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pel poiskich organizacyj społecznych 
w sprawie ekscesów antypolskich w Prusach Wschodnich 
WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi 

siejszym zwrócił się szereg polskich or- 
zanizacyj społecznych do pokrewnych 
stowarzyszeń międzynarodowych zagra 
nicą oraz do sekretarjatu Ligi Naro- 
dów z następującym apelem w sprawie 
gwałtów, dokonanych nad działaczami 
i członkami mniejszości polskiej w Pru 
sach Wschodnich. 

W tych dniach rozegrały się w Pru- 
sach Wschodnich w miejscowościach 
Dębowcu i Jedwabnie nowe akty tero- 
ru, których ofiarą padh działacze mniej 
szości polskiej. W związku z przygo- 
towaniami do założenia szkoły polskiej 
w Dębowcu zostały zorganizowane 
przez niemieckie organizacje bojowe 
krwawe napady na członków mniejszo 
ści połskiej., Niebezpieczne obrażenia 
ciełesne odniósł gospodarz polski Go- 
tlieb Późny, a druga ofiara zajść — szo 
fer Zalewski — walczy ze śmiercią. 
Wszystko wskazuje na to, że tę akcję 
terorystyczną rozwinęły niemieckie or- 
ganizacje pokojowe celem sparaliżowa 
nia zamiarów Polaków założenia pol- 
skiej szkoły. Prusy Wschodnie, któ- 
rych znaczna część ludności posługuje 
się jezykiem polskim, stały się tere- 
nem, na którym coraz częściej rozgry- 
wają się akty teroru, dokonywane w 
stosunku do mniejszości polskiej. W 
ciągu ubiegłego roku zorganizowano 
całą serję aktów teroru. Zajścia w Dę- 
bowcu i Jedwabnie, które odbiły się 
już głośnem echem w opinji publicznej, 
wskazują na istnienie zorganizowanej 
antypolskiej akcji terorystycznej w Pru 
sach Wschodnich, odsłaniając równo- 
cześnie całą grozę położenia ludności 
połskiej w tej prowincji Rzeszy Niemie 
ckiej. 

Akty teroru w Dębowcu i Jedwab- 
nej świadczą wyraźnie o tem, że akcja 
niemiecka skierowana jest przedewszy 
stkiem przeciwko polskiej szkole, jako 
ognisku, z którego promieniuje polskie 
życie kulturalne. Rozwinięta na wielką 
skałę antypolska akcja terorystyczna 
doprowadza do tego stanu rzeczy, że 

ludność polska w Prusach Wschodnich, 
licząca kilkaset tysięcy osób, pozbawio 
na jest całkowicie publicznych szkół 
połskich. 

Krwawe zajścia w Debowcu i Ied- 
wabnie rzuciły snop światła na warun- 
ki, w jakich ludność polska musi pro- 
wadzić swą egzystencję w Prusach 
Wschodnich. Jedyna możliwość zakła- 
dania szkół prywatnych, będąca wiel- 
kiem obciążeniem materjalnem mniej- 
szości polskiej, jest sparaliżowana 
przez akcję terorystyczną. Wypadki te 

W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWA- 
NIEM PROCESU BEATYFIKA- 
CYJNEGO ŚWIĘTOBLIWEJ WAN- 

DY MALCZEWSKIEJ. 
Sprawą procesu beatyf kacyjnego 

Wandy Malczewskiej interesują się co- 
ra7 szersze koła społeczeństwa kato- 
lickiego w Polsce, które praenęłyhy 
widzieć tę świetlaną postać wyniesioną 
na Ołtarze Pańskie. 

O pol czeniu kogoś w poczet Świę- 
tych Pańskich rozstrzyga Kościół 
na prdstawie procesu, którego rzeczą 
jest zbadanie życia i cnót człowieka, 
mającego być kanonizowanym, wyka- 
zanie łask doznawarych przez ludzi 
za jego przyczyną i, zwłaszcza, stwier- 
dzenie cudów, spełnionych za jego 
wstawiennictwem. : 

Myśl beatyfikacji szlachetnej Pol- 
ki, Wandy Malczewskiej, poruszona 
i spopularyzowana została przez Ś.p. 
Ks. Przłata Augustyniaka. Po śmierci 
ks. prałała, ze względu na to, że 
szczątki świętobliwej Wandy spoczy- 
wają w Parznie, parafji d ecezji Łódz- 
kiej, sprawa procesu beatykacyjnego 
koncentruje się w Kurji Biskupiej w 
Łodzi i skupia w ręsu Ks, Biskupa 
Sufragana K. Tomczaka z delegacji 

J.E. Ks. Bskupa Ordynarjusza dle- 
cezii Łódzkiej. 

„Uprasza się wszystkie osoby, któ- 
re się tą sprawą interesują i zajmują, 
by wszelką korespondencję w tei spra- 
wie, wszystkie wiadomości o dozna- 
wanych łaskach, ofiary i dochody z 
akaderij lub wydawnictw, przezna- 
czonone na prowadzenie procesu, skie- 
rowywać pod adresem: Łódź, Kuria 

+ Biskupis, ul. Skcrvpki 1. 

poruszyły do głębi opinję publiczną, 
gdyż społeczeństwa kulturalne nie mo 
gą patrzyć obojętnie na tę nierówną 
walkę, w której bezbronna i pozbawio- 
na praw mniejszościowych ludność pol 
ska oddana jest na pastwę niemieckich 
żywiołów  szowinistycznych, których 
istotnym celem jest całkowite wytępie- 
nie mniejszości polskiej. Świat cywili- 
zowany winien znaleźć słowa jak nai- 
surowszego potępienia tych gwałtów, 
dokonywanych w dobie ochrony praw 
mniejszości. Niestety, zobowiązania 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 

Okólnik Prezesa 
w sprawie rocznych 

mniejszości narodowych nie rozciągają 
się (z wyjątkiem konwencji genewskiej, 
obowiązującej jedynie na Górnym Ślą- 
sku) na Rzeszę Niemiecką i wobec tego 
ludność polska w Prusach Wschodnich 
nie posiada środków prawnych, aby 
podnieść skarę przed jakąkolwiek instan 
cją międynarodową. W obronie uciśnio 

nej ludności stanąć może tylko głos su 
mienia świata cywilizowanego, który 
nie może pominąć milczeniem tego ja- 
skrawego pogwałcenia prymitywnych 
zasad ludzkości. 

  

Rady Ministrów 
bezpłatnych biletów 

kolejowych 
WARSZAWa, 19.12, (tel. własny), Jak 

sie dowidaujemy w związku ze zbłżaniem 
się terminu wydawania okresowych, rocznych 
bezpłatnych biletów kolejowych dla * władz, 
urzędów i instytucyj państwowych, Prezes 
Rady Ministrów wydał okólnik, w którym 
zwraca uwagę na to, że udzełana dotych- 

nej ilości biletów dla każdego z działów za- 
rządu państwowego i wprowadzenie pew- 
nych opłat i od tych biletów, które dotych- 
czas były bezpłatne. 

Hość tak'ch biletów ma być dostosowana 
do granic najn'ezbędniejszych potrzeb, a ilość 
biletów raz już przyznanych nie będzie mo- 

NUMER DZIESIEJSZY ZAWIERA DODATEK „FALA 581*. 

WO 
PRZEDSTAWIC 

BIENIARKONIE — Bulet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

ia T-wa „Ruch“. 
— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

GRUDNO — Księgarn: 
HORODZIE] 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch““, 

SEA 

žė 

NIEŚWIEŻ — l 

K Malinowskiego. 

| 
| 
| PIŃSK — Ksi 

Zwierzyński. | 

  

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
JSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolueX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

L i ai i a a i i a i a a 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłosze! 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nuwmerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. dreżej. 

nia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Wczorajsze posiedzenie Senatu 
POŚWIĘCONE ZOSTAŁO SPRAWOM PODATKOWYM I STATUTU 

BANKU POLSKIEGO 
WARSZAWA, PAT. — Na sobotniem po oń szybkości załatwienia tej sprawy przez dziś tutaj wypowiadano skrajne zdania, że 

siedzenu Senatu sen. Szarski zreferował no- 

welę do ustawy o podatku przemysiowym. 

Mówca scharakteryzował poszczególne posta 
nowenia noweli, podkreślając, że wprowadza 

ena stopnowo duże zniżki stawek podatko- 
wych, które od roku budżetowego 1937—38 

będą wynosiły mniej niż połowę obecnych 

ciężarów, Wielkie znaczenie gospodarcze .po 

siada obniżenie już z dniem 1 stycznia 1932 r, 

do 1 proc. stawki podatkowej od obrotu, u- 

zyskanego z niektórych tranzakcyj banko- 

wych, 

Komisja skarbowo - budżetowa Senatu 

wnosi o przyjęcie noweli w brzmieniu uchwa 

lonem przez Sejm, wraz z rezolucją, wzywa- 

jacą rząd, aby przewidziane w art. 20 uchwa 

lonej noweli do ustawy o podatku przemy- 

słowym rozporządzenie o księgach handlo- 
wych względnie uproszczonej księgowości wy 

dane zostało najpóźniej do końca marca ro- 

ku 1932, 
W dyskusji sen. Głąbiński twierdzi, że 

podatek od obrotu jest dziś głównem źródłem 
dochodu samorządów miejskich. O ile rząd 

uważa, że omawiana nowela obniży docho- 
dy z tego podatku, będzie musiał wynaleźć 

jakąś rekompensatę dla samorządów miej. 
skich, Kiub Narodowy pręeciw niemn głose- 

czas ilość tych biletów była zbyt znaczna i gła być przekroczona, Pozatem każdy Urząd wać nie będzie. 
tworzyła zbyt duże obciążenie dla kolei pań 
stwowych, Ponieważ obecna sytuacja nakazu 
je uczynien'e wszystkiego dla: zwiększenia 
dochodów kolel, zatem okólnik poleca po- 
szczególnym Urzędom ustalenie maksymal- 

ma prowadzić listę, która będzie zawierała 
oprócz danych, komu i k'edy bilet wydano, 
także wskazanie cełu i zasacjy wydania tego 
biletu. 

  

Awanse oficerskie 
WARSZAWA, 19,12 (tel, własny), — W 

związku z ostatnłemi awansami oficerskiemi 
dowiadujemy się, że w dniach najbliższych 
zostanie ogłoszena lista awansów w korpusie 

  

oficerskim saperów, lotnictwa j służb, Awan 
się dowadujemy w związku ze 
niższych. 

Wicemiinster skarbu Zawadzki wyjaśnił, 
że przedsiębiorstwa, które prowadzą w cią- 

gu 3 miesęcy prawidłowa księgowość i udo 

wodnią -dobrą wolę, będą korzystać z ulg @- 

stawowych tak, jakgdyby prowadziły je od 
chwili wejścia w życie ustawy, Wicemini- 

ster wyraził zgodę na rezolucję komisj. Prze 

pisy o księgowości są już w przygotowan'u, 
"Gdy będą gotowe — rozesłane zostaną izbom 
przemysłowo-handlowym do zaopinjowania i 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
PRZEMÓWIENIA OBROŃCÓW: ADW.NOWODWORSKIEGO I GRALIŃSKIEGO 

WARSZAWA, 
godziny 10 rano proces Centrolewu toczy się 
w dalszym ciągu. Pożar wczorajszy wywo- 
łał tę tylko zmianę, że sprawa odbywa się na 
sali Nr 2, bowiem uprzedn'a sala kolumnowa, 
dawna sala balowa pałacu Paca, nie nadaje 
się do użytku, gdyż spalona kotłownia nie 
jest jeszcze uruchomiona, 

Dziś od rana przemawia pierwszy z obroń 
ców, dziekan Rady Adwokackiej, mec. Jan 
Nowodworski, obrońca oskarżonego Pragie- 

ra, 
Między innemi mów: adw. Nowodworski: 

— Zgodzić się musimy z oskarżycielem pu- 
blicznym, że tragicznem jest ten praces zja- 
wisk'em, tragicznem w tem zrozum:eniu, że 
przed Sądem polskim stanęli jako oskarże- 
ni o przygotowywanie zamachu przeciwko 
Rządowi polskiemu, nie cudzoziemcy, ne 
wrogowie Polsk*, łecz właśnie Polacy, Odra- 
zu nastręcza się pytanie: kto są ci ludzie, któ 
rvch się o zbrodnię zamachu stanu pomawia. 
Skad się wzieli, w jakłem środow'sku żyli i 
działali? — Sa to wszystko działacze polity- 
czni.. przedstawiciele stronnictw poł' tycznych 
polskich. bvli i obecni posłowie, A wiec ci, 
którzy już parokrotnie składali uroczyste śłu 
bowanie poselskie, iż beja rzeteln'e praco- 
wać wyłacznie dla dobra Państwa polskiego, 
ci, wśród których wiśdzimy i b. Prezesa Ra. 
dy Min'strów i ministrów, Czy istnieje w Pol 
sce pod rządami pomaiowemi zachowanie i 
posłuch dla prawa, ustaw : konstvtucji? Po 
krótce to sprawdzimy wźśdług faktów. 

