotyw zagranicę. I tak — w roku
1931 dostarczyła ona kolejom łotew
skim 6 parowozów, oraz kolejom buł-

garskim —

10 parowozów,

skonstruowała

w

1932 r.

12 parowozów

dla

ko-

lei marokańskich, a na jesieni r. ub.
sprzedała 19 lokomotyw do ZSRR.

Niemcy
BERLIN.

Mahatma Gandhi wziął udział w zebraniu
politycznem kobiet w Madrasie, gdzie wygłosił przemówienie. Gandhiego powitała na
zebrąniu Srimathi Durga Bai, pierwsza tea

derka akcji nieposłuszeństwa cywilnego.
Zdjęcie przedstawia zćbranie w chwili
przemawiania Durga Bai (stojąca na prawo)
Obok niej, na lewo, Mahatma Gadhi.

Skoro jednak tak się stało, nie spo
sób jest pozostawić urządzonej prot.
Birżyszce przez organ kowieński pseudo - reklamy bez odpowiedzi.

przeciwnika, mającymi za sobą źródło władzy w: państwie, a w. rękach —
instrumeniy tejże władzy.

lennikami

szczerymi

zwo-

porozumienia

polsko
- litewskiego.
Znalezienie pewnej platformy dla wszczęcia choćby
nieobowiązujących 'rozmów na ten temat powinno być prze-

dmiotem troski i wysiłków wszyst
kich ludzi dobrej woli po tej i tamtej stronie. Ale, nie owijając w bawełnę, wolimy mieć do czynienia z ludźmi
o wyraźnem
obliczu,
o
jednolitej
postawie
wobec

Prof. Birżyszka, jakiekolwiek -zalety osobiste byśmy w nim nie stwierdzili,
jako działacz polityczny tym
warunkom
"nie
odpowiada.
Ježeli
więc chodzi o kontrahentów dła tak
czy inaczej zainicjowanych rozmów
polsko - litewskich, to — niech nam
wybaczy — oczekujemy
więcej od
pp. Tubelisa, Merkisa, Saułysa 1 Е р.,
niż od niego. Choćby nawet na tych
ostatnich wypadło dłużej czekać...

Testis.

w

„Di-

prasę

niemiecką

pogłosek

o

przygotowaniach
w
Kłajpedzie i o
tem, jakoby rząd litewski prowadził
systematyczną
akcję
odniemczania
Kłajpedy i rugowania stamtąd żywiołu niemieckiego. W tej atmosfera zde

nerwowania

i niepewności

-—— tłuma-

czy organ niemiecki — nie jest dziwne, że powstały pogłoski dla rządu litewskiego niemiłe.
Niemcy pragną
żyć z Litwą w dobrych i przyjaznych

stosunkach i ubolewają. że pogłoski
o planowym obecnie zamachu staau
wogóle

mogły

znaleźć

posłuch.

Minister Salnais
(Pat). Bawi

tu obe-

cnie łotewski minister spraw

zagrani-

cznych

Salnais.

W

wywiadzie

prasa

wym minister oświadczył, iż wizyta
jego jest manifestacją przyjaźni Łot:-

w

aferę

SE

A

strat.

STRASBURG. (Pat). Miejscowa prasz de
nosi, że pewna wielka firma przemysłowa
austrįackia w okoliey Strasburga poniosła w:
związku z aferą Stawiskiego straty, siegaja,
4

miljardów

fr.

4

zagadnieniem

chwili... |,

ment dep. Bonnaure bedzie dziš wiį
czorem

przewieziony

do Bayonne.

a 24
Pani Stawiska potwierdzić miała.
że mąż jej pozostawał w zażyłych sła;

sunkach z szeregiem wybitnych o'40bisłości. Z oświadczeń, jakich udzie-|
liła prasie, wynika, że Stawiski po sa-:
mobójstwie lażał bez pomocy lekarskiej w ciągu dwóch godzin.
į
SAUNA

LLTI

SNS

|

Posiedzenie Komitetu Ekono-

micznego ministrów.
:
WARSZAWA, (Pat). Dziś pod prze:

wodnictwem p. premjera Jędrzejew
cza odbyło się posiedzenie Komitetu

Ekonomieznegóo

Ministrów.

Komitet

zatwierdził plan robót, które będą finansowane przez Fundusz Pracy w
rcku
1934-35
oraz przedyskutował
płan prac, które będą podjęte w tym
okresie przez Fundusz Inwestycyjny.

Ponadto
spraw

Komitet - rozpatrzył
bieżących,

szereg

przyjmując

między

innemi. wytyczne 'w sprawie. dalszego usprawnienia akcji urzędów ziem
skich i ułatwień w zakresie parcelacji
prywatnych nieruchomości. oraz rę:

hipotek
`

dla. drobnej własno+
AA

Jis

Raczkiewicz

wym

członkiem

honoro-

Polskiego:

T-wa w Montevideo.

. Patj. T-wo Polskie

inu.

Marszałka Piłsudskiego w Montevideo *(Uru
gwaj), opierając-się na statucie T-wa, który:
głosi, że osoby w szczególny sposób zasłużo;
ne dla ojczyzny lub T-wa mogą być wybra,

ne przez zebranie ogólne na członków Rona.

rowych,

powołało

prezesa

nej Polaków z Zagranicy
dysława

Raczkiewicza

na

go T-wa i przesłało mu
tymację członkowską.

"Najbliższe

Rady

Organizacyj:

p. marszałka
członka

do
2

Wła:

honorowe

Warszawy:
i

legi:

ct

posiedzenie

Akademii

Literatury,

WARSZAWA, (Pat). Na najbl
sze posiedzenie Polskiej Akademji Li-,
teratury

stwa W.

odbędzie

porządku

się w sali, Minister-_

R. i O. P. dnia 20 b. m. Na.
dziennym

—

rad nad regulaminem

dermji

Literatury,

literackiej

dla

dalszy ciąg ob,

Polskiej

regulamin

młodych,

nie z prac prezydjum

Aka-.

nagrody

sprawozda-

Polskiej Akade-

mji Literatury.

Zjazd Państwowej Rady
Ochrony Przyrody.
M-stwa

*W.

(Pałji
R:

i O.

13
P.

stycznia
odbył

się

|

w gma17-ty dó

roczny sprawozdawczy zjazd Państwowej Pa
dy Ochrony Przyrody. W zjeździe wzięli udział członkowie R. O. P., przedstawiciele
ministerstw i podległych im. urzędów oraz
delegaci instytucyj naukowych i społecznych. ,
Obrady zagaił ks. wiceminister Żóngoł |
łowicz.
ZE
sĘ

Organizacyjne zebranie Ko. '
mitetu Pomocy uczonym -

uchodźcom.

A

WARSZAWIA. (Pat). W..sali posiedzeń Se
natu Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się
dnia 11 stycznia r. b. zebranie organizacyjne ›
Polskiego Komitetu Pomocy uczonym - -us
chodźcom. Na zebranie przybył między iń- :
nemi b. minister p. August Zaleski. Zebranie ,

wyłoniło komisję wykonawczą

w celu opra-

cowania dokładnego planu akcji oraz komie *
ję finansową. Na czele komisji wykonawczej |
stanął p. J. Szymański, przewodnictwo zaś.
EC
finansowej objął b. minister Zale.
ski;
USA

PRASOWE
T
NA VN
„ STOKHOLM,

qo_depu-

raehunka krawca,

15 tys. fr.

4 miijardy

chu

plomatisch - Politische
Korrespon
denz* nie tai zakłopotania. jakie w ta
tejszych kołach wywołało demarche
litewskie
z
powodu
rozszerzania

przez

tys. fr., nie lieząc

WIARSZAWA.

zakłopotaniu

(Pat). Półurzędowa

2

w sumie

WARSZAWA:

dowiadujemy

między naczelną dyrekcją

Jesteśmy

około

Marsz.

kołei łotewskich podpisała umowę z
fabryką w Chorzowie na dostawę 5 lo

stosunku

zamieszanegó

Stawiskiego, został przyjęty. W liście, jaki w
tej sprawie minister sprawiediiwości wystoSował do Izby, przytoczony jest telegram pro
kuratora, który oskarża pos. Bonnaure, źe
dla podtrzymania swej kandydatury w wyborach w roku 1932 otrzymał od Stawiskiega
jeden miljon franków, jako subweneję dla,
pisma „Vołonte*, jak również, że pozwolił.
finansować Stawiskiemu całą kampanję wy
borczą na swoją korzyść i że pobrał gotówką

ści.

Zamówienia łotewskie
w Polsce.

Pierwsze w tej sesji płenarne posiedze”

Kobiet

doprowadza
Zapobiega.

w

Bonnaurć,

gulacji

ZANIEDBANE

zniszczone
go
stanu.

poselskiej

łowanego

KREM PRAŁATÓW
— PERFECTION
WCHROZETTTOOOOTZERREZTT
R OZZRCZOORE

Posiedzenia plenarne Sejmu i Senatu.
WARSZAWA.

SERTAESTYWO
SSSR
T
CZESCIA

©

PARYŻ. (Pat), Wniesek o zawieszenie ой,
łykalności

В:& dominującem

(Patl. Dwudniowe

zostanie |

aresztowany.

ee

męża.

Go więcej, restytuowana została większość kartelu lewicowego w Izbi>.

ZAUFANIA.

kwestję

merx

jest prze-

nad aferą Sławisikego przyczyniły sie
niewątpliwie do oczyszczenia atmosfery. Energiczna postawa rządu poz.
woliła mu na odniesienie zwycięstwa
Próba wyzyskania tfery dla celów par
tyjno - politycznych nie udała si;.

nemi wnioskami. Premjer Chautemps,
przytem

z

żony na sumę

Przestaje

в

przytacza. powody,

nem

wmieszani

Ped koniec posiedzenia Izby, które trwało de godz. 1 po północy, przy
stąpiono do głosowania nad zgłoszostawia

która

męża,

śledczego.

swej

pełnienia

sprawiedliwości w ien sposób, by nie
wyzyskiwano sprawy dla celów poliKWESTJA

oskarżonego

Garat,

niewinności

pieczeniowa,

byli tylko ludzie z lewicy. Wreszcie
Herriot wypowiada się przeciwko powołaniu śledczej komisji parlamentar
nej i wyraża premierowi Chautemps
zaufanie, mając nadzieję, że postara
się om zadość uczynić wymaganiom

tycznych.

pani

sędziego

płacona

niemu. Herriot zarzuca dałej dziennikowi „La Liberte*,
Że
niesłusznie

afese

o

Żona

|

Dep. Bonnaure

za

nież liczni inni świadkowie w sprawie Stawiskiego. Wyszło na jaw, że przed trzem?
laty Stawiski ubezpieczył się na życie w jed

mawia jego żarzuły, że Stawiski popierał kampanję lewicy
przeciwka
w

rządowi

szczegóły.

(Pat)l

Bayonne

przez

ni na wolność, nie byłoky oszustw.
Herriot zwracając się do Tardieu, 0-

jest w tym samym czasie
organizacji korzysta z gow tymże szkalowanym kranawet dla najmniej wymapod względem kurtuazji w
polskie,

miasta

ferę Stawiskiego wyzyskuje się dla ce
łów politycznych przeciwko łewicy.
Gdyby oszuści nie zostali wypuszcze-

jakoby

wdzięczny

Nowe
PARYŻ.

mjer Chautemps, poczem zabrał głos
Herriot. Mówca zwraca uwagę, że а-

twierdzi,

być

to, że ten chce przyjąć na siebie odpowiedzialność.
w;
W głosowaniu wniosek deputowanego Ibarnegarey'a, domagający się
powołania
komisji,
odrzucono 360
głosami
przeciwko 229,
natomiast
przyjęto wniosek Herrioła. wyrażają:
cy.zaufanie rządowi — 376 głosami
przeciwko 205.

‚

stosunkach nie jest w porządku.
Władze

powinien

'HERRIOT BRONI.

sali

mosfera, lewica przerywa ustawicznie
mówcy,
prawica natomiast zachęca
go oklaskami. W dalszym ciągu prze
mówienia Tardieu wyraża żał, że 0-

ców

„nstriea.

Lavala

na Polskę i to wszystko

rozmowy.

gość

Na

za rządów

wście-

charakterze prywatnym, nie spodzicwały się zapewne, że ta wizyta zostanie skomentowana przez usłużne oso
by w sposób zgoła odmienny. Grzecz-

pobytowi

(Pat).

wolność

sem „Zw. Wyzw. Wiłna*,
tyłko że
przy tem wszystkiem
prowadzi się

dn.

W

PARYŻ,

OSKARŻA.

po-

korespon-

Birżyszki,

Wyzwolenia

czy ewokatora

prof. Birżyszce na wjazd do Polski w

Žinios“.

się tam

war-

TARDIEU

Nie wydaje się nam, aby ten program predystynował prof. Birżyszkę
rozumienia polsko - litewskiego. Nie
dłatego bynajmniej, że jest on preze-

tych jego pewnych przesunięć w ocenie sytuacji politycznej Litwy można
oczekiwać więcej, niż z wyraźnie krytycznych głosów bezsilnej opozycji litewskiej.
"

Rozgrywka w Izbie Deputowanych.

Wilna.

do roli inicjatora

cywilną i siłę decyzji, — to 7

Dalsze echa afery bajońskiej.

tatis mutandis
jego program, jako
polityka i prezesa „„Związku Wyzwo-

barki.

odwagę

Administracja zastrzega sobie prawe zmiany termina druku ogłoszeń.

Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cio łamowy.

PROF. BIRŻ YSZKA

|
W POLSCE.

anicą 6 zh CENA OGŁOSZEŃ:

SESKSTRISTIKKDNNOS |

w Sztokholmie.
wy

ze Szwecją

i dodał,

że sprawa ut-

worzenią bloku bałtyckiego jest przes,
dmiotem żywego zainteresowania Ło

twy. Ze Stokholmu minister, uda się ;

do Helsingforsu.

:

"aus

ОВ

З,. Е

Min. Beck wyjechał do Genewy,
WARSZAWA,

(Pat).

Dziś

wyje-

chał do Genewy na sesję Rady Ligi
Narodów, której przewodniczy p. minister
spraw
zagranicznych
Józef

Beck.

Z p. ministrem

wyjechała

do

Genewy jego małżonka Jadwiga Bec
kowa. P. ministrowi towarzyszy dyrektor gabinetu Dębicki,
naczelnik

R

w

Katastrofa

ILE

NS

okrętowa

k

ce

zagranicznej

Rumunji.

Titulescu.

dziękując za wyrazy uznania, zapewnił prem jera, iż w dalszym ciągu be
dzie z nim serdeczn:e współpracow 1.
poświęcając wszystkie swoje siły dla
dobra narodu.
Rada ministrów omawiała następ
nie stosunki, panujące: w wyższych

zakładach

naukowych.

