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W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ WILEŃSKIE
KOŁO MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
organizuje dla swych członków

i zaproszonych gości

 

chodzi

 

  

0 rozgraniczeniu gruntów.
WARSZAWA (Pat) Na dzisiej- litej o rozgraniczeniu gruntów w

Telefon Redakcji,

codziennie.

 

 

   

 

  

 

     

18 stycznia 1934 r,

Cena numeru 20_ gr.

Nr. 16

AWILENIKI
 

nej p. Jzszczyńskiego

 

Niemcy odrzuciły zaproszenie
do udziału w obradach Rady Ligi Narodów.

w Sekretarjacie w g. od 6 do 7 wiecz.

PORCIE ©NAAWROC OCR DNS TEN TI DOE ЧАНЕНАЛЕЕОТОВОНЕЬ

szem posiedzeniu sejmowa komisja|Związku z przebudową ustroju го!-
reform rolnych przyjęła po krótkiej |nego. Przyjęty projekt noweli na-
dyskusji projekt noweli do rozpo-|daje orzeczeniom władz ziemskich
rządzenia Prezydenta Rzeczypospo-|moc wyroków sądowych.

ŻYCIE KATOLICKIE.

Ingres 1 Konsekracja © Przemyślu.
PRZEMYŚL (KAP). Inyres J. E.| Bezpośrednio po ingrusie nastąpi

Księdze Biskupa Franciszka Bardy, konsekracja nowomianowarego Su-

mianowanego Ordynarjuszem prze- fragana przemyskiego, J. E. Księdza

myskim, do kościoła katedralnego Biskupa Wojciecha Ton.ak:, której
odbędzie się w Przemytlu w nie-|dokona J. E. Ks, Biskup Barda przy

dzielę 21 stycznia b. ". Według | współudziale IIEE. Księży Biskupów

dawne: tradycji pochód do Katedry Franciszka Lisowskiego z Tarnowa

wyruszy z kościoła oo. Franciszka-|i Eugenjusza Baziaka, S:tragana

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro |biór pańskiego pisma z dn. 15 stycz-
informacyjne komunikuje z Genewy, nia, mam zaszczyt zakomuuikować
że konsul niemiecki w Genewie p. panu, że rząd niemiecki, mimo peł-
Krauel wręczył generalnemu sekre-|nego uznania dla stanowiska wysu-
tarzowi Ligi Narodów odpowiedź niętego na posiedzeniu Rady Ligi z
rządu Rzeszy na pismo komisarza, dn. 15 stycznia, musi jednak z ża-
zapraszające Niemcy do wzięcia u- lem powstrzymać się z zasadniczych
działu w dyskusji nad sprawą ple- powodów od udziału w obradach
biscytu w zagłębiu Saary |Rady Ligi nad punktem 26-m po-

Tresć odpowiedzi niemieckiej jest rządku dziennego,
następująca: Proszę przyjąć itd,

Panie Sekreiarzu Generalny! Po-| (—) von Neurath,
twierdzając z podziekowaniem od-'

Zerwanie traktatu handlowego
francusko-niemieckiego.

nów o godzinie 8'/» rano

Złożenie przysięgi

|wowskiego.

przez Ks. Biskupa
Przemyskiego.

WARSZAWIA (KAP!
dzisiejszym J. E. ks. Biskup Barda,
nowomianowany ordynarfusz prze-
myski udał się na Zamek i złożył

w dniu | przysięgę, przepisaną kunkcrdatem,
na ręce Pana Prezydeata Rzeczy-
(pospolitej.
!

PLANY NA MAŁOPOLSKĘ HIERARCHJI PRAWOSŁAWNEJ.

WARSZAWA (KAP). Ziazd pra-
wosławny diecezji _ warszawsko-
chełmskiej, który odbył się w War-
szawie pod przewodnictwen. metro-
polity Dionizego. zajmował się rów-
nież sprawą propagandy prawosła-
wja wśród ludności katolickiej obu
obrządków, łacińskiego )› g:eko-ka-
tolickiego. Według oiliczeń kół
cerkiewnych ilość prawosławnych w
Małopolsce Wschodniej, głownie na.
Łemkowszczyźnie, wynosi około 25
tysięcy. Uchwalono, by me*ropolita
Dionizy zwrócił się do Rządu o zgo-
dę na mianowanie spec'alnego bi-
skupa prawosławnego dla Małopol-
ski z siedzibą we Lwowie. Jedno-

cześniz postanowiono zaprolestować
przeciwko akc: unijnej »a ziemiach
wschoanich.