Tu adwokat Nowodworski icytuie po- 
szczególne pozycie budżetowe i nowołnie sę 
na oninie Naiwvższej Izby Kontrof* Poństwa, 
Ciaołe odraczanie i zamykanie sosii cjał usta 
wodnwczvch przvbierane w szate pozornej 
komnetencii władzy Prezvdenta. Było to nie- 
beznieczne dla rzeczywisteł prawarzadności, 
howiem pogwałcaniem prawa przvykrywano 
fikcie prawna i wiaże sie to orsanicznie z ca 
łym Ssvstemam rzadzacum, Wszvstko. co ste 

w Polsce dziele za rzadów pomałowych nosi 
łen właśnie charakter, 7 nie prawo, nie usta 
wa, nie konstvtucia naszem życiem nubficz- 
nem kieruie. lecz ad hoc stworzona fikcja. A 
sprawa dekretu prasowego? Wiemv. że rzad 
dwa razv snowodował wvdanie osaw'oneso 
dekretu. Wiemy. iż Seim ów dekret uchvlił, 
wiemy, iakie pervnatie przechodziła snrawa 
ogłaszenią uchwał Sejmu w Dzienaiku Ustaw 

i widziefśmi, że nod nozarem watniiwości 
prawno. drukarskich jeśli sie tak można wy- 
razić. stanowcza uchwała parlamentu znosza- 
ca dekret nrasowv. nie została oałoszona 
przez dłuższy czas, A snrawa zamianowania 

ponown'e m'nistrami tveh nanów. którym 
Selim votum nienfnaści nchwafł? I to zama 

nowania natychmiast po *ch usunieciu. 
Zaznaczam, że. zgodnie z ośw'adczeniem 

Pracjera. ani nie hvł on obserwatorem tvlko 
tąłalności politycznej swej partii, ani też 

nie chował się za parawan formalnych bra- 
ków śledztwa, czv przewodu sadowego w 
kierinku stwierdzenia jego uczestnictwa w 
t.zw, Centrolewie. Faktem est, iż świadek 

   

Stamirowski twierdzi, iż nie cały sztab Cen-złosek w prasie zagranicznej 

gier do sztabu ne należał, Po kongresie kra 
kowskim wyjechał zaraz zagranicę, powró- 
chł 3 września i 9 na 10-ty września został 
aresztowany. Tu obrońca zajmuje się obałe- 
niem twierdzenia, że oskarżony był  prze- 
wodniczącym OKR Warszawa i przechodzi 
do przemówień i wystąp'eń publicznych Pra- 
giera, Zdaniem obrony brak w tych wystą- 
pieniach przestępstwa. Z kolei afw. Nowo- 
dworski mówi o zajściach na stokach cytade 
£ i powołuje się na zeznania komisarza Fuch 
sa i stwierdza, że zajścia te oskarżonego nie 
obciążają, Na tem w stosunku do kolegi Pra- 
gera można zakończyć, E 

Jeżeli chodzi o formalną stronę, to niema 
przeciwko n'emu żadnych dowodów. 

Po przemówieniu dziekana Nowogródzkie 
go zarządzono przerwę, poczem o godzinie 1 
minut 30 zabrał głos adw. Graliński, 

— Jeśli się mówi o ideołogji obozu Mar- 
szałką Piłsudskiego, to odpowiedzią na to py 
tanie jest rozłożenie rąk: Nie wiem, Co do 
prac Centrolewu, to dążyły one do przywró 
cenia powagi parlamentaryzmu, przyczem 
akcja Centrolewu była wybitnie kompromi- 
sowa, Nigdy lewica w Polsce nie była tak 
kompromisowa, jak w tym właśnie okresie, 
Do tej kompromisowości zmuszała jednak 

  

19,12 (tel. własny), Od trolewu został aresztowany i że b. poseł Pra Centrolew troska o Państwo. Co do istoty 
swej prac Centrolewu opierała się na prawo 
rządności i była nastawiona w kierunku wy- 
bitnie państwowym, czego dowodzi stosunek 
do budżetu, 

Z kołei mówca przechodzi do spraw zwią 
zanych z kongresem krakowskim i z demon- 
stracją w dniu 14 września. Wiec w Dolinie 
był jawnem zebraniem, Zarzucają, że pochód 
był bezprawny. Gdyby nawet, to przecież to 
nie są w żaf1ym raze przygotowania do za 
machu. Naród widzi, że łamane jest prawo i 
ład, a obrońcy siedzą na ławie oskarżonych, 
Siedzą symbole umęczonego prawa, umęczo 
nej konstytucji. Los oskarżonych jest w rę- 
kach trzech sędziów, Niechże ta jednak dziś 
jeszcze niezaw'sła władza — Sąd będzie pia- 
stunem instynktu narodewego, niech w nim 
nie zabija wiary w prawo, 

Na zakończenie mówca zajmuje się spe- 
ni, Dowodzi, że szereg punktów oskarżenia 
cjalnie eskarżonym Bag ńskam, którego bro- 
jest zupełnie nieuzasadnionych, a czasem 
wręcz są w sprzeczności z prawdą, Wreszcie 
kończy: Jeden ze świadków powiedział tu, 
že Bag'ūski nie wsadziłby noża w plecy, ale 
Polska wbiła nóż w placy Bagińskiemu, gdy 
go wysłano do Brześcia, Rzeczą Sądu jest 
wyjąć teraz ten nóż, 

Moratorjum prez. Hoovera 
zatwierdzone 

WASZYNGTON. (Pat). Isba Re- 
prezentantów zatwierdziła 317 głosa- 
mi przeciwko 100 moratorjum prezy- 
denta Hoovera oraz poprawkę. stwier- 
dzającą, iż zniesienie lub rewizja dłu- 
gów wojennych zaciągn'ętych w sto- 
sunku do Stanów Zjednoczonych, 

Manifestacja n 
zzkcńczena areszto 
PARYŻ. (Pat) Generalna Federacja 

Przcy i Komitet A' cji Pokojowej zor- 
v»nizowały manifestację na rzecz po- 
koju podczas której m. in. przemówie- 
nią wygłosili Bum, Landsbury oraz |a- 
ko przedsi>wiciel pacyfistów 'nlemiec- 
«ich prof. Quidde. 

przeciwna jest polityce kongresu. 
Projekt ustawy moratoryjnej prsesła- 
ny został do Senatu, który go roz- 
patrzy w dniu jutrzejszym. Zdaniem 
sen. Smootha spcdziewač się można 

2 ratyfikacji projektu z dnia 
1 b. m. 

a rzecz pokoju 
waniem uczestników 

Po wyjśtiu z zebrania uczestnicy 
jego urządzili na ulicy manif-stację na 
rzecz pokoju, przyczem zachowaniem 
się swojem spowodowali interwencję 
policji, która manifestantów rozproszy- 
ła, dokonując kilku aresztowań. E 

Ministerstwo spr. zagr. Francji 
DEMENTUJE FAŁSZYWE POGŁOSKI 

PARYŻ. (Pat). Ministerstwo spraw 
zagranicznych stvierdza zupełną nie- 

prawdziwość i bezpodstawność * po- 
o kon- 

cetracji sił zbrojnych w Indochinach 
w pasie pogranicznym i o istnieniu 
tajnej konwencji francusko - japoń- 

skiej, ‚ 

izby zależeć będzie ich ogłoszenie. 
W głosowaniu nowelę przyjęto bez zmian 

wraz z rezolucją, 

DODATEK DO ZAJĘĆ 
ZAWODOWYCH 

Następnie w imienu komisji skarbowo- 

budżetowej Senatu sen. Ewert złożył spra- 
wozdanie o naqzwyczajnym podatku od nie- 

których zajęć zawodowych, Podatek ten obej 
muje rejentów, pisarzy hipotecznych i komor 
ników. 

W głosowaniu przyjęto ustawę bez 

zmian. 

ZMIANA STATUTU BANKU 
POLSKIEGO 

Następnie przystąpiono do rozpatrywania 

projektu ustawy w sprawie zmiany statutu 
Banku Polskiego. Sprawozdawca sen, Zaczek 

krótko streścił przedłożenie rządu, 

Sen. Glao'ūski z Klubu Narodowego i 
senator Gross z PPS wypowiedzieli się prze 

ciwko projektowi ustawy. 
Minister skarbu Jan Piłsudkki podkreśla 

znaczenie Banku Polskiego dla życia gospo- 
darczego państwa, Jest to tak wyraźne, że 
niema potrzeby w tej Izbie uzasadniać tego. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że instytucja emisyj- 

na nie może pozostawać bez wpływu czynni 
ków rządowych i dawniej i w teorji, a nawet 

  

instytucja emisyjna powinna być całkowicie 
upaństwowiona, albo że powinna być cal- 

kiem prywatna. Sen, Głąbiński wskazywał 

na wypadk; kiedy zbyt duża ingerencja rzą- 
du doprowadzała do bankructwa takie insty 

tucje. Sen, Gross wypowiadał pogłąd wręcz 
przeciwny o stosunku rządu do Banku, Zda 
niem ministra, nałeży szukać linji środkowej. 

Gdy 7 lat temu utworzono Bank Polski, był 

to moment, który nakazywał nadać mu sto- 
sunek bardz'ej beralny do rządu, inaczej mó 

wiąc taki, żeby rząd dp tej instytucji był w 

bardziej luznym stosunku, ale już w roku 
1927, gdy z powodu pożyczki stabilizacyjnej, 
trzeba było wziąć doradcę finansowego, sta- 
tut Banku mus'ał być ze wzgłędu na tego do 
radcę zmieniany i ocjhowiednio dostosowa- 
ny, Dziś mamy już doświadczenie, że ten sta 

ry system luźnego stosunku nie jest całkiem 
dobry. Dałszy ciąg przemówien'a minister po 
święca szczegółom polemik! między senatora 
mi Grossem a Głąbińskim, poczem prosi © 

przyjęcie ustawy w brzmienin  uchwalonem 

przez Sejm, 

W głosowaniu Izba projekt ustawy w 

brzmieniu sejmowem uchwaliła. Na tem wy- 
czerpano porządek dzienny, Marszałek, za- 

mykając posiedzenie, życzył senatorom we- 

sołych świąt i Nowego Roku. Senatorowie | 
odpowiecyieli: „Nawzajem*, 

Pogłoski o zmianie rządu włoskieno 
RZYM. PAT, — Pogłoski o zmianie 

rządu powtarzają się uporczywie, We- 
dług tych pogłosek, jedynie na stano- 

wiskach ministra spraw zagranicznych 
i podsekretarza stanu w ministerstwie 
spraw wewnętrznych nie zajdą zmiany. 

Zgromadzenie Hsimwehry. 
WIEDEŃ. PAT. — Z Gracu dono- 

szą, że wczóraj wieczorem odbyło się 
tam zgromadzenie Heimwehry, na któ- 
rem obecni byli dr, Pfriemer i inni unie 
winnieni członkowie Heimwehry. Pfrie 
merowi zgotowano burzliwą owację. 
Zaznaczył on w przemówieniu, że wy- 
nik procesu powinien przyśpieszyć u- 

tworzenie frontu narodowego. W dal- 
szym ciągu mówił ks. Stahremberg, któ 
ry oświadczył, że Heimwehra jest ucie- 
leśnieniem niezadowolenia ludności tu- 
byłczej Austrji. Musimy dalej wałczyć 
— powiedział mówca — celem stworze 
nia państwa stanowego i usunięcia pań 
stwa partyjnego. 

Sensacja Berlina 
BERLIN. (Pat). Wielką sensscję wywcła- 

ła tu wisdomość o ślubie znanego przywód- 
cy narodowych socjalistów dr. Goebbel-a, 
który cdtył się w sobotę przed urzędniksmi 
stanu cywilnego. Jako świadek występował 
przywódca frakcji narodow: -socialistvcznej 

  

Adolł Hitler. Slub ten otoczony był de ostat" 
niej chwili zupełną tajemnicą. Žoną G. 
sa została pani Magda Quand, rozwódka, z 
demu Ritschell. Pierwszy mąż jej odegrał w 
swoim czasie dużą rolę w *ensacyjnym  рго- 
cesie politycznym Bulerjehna. 

  

W PAŁACU WESTMINSTERSKIM 
Pałac Westminsterski. 
Najstarszy w prawdziwem tego słowa- 

znaczeniu parlament europejski, chociaż 
gmach, w którym się mieści, liczy dopiero 
80 lat życia, będąc odbudowany w tej po- 
staci. w jakiej jest obecnie po pożarze w 
1834 roku. 

W Anglji lubią przeszłość, aczkolwiek 
starych, historycznych gmachów posiada Lon 
dyn stosunkowo mniej od Paryża, a w gma 
chu parlamentu zachował się po pożarze tyl 
ko olbrzymi holl, pochodzący z XI stulecia, 
Na taflach podłogi tej ołbrzymiej ; wspania 
łej sali czytamy napisy: „Na tem mejscu 
Westminster-Hollu stał kró! Karol I, w cza- 
sie swego procesu“. „Na tem miejscu”. i td. 