Gabinet

pos-

tanowił
w

dokonać

poważnych

zmian

obecnie

przepi-

obowiązujących

sach,

normujących

wewnętrzną

torów,

udziału

licznych.

w

Wyjątki

od

tej

(Pat). TASS
wiadomości

zaprzecza
„„Rheinis-

wądzenie

do

szkół

przysposobienia

wojskowego, by zapewnić stworzenie
kadr młodej generacji, wychowanej
w
dyscyplinie narodowej.
Mimister
sprawiedliwości
przedstawił projekt
prawa o obronie państwa.

ci

państw

bałtyckich,

tę

wiadomość

-—-

nazywając

wymysłem

nym
nym

wietom podpisanie paktu gwarantują
cego niepodłegłość państw pogranicznych i jakoby Moskwa nie wyraz
wówczas chęci uznania niepodległoś

ckiej w związku
bałtyckim,
Sowiety.

który

spółdzieiczą instytucją
jest

miały

bankową

w

Na'Tamizie

katastrofalne

statku

odwołali

POZNAŃ,

(Pat).

Polski

otrzymał

związku

list

niemiec-

bokserskiego.

odwołu-

ki, który miał się odbyć w Polsce 4-go
lutego rb. Powodem
odwołania
ma
być rzekomo trudność uzyskania urłopów dla niektórych
zawodników
niemieckich. P. Z. B. nie przyjał od-

KASIE

Dymitrow
LIPSK.

pozostaje

w

więzieniu.

(Pat).

Korespondent

wysiedienia

na została na niedzielę wielka t. zw.
manifestącja organizacyj niemieckiego

jącą poza pojęcia własności obywatel
skiej. Maszyny i miejsce pracy należą

ekie

narodowo
cie

- socjalistyczne

przywódca

frontu

pracy

Ley

roz-

wija znaczenie. nowej ustawy, podkre
$lając jej przełomowy charakter. Żad
na

z ustaw,

uchwalonych

pierwszego roku
socjalistycznych,

tak bardzo
wa

1)

opiera

rządów
nie ma

zasadniczego.
.się na

przywództwa

trzech

w

ciągu

narodowo „charakteru

Nową

usta-

wytycznych:

i odpowiedzialności,

2) ścisłej łączności przedsiębiorców i
pracowników i 3) moralnej podstawy
wszelkich umów i zarządzeń. M. in
przedsiębiorcy mają być we wszystkiem
wzorem
dła pracown. i za te
ponoszą odpowiedzialność.
Przedsiębiorca nie będzie mógł tłumaczyć sie

umową,

lub

wpływami

organizacyj

pracodawców. Trudności, stawiane wo
bec tej ustawy ze strony pracodawców
Ley tłumaczy właśnie tą obawą przed

odpowiedzialnością.

Mściwa
sen.

—

;

—

tytuł własności.

wskazuje,

że lu

nowa

ustawa

wprowadza

bowiem

są

dy honorowe, złożone z ludzi, należących do życia gospodarczego. kierujących się zasadami honoru narodowo socjalistycznego i ferujących orzeczenie według swego przeświadczenia.
Ley zaznacza, że choć powyższą
ustawą gospodarstwo nie zostało jesz
cze ostatecznie uporządkowane, wyma

ga bowiem

to bardzo

przerwał

i zakłócił

spo-

pującej: „Śmierć szybkiemi skokami.
tego, kto przerwie

wieczny

sen Faraona". I rzeczywiście prawie
wszystkie osoby, które w ten czy iany sposób brały udział w
otwarciu
grobu Faraona, straciły życie przed
wcześnie i w sposób niezwykły.
Najnowszą ofiarą jest, jak donios-

ły depesze, mr. Artur

Weigall,

który

w czasie otwierania grobu był rzecz»
znawcą określającym czas w egiptolo
gji. Umarł on względnie młodo, ma-

jąc lat 53, zupełnie

zubożały

w jed-

nym z londyńskich szpitak. Przyczyną zgonu, wedle
pism
angielskich,

była tajemnicza
dzaju londyńscy
mstalić.

choroba, której r:
lekarze nie potrafili

LIPSK.

rowo

du

Angielska

grobu.
—

Mrożący

fragedja

grobu

Dreszcz

miły

przeszedł

dreszcz

trwogi

krew

w

Tutanka-

całą Anglję,

przed

nio

przekleń-

stwem Faraona, które zabija pewniej
niż najbardziej nowoczesne gazy wo

jenne. Z trwożliwą powagą. jakgdyby
z grozą w oczach, wyliczają, pisma
dotychczasowe ofiary straszliwego Tu
tankamena.
A więc lord Carnarvon, zmarł od
ukąszenia moskita, bezpośrednio po
otwarciu grobu. Jego brat przyrodni!

Anbrey

Herbert

popełnił

samobójst-

wo w stanie chwilowego zamroczenia
umysłu. Dr. Jonatan Carver umiera
jako ofiara wypadku automobilowe-

go.
W
śmierć
glas

tajemniczy
sposób
ponieśli
również: sir Archibald Do1

Reid,

który

badał

mumję

ona promieniami X, kapitan
Bethel, sekretarz
Hovarda

nie został

Fara-

Ryszard
Cartera,

technicznego kierownika ekspedycji,
oraz aż kilkunastu angielskich i egip
skich robotników, którzy pracowali
i pomagali przy otwarciu grobu.
Obecnie. z wszystkich ludzi, któ

Znany

nagrodę

śledztwo

za

z procesu

wody

po ka-

jesz

kryminalnego
z siedzibą

na

w

i dodatku

lokal

państwo

tem

(Pat).

Były

„_.

We

wtorek

Ceny

zniżone

Wieczór HANKI ORDONÓWNY
T

skargą

оат в т л

do

laty

wiele

czy znak,

mówiący,

chociaż

tajema:

który on jednakże

zbagate

lizował. Podczas kopania jakie przep
rowadzał w Tebach wydobyto wśród

innych

wykopalisk

świętego

wiono

kota.

Przez

także
omyłkę

tę figurkę w sypiałni

la. Tej samej

figurkę
posta-

Weigal-

nocy miał on straszliwy

sen
Widział
miego burego

mianowicie — ołbrzy
kota, który wskoczył

na jego łóżko i pazurami darł mu cia

w

całej

Polece

zł:

82412

123733

5.000

zł.

Nr.

137048

139109
45642
10753

88045.

Po 2.000 zł. N-ry
34308 37889 42508 6:
104509 104716 114255 124646 128346 164997
1.000

zł.

N-ry

4259

119415

150203

156511

WIARSZAWA.
sze

wygrane

4505

7256

1297;

163751.

(Pat).

loterji

na

i posiadająca

we

15 bm. więk

następujące

nu

mery:
.
100.000 zł. — 36.222, 20.000 71. — 116.388,
15.000 zł. — 34.004, 10.00 zł. — 23.935, 35.791
82.488, 83628, 85.965 i 166.339.

SUKNA

wcale w stosunkach europejskich. Czasem choć zdarza się i o rzadziej — ma racje,
czasem — częściej — trafia jak kulą w płot
Nie traci jednak nigdy tupetu, tembardziej
iż

metoda

I W

większ

miastach

„matematyczna*,

jaką

się.

posłu-

guje jest tyleż prosta, co dowolna i zależną
od sympatji lub antypatji autora.
р
Jak sobie radzi p. Ybarra w kwestji tak
skomplikowanej? A oto tak. Podzielił om
Europę na dziesięć
wielkich
ugrupowań;
grupa pierwsza — W. Brytanja, druga
-Hrancja,

trzecia

—

Niemcy,

—

czwarta

—

lła-

ała Ententa,
siódma
— Polska
— Austrja, dziewi»
ta — Węgry, dziesiąta
- kraje neutralne
podczas wojny 191418.r.
н

-

Państwo,

które

okaże

się

zdečydowanie

pokojowem (w. wyniku analizy: indywidua!nej autora) oznacza p. Ybarra cyfrą 100.
W. Brytanja idzie pierwsza pod skalpei
Amerykanina. Stwierdza on, że ogół ludności
W. Brytanji a tembardziej .jej Dominjów,
wypowiada
się zdecydowanie
za
utrzyma
niem pokoju, a przeto Imperjum Brytyjskie
otrzymuje cenzurkę -— 85.

Francja?
da

się

za

Kle —

Większość

pokojem,

mówi

Francuzów

przeciw

opowia

wojnie,

to

p. Ybarar —- Traktat

fakt

Wiersal-

na Francję obowiązek

utrzyma-

Francji
jako czynnika pokoju. A sojusznicv
Francji? — pyta autor, czy w razie zazatąkowania którego z nich, Francja zostałaby
obojętną? Nie, odpowiada sam sobie i z tej
racji daje Francji stopień —
75.
A Niemcy? Ybarra przyznaje, że Niemey
są obecnie raczej źródłem niepokoju w Enropie, groźbą zawikłań wojennych i wysta
wia im fatalnie niski stopień — 35.
‚ Od Niemiec do Italji krok jeden. Italja
jest mililarystyczna, obawia się Francji, po
piera Niemcy — słowem nie zasługuje na
lepszy

stopień

swoje

niż

45.

Tyle

rzyć

jest

jej

eksplozja.

A

więc po

pa-

„rozważnym'*

myśle p. Ybarra przyznaje Polsce
stopni więcej niż Niemcom t. į. 40.

Pozostaje jeszcze Mała
neutralne. Kraje neutralne

stkie razem
tenta tylko

o

na

pięć

Ententa
i kraje
otrzymują
wszy

pełny stopień — 100. Mała
50. Dłaczego? Bo dąży ona
status

quo...

do

R

„Wi rezultacie swych
dociekań matema
tycznych sumuje p. Ybarra wszystkie stap
nie i otrzymuje sumę 600. A więc sześćset
szans na tysiąc przemawia za pokojem, czyli
trzy przeciw dwom na rzecz pokoju. Kon
kluzja? Qyfry te nie są zaszczytne dla cv
wilizacji europejskiej, Gromiąc w ten sposób
Europę wymazuje p. Ybarra zupełnie z pa
mięci swojej Stany Zjednoczone, ich zbrojenia,

ich

litykę

stanowisko

wobec

wobec

Ameryki

dużo innych rzeczy,
Wielkiej wartości
na szpaltach
„New
wań

filje

wart

cyfizm według p. Ybarra.
Wreszcie — Polska. Tutaj germanofi!st
wo i nieznajomość historji Europy w;
u atutora jak szydło z worka. Polska i je
granica zachodnia są najdražliwszym punk
tem w całej Europie. Tutaj może się wyda

odsłania

wszystkich

TEŻ

pokojowe lub wojenne z rozbrajająco często
naiwnością
yankesa,
nie orjentującego
się

utrzymania

W dniu

padły

-pokojowych

nia status quo w Europie, co
—— charakte
rystyczne dia autorą — zmniejsza wartość

IY tura.
125662.

zł. Nr

oznaczenia

Japonji,

po

i dużo
|

inatematyczna
Outlook*
nie

zato psychologiczne

politycznych

ich

Południowej

zabawa
posiada,

kulisy

rozuma

Amerykanów.

WILNIE

W

KAMGARNACH

ną

ubrania

I SZEWIOTACH

i palta

damskie

i męskie.
Najniższe

MATEFJAŁY

CENY

WOJSKOWE.

FABRYCZNE.

Krwawe starcie narodowców
z socjalistami w Brukseli.
(Pat). W

związku z manife

nacjonalistycznemi

zaburzeń.

doszło

Przeciwko

tu

do

oddziałom

Legjonu Narodowego,
które w mundurach
ściągały z różnych okolic kraju do stolicy,
socjaliści zmobilizowali wszystkie swe siły.

Autobusy, wiozące członków Legjonu Narodo
wego z Antwerpjł i Leodjum, atakowane by-

ty przez socjalistów już w drodze. W c€zasie
starć na bulwarze
ch w Brukseli ki!
kanaście osób odniosło rany. Oddziały паеjonalistyczne, zebrane na starym rynku, ru-

szyły

pochodem,

który

oioczony

był

przez

by, zasuszona mumja
prawdziwego
koła z przed tysięcy łat.
Mimo

takiej

Artur

wiele znaczącej

Weigall

traktował

wróż

przepo-

kilkuset policjantów. Na
dował się oddział konnej
lami w ręku, z tyłu zaś
merja piesza. Mimo to
manifestantów przerwało

się ponownie

czył uroczyście, że przekleństwo Tutankamena nie istnieje i że wewnątrz
grobu. ani na sarkofagu nie znalaz!
żadnego napisu. któryby zawierał ta
kie przekleństwo.
Dziwna rzecz jednak. Od dnia wy
głoszenia mowy, los zwrócił przeciw
Weigallowi wszystkie swoje złośliwo
ści. Stracił swe stanowisko, miał pe
cha, postradał majątek,
fizycznie i
moralnie

końcu
czając

czuł

się

coraz

gorzej,

aż

w

umarł, kategorycznie zaprze
do chwili śmierci, jakoby ist-

tankamena,

Straszliwy

przekleństwo

którego

padł

ten

przykład

podziałać

Tu-

ofiarą.

na kilku

nie

zdo-

nieule-

czalnych sceptyków, którzy nie dają
się przekonać.. Feljetonista „Evening

Standart“
podpisujący się pseudonimem „Londynezyk“, wykpiwa w ».
drastycznej formie przekleństwo Fa

wałka, w wyniku której

vėma'.

t

cież

żyje

szy

się

cóż

za

da

i aimo
dobrem

nonsens

wynajął

sześćdziesiątki
zdrowiem.
wierzyć,

moskita,

Carnarvona,

albo

że

aby

cie-

Wogóle
Tutanka-

ugryzł

lox

zaaranżował

wy

padek samochodowy. aby zabić d-ra
Jonatana Carvera. Ktoby wierzył, że
potrafił om przygotować szereg niesz

część, by spowodować śmierć prawie
dwudziestu ludzi | którzy brali udział
w otwarciu
grobu, z jakimś
arabskim

pomocnikiem

narkiem

d-ra

murarza

Cartęra

oraz

ka

włącznie"...

Jest to wśród gazet
angielskich
jedna z wyjątkowych opinij, otwa!
cie drwiąca z przekleństwa Faraona
Większość
psm jest znacznie więcej
wstrzemieźliwa. gdyż nie komentuje
śmiertelnego wypadku Artura Wei

galla, a stwierdza jedynie

ESS

w

pierwszorzędnych

galantervinych,

T

i A

Ucieczka
POZNAŃ.

niebezpiecznego
. warjata.

(Pat).

Z zakładu psychjatrycz-

dzo niebezpieczny

dla otoezenia, gdyż dosta

je ataku furji. W czasie takiego ataku dopuścił się już zabójstwa ezłowieka. Zarządzo

no poszukiwania w całej okolicy.

cja

złożona

zdrowych

przecież
i silnych,

się pomyśli,

że cała

ekspedy

z ludzi

młodych.

a

tu

jeśli

i ów

dzie nawet nie bardzo
młodych, tu
bądź co bądź zahartowanych i peł-

nych
lat

życia.

mimo

przeciągu
się

wszystko

groza.

ka“

w

pożegnała

z tym

_ dziesięciu
światem,

ogarnia

chociaż

wywody

*o

człowieka
„„londyńczy-

są bardzo logiczne. Jeden z dzien

ników. zagranicznych: radzi obserwować dalsze życie „łondyńczyka*, ponieważ sądzi, że Tutankamen zemści
się

i na

nim

za

drwiny

z swojej

po

wagi i mocy.
W każdym razie
wydaje się mi,
że z sprawy, w której ośmnaście czy
więcej nawet osób poniosło śmierć w
sposób przeważnie gwałtowny lub ta
jemniczy i nieoczekiwany, nie należy
robić żartów. Można w przekleństwo

wierzyć, albo nie wierzyć, ale oczywi
ście wypadków nie zmienimy przez
zajęcie tego lub przeciwnego stanowi
ska. Wydarzenia te swem grobowem

milczeniem
myśleć

właśnie mówiąc

można

tak

Przekleństwo

na

nie

albo

wiele, a

inaczej,

„grobu , Tutenkame-

istnieje może

w

Egipcie,

ale

tragedja tego grobu w Angiji jest fak
tem.

w. l.

Larter.

Gdy

ATI

nego w Owinkach zbiegł wczoraj umysłowe
ehory Franciszek Fornalski, który jest bar-

sucho, że

Artur Weigall to osiemnasta z rzędu
osobe, z E
ms
Ara
go lorda i że jedynym, który pozostał
przy życiu z tej wyprawy jest Hovard

nabycia

magazynach

wiele

„Mr. Hovard Carter — pisze on—
miał więcej niż ktokolwiek inny do
czynienia z otwarciem grobu, a prze

meńn

ošwiai-

Do

czele pochodu znaj
żandarmerji z зхаЪ
postępowała żandar
kilka tysięcy kontr
kordon. Wywiązala

raona i „wszystkie te głupie gadaniny.
zawsze wznawiane, gdy umrze któryś
z członków ekspedycji lorda Carnar

sić przemówienia,

w ktėrem

|

osób zostało aresztowanych. Aresztowano 60
osób, między innemi przywódcę belgijskiej
partji socjalistycznej Spaaka. Równocześnie
doszło do starć w kilkunastu innych punk
tach miasta. Po pewnym ezasie policji udało
się przywrócić spokój.
*

wiednię Tutankamena
z sceptycyzmem i ironją.
Nawel odrazu na mie;
seu, gdzie
ęty kot dał mu tak ta.
jemniczy znak, nie wahał się wygło-

łał jednak

kiem strachu.
Pierwszą rzeczą, na którą padło
jego spojrzenie, była drewniana figu
ra kota. Odrazu zauważył z przeraże
nfem, że figura, która wieczorem by-

stawek)

33588.

5.000

zapomocą

ski nakłada

Specjalność:

śpiący

okrzv.

zł.

10.000

WIELKI WYBÓR

niało jakiekolwiek

się z głośnym

prócz

numery:

Po 1.000 zł.: 1374 12224 24812 24847 4088“
49781 50048 52187 55508
77989 78953 7957:
85304 86117 87950 91838 97375 97694 99174
103854
107124 108144 1185
i
134146 135488 138937
144877 146134
149247 150342
156939
15956
161088 161564 163090 164558.

(Pat): Londyn 28,88—28,74.
—2,63. Paryž 34,88 — 34,79.

ło. Następnie kot skoczył do okna i
zniknął w ciemnościach nocy. Równa
cześnie rozległ się odgłos
strzułu, a

obudził

ch

14164 18836 10932 21067 22825 25230 27714
28574 30303
34001 45945 54831 57548 66907
79232 86652 89497 91004 91284 97445 9855
107013 107473 110722 112586 121645 128010

by

mściwy Faraon, @1а biednego Cartera.
Ostatnio zmarłemu Arturowi Wei
galłowi dała opatrzność przed kilku

Po

Po

wieka.

nie wkrótce klątwa Tutankament. -Zimno się robi Anglikom na myśl o
tem, jaką straszną
Śmierć
wybrał

barak.

Po
2.000
zł:
16935 23132 40967
54258 54834 76569 81304 106608 10918
115135 147100 147942 163332 165276.

między-

ła cała, pękła w nocy na dwie części
7 wnętrza szczerzyła do badacza zę-

przy życiu. dosta

10.000

bokserskiej.

rzy uczestniczyli w otwarciu grobow
ca Tutankamena, pozostał przy życiu jedynie mr. Hovard Carter. Nikt
jednak w Anglji ani przez chwilę nie
wątpi.
że także jego, jedynego czło-

który trwa

wszystki

następujące

wojny

lub wojennych tendencyj danego państwa
cyframi. Uszeregowanie zaś tych cyfr po
zwala autorowi
na wyciągnięcie
wniosku
„Mmatematycznego“, iż szanse wojny światło
wej wobec szans pokoju „przedstawiają
sie
jak stosunek cyfrowy. dwóch do trzech.
Rzecz prosta, iż wniosek płynący z tak
indywidualnych przesłanek jest zupełnie dowolny; przytem autor rozdaje „cenzurki”

SKŁAD FABRYCZNY

krwawych

16 b. m.

P

ze

na

i

przy ul. NIEMIECKIEJ Nr. 23

stacjami

REWJA ŚWIĄTECZNA

ta mo

WARSZAWSKA.

BRUKSELA.

.

powierzehnai

Torpeda

OTWORZYŁA

| Teatr muzyczny „LUTNIA*

o godz. 8 15 wiecz.

się

| Wilhelm,

zniżone

mansardach,

Pismo amerykańskie „New Outlook“, оgłosiło artykuł T. R. Ybarra, w którym.
dając upust zamiłowaniu Amerykanów
do
łamigłówek
i szarad statystycznych, autot
rozstrzyga kwestję istniejących szans pokoja

lja, piąta

BIELSKO
Znana

OŁOGO0000E0 BOGOLOEPOODG.

Ceny

w

za

z drn

A. RAPAPÓRT i SYNOWIE

ce-

KONIEM*

po

FABRYKA

urzę-

o godz. 4-ej po poł.

będzie

I i II tura.
250.000 zł. wygrał Nr. 149476.

Szwajcarja
172,27 —
171,84. Włochy 46,70 —
46,58. Berlin w obr. pryw. 211,35. Tenden ':a
niejednolita.
Dolar w obr. pryw. 5,67 -——' 5,68.
Rubel 4,61 (piątki) i 4,66 (dziesiątki).

Jak słychać, były kaiser śledzi uważnie
rozwój wypadków politycznych w Niemczech.
Nie aprobuje on w całości polityki narodo
wych socjalistów.

: „POD BIAŁYM

płynącą

federacji

GIELDA

który 27 b. m. kończy 75 łat, cierpi obecnie
na silne bóle reumatyczne w nogach, co zmu
sza go do zaniechania ulubionego zajęcia -—
rąbania drzewa. Rocznica jego urodzin ob
chodzona będzie skromnie.

Dziś —

powierzchni

(wymienione

padły

P. Z. B.

zwróci

drzewa.

cesarz

kw.

mieszkań

grane

ŚJ

z Polską.

narodowej

Anhal

rąbaniu

w...

LONDYN.

mtr.

tp. projektowano jest specjalne obn
opłat.
Po uzgodnieniu z innemi ministerstwami.
projekt rozporządzenia o mieszkaniach, zajmowanych przez funkcjonarjuszów państwo
wych zostanie przedstawiony
radzie ministrów.
(Iskra;

- wołania do wiadomości i zażądał od
Niemców bezwzględnego utrzymania
terminu. Gdyby jednak związek niemiecki nie zgodził sie na rozegranie
spotkania P. Z. B. wyciągnie z tego
daleko idące
konsekwencje i poza-

Dessau.

sarzowi

1

W 5-ym dniu ciągnienia dn. 12 b. m
TV klasy P. P. Literji Klasowej główne w;

szybkością.

wzo-

kierownictwo

wołne

torpeda,

z zawrotną

mecz

polieji berlińskiej

przeprowadzone

otrzymał

za

Dla

O

że być eała wypełniona matezjałami wybuehowemi. Siła eksplozji jest tak wiełka, że
nawet fortece morskie w rodzaju paneerników brytyjskich — „Nełson* i „Rodey“ mogłyby być przez nią zniszczone

© podpa-

przeszkadza

gi i zawracającym całkowicię od daw-

lista strat.

dowia-

Reumatyzm

ale ustawa jest wielkim krokiem naprzód, otwierającym zupełnie nowe dro
nych metod marksistowskich, wybiega
jąc daleko poza korporacyjny system
włoski.

(Pat).

Heissig w

wielkiej pracy,

mena.

czymek wieczny.
Wedle legendy, wyryty został nu
trumnie Tutankamena, przed złożeniem jej do grobu, napis treści nastę

dosięgnie

którzy

nie będą obecnie
mierzeni wedparagrafów, umów, zarządzeń, ani
według tego, czy te lub inne ustaprzekroczyli i podpadli w ten spow konflikt z kodeksem cywilnym,

z za

Po całej Anglji włóczy się duch -widno Tutankamena, egipskiego Fa
raona, któremu znany odkrywca lord

Carnarvon

dzie
ług
też
wy
sób

Dotychczasowa

„Rondyńczuk*.

posiada

Trzecia wytyczna

ręka

Przedostatnia ofiara. —
żyłach

cy, który

komunika-

olbrzymią

Za „ząsługi”.

wej”. W związku z tem zapowiedzia-

równie

uposażenia

Kto wygrał?

WARSZAWIA.
Nowy York
6,66
PAT

ich z Niemiec

lenie Reichstagu komisarz

na nich pracują, jak i do przedsiębior

wynajmowanych

ležna z jednej strony od miejscowości.
giej zaś od jakości mieszkania.

wynalazek.

ехе ustalony. W' Lipsku pozostaje jeszcze
matka Dymitrowa, która chce towarzyszyć
synowi w podróży, a na poniedziałek otrzymała pozwolenie widzenia się z synem m
więzienia.

frontu pracy w berlińskim Lustgarte-

od

pedowcem.

nadai

duje się z miarodajnego źródła, że Dymitrów i pozostali dwaj Bułgarzy pozostają na
dał w więzieniu policyjnem w Lipsku. Ter-

Według drugiej wytycznej ustawa
ma na celu podkreślenie przepisów,
dotyczących taryty pracy i postanowień socjalnych, że prasa i gospodarstwo są swego rodżaju misją, wykracza

robotników,

Związek

od

jący mecz bokserski polsko - niemiec-

nie z udziałem 300 tys. uczestników.
" W opublikowanym przez
agencje

Lindoe*

opłata

jowany do Tulona przez inny kontrtorpedowiec. Przed 4 laty „Basque* uległ podobne
mu uszkodzenia wskuiek zderzenia się z tot

po stawa

$tanowcza

min

do

Na zdjęciu statek „Erling
tastrofalnem zderzeniu.

Motorówka — torped

Niemcy

| Regulamin „Pracy Narodowej“,

państwa

sownie do powierzchni pomieszczenia, obli
czonej w metrach kwadratowych, przyczem

ski, choć uległ uszkodzeniu, zdołał o włas
nych siłach dobić do najbliższego doku.

Zderzenie się torpedowców francuskich,
PARYŻ. (Pat). Z Tulonu donoszą: W. eza
sie ćwiczeń dwa torpedowce francuskie „Fo
uquex* i Basque* zderzyły się ze sobą. Na
skutek zderzenia parowiec „Basque* dozna!
poważnych uszkodzeń i masiał być konwo

LONDYN. (Pat). „Daiły Herałd* zamiesz
cza wiadomość © sensacyjnym
wynalazku,
dokonanym w brytyjskiej flocie wojennej.
Jest nim łódź motorowa, kierowana przy pomocy fal radjowych. Łódź ta bez żadnej ob
sługi może manewrować, osiągając szybkość
do 40 węzłów na godz. Łódka jest w istocie

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE!
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65.

dobrze

japońs

proponować

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE,
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ.

pracy narodo

dniach

Sensacyjny

daje całkowitą
pewność
zwrotu
wkładów
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE;
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla intekredytem najliczresów kraju, gdyż wspiera
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników,
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego

ustawy o „uregulowaniu

tych

DRS

kiego

BERLIN. (Pat). Prasa dzisiejsza
na, naczelnych
miejscach ogłasza uchwałę gabinetu Rzeszy
w
sprawie

zderzenie

w

„Hakone Maru“ ze statkiem angielskim „Er
ling Lindowe* wiozącym koks. Statek „Hr
ling Lindoe* poszedł na dno, statek*
japoń

istniejąca od roku 1909 i działająca

LIM

miało miejsce

paktem

Rzeczpospolitej.

skarb

katorów mają
być pobierane w wysokość.
ustalonej tą ustawą, a w domach niepodlega
jących ustawie o ochronie lokatorów — sto

Bokserski

obszarze

przez

Opłaty za mieszkania niesłużbowe w domach podiegających ustawie o ochronie lo

[eniralna Каа ЗОН Holniczyh
na całym

policji

nego

pozbawio

Polsce

regowych

administrowanych

procentowy

wszelkiej podstawy, sfabrykowa
z okazji kampanji prasy niemie-

z rzekomym

i

Wysokość opłat za mieszkania służbowe
w myśl postanowień projektu ma być uzale
niona od wysokości uposaże
3
powiększonego o dodatek lokalr
wicie ma być ustalona, jako pewien stosune!

bę-

władz uniwersyteckich. Władze wojskowe oraz organa wychowania publicznego opracują niezwłocznie projekty prawa.
przewidującego wpro-

che-Westphalische Ztg.*, jakoby dwa
lata temu Niemcy zaproponowały So

Najpoważniejszą

lub

dą dopuszczałne tylko za zezwolenie n

Moskwa zaprzecza wymysłom niemieckim.
MOSKWA,
kategorycznie

wych,

pub-

zasady

oficerów

państwowej i straży granicznej, w ministerstwie spraw wewnętrznych opracowany 70stał projekt rozporządzenia o opłatach za
mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjiu
szów państwowych
w budynkach państwa

dys

manifestacjach

oraz

łamigłówka

amerykańska.