Chociaż trudno jest stwierdzić prawdzi- 
wość tych napisów, bo niezbyt zasługują na 
wiarę i inne wiadomości pisemne, odnoszące 
się do historji brytyjskiego parlamentu, 

Od 1509 roku prowadzi się i przechowy- 
wa księga debatów w lzbie lordów, znany 
jest atoli fakt następujący: W XVIII stule- 
kiu debaty parlamentarne zapisywał do księgi 
głośny pisarz Jonson, który w chwóli szcze- 
rości przyznał się swemu przycielowi Fran- 
cison, ż jedno z najznakomitszych przemó- 
wień Pitta starszego, uznane za mowę kla- 
syczną, osob'ście sam stabrykował od pier- 
wszego słowa do ostatniego. Nie chodził on 
na mosiedzenia, zbierał natomiast bardzo do- 
kładne wiadomości, a doskonałe znając mów 
ców, tworzył w domu ich przemów enia, z 
których pseudo-autorowie byłi zawsze bar- 
dzo zadowołeni. „Zachowywałem — przy- 
znał, się lonson — zupełną objektywność i 
tylko zawsze usiłowałem, aby mowy psów- 
wigów wychodziły gorzej”, 

Zewnętrznie trudno jest sobie przedsta- 
wić gmach pekn'ejszy i wspanialszy od par- 
lamentu angielskiego. Jako idea architekto- 
niczna jest nadzwyczaj prosta. Na dwóch 
końcach przeciwiegłych gmachu na osi głów 
nej mieści się Izba lordów i Izba gmn, po- 
łączone szeregiem sal i galeryj, — poza te-. 
nii dwoma salami, mieści jeszcze gmach 
około tysiąca komnat, mających różne prze- 
znaczenie. 

Najwspaniałsza sała gmachu jest Izba 
łordów, urządzona z kunsztownym przepy- 
chem i mieszcząca główny tron królewski, 
bo pomniejsze znatdują się w innych rezy- 
dencjach królewskich. Obok stoi tron 'kró- 
toweq na półtora cała niższy, a z boku skrom 
ny stolec księcia Walji, Izba gmn urządzo 
na jest o wiele skromniej i w porównaniu 7 

  

salami innych parlamentów: europejskich, jest 
bardzo mała — aby uszanować tradycje prze 
szłości. Dla 600 przeszło zasiadających obec 
nie posłów jest miejsce tyłko dla 300. Bar- 
dzo są ciasne i trybuny dla publiczności, 
tembardziej, że „oficjalnie” żadnej publiczno 
ści na posiedzeniach Izby nie bywa, bo za 
dawnych czasów posiedzenia lzby były za- 
kryte, Dłatego przyjęta została fkcja: pu- 
bliczność jest. ale jej jednocześnie niema... 
Ani spiker, ani członkowie lzby jej.. nie wi- ° 
dzą. Obecnie na posiedzeniach Izby może 
bywać każdy, kto zdobędzie blet wstępu, za 
wyjątkiem — króla, któremn wstęp do łzby 
gmin jest surowo wzbroniony. — Wiadomo, 
że zjawienie się Karola I w Izbie w 1642 r. . 
było jedną z przyczyn rewolucji, którą przy 
płacił głową, Fakt ten perjodycznie stwier- 
dzą jeden z obrzędów parłamentarnych. Gdy 
w: dzeń otwarcia parlamentu herold królew- 
ski idzie do Izby, aby przywołać jej człon- 
ków na posiedzenie Izby lordów, straż zamy- 
ka mu przed nosem drzwi i dopiero po trzy- 
krotnem zapukaniu otwiera podwoje. 

Sala posiedzeń Izby gmin jest ciasna i 
niewygodna, 'ecz poza nią posłowie korzy- 
staja z wszelkich wygód: — mają wspaniałą 
bibliotekę, czytelnię. pocztę, 16 pokoi komi- 
syjnych, kawiarnię, restaurację (jeden ołbrzy 
mi stół dla obiadów członków stronnictwa 
rządowego i drugi dla opozycji), oraz pokój 
@а szachów, jedynej gry dopuszłczonej w 
gmachu parlamentu. 

W sali posiedzeń Izby niema trybuny dla 
mówców i może z tej racji przemówienia po 
słów bywają stosunkowo krótkie, Przed @и 
gim stołem zasiada na gospodarskiem miej- 
scu Speaker, z prawej strony ministrawie, a 
za nimi ich zwołennicy, po lewej zaś opozy- 
cja. Na dywanie z każdej strony stołu, na- 
kreśłona jest linja, której przestąpić żadne- 
mu z posłów. nie wclno. Zwyczaj ten sięga 
czasów, gdy posłowie nosili szpady, a odle- 
głość obu linij nie pozwała na szpad skrzy- 
żowan'e. Z boku sałi posiedzeń umieszczone 
są dwie galerje dła głosowania: do prawej 
galerji wychodzą zwołennicy danego projektu 
prawa, do lewej — opozycja, 

Gmach Westminsterski był świadkiem 
spraw wielkich, wszechświatowej nieraz wa- 
gi, aczkołw'ek skład obu Izb na'częściej nie 
przewyższał inteligencją ludzi bardzo średniej 

miary. To też miał zupełne prawo Canning 
powiedzieć: parłament angielski jest o wiełe 
mądrzejszy, an żeli najrozumniejszy ze wszy- 
stkich jego członków.



  

Pocztowa Kaga Oszczędności 
P.K.0. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wiino, Łódź, Lwów. 

PRZY J 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 

wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

PREMJOWE 
po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 

odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

s. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 
śclowycn. 

GWARANTUJE 
kwotą zł, około 500 miljonów w go- 
tówce I w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami, 

MUJ E: 

U3ZEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy sklad- 

kach począwszy cd 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 

spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin I po- 
datków można je składać i podejmo- 
wać w każdym urzędzie poczto- 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszeika korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego [est bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

nościowych P.K. O. to najlepszy dowód zaufania 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej w Połsce. 

BH 
ORZECZENIE 

Sądu Koleżeńskiego przy Okręgu Wiłeń- 
skim Związku Oficerów Rezerwy z dnia 30 
października 1931 r. w sprawie majora w sta 

nie spoczynku Stanisława Profica, 
Sąd Koleżeński w składzie: przewodniczą 

cy Matyasz Jaromir, por, rezerwy, W'erzbiń- 
ski Wojciech, por. rez. Turski Zbigniew, 

por, rez. i Erdman Antoni, kpt. rez. po roz- 
poznaniu sprawy St, Profica majora w 

z, powodu 
mu w artykułach Warszaw- 

skiej z dnia 8-VI 30 r. i 26-IX 1931 r. pod- 
pisanych przez „rezerwistę* mając na wzglę 
dzię 1) iż z, * z zawiadomieniem pro 
kuratora o w Wilnie z dnia 

  Ё 

Kościoły stalowe 
Ogólnie można zaobserwować w hit 

ciężenia statycznych niedomagań  materja- 
zarzutów, sta z. Wynikiem tych. dążeń były -luki'ó sklepie- 

nią stylu romańskiego, kopuły kamienne ba- 
roku, fiary j filigranowe sklepienia gotyku, 
który to styl słupom kamiennym starał się 

stosując wą- nadać pozory cienkich żeber, 

| w stanie spoczynku St. Proficowi w Sądzie 

    

skie, lecz wysokie okna. Budowniczówie po- 
szczegółnej epoki, wykorzystywali do granic 
ostatecznych nośność materjału ; posług wa- 
liby się zapewnie chętnie materjałem bar- 

Si MR oni tea и ж zali. Kie awniej udownictwo koput i 

stępowania sądowego zostało umorzone; 2) sklepień, podpartych ogromnemi HIER 
że Dyrekcja Poł. Mónopolu Tytuniowego pi- wymagało pótężnych mas materjałów budo- 
smem 22-VI r.b. L. 2481/IV/31 orzeczene wianych, można to samo dziś łatwo osiągnąć 
Wileńskiej Izby Skarbowej z dnia 24-II 1931 przez stosowanie wysokowartościowych two 
r, © wypowiedzenie majorowi Proficowi KO rzy podług -zasad nowocześnie ujętej. staty 
cesji na hurtownię tytuniową uchyliła, 3) że ki budowianej. | 
z protokułów Komisj! Rewizyjnej Zarz. Woj, W epoce konstruktywizmu stal pozwała 
Zw, Inw. Wojsk. R,P, w Wilnie, wynika, że nam tworzyć arcydzieła godne ducha goty- 
działałność mjra Profica na terenie Zwłązku ku ; baroku. Powstały piękne kościoły o kon- 
Inwalidów nietylko nie przyczyniła żadnych strukcji stałowej, która występuje w ich ar- 
strat Związkowi, lecz przeciwnie, przyniosła chitekturze otwarcie, lub służy jedynie za 
miu Znaczne Korzyści naterjalne; 4) że wy- szkielet dźwigający, wypełniony odpowied- 
dział wykonawczy Zarządu Głównego Zw. niemi materjałami, Pomijając Stany Zjedno- 
inw. Wojsk. R.P, w zaświadczeniu z dnia czone, kraj niepohamowanego postępu te- 
6-X 1931 r. L, 14398 stwierdza, wojew. ichniki, wzniesiono na europejskim kontynen- 
Profic jako wodniczący Zarządu Wojew. cie szereg kościołów o szkielecie stalowym 

Zu A fowalidów 'w Wilnie położył niespo i tak, jak n.p. w Anglji, w Londynie kościół 

żyte zasługi tak dla dobra organizacji jak i Chrystusa przy. Tufton Street, kościół w 

członków i 5) nie upatrując w czynach Blakpooi, w Niemczech kościoły pod wezw. 

, Stanie spoczynku Profica żadnych cech św. Antoniego w Pile, pod wezw, św. Józe- 

nieetycznych, oraz uznając wszystkie zarzuty fa w Offenbach n/M, pod wezw. św. Ma- 

wysuwane Rezerwi: za bezpodstaw teusza w Diisseldorfie, kościoły w  Rieder- 
O iPrat e eciwko mjr, wald, w Hedelfingen, w Kellen, trzy kościo. postanowił: ępowania przi ы ‚ Нту košcio- 

2 = AK ły w Essen, między którymi znajduje się ko- 
ściół ze stałi i szkła proj. Bartninga, przente- 
siony z wystawy „Pressa" w  Kolonji do 
Essen, W Jerozolimie wspaniały ' kościół 
Dormition opiera się również na konstrukcji 
stalowej. Obecnie znajduje się w budowie 

_ kościół Pano z AA sl arch. 
> = sous. „4 Prutschera w Wiedniu, oraz kościół stałowy 

— Przy zaburzeniach w trawieniu, bó- mroj arch, Slama w Pradze — Nusle. 
lach żołądka, zgadze, wymiotach, zawrotach — 
głowy, bólach gtowy, miganiu przed oczami, 

podražnieniu nenwów, bezsenności, ogė'nem KTO SZYBKO D AJE, TEN DWA RA- 

osłabieniu, niechęci do pracy, naturalna wo- ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NiE 

da gorzka Franciszka-Józefa pobudza do CZEKA! e 

wypróżnień i ułatwia krwiobieg. Żedać w 

aptekach i drogerjach. Konte P.K;O, nr, BZI06 

20-1X 1931 r. Nr, Kps. 710/30 dochodzen'e 
przeciwko majorowi Proficowi w aig po 
dejrzenia o niezgodną z przepi: се 
фпошапавоэрпе‹іи wyrobow  tytuniowych 
z powodu braku podstaw prawnych dó po- 

Kołeżeńskim nie wszczynać, 
'__ Sekretarz Wierzbiński W, por. rez. 

Przewodniczący Jaromir Matyasz por. rez. 
Członkowie: Turski Z, por. rez. 

Erdman A. kpt. rez. 
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  Jeżeli chcesz być 

ogolonym gładko 

iszybko, używaj 

Nożyk Gillette nowego typu nadaje sią do wszystkion 

3 aparatów Gillette starego I nowego typu. 

TOR 2 

Przygotowania do obchodu 
jubiieuszowego święceń bi- 

skupich J.E. Ks. biskupa 
dr. Władysława Bandurskiego 

W wyniku szeregu posiedzeń Komi 
tetu Wykonawczego Obchodu 25-lecia 
Sakry Biskupiej |. E. Ks. Biskupa Ban- 
durskiego pod przewodnictwem gene- 
rała Skwarczyńskiego Stanisława oraz 
pracy w sekcjach, opracowany został 
plan uroczystości obchodowych w Wil 
nie w dniu 10-ym stycznia 1932 roku. 