Wobec oczekiwanego wejścia w życie z
dniem 1-ym lutego r. b. rozporządzeń Prezy
denta Rzeczypospolitej o uposażeniu funkcjo
narjuszów państwowych, sędziów i prokura-

cyplinę na uniwersytetach.
Ustawa
zabrania studentom należenia do jakichkołwiek
organizacyj
politycza.

oraz

Statystyczna

państwowych.

wydziału
ustrojów międzynarodow.
p. Gwiazdowski i sekretarz osobisty
Friedrich.
Odjeżdżającego
ministra
żegnali na dworcu podsekretarz stanu min. Szembek, wicedyrektor gabi
netu Sokołowski i kilku wyższych urzędników ministerstwa.

Pierwsze posiedzenie nowego gabinetu w Rumunji.
BUKARESZT,
(Pat).
Wczoraj
wieczorem, pod przewodnictwem pre
imjera Tatarescu odbyło się pierwsze
posiedzenie rady ministrów. z udziałem Titulescu.
Premjer wygłosił
przemówienie,
witając Titulescu w imieniu wszyst
kich członków gabinetu i stwierdzając, że obecność Titulescu w rządzie
zapewnia dalsze nowodzenie w polity

Pokój czy wojna?

Opłaty za mieszkania zajmowane przez funkcjonariuszy

na Tamizie.

—-

KR.

К

wyniki

КОН

wyborów do Rad Gminnych

Opłatek

w powiecie Święciańskim.

Listy

do

już

całkowicie

rad gminnych

w

wybo-

powiecie

świę

ciańskim miały charakter bardzo spo
kojny i nie ujawniły nigdzie zdecydowanej akcji polityeznej stronnictw
opozycyjnych. Endecja mimo cichych
zabiegów nie mogła nigdzie spreparc
wać własnej listy, bowiem nie znajdo
wała chętnych do zgłaszania. kandydatur i wogóle nie brana była w rachubę. Litwini, którzy tym razem ma
sowy brali udział w wyborach, tylka
w niektórych okręgach
działali na
własną rękę. Tam, gdzie ludność li
" tewska przeważa, * Litwini
zdobyii
miejsca w samorządzie z listy Nr. 1.
Wyróżniła się tutaj gimina kołtyniap
ska. gdzie mimo przewagi liczebnej

łudności litewskiej nad polską,
nie
było nawet próby zorganizowania о-

Przy

iż w tej gminie BBWR.

Ją,

z listą

i

mand., innym zaś 67 mand. Formal
nie

po

ukonstytuowaniu

się

rad

gni.

BBWR. posiadać będzie 193 radnych.
opozycja zaś 43, gdyż w niektórych
okręgach ze wzgłędu na stosunki lo
kalne i względy taktyczne kilkudziesięciu sympatyków BBWR:
przeszło
z listy innych. Poszczególne gminy

dały

wyniki

następujące:

Jednookręgowe

gminy

liczące

po

16 radnych w Kiemieliszkach, Komajach i Kołtynianaeh ze względu
1a

niewystawienie list opozycyjnych da
ły wszystkie mandaty liście Nr. 1 B.

B. W. R.: takiż wynik był w 4-okr2
gowej gminie Dukszty, liczącej 16 rad
nych. W
1-okręgowej gm. Mielegnia
my rówmież wszystkie 16 mand. zdo-

była lista Nr. t,.gdyż inne listy. jaka
nieformalne.

unieważniono.
Gmina Łyntupy,
licząca 20 radnych, podzielona była na 4 okręgi wy
borcze.

W

pierwszym

okregu

o

ilości

7 mandatów wystawione były 2 listv.
Nr. 1 zdobyła 5 mand. i Nr. 2 — posła
Antoniego Szapieła — 2 mand.: w okręgu II — lista Nr. 1 — 2 mand,, lokalna — i mandat; w okręgu III wszy
stkie 7 mandatów przypadły liście Nr.
1: w okręgu IV lista Nr. i zdobyła 1
mandat. opozycyjna — 2 mandaty.
W tymże okręgu zaszła konieczność
unieważnienia 3 listy
nieformalnie
sporządzonej.
:
W gm. Podbrodzie wybory odby-

ły się

dwukrotnie:

lista Nr.
kalma

poraz

1 otrzymała

pierwszy

7 mand,,

skonstruowana

na

tle

zaś

tarć

i»

oso-

bistych wśród
członków
kolegjum
wyborczego, 9 mandatów.
Wybory zostały
zaprotestowane

przez Komitet B. B. W. R., a wobec

tego, iż ponad
wszełką wątpliwość
stwierdzone zostały uchybienia rega

laminowe

komisji

wyborczej

cja na sali, wynik

i agita

Hoduciszkach

Nr.

1 wystąpiła

tak, iż formalnie
8 mand., zaś wyżej

5

łem

stałe

Nr.

3 —

Nr.

tej

Twerecz

w

16 mand.

otrzymały

listy

—

opozycyjne

€y, z jaką

wałka

znamy

Pozostaje

stwierdzić,

iż

Leg.

renach,
znadują

eelów,

prawdziwego

upłynęło

stołe biesiadnym
koleżeńskim

na

MANUFAKTURA
Z

Raczek

niczną

POLSKA

donoszą,

stację

iż

przeszedł

DO

LITWY.

wczoraj
transport

przez

Na

pograniczu

DO

polsko

w

re-

Ze Stołpców donoszą, iż w ostatnich cza
sach panuje ożywiony ruch na stacji granicz
nej. Codziennie do Rosji i z Rosji przycho
dzą pociągi towarowe i z węglem sowieckim.
który wyładowywany jest w. Stołpcach, gdzie
waldsja się składy misji handlowej sowiec

te-

iej

nej nie było.
Li)

scy

W Stołpcach niema bezrobocia, gdyż wszy
bezrobotni

są zatrudnieni

A

w Ameryce.

I-ym

Nr.

1 —

2

interwencja

wygrał

mieszkaniec

Zakopanego.

Piątek — dobry początek mówi przysło
wie. I rzeczywiście w piątek 12 stycznia
b. r. rozpoczęła się serja wielkich wygranych czwartej Klasy Loterji Państwowci
w ciągu bowiem poprzednich czterech dni
<iągnienia największa kwota. wygranej wy
nosiła tylko 20.000 złotych.
Początek to tem lepszy dla wybrańca
Fortuny, przebywającego w danej chwili w
Zakopanem, że jest on wyłącznym właścicie
lem losu Nr. 149.476, na który padła wygra
na ćwierć miljona złotych, Odnowił on go w
ostatniej chwili, poprzedniego dnia w jednej
2 kolektur, która dała dowód, że nie darmo
jej firma tak zachęcająco się nazywa. I oto

dziś

już rozporządza

dużym

majątkiem

gotowiźnie, ca w dzisiejszych czasach
siada niemał podwójną wartość.

Takich

wielu,

szczęśliwców

gdyż

150.000

może

ciągnienie

do 24 b. m.,
po

trwać

być
będzie

a w kole znajdują
i cztery

po 50.000

się

tysi

w

wystarczą

na

pocieszenie

jeszcze
jesze
i

tych,

których

tym razem ominęły krocie i miljony, bo
żeli nie uczynią ich odrazu bogaczami,
jednak staną się puklerzem obronnym
walce z przeciwnościami.
W

każdym

że prędzej
brańców

czy

razie

później

fortuny,

kto

ten

tyłko

stanie w
stale

liczyć

DZIŚ MECZ SZWECJA — POLSKA.
W Sztokholmie odbędzie się dziś
mecz bokserski Polska — Szwecja.
Polskę reprezentują: Jarząbek, Ro
galski, Kajnar, Bąkowski, Garncarek,
Majchrzycki, Antczak i Piłat.

Polski Związek

Bokserski

repre

zentuje p. Seydlie.

DZIŚ

ELIMINACYJNE ZAWODY
NARCIARSKIE.
Dziś o godz. 11 na Rowach Sapie
żyńskich koło. schroniska narciarskie ©

ję
to
w

może

rz

i wytr

zrażając się chwilowem niepowodzeniem, za
opatrywać się będzie w losy Loterji Państwowej.

Na starcie zgromadzić się
więc
powinni wszyscy najlepsi nasi narcia
rze, którzy już 26 i 27 stycznia starto

wyniszcza

Dzisiejsze

Zioła

ze znak och. „Pasłverosa*

Rygą

w

kuracyjnej

Sigułdzie.

biegi

zapowiadają

się

interesująco. Będzie to pierwszy start
czołowych zawodników. Trasa wynosić będzie koło 15 klm.

z

Dzisiaj

kań

odbędzie

hokejowych

się

szereg

o mistrzostwo

spot-

Pol-

ski.
Rozgrywki

te

mają

wyłonić

czte:

ry najlepsze drużyny, które następnie
między

sobą

rozegrają

w

Krynicy

rozumienie,

rezułtatu.

Władze

Tragiczna
Sosna
majątku

zmiażdżyła

Łodzi

Ł.

K.

Zalesin,

jakie

Sp. Akc.
sj

wynikło

granicy

zostanie

z Polo-

dwóch

gm. ostrowskiej,

w

mieli

.

polsko-łotew

Sądny

i jest

Trzeba

przedłużyć termin przerejestrowywania pracowników.

Czy w cią-

gu poniedziałku 15 bm. Kasa załai
wi wszystkie czynności —- ząchodzi
uzasadniona wątpliwoś

nią. Hokeiści Warszawy

ь

głowy.

z Pogonią.

poznański
jest A.

Faworytem

Z.

S., który obecnie ma dobrą formę.
We Lwowie Lechja gra z Cracovią.

ulega

Nie

Cracovia.

że wygra

wątpliwości,

Po tych meczach odbędą się w na
stępną niedzielę spotkania rewanżo-

we.

GRY
W

SPORTOWE

sali Ośrodka

I BOKS.

W. F. mamy

dzisiaj dwie

sportowe.

Rano o godzinie 10 odbędzie się turniej
piłki siatkowej z udziałem wszystkich najlepszych drużyn wileńskich. Turniej ma wy
łonić najlepszą drużynę, która następnie re
prezentować będzie Wilno w zimowych mistrzostwach Polski, rozegranych w Poznaniu.
„Wieczorem

my zawody
ŻAKS.

zaś

w

bokserskie

Ośrodku

klubów

Fabr.

„Rapid*,

Warszawa,

Dziś

dwukrotnie:

te:
o

mieć

Wi

będzie-

K.

S. —

Graniczna

9.

g.

4-ej po poł. po cenach zniżonych wspaniała
operetka Benatzkiego „Pod białym koniem*,
wieczorem zaś o godz. 3.15 rewja świąteczna
„To dla was wszystko”, składająca się z naj
nowszych piosenek, wesołych skeczów, rewellersów oraz efektownych produkcji tanecz
nych. Ceny zniżone.
— DZISIEJSZA BAJKA DLA DZIECI W
„LUTNI*. Dziś o godz. 12.30 ujrzymy raz je
szcze interesującą bajkę świąteczną „Dziadzio Piernik i babcia Bakalja', która cieszy
się wyjątkowem powodzeniem. Po akcie 2-im
Św. Mikołaj rozda grzeczny mdzieciom słodycze firmy Połońskiego w Wilnie. Ccny
miejsc najniższe od 25 gr.
— H. ORDONÓWNA
W WILNIE.
We
wiorek najbliższy znakomita pieśniarka H.
Ordonówna, wystąpi raz jeden
w
teatrze
„Lutnia* z całkowicie nowym
programem,
składającym

się

z 8 części.

Będzie

to

21.00:

nadchodzacą

„Lutnia*
retka

wchodzi

wesoła,

Kollo

na

repertuar

a zarazem

„Marjetta*

z

teatru

melodyjna
udziałem

op=-

Hałmir-

skiej, Łasowskiej, Dembowskiego i Tatrzańskiego w rolach głównych.
— ZNIŻKI DO TEATRU „LUTNIA*. Wydawanie legitymacji znižkowych
na
Ilgi
kwartał sezonu teatralnego oraz zamiaria sta
odbywa

się

w

administracji

J.

Tepy

„Fraulein

atmosferze

Doktor".

14 bm.

w

Drui

— „TEATR-KINO „RÓZMAITOŚCI* Dziś
niedziela 14 bm. (początek seansu o godzinie
2-ej w poł.) film „Scherlok Holmes. A na scenie „Agenci“.
— Audycja Tow. Muzyki Wipėlezesnej.
odbędzie się jutro o godz. 20 (8-ma wiecz.)
w lokalu Związku Literatów przy ul. Ostro
bramskiej 9 m. 4. W programie audycji ślicz
ny i oryginalny kwartet smyczkowy Debussyego, Koncert na klarnet T. Szeligowskiego
(l wykonanie)
oraz utwory fortepianowe
współczesnych
kompozytorów
sowieckich
Mjaskowskiego i Michajłowa. Wykonawcami
są:

kwartet

im.

Karłowicza,

O.

powszečh-

AŽ

domu

kobietą?

Wizunówna

(fort.), S. Czosnowski (klarnet) i T. Szeligowski
(akomp.). Słowo wstępne wypowie
St. Węsławski.
-— DZISIEJSZY PORANEK SYMFONICZ
NY w Sali Konserwatorjum (ul. Końska 1)
odbędzie się o g. 12 w poł. Wipółudział w
koncercie znakomitego pianisty, Mieczysława
Munza zapowiada wysoki poziom artystyczny. Wileńska Orkiestra Symfoniczna w koinplecie 50 osób pod kierunkiem utalentowane
go kapełmistrza, Mieczysława Kochanowskiego, odtworzy szereg efektownych utworów
literatury symfonicznej. Niezwykle ciekawy
program, jak również najniższe ceny biletów
(od 50 gr.) ze specjalnemi ulgami dla młodzieży uczącej się stanowią wybitne udostępnienie wartościowej rozrywki dla wszystkich miłośników muzyki.

18.40:

19.15:

Dziennik

rodzinne-

Stowarzyszenia

je.

Recital

Codz.

$piewaczy.

mówit*

—

odc.

pow.

mono
19.25:

wieczorony.

21.10:

„Przejście

nowe fałe* — pog
Wesoła fała lwow
z Rozgłośni. 22.35.
meteor. 23.05:
Mu

taneczna.

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 stycznia 1934 r.
11.40: Przegląd prasy. 11.50: Krukowski
(płyty). 11.57; Czas. 12.05: Muzyka popular-па (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Z ar
cydzieł Verdi'ego (płyty). 12.55: Dzien. poł.
Program

dzienny.

15.15:

Rozmaitości.