Uroczystości rozpoczną się solen- 
nem nabożeństwem w Katedrze Wileń- 
skiej, które odprawi Jubilat J. E. Ks. 
Biskup Władysław Bandurski. Kazanie 
okolicznościowe wygłosi j.E. Ks. Bi- 
skup Michalkiewicz. Na nabożeństwie 
poza przedstawicielami duchowieństwa, 
rządu, władz miejscowych, wojskowo- 
ści i samorządów wezmą udział liczne 
delegacje organizacji społecznych z po 
cztami sztandarowemi. 

Akt hołdowniczy odbędzie się w sa 
łonach Kasyna Garnizonowego przy ul. 
Mickiewicza 13. 

Wieczorem tegoż dnia odbędzie się 
ku czci Jubilata Raut w Salonach Pała- 
cu Reprezentacyjnego. Zaproszeń spe- 
cjalnych Komitet wysyłać nie będzie. 

W związku z zamierzonemi przez 
różne instytucje w kraju i zagranicą a- 
kademjami i obchodami Komitet wy- 
dał narazie broszurę pióra p. Helzny 
Romer, poświęconą chwalebnemu życiu 
i owocnej pracy kapłańskiej i obywatel 
skiej Jubilata. Komitet prosi zaintere- 
sowane organizacje i osoby o niezwło- 
czne zgłoszenie na tą broszurę zamó- 
wień pod adresem Sekretarjatu Komite- 
tu. Wilno, ulica Tatarska 3, © 

Do Sekretarjatu również należy zgła 
szać zamówienia na artystycznie repro 
dukowaną totografję J. E. Ks. Biskupa 
Bandurskiego wykonaną przez znanego 
fotografa wileńskiego Leonarda Sie- 
maszkę. 

W okresie od 30,12 b. r. do 1.1 
1932 r., liczne organizacje w kraju 0- 
raz organizacje  wychodžtwa polskie- 
go zapowiedziały uroczyste obchody 
ku uczczeniu Biskupa - Jubilata wielce 
zasłużonego dla sprawy niepodległości 
Polski, Krzesiciela Ducha rycerskiego, 

Opiekuna Inwalidów, wdów .i sierot po 
; poległych, Inicjatora, Prezesa i Patro- 

że styl j architekturę świątyń i kościołów na licznych organizacyj społecznych. — gim 
uzależniano od materjału, jakim rozporzą- 
dzano. Monumentalność egipskich świątyń 

icii ecja budowała 
z "marmuru, renesans używał 

wapnia i piaskowca. Od samego początku 
budownictwo było umiejętnością przezwy- 

Ф 
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Na gwiazdke 

о 

E A A MA M Р 
LECZNIC LITE WSKIEGO 
STOM. PO MOCY SNIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżena 

K UA A A 

UWAGAI!! 
Kajtańsze Źródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w wozach plom- 
bowanych DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każdej Ilości. 
Wapno—cement—gips—kafle—kreda — pa- 
pa — blacha i wszelkie okucia po cenach 
wyjątkowo-konkurencyjnych poleca firma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Frechowiczowej, ul. 
Ad. Mickiewicza Nr. 34 — telefon Nr. 370, 

  

      
To nie jest wszystko jedno 

i misis niias i ui na KAI CA. 

jakiej kosmetyczce Pani powierzy 
pieięgaację swej urody 

TYLKO 
naprawdę dobrą kosmeiyczka 

potrafi 

skutecznie a nieszkodliwie 

usunąć wady cery i 
zapobiec jej więdnięciu 

— —- 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„ЪА У 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: Śniadeckich 1. 

jest prowadzona przez 

dobrą kosmetyczkę 

w godz. 19 — 14 i 16 — 19. 

  

      
  

Dzierżawy majątku 
100 — 200 hektarów poszukuje ziemi:- 
nin rolnik, Oterty w Administracji dla 

„Rolnika“.       

  

zniżka 
cen 

a 
||| 

Na akumulatory, baterje anodowe, radjosprzęt i żarówki 

„ Fachowe ładowanie i naprawa 

Menas 
Zamkowa 20 

® 
— tel. 16-28. 

  

akumulatorów, słuchawek etc. 

Ginoa 
# 

Otwarcie grobu Dąbrówki 
Donoszą z Poznania: W obecności 

). Е. ks. Prymasa Hlonda, J. E. ks. bi- 
skupa Laubitza, przedstawiciela kapi- 
tuły katedralnej, przedstawiciela urzę- 
du wojewódzkiego dr. Pajzderskiego i 
innych osób, nastąpiło we wtorek dnia 
15 b.m. w katedrze gnieźnieńskiej 
otwarcie grobu Dąbrówki, którego za- 
wartość została dokładnie  przejrzana. 
Czaszka i reszta kości Dąbrówki, znaj 

nieznanego arcybiskupa z epoki romań 
skiej, arcybiskupa Łaskiego, Krasickie- 
go i in. Przy tej sposobności zbadano 
prace, wykonane celem odkrycia funda- 
mentów romańskiej katedry gnieźnień- 
skiej, zbudowanej w XI i XII w., a któ 
ra przetrwała do połowy XIV w. a 
następnie została przebudowana w sty 
lu gotyckim. Na podstawie dotychcza- 
sowych odkryć można już dziś stwier- 

dujące się w kamiennym sarkofagu, w dzić, że romańska katedra gnieźnień- 

krypcie przed wielkim ołtarzem, a tak 
że fragmenty tkanin, będą dokładnie 
zbadane przez fachowców. Ponadto 
poczyniono wymiary czaszek szeregu 
wybitnych dostojników Kościoła, jak 

  

ska należy do najokazalszych świątyń 
romańskich w-naszym kraju. Pozosta- 

łością tej budowy są również sławne 

drzwi bronzowe ze scenami z życia Św. 

Wojciecha. 

  

2 miljardy Koron cze- 
skich w 720 skrzyniach 

Nś ULICACH PRASKICH 
Jak przewożono olbrzymie sumy pieniędzy 
ze starego budynku Pocztowej Kasy Oszczęd 
ności do nowego pałacu na Placu Św, Wa- 
cława — 720 skrzyń z 2 miljardami koron 
czeskich przewieziono automobiłami ciężaro- 
wemii. — Nikt nie zauważył, że przewozi się 

tak znaczne sumy. 

W piątek dnia 11 grudnia po p» dnu i 
sobotę 12 grudnia przez cały dzień do póź- 
nych godzin nocnych przeprowadzano ulica- 
mi Pragi wielkie sumy pieniędzy, pap ery 
wartościowe i klejnoty ze starego budynku 
Pocztowej Kasy Oszczędności na Smichowie 
do nowego pałacu na Placu Św. Wactawa, 
Olbrzymie skarby przeprowadzano tak, że 
nikt z przechodnów nie przypuszczał nawet, 
jakie olbrzymie kapitały znajdują się w tej 
chwiži na ulicach. Gotówka umieszczona z0- 
stała w 700 mniejszych skrzyniach, zaś 20 
skrzyń zawierało papiery wartośc owe i klej. 
noty. Przeprowadzanie działo się pod dozo- 
rem wyższych urzędników, Automobile cię- 
żarowe zrobiły okoio 50 tur : zaziaczyć na- 
leży, że działo się to bez większych zarzą- 
dzeń ochronnych. Podczas gdy np. w Ch ca- 
go przy takiej przeprowadzce asystuje cała 
armia policji ; detektywów, to wi Pradze tyl 
ko dwaj urzędnicy i dwaj niżsi pracownicy 
uzbrojeni byfi w rewolwery, tak, że nikt z 
przechodniów nawet ne myśłał, że w zwy- 
kłych autach ciężarowych znajdują się mijar 
dy koron i cenne papiery i klejnoty. 

Ajutomobile zajeżdżaty wprost do podwó- 
rza nowego pałacu Pocztowej Kzsy Oszczęd 
ności, skąd windami spuszczono skarby do 
lokali, w których znajdują się skarbce nnwe- 
go zakładu, Tam skrzyn'e zostały otworzone 
a inni urzędnicy skontrołowali ich zawartość. 
W czasie tym poczyniono rozległe zarządze- 
nia ochronne, Na podwórzu, przed bramą, 
przed windami, na krytarzach patrolowaly 
straże połicji tajnej i pracownków zakładu. 
Wszyscy byli odpowiednio uzbrojeni, 

W wielkich salach podziemnych, gdzie 
znajduwią się najnowocześniej urządzone skar- 
bce, jedyne w swym rodzaju w Czechosło- 
wacji, ułożone zostały skarby bez jakiegokol- 
wiek incydentu. Skarbce znajdują się w 
trzech suterenach gmachu. Ogólna ich po- 
wierzchnią wynosi, 822 metrów  kwadrato- 
Wyich, skrzynią safesowa jest wielka 284 m3. 
Ściany, podłoga i sufit są betonowe, Schody 
zabezpieczone są ciężkiemi drzwiami pancer- 
nem, ważącemi kiłka tys. klg, Sam skarbiec 
zaopatrzony jest w najnowocześniejsze urzą 
dzenia sygnal'zacyjne. W lokalach znajduje 
Się 77 kas dla przechowywania papierów 
wartościowych i gotówki, Oprócz tego znaj- 

duje się tam 1927 skrytek w pięciu wielko- 
ściąch. 

  

Dzięki nowoczesnemu urządzeniu  safes 
podziemnych, rwiykluczonem jest, by można 
było dokonać włamania. W Ameryce prze- 
prowadza się wielkie sumy spjecjalnemi auta 
mi pancernemi pod ochroną karabinów ma- 
szynowych, W Pradze wprawdzie poczynio- 
ne były zarządzenia ochronne, ate cała prze- 
prowadzka odbyła sę spokojnie, tak, że rikt 
nie mógł dwiedzieć się o przewożeni olbrzy 
mich skarbów i nie doszło też ło żadnego 
incydentu. 

LUŻUY 
Najtaniej i największy wybór 

w firmie S, R. KULESZA 

Wilno, 3 tel: fon 
Z»mkowa 14-06 

D.-H. K. Rymkiewicz 
ul. Mickiewicza 9. Tel. 15—80. 

Poleca w wielkim wyborze kalosze 
i śniegowce najnowszych fasonów z 
fsbryk krajowych i zagranicznych po 
cenach najniższych. 

Cerata stołowa i meblowa. 
tino'eum z=grzniczny i krajowy, 
Chedniai i dywany z I noleum. 
Chodniki materjałowe i kokosowe. 
Rzeczy podrózne. В 

Zabawki d.iecinne w wielkim wyborze. 

Na wszystkie towary ceny 
znacznie zniżone. 

IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

  

  

    

  

Tajemnica KATASTROFYpodRogowem 
"Czy polski Matouszka? — Zatrzymanie półobłąkanego Kowalskiego 

CO MówWI ZAWIADOWCA STACJI 

— Ostatnia katastrofa istotnie 'wreszcie 
rozproszyła mrok tajemnicy okropnych kata- 
strof na naszej stacji. Dla nas, pracowników, 

ie władz bezpieczeństwa stanowi ulgę, 
gdyż dowoli, że żadna z poprzednych kata- 
strof nie była spowodowana złem  utrzyma- 
niem linji, lub innem niedbalstwem, Szczę- 
śliwy przypadek chciał, że udało się wykryć 
ślady potwornego przestępstwa, Mianowicie, 
zupełnie przypadkowo wagony przeskoczyły 
z: miejsce, gdzie zbrodnicza ręka rozkrę- 

szyny. 
W ten sposób pozostał ślad działania zbrod 

niarza, który dotychczas zacierał sę dzięki 
temu, że walące się wagony pociągały za 
sobą szyny, grzebiąc je pod sobą i nie po- 
zwalając dostrzec zbrodniczych machinacyj. 
Zbrodniarz musiał być dobrze wtajemn'czo- 
ny w konstrukcję szyn i musiał mieć odpo- 
wiednie przyrządy, gdyż w zwykły sposób 
rozkręcenie śrub szyn jest niemożliwe, 

JAK PRACOWAŁ ZAMACHOWIEC? 

Stwierdzono, że zbrodniarz dokonał swe- 
go potwornego cjieła po godzinie 8,45 wie- 
czorem, gdyż o tej porze przechodził pociąg 
osobowy, który minął pomyślnie fatalne miej 
sce, Zbrodniarz więc musiał pracować około 
15 minut, gdyż więcej nie miał czasu. Mu- 
słał się ogromnie spieszyć, rozkręcenie bo- 
wiem śrub szynowych nie jest łatwe. Całe 
sźczęście, że tym razem katastrofa nastąpiła 
po stron'e stacji, gdzie nasypy idą w górę, 
W ten sposób wagony oparły się o nie i 
wstrząs był stosunkowo niew'elki, Po drugiej 
stronie stacji wagony musiałyby się stoczyć 
па dół, a wówczas wszyscy pasażerowie Z0- 
stalby zabici lub ciężko ranni, 

Przed czterema laty, gdy katastrofa zosta- 
ła spowodowano po drugiej stronie stacji, w 

ten sposób zginęły 4 osoby, a Kilkadziesiąt 

zostało kalekami na całe życie. Tym razem 

zbrodrarz musiał się spieszyć, pozatem wi- 

docznie obawiał się operować na wzniesie- 

niu, skąd tatuloį można byłoby go dostrzec, 

Qcaliło to žy Pęsczkya; : 

Mieszkanie 
z 8—4 pokoi w centrum lub w 
pobliżu potrzebne, 

Zgłoszenia do redakcji 
5 do 6 wiecz, 

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

PARNIKikasroru 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tndzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 

towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, uł. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 
Żądajcie prospektów. 

od 

    

  

Kupujcie płyty gramofonowe yte 
w Polskiej Składnicy Sportowej 

„START 
Mickiewicza 9, tel. 400. 

Jędyne polskie źródło na Wileńszczyźnie 

— Ceny na płyty zniżone. — 

Wielki wybór nowości.       

KAMIENIE NA SZYNACH 

W dalszym ciągu IE 2 RE 

lacyjny szczegół, że przed u tygodnami 

sań na szynach kupę kamieni i żela- 

za, 
Tylko dzięki przytomności umysłu maszy- 

A Girdenis towarowego, który dostrzegł 

zdaleka zaporę, udało się un'knąć katastrofy. 

Przeprowadzone wówczas dochodzenie ne 
ujawniło sprawcy, 

Władze bezp'aczeństwa prowadzą €ner- 

giczne dochodzenie w. dalszym ciągu, Kilka 
osób zatrzymano, nadzór - rozciągnięto nad 

całą okolicą, Władze bezpieczeństwa stanęły 

przed zagadką bynajmm'ej nie mniejszą niż 

zagadka wampira z Diisseldorfu i Matoszki, 

Po wysiłkach armji wywiadowców, jak wia 

domo, obydwu tych potworów ujęto, Należy 

mieć nadzieję, że i wampir z Rogowa, które- 

go zdradziła ostatnia katastrofa — też zosta- 
nie odkryty, 

CZY WARJAT ZBRODNIARZEM 

Komisja śledcza przesłuchała umysłowo 

chorego mieszkańca Rogowa, Kowalskiego. 

Kowalski jest niedorozwinięty. Żyje z jał 

mużny, całemi dniami przesiaduje na stacji, 

Wśród okolicznych mieszkańców wska- 

zywano na Kowalskiego, jako na możliwe- 

go sprawcę katastrofy, 

Przesłuchanie Kowalskiego trwało bardzo 

długo. Nie przyniosło ono jednak spodziewa 

nych rezultatów. W wyniku przesłuchania 

Kowalskiego wypuszczono na wolność, 

Stwierdzono niezbicie, że Kowalski w cza 

se dokonania zamachu był poza terenem ko- 

lejawym, 2 

Pozatem uważają, iż mało prawdopo 

dobnem, ażeby Kowalski, zupełny matoł, 

mógł wykonać tak szybko t precyzyjnie tru- 

dne zadanie rozkręcenia szyn. 

  

Oto marka 

BECHER 

  

niezrównanej 

Bielizny damskiej 
„Milanesa“ 

a jednak przystępnej w 

trykotowej luksusowej, 

cenie dla 

wszystkich oraz elastycznej, t. zw. 

szwajcarskiej maco i wełna. 
„— е 

Žądač wsządzie tylko bieliznę 

pełnowartościową 

z marką B ECH ER- podkowie) 

Wystrzegać się „podobnych wyrobów” 

gdyż „podobne wyroby* nie są moją, 

powszechnie znaną i gwarantowaną 

marką 

BECHER 
rok założ. 1910 

Warszawa 

B si 

W WIRZE STOLICY 
WYBITE SZYBY 

Piękny sklep gastronomiczny  Hirsziekda 
jest unikatem w Warszawie, Ciastko tam ko- 

sztuje 75 groszy, półgąsek 10, puszka kon- 
serw 12 zł. podobno wszystko jest 'w nad- 

zwyczajnym gatunku, niebywałej jakości. 

„Jestem za ubogi, by móc sob'e pozwolić 

na kupowanie tanich rzeczy* — twierdzą po 

noć ludzie naprawdę praktyczni, Nie wiem —— 

ja hołduję zasadzie kupowania 5 ubrań go- 
towych na Elektoralnej — starczą «ni na dwa 

lata, Ubranie po 50 zi. — czyli za 250 zł. 
można sę przez dwa lata porządnie ubierać 

nie nabywając tanizny? 

Skoro w sklepach  rekłamujących się: 
„niebywała zniżka cen" gdzie na wystawach 
figurują rondłe z. przekreśloną na etykiecie 

5-tką, a wypisaną 1 zł. 80 gr. — Skoro w: ta 

kich fi'antropijnych instytucjach jest pusto, 

to cóż dopiero u Hirszfelda, Nie pomaga no- 

noczesność wnętrza — urządzona przez spe 

cjalistę z Wiednia, apetyczność smakołyków... 
obrót w kasie jest minimalny, interes idzie 

pod zdechłym Medorkiem, Jęto się radykalne 

go środka: obcinanie co kwartał, co miesiąc 

pracownikom poborów. Rozgoryczeni zaczęli 

strajkować, co nikogo nie zmartwiło, gdyż 

jedna osoba wystarczała, wi zupełności, by 

obsłużyć cały sklep. 
We czwartek ktoś z ulicy gruchmąi ka- 

mieniem kolejno w dwie wielkie szyby wy- 

stawowe, Zamieszanie, gwałt. 
— Antysemickie rozruchy. 
— Swawola zielonowstążkowków. 

— Gnębienie handlu żydowskiego, 

Tymczasem policja rzuciła się z niezwy- 

kłą swadą w trop za antysemickin przyja- 

cielem szklany, ujęła mizeraka, stałego mie 

szkańca „Cyrku“. Wszczęto indagację, oka- 

zało się, że biedaczyna został wynajęty przez 

grono n'eopłacanych pracowników Hirszfelda 

= za 6 zł. podjął się wytłuc dwu f pół me- 

trowe witryny — po 3 zł, za jedną. Oczywi- 

Ście nie ujdze kary. Ale i Hirszfeldziarzom 

się dostanie — rezultat będzie ten, że pań 

stwu przybędzie paru pensjonarjuszów. K, 

  

  

Na podarunki świąteczne 
dla młodzieży 

Wydawnictwa 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 
URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomli z ilustracjami 

Andrioliego + » ° * gr. 80 

GAWENGY i PIOSENKI Wiadysta- 

wa Syrokomli zdobił Jerzy Hoppen zł, 1 

NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen  . ° ё ° 24 

Do A tyčia we wszystkich księgarniach 

w Wilnie i na prowincji, 

| 

Uwagal POLSKA Uwagał 
Wytwórnia damski.h i dziecinnych 

ubrań. K. twonicz. ul. Bazyljańska 9. 

Poleca wszelką galanterję, bławat płót- 
no wiejskie, Ceny niebywale niskie. 

TYYYYYYVY' 

ĮLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAA AAA AA AAA 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. ; 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

sy, stoły, szaty, biurka, krzesła, dębo- 

we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

  

    

       



Przeznaczyliśmy 140 książek dla dzieci, 
do 50 

do najbardziej 

i pullowery, galanterię. 

  

TANIA GWIAZDK 
Polecamy również bogaty dział książek na podarki cd wydań najskromniejszych 

Księgarnia GEBETHNERA 6 WOLFFA i = 
WILNO, ul. Mickiewicza 7. 

KA GWIAZDRĘ 

JózEr KŁODECKI 
Wilno, ZAMKOWA Nr.7(ebok kościoła św. jana). Telefon 928. 
Poleca po cenach bezwzględnie niskich firanki, obrusy, kołdry watowe i plu- 
szowe, poduszki, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kamizelki wełniane 

%ełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 
Resztki w wielkim wyborze. 

JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY. WYPRAWY ŚLUBNE. 
wielki wybór wszelkich towarów. 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki z rabatem, 

A 
inłodzieży i dorosłych ze zniżoną ceną 

proe. 

  

    

  

wykwintnych. 

  

    

  

podaje do wiadomości,   Wileński Prywatny Bank Handlowy S.A. 
w Wilnie 

że asy Banku będą czynne dn. 24 

grudnia do godziny 11 rano i dn. 31 grudnia do godz. 10 rano. 

  

  

  

    
     
      

     
   
    

    

   

    
   

    

   

    

W imieniu Wileńskiego Wojewódzkiego 

z ym 
5 ma z do suse społeczeń- 
stwa, wrażliwego na biedę j nędzę ludzką, 
ażeby w roku bieżącym, roku klęski bezro- 

bocia, zamiast wysyłania życzeń świątecz- 
nych i noworoczrtych składano datki na rzecz 
bezrobotnych, Ofiary przesyłać należy do Wo 

_ Cofnięcie przep 
WiLNO, Na skutek niedawne- 

go porozumienia władz polskich 
a litewskich oble strony miały 
udzielać kilkudniowych przepu- 
stek świątecznych dia tych wszyst- 
kich, którzy chcieliby odwiedzić 
swych krewnych mieszkających 

kordonem. W tem była prze- 
ważnie młodzież szkelna Iltew- 

Zjazd komunistów 
delegatów komunistycznych z terenu całej 

Polski, 

WILNO. Na odcinku Dzisna zatrzy- 

pów z Bolszewji, którzy przedostali 
się łodziami przez Dźwine; aby poczy- 

  

  

  

  

SPRAJWA O ZEZNANIA PODATKOWE 

| W dniu wczorajszym zapadł wyrok w roz 
' poznanej przez Sędziego Sądu Grodzkiego 
"p. Narębskiego sprawie Prezesa Związku 
Cechów Wileńskich, p. Ksawerego  Gorzu- 
chowskiego, 

Pan Gorzuchowski R był o to, że 
_ będąc kolektorem Loterji Państwowej w ze- 

fach o obrocie za rok podatkowy 1929 

— 1930, podał nieprawdziwe wiadomości, na 
| Skutek czego został pociągnięty do odpowie- 
_ dzialności z art. 105 Ust, o Pod, Przemysło- 

| "ym, 
Sprawa ta ma zasadnicze znaczenie ze 

" względu na to, że Urząd Skarbowy w opo- 

| datkowaniu właścicieli kolektur państwo- 

" wych opierał li tylka etashetashetashrdetshr 

_ starczanych przez Dyrekcję Loterji Państwo 
wej co do dostarczonych losów do sprzeda- 

„žy, nie uwzględniając natomiast losów nie- 

sprzefanych, ! ) 
_ Obrońca oskarżonego udowodni! powyż- 
Szę, składając jako dowód rzeczowy większą 
ilość niesprzedanych losėw za okres 1929— 

1930 r. 
„ Zdaniem obrony za podstawę obrotu mo- 

że być przyjęta tylko faktyczna ilość sprze- 
danych przez kolektora losów, Tem samem 
zostało udowodnionem, że podane przez p. 
Gorzuchowskiego zeznanie o obrocie odjpo- 

ało rzeczywistości, wobec czego nie 
być mowy o przestępstwie. 

Po trzech dniach od chwili zamknięcia 
"miu sądowego, został ogłoszony wyrok, 

„Mocy którego p, Gorzuchowski został 
_ Zwolniony od winy i kary, 

R mna 

  

Pierwszej Polskiej Hurtowni 
Warszawskiego FT-wa Handlu Herbatą 

A.Długokęcki i W. Wrzešniewski Sp. Akc, 

Przedstawiciel st. Zatorski Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1. 

"Z SĄDÓW F 

  

- Zamiast życzeń świątecznych i noworocznych 
datki na bezrobotnych 

jewódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
Komitetu 4» Spraw Bezrobocia zwracamy w Wilnie na konto PKO Nr 180.610 oraz do 9 —- 16 co podaje 

do wszystkich władz, Redakcyj czasopism, które proszone są © członków Zarząd Cechu Rzeźników i Wę- skiego Towarzystwa Łyżwiarskiego urządza 
otwarcie osobnych rubryk ра ten cel, 

i Komitetu 
(—) Z, Beczkowicz. 
Wojewoda Wileński. 

Przewodniczący Sekcji Finansowej 
(—) M, Biemacki. 

ustek do Litwy 
ska ucząca się w Wiinie, a po- 

в о МО 

RO 
uilčirka 
NIEDZIELA 

Dziś 20 W. wg. 7 m. 40 

Tecf:la 5 
Jutro Z. s. g. 2 m. 50 

T<masza 
i 
SPOSYRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 

ŁOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 
Z dnia 19 grudnia 1931 roku. 

Ciśnienie średnie 768, 
Temperatura Średnia —4. 

Temperatura najywższa —2. 

Temperatura najniższa —9, 

Opad w mm. 0,8. 

Wiatr: południowo-zachodni, 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno, Śnieg. 

NABOŻEŃSTWA 
— Zarząd Koła b. Wychowanków Ros. 

Korpusu Kadetów zawiadkmia, że w dniu 20 
grudnia rb,, o godzinie 12 w poł., w cerkwi 
„Znamieńskiej” na Zwierzyńcu, odbędze się 
nabożeństwo żałobne za duszę poległych 
i zmarłych kolegów. 