15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda roln.
15.40: Koncert dla młodzieży (płyty) „Hałka“ — Moniuszki objaśnienia Zofji Ławęj. 16.10: Transm. 16.40: Francuski. 16.55:
lekka. 17.50: Program na' wtorek i
rozm. 18.00: „Ciekawe zwyczaje mongolskie*
— odczyt wygł. IK. Giżycki. 18.20: Muzyka ta
neczna (płyty). 19.00: Litewskie sprawy aktualne — odczyt litewski. 19.15: Codz. ode.
pow. 19.25: Muzyka z płyt. 19.40: Wil. kom.

sportowy.

19.47: Dzien. wiecz.

20.00: „Myśli

wybrane“. 20.02: Koncert. 21.00: Feljeton uk
tualny. 21.00: „Przejścia Rozgłośni europejskich na nowe fale" — wygł. W. Frenkel.
21.25: Koncert Wil. Oddziału Tow. Mużyki
Współczesnej. Transm. z siedziby Zw. Literatów. Wykonawcy: Olga Wizuwna (fortep.)
t Sylwester Czosnowski (klarnet). 1) Tadeusz
Szeligowski — Koncert na klarnet w wyk.
$. Czosnowskiego i Kompozytora. 2) Miaskow
ski — Scherzo. 3) Michajłow Toccata. 4)
Joaquin Turina — Podróż morska (w wyk.
O. Wisuwny). 22.10: Muzyka taneczna. 23.00:
Kom. meteor. 23.00: Muzyka tan.
KOMUNIKATY

POŻARNICZE PRZEZ
RADJO.
od dnia 25 b. m. co drugi

Poczynając
czwartek,

będą

nadawane,

dzięki uprzejmoś

ci Dyrekcji Rozgłośni Wileńskiej, 10-minuta
we komunikaty i pogadanki na temat obrony
przeciwpożarowej. Godziny nadawania tych
komunikatów i pogadanek ustalono na 15 ła
do 15.25. Niezawodnie audycje te przyczynią
się do spopularyzowania idei pożarniczej na
terenie województwa
mem do zwiększenia

wego

w

wileńskiego, a tem sabezpieczeństwa pożaro

poszczególnych

NOWINKI

„Łutni*

— Wieczorem o godz. 8-ej teatr na PJhulance gra w dalszym ciągu świetną współ
czesną komedję angielską „Kobieta i szmaragd“ — w reżyserji W. Czengerego.
— TEATR OBJAZDOWY —- gra w dalszym ciągu wyborną komedję A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny* — dziś
jutro 15 bm. w Głębokiem.

daże przykrości
nauki. Wyśmie-

rozgłośni europejskich na
wygł. W. Frenkel. 21.25:
ska. 22.25: Wład. sport.
Muzyka tan. 23.00: Kom.

ostatni

koncert H. Ordonówny w Polsce przed wy
jazdem jej do Palestyny, Syrji i Egiplu. Pozostałe bilety w kasie „Lutni* codziennie dd
11 do 9 wiecz.
— „MARJETTA* W „LUTNI. W środę

dziś od godz. 12-ej w ciągu całego dnia.
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś
w miedzielę dnia 14 bm. o godz. 4-ej po poł.
dana będzie po raz ostatni sensacyjna sztuka

powinni wy-

A. Z. S.

Poznaniu

W

NIEDZIELNE.
będzie

—

ta

szkoły

Albinowa

humoryst.

15.10:

I MUZYKA

czyny

teraz

uczennicą

nad

„Ciotka

zyka

WIDOWISKA

„Lutnia*

rych,

grać.
gra

—

i

Dziewczyna

Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik dla młodzieży. 19.45: Program na poniedziałek. 19.50:
„Nasz odcinek powieściowy** — pogad. wygł.
Tadeusz Byrski.
20.00: Transm.
koncertu.

drzewa

W. WILNIE.
atr

bardziej,

matki ma
zaniechać

podobnej

opiekę

log

iż spowodował -wystrzał. Ku

TEATR

Sklada też

ją.

19.00:

la ugodziła go w piersi. Odwieziony do szpi
tała Żydowskiego w Wilnie, Kuree zakończył
życie.

dzień w Kasie
Chorych.

nierządu.

niemowłęcia

coraz

18.00: Słuchowisko.

Śmiertelny strzał.
nieostrożnie,

do

gospodarstwie
—odczyt wygł. insp. Rudolf
Mroszczyk. 15.20: Transm. z Poznania (Muzyka lekkaź. 16.00: Słuchowisko dla dzieci.
16.30: Nowe płyty. 16.45: Kwadr. liter. 17.00"
„Emigrantki we Francji* —odczyt wygł. M.
Niemyska.
17.15: Polska muzyka ludowa.

związku

Pozostali wieśniacy w obawie kary zbie
gli, lecz już wieczorem tegoż dnia zostali ujęci i oddani w ręce władz.

tak

twier

13.15: D. c. poranku. 14.00: Audycja dla wszy
stkich. 15.00: „Wychów
i żywienie. świń.w

wieśniaków.
zupełnie

sąsiadachi

NIBDZIEŁA, dnia 14 stycznia 1934 r.,
,.
9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik
poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 10.00:
Transm. nabożeństwa. 11.57; Czas. 12.05:
Pre
gram dzienny. 12.16: Kom. meteor. 12.15: Po
ranek muzyczny. 13.00: „Jak ułożyć statut
spółdzielni pracy* — odczyt wygł. J. Wolsk:.

załatwione.

zmiażdżone

po

WIŁNO. г

gniatając ich swym ciężarem.
Gdy wydobyto włościan z pod

30-letni robotnik zakładów przemysł w
Grzegorzewie Kuree Jan jechał furmanka,
trzymając przy sobie dukeltówkę. W pewnej
ehwili Kurec poruszył trzymaną dubełtówke

ale cóż ro-

$. walczy

także

podobne isinicją w Wilnie. Rodzina na Za-.
rzeczu (adres poda każdy policjant z mie;
scowego komisarjatuj może być wdzięcznym
fragmentem ich pracy.
Z. Z.

kłusowników.

bezprawnie spiłowywali sosny włościanie Su
dorenko, Kozłowski, Michniewicz, Grzesino
wicz i Baraszonek ze wsi Lichacze. W ezusie praey jedna ze spiłowanych sosen spad
ła na głowy Michniewicza i Baraszonka, przy

bić.
W

celu

zatargu nie przedsię-

yczaniem

skiej,

Śmierć

skim Ogniskiem. Wygrać będzie trud
no. Wyłosowano Legję niezbyt szczę
śliwie, bo moglibyśmy grać również
z powodzeniem z Ł. K. $..
Polonią,

z Pogonią,

lecz

go dorasta także 19-letni chłopiec. Uczył się
dobrze, był przymusem — ponieważ: jednak
nie opłacał czesnego. wydalono go.
Dziewczyna i chłopiec mogą
zejść na
manowce. Dlaczego, jak dotychczas, żadna
instytucja społeczna nie zainteresowała się
tą rodziną? Gdzie są Panie, pracujące spo
łecznie w stowarzyszeniach,
mających na

wzięły żadnych kroków, tylko zwróciły się do miarodajnych władz сепtralnych
z powiadomieniem o wypadku.
Należy się spodziewać, że niepo-

polskie nie

turniej o tytuł mistrza Polski.
W Warszawie gra Legja z wileń-

czy chociażby

czasów

się

14

W

skutku.

łotewskich z żądaniem opróżnienia
zajętego terenu. IPertraktacje nie daiy

imprezy

HOKEIŚCI WALCZĄ
© MISTRZOSTWO POLSKI.

orgznizm

Do' nabycia w aptekach, drogerjach (składach
aptecznych) lub w wytwórni: Magister Wolski
Warszawa, Złota 1t. Objaśniające broszury
wysyłamy bezpłatnie.

pod

miejscowości

BEZSENNOŚĆ
i powstaje głównie wskutek zaburzeń układu
nerwowego. Sztuczne środki nasenne nie dzia
lają na dłużej, a wywołują stępienie i zanis
wrażliwości nerwów.
Tylko zioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa*
zawierają Kwiat Męki Pańskiej (Passiflora)
i idealnie łagodzą zaburzenia systemu nerwo
wego (nerwicę serca, bóle głowy, histerję]
oraz sprowadzają krzepiący sen, identyczny
ze snem naturalnym. Już po krótkim czasie
stosowania cały system nerwowy powraca do
stanu normalnego.

dokonane

ge odbędą się zawody narciarskie o
charakterze eliminacyjnym przed ustaleniem
ostatecznego
składu
na
mecz z Łotwą.
i

będą

bez

chcąc zaostrzać

SPORTOWY

wać

po

mówiąc już o głównej atrakcji klasy czwartej — mogącym się z łatwością
podwoić
miljonie, którego przeznaczenie w myśl planu Loterji, rozstrzygnie się dopiero w ostat
nim dniu ciągnienia.
Mniejsze wygrane. których jest znaczna
ilość, są zresztą też nie do pogardzenia

i

KURIER

250000 złotych

Dr. A. WANDER,

za

lat

wano

Chemiczno - Farmaceutyczna

Onegdaj na terenie powiatu brasławskiego Łotysi zajęli nad ranem
część
wyspy Ryncza, ' wystawiając
tam swoje posterunki. Po stwierdz=niu tego, władze K. O. P. niezwłocz-

nia, nie licząc instytucyj.
Zdjęcie

Fabryka

K. O. P.u

Przy okienkach, drzwiach poszczególnych działów, na korytarzach zgromadzone były olbrzymie tłumy. Załat
wianie spraw było znacznie utrudnio
ne i wielu interesantów odeszło do
domów nie załatwiwszy sprawy. Ponieważ według zarządzenia nowe za
meldowania
przyjmowane są wyłą
cznie do dnia 15 stycznia i po tym
terminie Kasa będzie stosowała kary
"r zachodzi konieczność
przedłuż
nia terminu, gdyż w Wilnie około “.
tysięcy osób nie złożyło zameldowa:
statkowi handlowemu.
samolotu.

chodzi

zmuszał

głotysi zajęli część wyspy polskiej.

Podobnej ilości Kasa Chorych nie pamięta
od
swego niemal założenia.

Łamacz lodów na zamarzniętej rzecze
Nudson w stanie nowojorskim toruje dro:

kuusioszek,

że ten a ten zgwałcił jej, ców

nej. Z powodu
Musiała nawet

zdrowiej

KRAKÓW

w lokału Kasy przy ul. Zawalnej w
ciągu dnia wczorajszego „przewinęlo“ się zgórą 7 tysięcy interesantów.

mand., Nr. 2 — 3 mand. Z listy tej
przeszedł jeden sympatyk BBWR: W
okręgu Il-im lista Nr. 1 — 2 mand.,

-

Zł. 2.—,

Wobec ostatnich dni składania no
wych zameldowań do Kasy Chorych

mandatów.

(W okręsu

ma

Do nabycia wa wszystkich aptekach I drogerjach.
= Próby broszury wysyla cię bezpiatnia

W. lesie

SOWIETY WZMOGŁY SWÓJ EKSPORT
WĘGLA.

wybory

125 gr.

a potem

conej

gra-

jonie Wilejki, Rakowa, Radoszkowiez, Iwień
en zanotowano ostatnio przekraczanie gran!
еу przez włościan sowieckich, którzy w pol
skich granieznych wsiach nabywają zboże
ziemniaki i mięso, gdyż w rejonach sowiee
kich na Białorusi zanważyć się daje brak
żywności
A

7

puszka

251 gr. Zi 3.76, 509 gr. ZŁ 6.70.

jednak

POLSKI.

matka

rozszerza

Ta doskonała odżywka, składająca

zapewnia
CENY:

manufaktu

- sowieckiem

dzieciństwa
codziennym

się 2 jaj, mleka, słodu i kakao, zawiera w swej skoncentrowanej
formie
wszystkie składniki adżywcze i witaminy niezbędne dia utrzymania zdrowia.
QVOMAŁTYNA czyni każdy napój pełnowartościowy, łatwestrawnym, wpływa
dodatnio na systam nerwowy, wzmacnia organizm, zaopatrując go w bogaty
zapas zdrowia i energji —- przyczem dzieci, wobec jej miłego smaku,
przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój. —

ry polskiej, która via Prusy skierowana zostanie do Kowna. Manufaktura polska zakupiona została przez kupiectwo litewskie bawiące w Polsce.
PO ŻYWNOŚĆ

napojem jest OVOMALTYNA.

nie zwróciły się do granicznych władz

Gm. Šwieciany — 4-okr. 0 20 man

datach.

`

szczęścia”.

przy

do starości,

można utrzymać od
jeżeli w każdym domu

wresz

Z pogranicza.

ro-

Mrozy

osiągnięcia

parę godzin w miłym

gdzie w znacznym odsetku
się Białorusini opozycji żad-

ich został uniewaź

marzeń,

b. koleja:

tej treści podania do urzędów. Twierdzi, że
córka jej została zgwałcona wtedy już, gdy
była niesiona do chrztu i prosi © pociagnięcie do odpowiedzialności winnych.
|
Urzędy
zbywają obłąkaną kobietę | ni
czem. [Natomiast fama o' dziewczynie zgwał-

ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ

do po

stroju, a na zakończenie tańce do pół
nocy.

do rad gminnych w powiecie święciańskim odpowiadają istotnemu po
działowi wpływów
politycznych B

B. W. R. i opozycji litewskiej.
Na

kę

iPo przemówieniu p. pułk. Wendy,

litew-

listy zaś lokalne

państwową

pokrótce przemawiali: p. Kowalski,
p. Nagurski i przedstawiciele pokrew
nych organizacyj.
:
Przy dźwiękach orkiestry I p. p.

zegrała się w gm. Żukojnie, gdzie w
4 okręgach na 16 radnych B. B. W. R.
otrzymał 9 mand..
mandatów.

nawę

wśród

dzi uporczywie,

cie sił do opanowania zwątpień i słabości. A
wtedy wszyscy odczujemy radość życia i do

tyleż

wyborczą

prowadzą

spełnienia

.
Analogiczna

Obłąkana

7

wielokrotnie

sobą

ze

rodzina

b. kolejarza jest chora nerwowo
roku. Miewa często długie ataki,
-h jest niepoczytalna. Wydaje się jej
y.
że ktoś skrzywdził jej .dzieci. Urojenie to przybiera często formę zbyt ostrą.

vice-prezesa Okręgu p.
następujące
wygłosił
Prezes Okręgu p. Pułk.
:

sprzęgnięci

społecznie?

mieszka

Żona
36

powi

przemówieniu

Nietylko

$ w urzędach.

tęgi. Wam natomiast, jako Wasz przełożony
na pewnym odcinku pracy społecznej, życzę

okrę-

skie.

na.