MIEJSKA 
— Sklepy dziś otwarte. — Dzś, wi ostat- 

nią dziedzielę przed Świętami, wszystkie skle 

py w mieście moga być otwarte od 1 do 6 
wiecz, 

— Urzędy w dzień wigiłijny. — W czwar 
tek, jako w dzień wigilijny urzędy państwo- 
we i samorządowe będą czynne tylko do go 
dziny 12 w południe, 

— Nowy cennik na mięso i 
mięsne, zatwierdzony przez wileńskie Sta- 
rostwo Grodzkie obowiązuje z dniem 16 
grudnia b.r. i jest do nabycia w Sekretarja- 
cie Cechu przy ul. Niemieckiej 25 od godz. 

do wiadomości swych 

dńniarzy w Wilnie i nadmienia, iż nie prze- 
strzeganie powyższego cennika może pocią- 
gnąć za sobą karę aresztu do 6 tygodni, lub 
grzywny do zł. 3.000. 

— Kostka czy asfalt? W po- 
czątkach stycznia magistrat ostatecz- 
nie zdecyduje jaka nawierzchnia jez- 
dni odpowiada Wilnu. Zasadniczo, sfe- 
ry samorządowe skłaniają się ku as- 
faltowi, uważaiąc kostkę za zbyt ko- 
sztowną i jako taka przewyższająca 

NIKA 
— Dyrekcja, Opieka Rodzicelska i Ucz- 

niowska Bratnia Pomoc gim, im. J, Lelewe- 
ła w Wilnie uprzejmie zapraszają .absolwen- 
tów tegoż gimnazjum na tradycyjny Opia- 
tek, mający się odbyć dnia 22 grudnia rb. © 
godzinie 11 w lokalu g-mnazjum, 

— Nikłe obroty w handlu, Mimo 
zbliżających się świąt większość skle- 
pów w mieście świeci pustkami. Przy- 
najmniej narazie. 

Ci kupcy, którzy liczyli na zwiększe 
nie obrotów, srodze w swych nadzie- 
jach zawiedli się. Jedynie w sklepach z 
konferencją daje się zauważyć pewne 0- 
żywienie. 

W stosunku do roku ubiegłego, któ 
ry naogół był również ciężki, frekwen- 
cja kupujących spadła conajmniej o 50 
procent. 

— Małe sklepiki — ofiary bojkotu. 
Od połowy listopada zlikwidowało się 
w Wilnie 18 sklepów żydowskich — 
przeważnie spożywczych, rozsianych 
na przedmieściach. 

Sklepiki te zaopatrywały okoliczną 
ludność w artykuły pierwszej potrzeby, 
lecz wobec bojkotu musiały zbankruto- 
wać. 
11 i Ut Į 

WĘGIEL | KOKS górnośląski poleca 
firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 

tel. 8 11. 
A A t J O A 

ŠPORTOWA 
— Q'warcie toru saneczkowego, — Kie- 

rownictwo Parku Sportowego młodzieży 
szkolnej im. gen, Żefigowskiego podaje do 
wiadomości, iż w dniu 20 bm. nastąpi otwar 
cie toru saneczkowego na Górze Trzech- 
Krzyży, który będzie czynny od godziny 9 
rano do zmierzchu, 

Przy torze saneczkowym w budynku ad- 
ministracji toru zostanie uruchomiona wypo- 
życzalnia sanek. 

— Zawody łyżwiarskie, Zarząd Wileń- 

w dniu 27 grudnia w niedzielę Zawody o Mi 
strzostwo Polski ; jeździe figurowej parami, 
oraz pokazy łyżwiarskie na ślizgawce w Par 
ku Sportowym Młodzieży szkośnej im, gen. 
Żeligowskiego, w którym wezmą udział: Mi 
strzowska Para Połski, Warszawy, Lwowa: 
Zofja Biłorówna, kpt, P. Kowalski, Marta 
Rudnicka, kpt. A, Theuer, L, Śn'adecka, Wł. 

dowski, B, Chochlewska, Staniszewski 0- 
raz miejscowi zawodnicy Wileńskiego Towa- 
rzystwa Lyžwiarskiego. 

Początek zawodów o Mistrzostwo o go- 
chodząca wyłącznie z Kowieńsz- obecnie możliwości finansowe miasta. dzinie 12,30, pokazów o godzinie 6 pp. 
czyzny. Obecnie wobec niespo- 
dziewanego zamknięcia przez 
litwinów granicy, władze na- 
sze opierając Się na prawie 
retorsji, postanowiły nie udzielać 
żadnych zezwoleń na wyjazd do 
Litwy. 

polskich w M ńsku 
ków zawodowych. 

Powzięte rezolucje szeroko poruszają tą 

Kominternowi chodziło o omówienie wy- sprawę. Blższe sprecyzowanie sposobów ak 
tycznych na przyszłość, a szczególnie o wzmo cji nastąpi po zatwierdzeniu uchwał przez 

Moskwę, 

Po chleb do Polski 
nić zakupy zboża, brek którego daje 

" mano na naszem terytorjum 30 chło- się dotkiiwie odczuwać w mińszczyź- 
nie. 

Uznana w całej Polsce za najlepszą 

AT 
z KOPERNIKIEM 

    

    

   
Żądać wszędziel 

UARCIANLĖI | 
komplet 

dart 
950 

„АВОИ 
\\Пей5Ка 26. в 

2 i Dwoje dzieci 
przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwulskiego 15, m. 2. 

  

—- Starania o ulgi podatkowe, — Przed- 

stawiciele handlu za pośrednictwem  lzby 

Przemysłowo - Handlowej zwrócili się ostat 
nio do władz skarbowych z prośbą o ulgi 

przy spłacie zobowiazań podatkowych przy 

padających na grudzień. 

Izba Skarbowa w odpowiedzi na memo- 

rjał wypowiedziała się przeciwko specjalnym 
ulgom, zaznaczając, że odroczenia indywi- 

Dn, 16 i 17 bm. odbył się w Mńsku zjazd żenie dążeń w kierunku opanowania związ- dualne już obecnie są stosowane, 
— Nowa qechronka, Uroczysty akt otwar- 

cią i poświęcenia nowej ochronki im. Zofji 
Kościałkowskiej dla najbiedniejszych i za- 
niedbanych dzieci parafji św. Jakóba odbę- 
dzie się dziś o godzinie 1 po poł, w lokalu 
przy ulicy ]. Jasińskiego Nr 18. 

Aktu poświęcnia dokona JE. ks. Arcybi- 
skup Jatbrzykowski. 

W numerze jutrzejszym podamy sprawo- 
zdanie z przebiegu tego aktu, dzś ogranicza 
jąc się do złożenia nowej placówce życzeń 
pomyślnego rozwoju. 

— Mielski park dła dzieci, Magistrat przy 
stąpił do urządzania parku sportowego dla 
dzieci na górze Boufałowej. 

Zatrudnionych jest przytem 180 robot- 
ników. Prace potrwają do wiosny, Е 

— Liczne zasłabnięcia na świn- 
kę. Ostatnio na terenie Wilna zano- 
towano aż 50 wypadków świnki. Licz- 
ba zasłabnięć na tą zakaźną chorobę 
stale się zwiększa, zachorowań na 
tyfus zarejestrowano w ub. tygodniu 
tylko 2 wypadki. 

WOJSKOWA 
— Z Komendy Placu, — Z dniem 1 sty- 

cznia Komenda Plącu zmienia swą nazwę 
na Komendę Masta. 

— Opłatek u rezerwistów, Zarząd Koła 
Wileńskiego Stowarzyszenia Rezerwistów ib. 
Wojskowych zawiadam'a wszystkich czton- 
ków Stowarzyszenia, że tradycyjne łamanie 
się opłatkiem ś uczta (wigilijna odbędzie się 
dnia 20 grudnia rb., a godzinie 10, w lokalu 
Świetlicy Pocztowo - Telegraficznej (ulica 
Św, Jańska 13, II piętro), 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Koła byłych - Wychowanków 

Rosyjsk. Korpusu Kadetów zawiadamia, że w 
dniu 20 grudnia rb., o godzinie 13, w lokalu 
Koła (ulica Ad. Mickiewjjcza 22 m. 45) od- 
bedzie się doroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Koła, po zakończeniu w rest, „Bri- 
stol" ma s'ę odbyć obiad koleżeński, 

Osób życzących wziąć udział w obiedzie 
uprasza się o powiadomienie Zarządu Koła. 

Zarząd, 

8 : RÓŻNE 
— Podziękowanie, — Z sum złożonych 

przez Katolcki Związek Polek na ręce p. 
Marii Mieczysławiowej Jeleńskiej dla uczcze 
nia 25-lecia Jej pracy społecznej, Jubilatka 
przeznaczyłą za mojem pośrednictwem kwo- 
tę zł 100 na najbiedniejszych Parafii Św. Ja- 
kóba, za co w ich imien'u składam ofiarodaw 
czyni serdeczne Bóg zapłać, 

Ks, P. Żarnowski — Dowódca i Korpus Oficerski 6 MAE 
zamiast życzeń Šwfatecznych i Noworocz- 
nych składają 25 zł, na Dom Sierot im. Mar- 
szałka ], Piłsudskiego 

— Errata, — Przy składaniu 
„Ro!nictwo a budżety samorządowe”, zamie- Szczonego w numerze z dnia 17 bm. wkra- 
dły się następujące błędy: й 

I szpalta, 41 wiersz od dołu 
na „darzy”, winno być 
32 wiersz od dołu wydru 
ści”, winno być „oszczędnościowa”, | szpal- ta 10 wiersz od dołu wydrukowano „kaž- dym“, wnno być „dannym“, IĮ szpalta 23 wiersz od góry iwydrukowano do 9 proc, winno być „go 97 proc," : 

atrykułu pt. 

wydrukowa- 
„ganny“. T szpalta 
kowano „osziczędno- 

ce klasyczne i n 

SZKOLNA 
— Wyjazd kuratora szkół. — Kurator O- 

kręgu Szkolnego p. Kazimierz Szelągowski 
wyjechał na dwudniową wizytację szkół w 
powiecie szczuczyńskim, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, „Tak się zdo- 

bywa kobiety", Dziś w niedzielę, dna 20-go 
bm., o godzinie 8-€j wiecz, ukaże się prze- 
miła, tryskająca humorem komedja Verneuila 
„Tak się zdobywa kobiety" w kapitalnej reży 
serji Wyrwicza-W:chrowskiego. Arcywesołe 
widowisko to zapowiada się jako jeden z 
większych sukicesów sezonu, dzięki dowcip- 
nej treści oraz arcyciekawej realizacji sceni- 
cznej, Szereg świetnych ról objęli pp. Bre- 
noczy, Detkowska, Lubowka, Bielecki, De- 
junowicz, Domański, Jaśkiewicz, Wołłejko 0- 
raz Wyrwicz-Wichrowski. Przepiękne urzą- ; 
dzenia wnętrz pomysłu W. Makojnika wzbu- 
dzają zachwyt pubticzności, Piosenka „Rum- 
ba“, odśpiewana z porywającym  tempera- 
mentem przez p. Brenoczy, wywołuje co wie 
czór huczne brawa na wiidowni. 

— Teatr Miejski na Pohulance, „Logika 
pana Baltazara", — Dziś w niedzielę dnia 
20 bm., o godzinie 8 w, ujrzymy  kapitalną 
komedję Leopolda Barchanda „Logika pana 
Baltazara" w reżyserji Wacława Radulsk ego, 
Nowość ta, grana obecnie z rekordowem po 
wodzeniem w Warszawie, zdobywa w Wil. 
nie zasłużone uznanie, Składają się na to: 
oryginalny temat sztuki, świetne djalogi, ar- 
cyciekawe ujęcie sceniczne oraz doskonała 
obsada aktorska w osobach pp. Kamińsk'ej, 
Szpakiewiczowej, Stanisławskiej, Ciecierskie- 
g0 Czaplińskiego, Budzyńskiego, Detkowskie 
go, Glińskiego, Karpińsk'ego, Łubiakowskie- 
go, Skolimowskiego oraz Zastrzeżyńskiego. 
Nowa, oryginalna oprawa sceniczna pomysłu 
W. Makojnika przyczynia się niemało do po- 
wodzenia tego arcywesołego widowiska. 

Jutro Teatr nieczynny. 

'reuma ałyzia 
1sch/as . 

О/@ лао ГОН 

  

  

DZISIEJSZE PRZEDSTAWIENIA POPO- 
DNIOWE: 
Teatr Lutnia, Dziś w niedzielę dnia 20 

bm., o godzinie 4 pop. ujrzymy „Pana posła 
i Julję“ świetną, satyryczną komedję Leczy- 
ckiego i Mackiewicza z pp. Brenoczy i Giiń 
skim w rolach tytułowych. Ceny miejsc zni- 

ŁU 

R 
„ Teatr na Pohulance. — Dziś w niedzielę, 

dnia 20 bm., o godzinie 4 po południu ukaże 
się po cemach zniżonych niezwykle oryg nal 
na sztuka M. Jewreinowa „Teatr wiecznej 
wojny” wi reżyserji i z udziałem Stanisławy 
WE 
„— Występ artystki baletu Ł. Sawiny-Dol 

skiej, W niedzielę 27 grudnia o godz, 4 po 
poł odbędzie sę w miejskim teatrze „Lutnia 
koncert baletowy znanej tancerki Ł. Sawiny 

Dolskiej, oraz uczenic jej studjum, W pro- 
gramię bałet w 3-ch aktach „Mrózek”. Tań- 

arodowe. Przy fortepianie p. 