Ogó-

i peowia-

więzami wspólnych tęsknot, prace, dążeń i
cierpień, wspólnych niebezpieczeństw, tyla
letniej walki w jednym szeregu, wspólnej doli i niedoli, a odtworzymy niejedno wspom:
nienie, które nam starym żołnierzom pozwa
li pogłębić dzisiejszą naszą uroczystość.
Obywatele. Wzywam. Was do zespolenia
się myślą z naszym ukochanym Wodzem
iz
naszymi dowódcami i przywódcami. W imię
niu Was wszystkich życzę im zdrowia, dłu
gieh lat życia i niewyczerpanych źródeł mo

1 m.

8 mand.,

130 peowiaczek

krótkiem

rodziną,

ko

gach lista B. B. W. R. zdobyła na ogól
ną ilość

władz

i inni.

Zarzeczu

|

rza,
obecnie
bezrobotnego, składająca
się
z czterech osób. Rodzina ta jest b. popular

dość mamy już poza sobą — tak głęboko re
agujemy na to piękne zjawisko, jakiem jest
u nas w Polsce wigilja i obrzęd dzielenia sie ,
opłatkiem. Przecież jesteśmy mimo wszyst-

lokalna,

czterech

pracujące
Na

uczuciowych © wysokim napięciu. Czyż może
kogo ździwić, że my — ludzie, którzy mło

ści litewskiej.
gm.

Gdzie są panie,

prezes

„Tradycyjna biesiada wigilijna należy de
faktów, wywołujących irradjatację przeżyć

i Nr. 5 — 3 mand. Nr. 2 ze względów
formalnych była unieważniona.
Objektywnie stwierdzić należy, iż w:
scy kandydaci, którzy przeszli z list
konkurencyjnych, są ludźmi wartoś
ciowymi i nic wspólnego nie maja /
opozycją polityczną.
Również znaczne rozbicie się na
grupy konkurujące ze sobą o manda
ty w radzie gminej miało miejsce w
4-okręgowej gminie Daugieliszki. -—
Na 20 mand. lista Nr. 1 zdobyła ofic
jalnie 9 mand., innym zaś listom przy
padły pozostałe 11 mand. Należą one
przeważnie do wyborców narodówoW

około

Skarbowej

talnem przez
Nagurskiego,
przemówienie
Wenda:

listy

4 —

Izby

Po

BBWR.
otrzymał
wymieniona lista

2 mand.,

przybył

ków.

konkurencji

lista

Policji Pań

oraz przedstawiciele

Policji,

na której znajdowało się 7 sympatx
ków BBWR.. 12 mand. Radni, którzy
przeszli z tej listy są w większości a
polityczni i współpracują z B. B. W.
R. na odcinku gospodarczym.
Gmina Szemietowszczyzna jedno
okręgowa o 12 mandatach. Wyborcy
iozbili się na 5 grup i każda wystą
piła z własną listą. Lista Nr. 1 B. B
W. R. zdobyła 6 mandatów. zaś poza

niony przez władze nadzorcze, W po
hownych wyborach lista BBWR. zdo
była 11 mandatów. zaś lista lokalna
opozycyjna

do

W chorobach krwi, skórnych i nerwowych,
osiągamy przy stosowaniu naturalnej wody
gorzkiej Franeiszka-Józefa" regularne funk<jonowanie narządów trawiennych.
DRT
IESKO
TTT TPA
DOS

Wileńskiego i Nowogródzkie-

iągowski,

jednego mandatu.
W gm. Świr na ogólną ilość 16 m
w wyniku głosowania w 4 okręgach

W

Komendy

uroczystość

Okręgu

nie zdobył ani

BBWR. zdobył 11 mandatów.
opozycyjne 5 mand.

3

go p. pułk. Wenda, Starosta Grodzk:
p. Kowalski, Kurator Szkolny p..Sze-

okazji należy napiętnować tendencyj
ne kłamstwo endeckiej gazeiy
warszawskiej, której informator napisał,

pozycji w stosunku do listy Nr. 1. zawierającej nazwiska ludzi wartościowych i cieszących się ogólną sympat

Ogólny wynik wyborów w. eałym
powiecie przynisół liście BBWR. 169

--

Bloku.

DE
Ń S K I

Peowiacki.

Kasynie

Na

mieszana litewska 3 mand.; w okręgu IIl-im 5 mand. przypadło jedynej
liście; w okręgu
IV-ym
5-mandato
wym wybory w pierwszym terminie
nie odbyły się z powodu niestawiennictwa
przewodniczącego
komisji
wyborczej, w drugim terminie lista
BBWR. zdobyła 3 mand.; opozycy
na litewska — 2 mand. — Ogółem w
tej gminie na 20 mand. BBWR. zdobył 12 mand.; z pośród 8 radnych, któ
rzy przeszli z list konkurencyjnych,

4 jest sympatykami

W_ I

stwowej, przy ulicy Żeligowskiego 4,
odbyła się tradycyjna biesiada wigilijna Peowiaków Wileńskich.

BB.W.R. zdobyły 169 mandatów Inne 67 w tem endecy
ani jednego mandatu.

Zakończone
ry

W

ЕВ

osiedlach.

RABIAWE.

KONCERT Z PRAGI CZESKIEJ.
2
Co pewien czas spotkać można na wszyst
kich prawie falach eteru jedną i tę samą
audycję.

Są

to

t.

zw.

koncerty

europejskie,

organizowane z inicjatywy Unji Radjofonicz
nej w Genewie, które mają na celu wzajemne zbliżenie kulturalne i poznanie sztuki
różnych

narodów.

Audycję

taką

poświęcoaą

muzyce czeskiej usłyszymy dzisiaj w niedzielę transmitowaną z Pragi o godz. 20-ej.
Program tego koncertu zawiera utwory pier
wszych symfonistów czeskich z początków
ubiegłego wieku. Orkiestrą Filharmonji Cze
skiej dyryguje znany już ze swych występów w Polsce prof. K. B. Jirak należacy
do

najwybitniejszych

kich

doby

kompozytorów

czes-

obecnej.

ŻYWE SŁOWO
RADJOWE.
W poniedziałek o godz. 1-ej słynny. nasz
podróżnik p. Kamil Giżycki zapozna słuchaczów z ciekawemi i ciekawemi i egzotyczne:
mi zwyczajami przy zawieraniu związków
małżeńskich w Mongolji, gdzie stosuje się
w tej dziedzinie tajemnicze wróżby, drogie
okupy i oczywiście — rozwody.
SŁUCHOWISKA.
Niedzielny program radjowy
w dziale
słuchowisk jak zwykle przynosi audycje dla
dzieci i starszyzny. A więc dzieci o godz. 16
usłyszą nieśmiertelnego Kopciuszka w no:
wem opracowaniu, dorośli zaś o godz. 18
spędzą kilka miłych chwił, słuchając audycji

p.

t. „Imć

Pan

Boruta*.

ARCYDZIEŁA

MUZYCZNE.

W poniedziałek o godz. 20-ej rozpocznie
się przed mikrofonem piąty koncert z cyklu:
Arcydzieła muzyczne od XVI do XX wieka,
poprzedzony prelekcją prof. Stanisława Niewiadomskiego. Wykonawcy — orkiestra sym
foniczna pod dyr. Z. Latoszewskiego i Zdzi«
sława Jahna — skrzypce.
3

)

Nr. to (2903)

— KURS PRZYGOTOWAWCZY DO KORPUSU KADETÓW. Dnia 16-go stycznia rb.,
rezpoczyna

się

nauka

na

Kursie

Przygoto

wawczym dla kandydatów,
którzy
miar ubiegać się w roku szkolnym

przyjęcie do Korpusu
Dria;

Hilarego,

Jutro: Pawła

Feliksa

SPRAWY

i Fust.

—

Z

S.

B.

U.

Legjonu

Podajemy

do

<ainteresowanym,

W uchóa

— s. Jm

Spestrzeżonia Zakładu Meteorologii
Wilnie z dnia [3] — 1634 roku

17

U.S.B.

odbędzie

z

że

DYŻURY

Paka
—-

—

nocy

Antokolska

Zarzecze

sowska
wa.

20,

róg Targowej,

Pod

Łabędziem

—

z

Tyzenhaw

—

14

b. m.

Polskiej

uł. Wileńska

żąd
ulicy

23

m.

o godz.

Macierzy

9, odbędzie

się

całą

walizką

prezentów

i

kawałów,

Nowe

nisku

Akademickiem.

Po

Choince,

od

Poł.,

wzięciem

dzie-

siątej, dancing — dla wszystkich. Wstęp
kademicki — 1 zł., nieakad. (goście wprowadzeni) — 1 zł. 50 gr.

SPRAWY

i

— Gimnazjum
ks. Piotra Skargi

dla
(ul.

DZIŚ

SZKOLNE

dorosłych im.
Dąbrowskiegu

obywateli

popnzlarnością

Związek

O.

merykańskich.

50-PROCENTOWE

komiwojażerów

zwrócił

ZNisię

TEATR-KINO

do

*

całe Wilno

+

Dreszcz

NA SCENE

$ała Miejska
5

Dla

dorosłych

pośpieszy

niezwykłych

i fantastycznych

CENY

JADWIGA

SMOSARSKA

oraz

JUTRO

j młodzieży

—

BOGUSŁAW

Najgłośniejazy

cenach

Taciau)

CANTOR

wszechświatowej

sławy

Po raz pierwszy

Dziś ostatni dzień.
pańska

komedja

w Wilnie dźwiękowa

HALAMA —

W tych dniach!

film

nowej

produkcji,

w

Dźwięk. teatr świetlny

Dzi!

36

LuX|

NAD

PROGRAM:

kowe

arcydzieło

podwyższone.

—

kreacja wielkiego „Czempa*
Największe
reż.

prod.

polskie

Jutro

Wallace

Ceny

p.

t,

ameryk.

Film

odznaczony

|-szą

nagrodą

Film

W

Akademji

Filmowej

ten to najwyższy

wyraz

w

Ametyce.

artyzmu

KOMITET NADZORCZY
TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO MIASTA WILNA

pod

”
»

>
-

Ц
M

odbędzie

się

”
*

„
”

”
”

o

godzinie

»
-

6-ej

8

wieczór.

”
”

“ Listy osėb mających prawo uczestniczenia w zebraniach wyborczych odpowiednich kategoryj wywieszono w biurze Towarzystwa dla ich przejrzenia, w go-

dzinach urzędowych

przez wyborców,

którzy

mają

prawo

do

Trag.

uwiedz.

dziewcząt.

nieważne

dnia 3-go lutego

1934 r. wnosić do Komitetu Nadzorczego sprzeciwy przeciwko nieprawidłowości
- krb niedokładności tych list. Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wy_ borach proszeni są o zgłoszenia się do biura Towarzystwa w cełu otrzymania
:
ч
specjalnego biletu na prawo wstępu do sali zebrań.
będą za prawomocne bez względu na
Zebrania uważane
UWAGA!
liczbę przybyłych na nie osób.

Uznany za najlepszy
każdym względem.

Janina

Piotrowicz
Jurczenkowa
Qrdynator szpitala Sawicz
Choroby skórne,
weneryczne, kobiece.

ul. Wileńska 34
Przyjmuje od g.5—7 w.

M Kenigsberg
Choroby

skórne,

weneryczne

ulica Mickiewicza 4,
telefon

10-90,

od godz. 9--12 4 4—8.

Śmiałowska
' przeprowadziła
ui. Orzeszkowej

sią
3—12

(róg Mickiewicza)
tamże gabinet kosmetrex
ny, ueuwa zmarszczki, bra
dawki, kurzaki I wągry

i 4—6

przeprowadzili
z Mickiewicza

„Choroby

dziś,

w

niedzielę

o

godz:

weneryczne

i

„Tajemnice

się

dziś

t. j.

14-go

bm.

(w

24

wiecz.

się

na

ul.

z gotówką

odstąpię zakład elektroleczniczy
z
kilkuletnią
praktyką

choroba.

T-wo

na

od

Wyższej

terenie

JG

OWE

Komisję

Lekarską,

specyfik

2-g0
dnia

półrocza
16 b. m.

rozpoczynają

się

akcję

za

Panu

łaskawe

Posłowi

czową.

jego

Sto-

dożywiania

najbiedniejszej

zł

PTC

NOP

Ubezpieczalnia

10

i

preparat

ka
o
jednocześnie

leczniczych

lub

ubezpieczonych
w

wraz

myśł

art.

z rodzinami,
223-I

cyt.

a

w

na

|MAZURA
JĄBSÓWNY
b

AO
wówczas

wszystkich wogóle chorych nie
lekarstwa i środki lecznicze:

Po-

Oferty:

Reklamy

Międzynarodowej,
War
szawa, Marszałkowska !24

KSIĄŻKA
Polskich

„ADELBERGA“
okazyjnie
sprzedaje
się
Oferty do „Kurjera W.*

będą

w całości |

3. szczepienia ochronne,

wolnych

norm

zatrudnieniu,

zawodo-

dopłaty

za następujące

w

rozdziale

I-ym niniejszego

a) usuwanie w, znieczuleniu, jeżeli względy lecznicze
ę do leczenia;
wiają, zębów nienadających
b) znieczułanie bolących zębów;
c)

plombowanie w razie powierzchownej
tecznić na jednem posiedzeniu;

próchnicy,

=

ZĘBÓW.

BÓLE

|
j

DARMO NA ZIMĘ
firma uasza przeznaczyła: | ubranie bostonowe w naj| lepszym gatunku, 4 szt płótna bialego zawierającego”

po

17 mtz.,

temu
jeżeli

3 kołdry watowe,

obwieszczenia,

się

nie

można

sprzecije

usku-

nie protez dentystycznych, uznanych w sposób określony w Regudla chorych za środek leczniczy lub środek pomocniczy przeciwko
tałceniu i kalectwu, a niezbędny dla utrzymania lub przywrócenia
do pracy.
Wilno, dnia 10 stycznia 1934 r.
E. Kaikowski
J. Gradowski
4
KOMISARZ.

| cznia 1934 r. jeden x niżej wymienionych kompletów,.
a więc:
|
| wysyłamy: | koszulę męską zimową z białego trykotu
1 parę kales. zimowych. męe` w majlepszym gatunku,

19 sztuk tylko za 13 zł. 50 gr.

z białego

| w dobrym

trykotu

gatunku,

lub

|

koszulę

| pulower

damską

męsk:

lub

angielskich desenisch z zamkiem angielskim,

|

ników

waflowych

białych

zimową

damski

lub z kantami pełnej dłu-

39 metrów
1

szt.

tylko za 22 zł. 20 gr.

płótna

białego

17 7 mtr.

w

wyborow.

gatunka nadaje się na pościel lub na koszule. 6 mtr.
flaneli na bieliznę nadającą się do każdego domu,
6 mtr. płótna kremowego w gęptym wszobie, 10 mtr.
|

ręcznikowego

lub

10 ręczników

.waflowych

pełnej

Płaci

się

przy

odebrańiu

na

poczcie

bez

żadnego

MWydawnietwo „Kurier Wiieńshi" S-ka s ogr. odp.

ту-

zyka, gdyż w razie towar się nie spodoba przyjmujemy zpowrotem i pieniądze natychmiast wracamy.
F-ma „Polski
Zamówienia prosimy adresować:

Wysyłkowy”,

Łódź,

.

skrzynka poczt. 242:

P.5. W miesiący lutym ogłosimy listę wygranych
przez navzych kljentów, którzy, zupełnie darmo оtrzymali wymienione premie.
й
Uwags: Ма žądanie wysyłamy cennik bezpłatnie

S:m nie р wiesz, kiedy:
polskiego,
francuskie- | mmjbardziej męczący i uporczywy kasze| znika bez
go, rosyjskiego i innych
„śladu po zażyciu znakoprzedmiotów udziela domitych Granulek Wł. Rurosłym 1 dzieciom oraz
ssgyana, wyr, fabr, chem"
przygotowuje do szkół
farmac.
„Ap. Kowalski”
praktyczna nauczycielka
Żądać we
w Warszawie
kul. Tataiska 5 m. žiai
wszystk. aptekach i skła”
dach aptecznych.
;

Lekcyj

Prosi 0 pracę BELELCECDE
osoba

inteligentna, umie
wiązač,
zawodowa pielęgniarka

szyč,

haftewać,

ulica

„Żydowska

ochrony

kobiet, do
rowniczki,

stanie

maszyna do szycia

Miłosierna

"bkowana.
z

6—4

Zgł.

podaniem

listowne

warunkówz'

Urbankowski, zakład fry- |
zjerski,

sprzedam

bardzo tanio.

Tamże

ondulator
(ka) — manikiurzystka wykwali-

kie-

Fortepian mały
w dobr.

Potrzebny

10, dom

Orłowskiego

Wilejka

pow:

| EIEEEEIEEE

GRO OSAKA
4

dłu»

5
| gości i szerokości w dobrym gatunku,
Wymieniene komplety wysyłamy za zaliczeniem
|
listownego zamówienia.
po
otrzymaniu
| pocztowem

“ч

10, Biskupia 4, tel. 3-40.

w

6 ręczs

6 chusteczek kieszonkowych bia-gości i szerokości,
i łych lub ko ocowych, 3 pary skarpetek męskich zim...
| p rękawiczek podwójnych.
t feszal wełniany męski,

d) udz

DYREKTOR.

6 prześcieradeł z „Wi--

| patefon walizkowy — dle.
dzewskiej manufaktury,
| tych klijentów, którzy zekupią u nas do dnia 30 sty-

| Bom

-

podanych

wywcżdlać

IGRENĘ NEWRALG

od da

krzywicy
4. naświetlania lampą kwarcową
dzieciom do 3 I. przeciwko
i gruźlicy gruczołowej,
5. surowice i szczepionki,
6. leki i środki opatrunkowe. zastosowane osobiście przez lekarza lub pomocniczy personel lekarski,
7. środki łecznicze, objęte wykazem załączonym do $ 3 Rozp. Min. Op. Spel.
z dnia 28. XII. 1033 r.
*
VI. Cennik opłat za zabiegi i protezy dentystyczne, nie wchodzące do za
ni w myśl $ 12 statutu, których Ube”.
kresu obowiązkowych Šš iadczeń Ubezpi
najpieczalnia udzielać będzie za zwrotem kosztów, zostanie wydany w czasie
bliższym.
Do zakresu obowiązkowych świadczeń dentystycznych, za które dopłaty
będą pobierane.w/g
należą:

Gwarancja

BOL GŁOWY

wysyłamy;

chirurgiczne,
rozpoznawcze,

dokładnie.

front

kompletu.

AE odz odd

kich

pohierane

lekcyj

przepisanych

ponoszą

5. w nagłych wypadkach.
Wykaz chorób zakaźnych, ostrych oraz nagłych wypadków,
płat, ustala cyt. Rozp. Min. Op. Społ. z dnia 28. XHL. 1933 r.
3

Od
oraz

szkoła.

TE MYRABIAM

mianowicie:

w

tańczyć

Mickiewicza 31 —

SH

A
poradą,

>

pomocniczych,

wypadek

wyucza

—

LI
AU
ENGĆ
ŚIGR NERYOŚIN)

į

przez

doskonale — podstawowe”

początek

—

(e)

STAWOWE Н,

.ma choroby zakaźne,
. па ostre choroby umysłowe.
. na ostre choroby,

spowodowanych

m.

17

DADZA

pobie-

zatrudnieniu,

chorobach,

KOPELEWI-

,

;
. Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za porady lekarskie oraz lekarstwu
i środki opatrunkowe (przyczem pobiera za Środki lecznicze i pomocnicze oraz
‚ zabiegi lecznicze) od następujących kategoryj chorych:
dzieci do końca 3-go roku życia,

W

PIERŚCIEŃ

ków dochodzenie.

WANDY

6. od ubezpieczonych dotkniętych chorobą zawodową.

IV.

do:

Następnego dnia po złożeniu przez Mini:
kiesa meldunku, zgłosiła się do policji Berta
Kopelowiezowa i złożyła skargę całkiem od- miennej treści, a mianowieie, že Minikies przywłaszczył sobie jej brylaniowy pierścionek, który został przez nią zastawiony № °
lomhardzie przy ulicy Hetmańskiej
Policja prowadzi w sprawie obu mełdun

młodzieży

a) którzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia,
b) których jedynym zarobkiem jest utrzymanie,
e) których rzeczywisty zarobek dzienny nie przekracza w Wilnie zł. 2,
w powiatach zaś — zł. 1 gr. 50.
:
3. od ubezpieczonych, u których choroba połączona z niezdolnością do pracy
trwa bez przerwy dłużej niż 4 tygodnie — od początku 5-go tygodnia,›
+. od položnic (ubezpieczonych i członków ich rodzin),
5. od ubezpieczonych, u których. choroba spowodowana została przez wy:
padek

wyemigrował.

organo-

za kióre składki

ust.,

.laty

* CZOWEJ. '

ustawy,

2. od

dwoma

rzeczy.

Tanio — szybko

ЕИ

będzie

Przed

BRYLANTOWY

w. OSM>B.

LANE

Antoniewicz

Argentyny, a po powrocie został jej kochan.
kiem.
Ostatnio wynikły między nimi niesnaski,,
w wynika których opuścił mieszkanie Kopelowiezowej, która przez zemstę zatrzymała:

Dobo-

20

swych

mieszkaniec. miasta Wilna josel Minikes K
zameldował, iż Berta Kopelewiczowa — właś
„ eieielka domu nierządu przy zautku Rajskin
6, przywłaszezyła jego ubranie i inne rzeczy
ogólnej wartości 3,600 zł.
Jak wynika z dalszych zeznań Minikiesa
był on oddawna zaprzyjaźniony z Kopełewi- -

wtorek

Stanisł.

zaofiarowanie

bronić

GOŚĆ Z ARGENTYNY.

o godz

we

chcą

Onegdaj do wydziała śledczego zgłosił się

— Podziękowanie. Wydz. Okręgowy О
P. w Wilnie tą drogą składa serdeczne

M.

farmaceutyczny

środków

samorządu

NA WILEŃSKIM BRUKU

warzyszenia Buchałterów m. Wilna. Zarząd
b. miłe widziani.
`
Kursów podaje do wiadomości, iż wykłady

naj

A

zaś

5-ej

Rachunkowości

inną:
pla-

urzędniczy.-.

Władysław

RÓŻNE.
Kursy

listz

Jėzej Adainowies
Feliks Łiebioda
Jan Gorecki

11-ej rano w lokalu przy ulicy Wiełkiej. 63
m. 2. Obecność członków konieczna, zaś gn
ście i sympatycy miłe widziani.
— Pomoe ludności wiejskiej. W dniu t5
stycznia, w wielkiej sali konferencyjnej U
du Wojewódzkiego, o godzinie 18 odbęd:
się zebranie organizacyjne Wojewódzkiego
Komitetu Obywatelskiego pomocy ludności
wiejskiej, dotkniętej w roku ubiegłym kle
ską. nieurodza
ja.
4

—

pra

że

potrzeb rołniczych i dalecy są ud myśli przy
sparzania wpływów endekom na naszej wsi
jak to tłumaczą
sobie
niektórzy autorzy,
wzmianek o tem w pewnych pismach.
Z poważaniem
Inžynier Z. Mianow

oraz

ziemi”

niedzielę)

tak w

opozycyjnej

Rolnicy z listy Nr. 2 stoją na platformie
współpracy z Wielkim Budowniczym Polski

— ilustrowane przezroczami.
Wstęp bezpłatny.
į
-- 2 AKADEMICKIEGO
KOŁA ZAGŁĘBIAN I ŚLĄZAKÓW. Przypomina się wszystkim członkom Koła, że pierwsze zebranie
dyskusyjne po ferjach świątecznych odbędzie

I ODCZYTY.

lekarstw

biegi

Wileńską 28, tel. 277

Przysłów

każdy

1. zabiegi

Chor. kobiece, weneryczne, narządów moczowych

—

przeż:

kilka

zabiegi

Dr. Zeldowiczowa

wód

za

V.

Choroby skórne, 'wenet,,
moczopłciowe.
od g. 9—1i 5—8 wiecz.

wyrobioną

się

wych, zakaźnych, umysłowych i ostrych oraz w nagłych wypadkach zwolnienie
od dopłat będzie stosowane dopiero po stwierdzenia właściwego rozpoznania przez
lekarza po zbadańiu chorego t. j. zaczynając od porady następnej po ustaleniu
właściwego rozpoznania.
Wi wypadkach, niebudzących watpliwości u pobierajacego dopłaty, takowe nie będą pobierane zaczynając od pierwszej porady.

od g. 12—2

i element

prze zlekarza przy poradzie lekarskiej, Ubezpieczalnia pobiera dopłaty po 10 gr.
od każdego lekarstwa, środka leczniczego lub pomocniczego.
Е
II. Ubezpieczalnia nie pobiera dopłat za porady lekarskie, zabiegi lecznicze
oraz lekarstwa, Środki lecznicze i pomocnicze od następujących kategoryj chorych:
1. od bezrobotnych, korzystających ze świadczeń na podstawie art. 117 cyt

c

0. Zełdowicz

„Lekarz*

Akuszerka

ma

sezonu.

LEKARZOWI

1 moczopłetowe,

Stefana Artymińskiego

netu i praktyki kosmetycznej KURS CZTEROMIESIĘCZNY. Początek 15 stycznia.
szechstronne nauczanie kosmetyki metodami:
paryską, wiedeńską, angielską.
'Nauka przyrządzania środków kosmetycznych. Wvykłądsją wybitni lekarze specjaliści. Niezamożnym ulgi, ułatwienia mieszkaniowe.
Programy bezpłatnie. Kurs
bę
:
farbowania włosów.

ostatniego

Bsura

DOKTÓR

SZKOŁA KOSMETYCZNA „KOWOCZESEA”
Warszawa, Mowy-Świat 26 daje prawo otwarcia gabi-.

Vieki

odbędzie

i zagranicą, zorga
Jerozolimki* któ

GA

pracodawcy

rol. tytułow,

powieści

Kasy Zapomogowej:

i

po-

tformie gospodarczej jako lista czysto rolni
cza, a to z powodu, iż lista Nr. 1, uwzględniała głównie wśród kandydatów, emerytów

nieznacz

pożarnictwa

ZA PORADY LEKARSKIE, ZABIEGI LECZNICZE, ŚRODKI LECZNICZE
I POMOCNICZE ORAZ ŚRODKI POMOCNICZE
PRZECIWKO
ZNIEа
KSZTALCENIU I KALECTWU.
й
Na podsławie Rozp. Min. Opieki Społecznej z dnia 28-g0 grudnia 1933 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 815) oraz art. 96, 105, 117 i 223 ustawy z dnia 28. III
1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 936) Ubezpieczalnia
Społeczna w Wilnie podaje do wiadomości ubezpieczonych co następuje:
1. Wi Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie pobierane będą — tak na terenie
m. Wilna jak i na prowincji — następujące dopłaty od chorych (ubezpieczonych
i kontynuujących ubezpieczenie oraz członków ich rodzin):
a) za każdą poradę lekarską wzgl. dentystyczną .
po 20 gr
b) za każdy zabieg leczniczy
NR
M
a
103
<) za każde lekarstwo oraz Środek leczniczy i pomoc
rego koszt nie przekracza 5 zł., lub środek pomocniez
ciwko znieksztatceniu i kalectwu, którego koszt nie przekracza

Malicka, Stępowski, Ankwicz i Sawan
głośnej

statutu,

się wzmianki

jak

o u-

piśmie

stronnictwem
narodowem
ani z żadną
partją polityczną. Stworzona została na

konferencvj

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie.

c. Europa,

W

sali

ukazania

min. 90 wiecz. w lokalu Połskiej Macierzy
Szkolnej ul. Wileńska 23 m. 9.
Wygłoszone będą dwa odczyty na temały:

szowi

25 gr.

mówi

nowego

struktury

do życia

podziękowanie

Za

w kolorach

dzieci tdwostych
Dr.

wiadomości zz. członków Towarzystwa, że w. dniu
się w lokału Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej
dokonania wyborów na pełnomocników Towarzykategorji

miejsca

przyjęcie

powołania

ode

tych

w

wypadków z końmi, zabieranemi przez stra
że do pożaru.
— CHOROBY WENERYCZNE.
Zarząd Akademickiego Koła Polskiej Macierzy Śzkołnej podaje do wiadomości, że następny, z
cykłu Popularne Odczyty Niedzielne, odczyt

i Subloka

tej dzielnicy

10

Redaktora

Nr. 2 w gminie sołecznickiej,
która przy wyborach do rady gminnej uzyskała 9 mandatów, jest endecką, niniejszem stwierdzamy,
że lista nasza nie: ma nic wspólnego ani ze

Wileńskiego.

na reorganizacja

ErADERYSZOJ CSRBLAN FU
aj
Jeżeli zabiegu leczniczego dokonywa się
Ubezpieczalnia pobiera tylko 20 gr.

Arcydzieło sześciu najwybitniejszych
HOTELU
Lionel Barrymora, Wallace Beeryi Lewis Stone

Prdlo Babe fRojfźnana-idecine alla.

„Niniejszem podaje do
17 lutego 1934 roku odbędzie
Nr. 14 zebranie wyborcze dla
stwa i ich zastępców.
|
Zebranie wyborcze

na wszystkie

według

gwiazd: Greta Garbo, Joan Grawford, John Barrymore,

kim

Lokatorów

dla

godzinie

Redakcji.

prosimy Pana

prorządowej

rała od osćb, których zarobek tygodniowy nie przewyższa
kwoty zł. 75 — 250% kosztów środka, a od innych: osób — 50%,
z tem że suma pokrycia kosztów przez Ubezpieczalnię nie
może przewyższać zł.
150.