  

Z. Zalewska. 

Zginął pies-bokser 
inaści płowej z czarnym pyskiem 
wabi się „Ten*. Odprowadzić za wyż 
nagrodzeniem, 
Przywłaszczenie 
downie, 

Marji Msgdaleny 4—7. 
będzie ścigane s4-     

Dla reumatyków icierpi 
Reumatyzm, podagrę i podobne cierpien'a, 

wywołują jak wiadomo zaburzenia w prze- 
mianie materii, Chory organizm wytwarza w 
zbyt wielkich Jościach kwas moczowy, krew 
zaš w niedostatecznym stopniu wydziela ten 
straszliwy jad, Dostosowanie środków uśmie 
rzających przynosi choremu coprawda. chwi 
lową ulgę, lecz nie uwalnia go w zupełności 
od tych okropnych cierpień. Radykalne uzdro 
wienie z reumatyzmu. i często powiązanej z 
nim bólów nerwowych, nastąpić tylko wtedy 
może, gdy leczenie stawa sobie za zadanie 
zupełne usunięce, a co najmniej zapobiega- 
nie nagromadzeniu się kwasu moczowego. 
Ten stasziiwy jad bowiem, sadowiąc sę w 
postaci ostrych, jak igieiki, drobnych kry- 
ształów w mięśniach, stawach i innych czę- 
ściach ciała, wywołuje te dokuczliwe i męczą 
ce bóle, To zadanie spełniają tabletki Togal, 
które właśnie zwałczają te  niedomagania. 
Lek ten w naturalny sposób usuwa p erwiast 
ki chorobotwórcze. Dlatego też nawet w chro 
nicznych wypadkach, gdy inne środki zawio 
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o niedoścignionej jakości, 

Świeże świąteczne bakalje i towary 

DOM HANDLOWY A. 
KOS TRANSLATE 

[EBY kowski K-uszwica, 

  

importowane bezpośrednio od pierwszorzędnych 

producentów: 
1/7 5 litra Entre-deux-Merx białe 

z fiimy Sehróder 6 Schyler 6 C- Bordeaux a zł. = 

1! > » » . » A 

Aj Bo $ Graves Turpin Freres Bordeauxbiałe ‚ —. e 

1/1 » » » » » . . „ » &. 

1/ butelka Wino włoskie wytrawne białe w ABAP 

4 1 z * 8 półsłodkie "Go 

ž 1 » » » Słodkie Mistella „ » 450 

gy) lira | $ Chianti czerwone wytrawne 518 

1/2 » » . э » . > 44.20 

1785 i „  Vermouth Ballora 15 

1/75 . Wino hiszpańskie Madera „od 7 5— 

115 . ” . "Malaga ВАО а5— 
Ceny nie konkurencyjne, lecz wszystkie wina gwarantowane naturalne 

gronowe, bez domieszek owocowych (nie przerabiane w Wilnie). 

Oprócz wyżej wymienionych gatunków, skład posiada wielki zapas win starych 
oraz wielki wybór wódek, likierów, konjaków i rumu 

po cenach znacznie zniżonych. 

WILNO, UL. ZAMKOWA 20, Tel. 8 72. 

na wina, owoce i miody H. Ma- 
„Zakrzemieniec“ 

ącychnabėle nerwowe 
dły, osiągnięto przy pomocy Togalu nadspo- 
dziewanie pomyślne rezultaty. „Z wielką przy 
jemnością donoszę W, P, iż po użyciu 5 
opakowań Togalu wyleczyłam się zupełnie 
z uporczywego reumatyzmu, prześladującego 
mię od paru lat“, pisze nam pełna zapału p. 
Zofja Zwotińska, Lwów, Jabłanowskich 36. 
„Na užyce Togalu zdecydowałam się dopie- 
ro po wyczerpaniu wszystkich innych środ- 
kówi aptecznych. Dlatego też, czuję się w .o0- 
bowiązku przesłać W, Panom niniejsze po- 
dzękowanie i zaznaczam, że będę usilnie 
nieoceniony preparat Togał polecać mym 
wszystkim znajomym, jako środek na wyłe- 

czenie reumatyzmu'. Lecz również przy po- 

dagrze, bólach w krzyżu, rwaniu w stawach, 
łamaniu лм kościach, bólach nerwowych i 

głowy, grypie, przeziębieniach i pokrewnych 

cierpieniach, działają tabletki Togal szybko 

j pewnie, I nieszkodliwe dla serca, żołądka | 
innych organów, Jeśli lekarze Togal ordynu- 

ją, to przecież każdy z zaufaniem zakupić go 

może. We wszystkich aptekaich. 

      

NATURALNE 
GRONOWE 

gastronomiczne w więlkim wyborze poleca 

JANUSZEWICZ 
zmiione 0 25 prat 

оиии АН НМА 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Złodzieje na staf(cji towaro- 

waw m Eo MAME 

ży słupów elektrycznych ze 
Wilno na szkodę Wileńskiej Dyrekcj PKP. 

Ustalono, że sprawcami kradzieży są MSZ- 

kowski Konstanty (Kurlandzka 18), Andrze- 

jewski Jan i Staniewicz Piotr  (Kurlandzka 

Nr 15), u których skradzione słupy odnalezio 

no i zwrócono Dyrekcji PKP, : 

— Patokaż, Z wozu, pozostawionego w 

podwórzu domu Nr 23 przy ułicy Zarzecznej, 

na szkodę Zawickiego Władysława (wieś 

Woroszyszki, gminy świrskiej)  skradziono 

płótno wiejskie, Sprawcę kradzieży Korwela 

Władysława (Połocka 4) ze skradzionem 

płótnem zatrzymano, 

— Syn okradł matkę, — Do piwnicy do- 

mu Nr 20 przy ulicy Wierzbowej dostali się 

złodzieje i skradli na szkodę Mikołajun He- 

leny ukryte tam 2500 zł, Ustalono, że kra- 

dzieży tej dokonali M:kołajun józef, syn po- 

szkodowanej, Pietruchowscy Edward, Stefan 

| Jadwiga oraz Konstanty Andrejew į Al- 

fons Praczkajło, wszyscy zamieszkali przy 

ulicy Wierzbowej Nr 20, Część gotówki od- 

nalęziono. 

  

AAAAAAAAAAMAAA AL 

m piosenki i humoru bu/waro- 
jest niep równsny Śpiewzk i ar 

1 omik Gęecrges Milton, którego 
wkrótce podziwiać będziemy w naipo- 

guiarniejszym filmie sezonu p L 

KROL EULWAROW 

ża 

Króle 
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ybY 
SANDACZE mrożone kg.3 zł. 

KARPIE, SZCZUPAKI 
i inne żywe i Śnięte 

SPRZEDA Ż: 

D.-H. Stanisław Brał | S-ka 
ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49. 

Spółdzielnia Rybacka 
ul. Królewska Nr. 1, tel. 2-79, 
ul. Zasalna Rvnek Drzewny 
Strazan Spółdzielni Nr. 41. 

AA bi) 

ira SĮ 

W į r z” paope a 250 

Miody stare 
Wódki, «dk  kotktrenjj 

Owoce 

Indyki wędliny wiejskie. 

Obfity wybór bakalji 

poleca 

ow || HQLEWIIZ 
Mickiewicza 7, tel. 10—62. 

krajowe 

od zł. 2,40 
butelka 

świeże, duży wybór 
po niskich cenach. 

tuczone, pėlgęski, 

UWAGA! Przy zakupach świątecznych 
od 45 zł. dodajemy gratis 
butelkę wina Pot >ckiego, 

                   В 

  

НН    

  

  

WIELKE NAGRODA 
„ Celem rozpowszechnienia naszego przed 

siębiorstwa między czytelnikami niniejsze. 
go pisma, firma nasza postanowiła rozdać 
tytułem wielkiej nagrody rozmaite towary. 
Każdy czytelnik może otrzymać 4 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premię w 
postaci kamgarnu na ubranie, kostjumy 
damskie, bieliznę damską, męską poście- 
lawą, kołdry watowe, zegarki, instrumen- 
ty muzyczne, aparat fotograficzne, filmo- 
we i inne prZedmi wartościowe, jeżeli 
nadešle prawidłowe rozwiązanie niniejs 
go zadania. 

    

  
B-z poa-v n-a-a k- tez] 

Kreski niależy zastąpic literami, aby otrzy- 
mać powszechnie znane przysłowie, 
Udział w konkursie dła otrzyniania nagro- 
dy jest bezpłatny. Niema żadnego ryzyka. 
Niepowodzenie wykluczone, Rozwiązanie 
prosimy nam przysłać w liście, lub na 
zwykłej pocztówce z podaniem dokładne- 
go adresu, na co W. P. otrzyma szczegó- 
ły i niespodziankę, Posiadamy dużo listów 
dziękczynnych. 

Polska Samopomoc Włókiennicza, 

  

  

iski sklep materjałów 
piśmiennych 

„ELEONORA“ 
Š-to Jańska 1. 

Wszelkie papiery, materjały biurowe 
kreślarskie, bilety wizytowe i t. p, 
Pocztówki Świąteczne i inne ozdoby 
choinkowe, kalendarze Ścienne i bióro= 

we na 1932 rok 

З A A i 
Pianina firm „ERARD“ 

„LBeltingi,<.Ą Fibiger" 
uznane za najlepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 
i odnajmuję, 

"Po 

  

     

  

  

  

      

  

Kijovska 4. H. Abelow, 

LS 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków   Łódź V, Skrz. poczt, 7, Oddz. 120 

we wszystkich aptekach i 

22 KM i 
  

  Dać, w niedzielę, wileńskie kiegamie polskie otwarte nd god. 2 
i 
Н 

- || Upojtie КАНО П2 ОИ 

"AI CIE 

Prow. A. PAKA. i
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“ 

Wszyscy przekonali się, IŻ najsolidniejszem źródłem jest znany 

AE Ee. Porudominskich 
| 1 piętro (róg Wielki . 

A M | Niemiecka 28, ' "uro tg ek 13-72 -_. Nadszedł świeży transport futer. — 
pierwszorzęd 

        

      

  

  

LLS wi 
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

_ Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie Komóomik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
X rewiru Z, Niewęgłowski, 

  

Abia: A 

zamieszkały wi VI rew. W. Cichoń, zam eszkały 'w Wilnie, 
Wilnie, ul, Mickiewicza 35 na zasadzie art, ul. Góra Bouffatowa 19, na zasadzie art. 1030 
1050 UPC, ogłasza, że w dniu 21 grudnia UPC ogłasza, że w dnu 29 grudna 1931 
1931 roku od godziny 10 rano w Wilnie ul. o godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul, Anto 
Styczniecwa 3 odbędzie się sprzedaż z prze- kolskiej Nr. 44 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do tangu publ cznego ruchomości, należących do 
spółdziełni „Zjednoczenie Pracy" i Składa- zmarł. Władysłąwa Niewiarawskiego i skła- 
jących się z drzewa sosnowego, jodłowego, dających się z umeblowania mieszkania i róż 
wegla drzewnego i desek sosnowych oszaco- nych rzeczy, oszacowanych na sumę zł. 3,500 

2. s Pala Z. Niewęgłowski > s» Komornik W, Cichoń M0 l Į SŁAW Ł0 i l [ l I W į il 

' : 2 BOO i A ij i ii YI „a 
804486088206586664+6:-8 

7a je pu 

     

  

  
nej jakości 

Ceny zniżvne 

poleca firma 

Od poniedziałku 21 grudnia r. b. Godz. 4, 6, 8, — 10 w. 
KINO 

MIEJSKIE „EMATA ZA М $ ЕЛ 
SALA MIEJSKA w rolach głównych irena Jedyńska I K. Skalska. Z dostosowaną do akcji mu.yką. 

Oeirobrameks 6 Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynua od g. 3 š9 do 15 w. 

  Sensacja dnia! Polski aźwiękowy epos wojenny Reż. Jana Przybylskiego 
Dźwiękowy 

: r i Dzieje wielkiej miłości i poświęcenia. Ž > AR S KRtwW WY WSE HMÓB W rol gł. M.eczysław Cybulski, Ola Obarska, 
> WIŁEŃSKA 3 Ema Szabrańska i inni. Potężne sceny batalistyczne. W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 

*|. WILEŃSK "| „am kocheč nie wolno*', Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10'15, w niedz. o g. Ż-ej pp. 