OLBRZYMA ((iało)
SERCE
Karen Marley i Ricardo Cortez.

Beery

1

nastąpić

Jerozolimka — obejść się nie może.
Zebranie organizacyjne „Koła Przyjaciół
Jerozolimki* odbędzie
się w niedzielę dnia

2) Ułani, ułani, chłopcy malowani... —

Uwiedziona

dźwię-

Waszyńskiego

LUDZIE

DZIŚ! Najgłośniejszy
film

M.

pozyskania

0

jak

dia dzieci i młodzieży

PORANEK

stworzył nowe arcydzieło, którem
zachwyca się cały świat p. t.
W rol. gł: Wallące Beery,
Monumentalny dramat serc ludzkich.

ADRIA;

celu

roku

bardziej potrzebnych
urządzeń, bez jakich
kulturalna dzielnica a. w dodatku tak ładna.

obecnie jest. wyświetlany w Warszawie z re- kordowem powodzeniem przeszło osiem tygodni
Bez względu na Ogromne koszta sprowadzerawelacyjna premjera w kini: CASINO

JEDNEJ

Najnowsza

Związku

„zhane

Krajobrazy górskie w Szwajcarji
Początek o godz. 4—6—8—10.13

Fim nad filmy, o którym

NOCY (MARIE). Rolę główną kreuje ułubieniea publiczności wszystkich krajów, czarująca
nia tego filmu — ceny miejsc nie będą

Zarządzie

sie

Pa

Spodziewany jest bardzo liczny zjazd dr
legatów zarządów powiatowych ze względu
na ważność spraw, które zamieszczono na
porządku dzieńnym. Przedewszystkiem
ma

inż.

reby — skupiając w sobie wszystkich m
kańców Jerozolimki i okolic —- mogło o
jalnie występować w imieniu tych obywateli
miasta Wilna
u Władz i czynić zabiegi

e)

honor. bezwzgł.

Bilęty

2—4—6—8—10.15.

TANI

dramat

p. t. „GRZECH

w

Wiobec

Straży

d) za droższe
środki łecznicze i pomocnicze oraz środki pomocnicze przeciwko zniekształceniu i kalectwa
(wścielki,
pasy
brzuszne i przepuklinowe, pończochy gumowe, gorsety i obuwie
ortopedyczne, kończyny sztuczne, protezy zębowe i t p.), przy-

byków stanowiąca genjalną parodję filjakiej nie widzieliśmy na ekranie nigdy

przepiękna bajka „JAŚ I MAŁGOSIA*

Potrójny program: 1) Skandal w St. Moritz — komedja sportowa,
komedja polska, 3) Najnowsze dodatki dźwiękowe.

Idel

inż.

Związku

OBWIESZCZENIE
|
w SPRAWIE POBIERANIA DOPŁAT

w roli tytułowej.

W ST. MORIT.

o g. 2 pp.

niedzielę

dziś, w

Tylko

SKANDAL

Szamsportowa

Komik

Walka
mową,

naturalnych oraz dodatki dźwiękowe.
się o przybycie na początki seansów punktualnie:

Uprasza

milosno
- obyczajowy

|

LODA

1934

dobrych dróg, dogodnej komunikacji i t. p.).
które sprawiają, że Jerozolimka jest prawdo

światowy!

nowy humor, niewyzyskane
dotychczas
przez
nikogo
pomysły.

PROGRAM:

Zarząd

zniżonych.

—

ЗАВОМ"—

Zupełnie

NAD

muszą

wojewódzka

Województwa

wybrano:

stowarzyszenia.

14

DZIŚI

SAMBORSKI

SUKCES

M.

Rada

do

12 2902)

mieszczenie w swem
poczytnem
niższego oświadczenia.

Jerozolimki*.

nej Urzędu Wojewódzkiego, nadzwyczajne po
siedzenie Rady
iązku Straży. Pożarnych

— Koło przyjaciół Jerozolimki. Mieszkań
cy Jerozolimki i okolic, odczuwają od dłu:
szego już czasu różnego rodzaju braki w
tej dzielnicy (np. brak światła elektrycznego,

URWIS HISZPANII

Pm

Honorowego

15 zł

DZiši

EDDIE

Sądu

J. Goldman,

Przyjaciół

List
Urpzejmie

Żarnych województwa wiłeńskiego. W zw
ku z uznaniem straży pożarnych i ich zw
ków za stwoarzyszenia wyższej użytecznoś
publicznej, odbędzie się dnia 14 stycznia

$. Trocki, A. Kawenoki, L. Rozenszajn |.
Spiro, J. Szlosberg, S. Bak, J. Trok.
Zkolei wysłuchano referat kol. Hercoga
o izbach inżynieryjnych. W związku z prze
widywanemi wyborami do Rady Miejskiej,
powzięto uchwałę, w myśl której Związek
Inżynierów Żydów, weźmie czynny udział «
tych wyborach, biorąc pod uwagę, iż sfery

w poniedzislek od godz. 2 do 4-ej

po

—

I. Gilels.

tykany np. w Warszawie
nizować „Koło Przyjaciół

ZNIŻOKBE!

„HRABIA

Film, który nie potrzebuje reklamy!
Człowiek, który połował na ludzi...

Wielka

Do

inż.

ZE

Kelių PROKURATOR ALICJA HORN
—

Bunimowicz,

podobnie najbardziej upośledzoną dzielnicą
m. Wilna.
Otóż grono osób
zainteresowanych
-widząc, że zabiegi jednostek u Władz Miejskich i Administracyjnych nie odnoszą żad
nego skutku — postanowiło, na wzór spa-

przygód.
NAD PROGRAM: Tygodnik i Betty.
Komedja w | akcie głośnego pisarza Szolem Alejchem.
Początek o godz. 4—6—8—10.15. — Sala dobrze ogrzana

„AGENCI

DZIŚ!

D.

Kandydat:

podziwiać

emocyj

się

władz kolejowych z prośbą przyznania 50procentowej zmiżki dla podróżujących stale
kupców zarówno w taryfie osobowej jak i
towarowej przy przewożeniu próbek towarów.

iVE BROÓGCK'A* *** SHERLOCK KHOLMES'A

|DZIŚ

Rozmaitości |"

Najwspanialszy

inž. inž.

son.

Poranki — S. O, 5. Góra Lodowa
DODATEK.

ukonstytuował

ZEBRANIA
i

ZWIĄZKÓW
I STOWARZYSZEŃ
— TRZYNASTY PONIEDZIAŁEK TOWARZYSKI ZPOK. Jutro 15-go w lokalu Jagiellońska 3-5 odbędzie się Trzynasty Poniedziałek Towarzyski ZPOK. na którym zwolenni*
cy brydża i tańca mogą znaleźć miłe spędze
nie czasu w serdecznej gościnnej: atmosferze
prywatnego domu. Doskonała muzyka do tańca, stoliki do kart i współma kolacja za 1 zł.
Wstęp za zaproszeniami. Początek o godz.
7-ej wiecz.

gimnazjum.

w niedzielę od godz. 12 do Ż-ej

wielką

Zarząd

W. Gordon, Członkowie:
in. inż. M. Spokoj
ny, I. Puński, 6. Guchman, M. Prużan. Kan
dydaci: inż. inż: I. Smorgoński, J. Spokojny
Do iKomisji Rewizyjnej zostali wybrani:

—

Z KOLEI

ŻKI.

Nauka trwa w godzinach wieczor
nych od 16.30 do 21-ej.
Państwowe
egzaminy
maturalne
odbywają się przy końcu roku Szkol-

dwa seanse!

wśród

się

-STARANIA

i rozpoczyna egzaminowanie
systemem
lekcyjnym nówowstępujących
Zapisy przyjmuje kancelarja od godz.
16.30 do 19-ej.

w lokalu

cieszą

!

Nr. 5 —— siedziba gimn. F. Welera;
dnia 16 b. m. otwiera drugie półrocze

nego

gdzie

obrany

„Koła

3. Wybory władz
4. Wolne wnioski.

absolutorjum.

torów m. Wilna i województwa Wileńskiego
powiadamia tą drogą swych członków. %
odwołania od wymiaru podatku lokaloweg»
Są załatwiane bezpłatnie w godzinach urzędowych w lokalu Związku, przy ulicy Het
mańskiej Nr. 2, przyczem zwraca się uwag;
zainteresowanym, że w ich 'interesie leży zs
łatwienie odwołań w przepisanym ustawowo
terminie.

— TRANSPORT KONSERW 1 GRZYBÓW
DO AMERYKI. Z Wileńszczyzny ostatnio od
szedł transport konserw grzybnych i boro
wiki suszone. Grzyby odeszły do Ameryki

które

Nowo

Zarządowi

rzyszenia

w sposób następujący: Prezes: inż. M. Szrej
ber, Wice-prezesi:
inż. inż. J. Janow,
Klem
bocki, Sekretarz: inż.
Salit,
Skarbnik: inż

techniczne

wej.

A więc już
Św. Mikołaj

stępującemu

14-go w lokalu szkoły powszechnej o godz
12.30 z nast. porządkiem obrad:
1. Zagajenie i wybór prezydjum.
2. Odczytanie i przyjęcie statutu stowa

grywać najpoważniejszą rolę. Została wyło:
niona w tym celu Komisja w składzie inż. inž
Szrejber, I. Smorgoński, i Klemhocki.

— WYJAŚNIENIE.
Urząd Przemysłowy
m. Wilna, wobec częstego obecnie zjawiska
wydawania obiadów prywatnie otrzymał wyjaśnienie, że należy traktować jako zakłady
przemysłowe te instytucje które wydają więcej niż 10 obiadów dziennie i stosować do
nich rygor wynikający z ustawy przemysło-

zaprasza
serdecznie
wszystkie
na tę pierwszą w roku bieżący

oraz KOLOROWY

Ostrobramska

dn.

lokału

wysypie na głowy obecnych na Choince Tra
dycyjnej Koła. Początek o godz. 7-ej w Og-

Legjono
--

— Z ochotniczych straży pożarnych m.
Wilna. W ostatnim czasie niektóre oddziały
Straży Ochotniczej m. Wilna rozpoczęły zt»
patrywać swych członków w mundury i w
uzbrojenie osobiste. Niektóre oddziały szukają obecnie odpowiednich lokali na remi
zy i świetlice.
Oddział Śródmieście wybudował
remize
murowaną kosztein 40.000 zł., oddział Zwierżyniecki zakupił, przy pomocy Powsz. Zakładu Ubezp. Wzajemnych, motopompę prze
nośną. Zarząd Związku Okr. wystąpił z wnio
skiem do PZUW. o subsydjum w wysokości
171.000 zł. na kupno 6 samochodów i sprz
tu pomocniczego.

Tylko

niedzielę

w

Z KOŁA POLONISTÓW.
dzi, w niedzielę, zjeżdża do nas

MIEJSKA

#

«0SPODARCZA
- REFERATY O STANIE GOSPODARCZYM
WILEŃSZCZYZNY.
Wileńska Izba
Skarbowa przystąpiła do opracowania refetatów o stanie gospodarczym Wileńszczyzny
Referaty te przedłożone zostaną Ministerstwu Skarbu dla zorjentowania władz centralnych w najaktuałniejszych i największych bo
lączkach handlu, przemysłu, rolnictwa i t. p.

poniedziałek

—

aptek::

gródzka 89. Zająozkcwskiego — Witołdowa, :
oraz Rostkowskiego (Kalwaryjska 31), Wy.
sockiego (Wielka 3), Frumkina (Niemiecka
23), Augustowskiego
(Stefąńska róg Kijowskiej i Narbutta (Ś-to Jańska).

a

r. w

zroczy.

54, Siekierżyńskiego*

Zasławskiego

PAN,

I. 34

wieczornicę.

następujące

Szantyra

poł.

Szkolnej,

zanikającemi

Sokołówskiego

15

„Wieczornica dla uliczników*.
Na wieczornicy między
innemi
dzieci
otrzymają
podwieczorek, po którym nastapi
pogawędka z wyświetleniem barwnych prze

APTEK.

dyżurują

dnia

t. j. w

po

dzieci
w

się

dziś

3-ej

opadami śnieżnemi, głównie we wschodniej
części kraju. W. dzielnicach zachodnich lek. .
ki, pozatem umiarkowany mróz. Umiarko
wane wiatry południowo -. wschodnie.

Dziś

Kan

o godz. 19-ej, jak zwykle.
— „Wieezorniea dla uliezników*. Zarząd
Akademickiego
Koła
Polskiej
Macierzy
Szkonej w Wilnie powiadamia niniejszem,

Przewidywany przebieg pogody w dn.
dzisiejszym 14 stycznia według P. 1. M.
pochmurno,

osobom

„Kursu

Przypominamy legjonistom, że seminarja
Il w Obw. Akadem. odbywają się raz tygod
niowo — w poniedziałki o godz. 19-ej.
Pierwsze zebranie sem. [ w bież. roku

" Ciśnienie 769
Temperatura średnia — 8
Temperatura najwyższa — 5
Temperatura najniższa — 12
Opad — ślad.
Wiatr połudn.-wsch.
Tend. — spadek
Uwagi: dość pogodnie.

Przeważnie

wiadomości

zebrania

Nr.

— Ze związku Inżynierów Żydów w Wilnie W 'dniu 5 stycznia b. r. odbyło się dorocz
ne Walne Zebranie Związku Inżynierów Ży
dów w Wilnie. Po wysłuchaniu sprawozdania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielono u-

ж 0

за

Akaderu.

dydackiego* do L. Mł, Obw. Akadem. będą
się odbywały dwa razy tygodniowo: w po
niedziałki i czwartki — o godz. 20-ej.

słońca —— g. 7 m. 38

Zachód

że

Obwodu

Kadetów do klasy 4-ej

lub 5-ej gimnazjalnej.
Równocześnie otwarty zostanie Kurs Przy
gotowawczy do Szkoły Podoficerskiej Pic
choty lub Pilotów.
Na Kursa wyżej wymienione, zgłaszać się
mogą kandydaci, którzy ukończyli 6—7 oddziałów Szkoły Powszechnej, lub 2-3 klasy gimn. w wieku od 13-tu do 18-tu lat.
Dodatkowe zapisy przyjmuje oraz infor
macji udziela Kierownik Kursów, ulica Sierakowskiego Nr. 23.

AKADEMICKIE

Młodych,

mają za
1934-35 o

E

AARONA

Wa

R

OSACE

Redaktor

odpow! Iedzialny

Witeld

Kiszkis.

5.