    
  

     

  Dziś! Przebój śpiewno-dźwi kowy! Kabarety Paryskie! Tance! Śpiewy 

HOLLYWGOD NSCCE BAR У $ EG E EE (Montparnasse)   
  

    

    

    

Mickiewicza 22 W rol. gł. ulubieniec kobiet bohater tilmu „Droga do Raju* Henry Garat. 

KS“ $ tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodni« dźwiękowy „Paramouniu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
TABAVKA SGENIS NO TAB MACEOS T CENA 3 šwiat. o p. 2-ej. Na pierwszv seans ceny Zniżone. 

„AP.KOWALSKI wARSZAWA. ® = 
Bi S IAR 6 Ria Dziś premjera! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni „Mezr.bpom* — Ruś — Moskwa 

realizacji genjalnego twórcy „Pancernik Poti m'in* Sergjusza Elsenstejna 

ме оо СМ @ „BŁĘKITNY EX$PRESS* 
Galanterji i Trykotažy 35 a    

   

® 7. iai, 15-61 Had program: „Małżeństwo z rozsądku'' w g arcydzieła Antona Czechowa, z udziałem art. 
AS e Moskiewskiego: Teatru Artystycznego Moskwira M. Czechowa i Natatlji Wołodko. Dodatki 4 św.Jafiska 6 (gdzie dawn 

8 5 dźwiękowe. Pocz. o g. 4. 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz. ?-el Na 1-szy seans ceny zniżone. 
pol sezon zimowy i jako prantyczne podarki gwiazdkowe: 
Po y, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry Bieliznę i wyroby 

| trykotowe. 

j Frliczka) 
         
  Dziś! Dramat miłości dwojga przyjaciół do jednej k. Diety. 

Dźwiękowe + 

LS i OCE KAROKANSKIE „1 | р К [11 E E © E na Pustyni) 

a s SK : +> 4‘#&'8@ ca PAN W rolsch głównych JACK HOLT stworzywszy nową kreację, która śm'ało stanąć może obck słynnej roli tego ar- 

a --A DSR GE > <= 53 tysty w „Lodzi Podwodnej“ oraz DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. Film ten wziusza do łez i daje 
szereg niezapomnianych wrażeń. Nad prcgiem: Atr kcje dźwiękowe i kronika filmowa PAT. zę 

44. A Bi ZE »iŚ R Początek o godz. 4:ej, w dnie Świąt. o g. 2--j Ceny znaczrie zni”one. 

Dnia 19 i 20 grudnia r. b. Niebywała atrakcja dia Wilna! Po kazdym seansie gościnne występy warszawskich 

  

  

  

7 ti Dźwiękowy artystów rewjowych PP. Zochy  Kosińskiej, Stefana Bystrzyńskiego, na czele ze znanym „CZŁOWIE< EM 
Na Święta SU b ZNIŻKA cena 3 Kiso-Teztr MUCHĄ" jako humorysty, w najnowszym repertuarze szleg'erow: m stolicy. Kupiety, monologi, piosenki, recytacje 

Udzieła na RE apeina, S wyroby Saus i Lippi „STYLOWYĆ Na ekranie: Wielki przeboj dźwiękowo-Śpiewny w-g rozgłośnej sztuki F. Donstala p. t. 

jakoto porcelana, kimona, he'bata ziel na, kwiatowa, czarna, 

        
  > 

mieszana Zielona, mieszaua-czaina 1 ое gal. Wieika 36 © PA SMAREY Przepiękny sałonowy dramat w 10 akt. 

Próby na miejscu berpłstnie, SŁ 8 W roli głównej: Norma Snerer 

Grzed. Polsko Chińskiego Tow. Handlowego "z
ę   h 

bółów reumatycznych, go- | p CEN-CHIK-FEN OBWIESZCZENIE DOKTOR MED. Poszuruję . Niezwykle Do wynajęcia 
S a s : : ля d: - i i i i 

i B SAM ORLE Polska Składnicz Sportowa Komorn k Sądu Powiatowego w Mino A. Cymbler E ias Roc = 

į I Zakonie PES START" rewiru Il-go z siedzibą w Wilnie przy w. Choroby” weneryczne, ul. Nieświeżska 14 m A HN l ul. Łukiska 11 * 
| > ч о ” z 2 Lubelskiej 1 zgodnie z art. 1030 U.P.C. p0- skėine i narządu mo-17, 'p. Rałowicz 1 Е 

WiLNO, Mickiewicza 9. daje do wiadomości publicznej, że w dniu czowego, LS : 

wszelki: 

  

  

  

    
  

    

    

  

koszule od 2957 ogrodem do sprzeds- 

się sprzedaż z licytacj, należącego do iirmy 

  

p. n 

I i 29 grudnia 1931 roku, o godzinie 10 rano w Mickiewicza 12, — — Damskia Dom murowany 

i | l | TT i ii Wilnie, przy ulicy Mickiewicza 34, odbędzie róg Tatarskiej Tel. 5-64 

i ! 

  

    
  

  

ma (0 R 9| pończochy „, 1 —nia na bardzo dogod- 

К. Zdanowski i sp-ka majątku ruchomego, DOKTOR | || rękawiczki „ 1.50nych warunkach. [n- 

Komornik sądowy H. Lisowski. a 222 tucz ne krawaty | „-—-85 OSZCZĘDNOSCI 

м ka twoja j га- 

@ Lwów. ulica Tratyńska. 16. $ 38 instiukcji o ścąganiu podatków i oplat JELDOWICZOWA | mary:zne m eszanki |na gwiazdkę polecabęghą owe złotem 

» s $ for Związki 

%szędzie do nabycia. Piicie tylko NE oka ałowyń prenkych, ki sea Zeldcwicz kykoty 4150 cicieli « Nierucho- 
A ia. esa w) ю 

js ki „—.4 УНЕ EB eilei cena niska, skarpei 0 

1 bezpieczona złotem, 

E W Skarbowych z dnia 17 maja 1926 r. (Dz. 

AE gi 
„e ?LSKI LLOYD 'sp. akc. 

Właścicieli Nierucho- 

е Ч A : = cykėw kailowych przenošnych, kaili i wapna, Męskla Ne 
wny skład wysyłkowy na TE 

Polskę di Gdzfst: > wyśmienite 
Luborstorium a: g._ swoje złote i dolary | 

Ur: Mię. Skarbu Nr 15) podaje do wiado- KOBIECE, WENZ palarni tiima srebrem i drogiemi ka 

Oddział w WILNIE 

  
  
  
  

  

` mošci, Gd:ūska 1—6. 

oszacowanego na sumę ziotych 1,470. chor. skórne, wene- koszule «., 860 оо щ 

! : АРТЕКА bielizna ciepła , : ь 

' toy OBWIESZCZENIE KAWA  -lorsz "wiele jnnychulokuj wa wysoić 

{ | o. BTA Edelmėna | , | Urząd Skarbowy m, Wilna na zasadzie DOKTÓR pslona, znane zro- | przktyczny ch podarków oprocentowanie, © 

U > Jana Arnolda mieniami. Lombard, 
mości ogólnej, że w dniu 22 grudnia 1931 r. RYCZNE NARZĄDĆW | codzień Świeża od 6 KAUICZ Biskupia 4, tel. 14—10. 

o godzinie 11 rano, w Sali licytacyjnej Izby MOCZOWYCH zł. 7 do 18 zal kg. a 

Skarbowej w Wilnie, przy ulicy W'ngry od 12—71 ed 4—6 wędliny Wilno, Zamkowa 8, Z powodu wyjazdu 

Nr 6, odbędzie się sprzedaż z licytacji 60 wi. Mieklewicze 24. ponadto udziela od do sprzedania 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

        

2 е 7 iejskie w najlep- h niskich RTR SA 
‚ skrzyń różnych konserw rybnych, oszacowa: tei 24.1 wiejsi J tych nis cen jeszcze biurko, tėžko, dzieciu- 

uł. Słowackiego 27, tel. 2-44, Do nabycia wszędzie! E n M na 1000 zł, a na'eżących do byłej fa- szym gatunku.  |;Q proc. rabatu gwiazd-ne łóżeczko, rowery 
WESTERN DU ko | о i : ERY |= d i męski idoż 

uprzejmie zawiadamia Sz. Kljentėw, 2e.tak, jak do- | 808 ł bryki konserw „Atlantyk““, przy ulicy Wi- Dr. Med. SER - amski i męski i du?e 
wulskiego 10, na pokrycie zaległości podat- duży wytór, lit-w- GOTÓWKĘ kwiaty. _ Zwierzyniec, 

tychczas i nad! załatwia wszlkie czynności ekspe- й kowych. Em.Cholem skie od 1,80 za kg. || lokujemy bezpłatnie SEZ RCA 

dycyjno-składowo transportowe pod niezmienioną Dy- Tanie podarki gwiazdkowe R I Urząd Skarbowy. Ghany ER = Owoce an Zū- 

i у м ь я ‚ 

rekcją. płócienka łartuszkowe, szewioty mundurkowe, modne OGOSZENIE cherza i dróg moczo-| świeże, pomarańcze, MAJĄTKI, es maa 

i tlaneie, welwety, kołdry, Р е + Wilnie Wych przyjm, 12 — 2] mandarynki, wino- || folwarki, działki,pia- | W dobrym stanie. 
Wszelxie krążące pogłoski o jakichkolwiek wełny w kiaty i pssy oraz flanele, У› , Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie уе agiellońska 8 | grona, jabłka i Inne || ce przy minimalnej wulskiego 20. Rodzie- 

i rześcieradła i podpinki poleca po cenach najniższych. VI rew. W. Cichoń, zam'eszkały w Wilnie, ceny konkurencyjne Oa wicz, 
bądź zmianach w tutejszym Oddziale bez- P tel 10-63, y yj g 

й У a ul. Góra Bouffatowa 19, na zasadzie art. 1030 E k i DOMY 

podstawne. A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. FP ubPC ogłasza, że w dniu 2229 grudnia 1931 akalje || sadze" 5s0b- 
Polski Lioyd Sp. Akc. r. od godz. 10 rano w Wilnie przy uł. Dą- pierniki, orzechy, || niaczki z ogrodami d 

Gddział w Wilnie. browskiego Nr. 10 — 2 p ai AKUSZERKI Doc: Słażen du- od 2 ay sat 
daž Zz przetar; ublicznego ruchomošci, na- ży wybór, cukierki r е 

т 6 A L A NR T E R J A 'ežących do Romana Antoniew cza i składa- „ : > „280 zakg. drieržavy poleca я 

RERRL IE RMS Os AAS jących się z umeblowania mieszkania i ma-  AKUSZERKA odl oi na : 
r = я ię" ; ho na D.-H. chęta“ Mickiewl. 

PIANINA FORTEPIAMY! DEO POLSKIE“ [7 Ak“ smiatoWSKA | Sranistaw || 294 aaa 
į FICHAR MONJE 35 "15 przeprowadziła się ml. ®     „1805—VI   

WILNO, ul. Wileńska 29 Komornik W, Cihoń. Zamkowa. 3 m. 3. ds | BANELis ka 
   

      

  

  

       

      
      # 

patur. 

KRAJOWE I EE mości | (wejście przez korytarz m. 1) se pa R & М%::е;_і:;, ж węgiel Miód klg od 1.00 
TYLKO. GWARANIOWA O: Poleca wągry, łupież, brodaw- 

х у — __ dostarcza firma „Węg* wyb. te- 
SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE Rieliznę męs, i dam., pończochy ssarpetki, rękawiczki, kołni овОВО i, pa lobor* po cenach ar Mak gorocz. sa 120 

    

damsk. i męsk., guziki, sztuczną biżuterję krawaty nowości se- В 
zonowe i t. p. A Or wolison RÓ ŻNE konkurencyjnych lecz (| W = 

Udziela rabat przedświąteczny. NA ОННЕ waga i gatunek gwa- ei Šią 
towane ul. Mickie- 

skórne, u Wiłeńśsk: GABINET Z: 3.50.i bu. od 
У | 4 - wicza 27, 

SRSIERES CRY KĄ DOKTUR MED. T, tel. 10-67 9—1 4—8 a S 

  

K. DĄBROWSKA 
Wiina, us. Niemiecka 3, m. 6. 
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wieza zn MACJONAINE] Matura. i i mi 5 ! 

p © GRZEBIENIE ELEKTRYCZNE p т Коз аче н Gone m 5 polsko- У ооа A 
CENY ZNACZNIE ZNIŻONE pį+ LAmPEEZKI LaucELA HADRYŁNIEWICZOWA Dr. G'nsberg "95 ее аоаа przednie. | SED pie m 

POLSKI SKEAD APTECZNO PERFUNERYJNY GARNITURY KRYSZTAŁOWE ||] ""lod5"4. >. neryczne | moczopł 1o- wiekow NO gq.—4 zakresie szkół średaich er esi Bf swe. BUY 
Choroby skórne, lecze- we. Wileńska 3, od "ICKIEW Język! obce! { 5 2 zł. kilo. litewskie w 4 
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