Jak widzimy, polityka Cerkwi
prawosławnej w niepodległ:j Polsce
ani o jotę nie zinieniłą się od czasów
słynnego Eulogjisza. Te sar.e dąże-
nia do zawładnięcia !wowem i
uczynienia z Małopolski Wschodniej
Piemontu prawosławno rosyjskiego.

Należy pamiętać, że przej wojną
na obszarze dzisiejszej Polski było
o połowę mniej biskup'w prawo-
sławnych niż dzisiaj, mimo, że pra-
wosławnej ludności było daleko wię-
ej, biorąc pod uwagę duży xontyn-
$ent wojska i tysiące urzędników.

Pismo katolickie dla Pelaków na Łotwie.
(Ryga-KAP). Dn. 6 b m. ukazał

się pierwszy numer pisma religijno-
społecznego: „Polak - Katolik dla
Polonji łotewskiej. Jako wydawca

podpisuje pismo ks. A. Wyzul, jako
redaktor odpowiedzialny zaś ks. Jan
Putan. Adres redakcji i administra-
cji: Daugavpili, Saules iela 13.

0 współpracę kieru czechosłowackiego z du-
chowieństwem polskiem.

(Bruo-KAP.) Staraniem ! nakła-
dem związku kleryków Sen:inarjum
brneńskiego zrzeszonych w stowa-
rzyszeniu „Ružs Susilova“, mž 65-ty
rok wychodzi dwumiesięcznik  kle-
rycki „Museum . W] ostalnim, z śru-
dnia r, ub. numerze tego cz:sopisma
znajdujemy odezwę do kleryl.ów pol
skich, w której czytamy:

Serdeczne stosunki łącza nas już
z klerykami jugosłowiańskim:  pi-
sują oai do nas o sobie uczęszczają
na nasze zjazdy doroczne i t. d. Ale
Was jeszcze brak w tej rodzinie sło-
wiańskiej, chociaż jesteście nam naj-
bliżej . Więc i Wy napiszcie do
„Museum o scbie, o życiu katolic-
kiem Polski, przyježdža'ci< na na-
sze zjazdy! Napewno, gdv lepiej się
poznamy, tem gorętszą miłością bra-
terską Was pokochamy, a i Wy rów-
nież w Swem szczerem sercu pol-
skiem ci kącik znajdziecie dla
braci Waszych z Czechosłowacji By-
wają tzasamię między braćmi niepo-
rozumienia, nie powinny une być
przeszkodą w miłości  oralerskiej...
Ą zresztą, Cóż nas może wstrzymy-

wać, byśmy sobie rękę podali my,
którzy jesteśmy rycerzami jednego
Króla, my, których najwznioślejszym
ideałem jest zwycięstwo Chrystusa,
my, którzy codziennie modlimy się,

WPŁYWY MASONERJI W

PARYŻ (KAP). W związku z za-
kazem wygłaszania w należącej 0-
becnie do państwa staci: „Rzdio-Pa-
ris" wszelkich odczytów rel:gijnych,
rzekowo w celu zadośćuczynienia
zasadzie _ „reliaijnej
państwa,
o. Landhe
radjosizcji w Luksemburgu która
chętnie oddała mu swój mikiofon do
dyspozycji. O. Lhande nagrywa co
sobotę swój odczyt na płyty gramo-
ionowe z których jest cen następnie
w niedzielę transmitowany przy po-
mocy 1adja. W katoliczien: społe-
rzeństwie francuskiem rczporządze-

by jego królestwo było na niebie i na
ziemi. W! walcie o zwycięstwo Chry-
stusa łączą się katolicy Włock i Fran;
cji Niemiec i Angji. Dlaczegoż więc|
nie miałby połączyć się Słowianin ze
Słowianinem, Połak z Czechostowa-
kiem?.. Największy poeta czeski o-
statnich czasów, Otokar Brzezina,
powiedział już przed laty, że ściślej-
sza wzajemność stosunków czecho-
słowacko . polskich katolicyzmowi
czechosłowackiemu na xorzyść tyl-

ko wyjdzie. Jesteśmy przekonani, że
my, katolicy Czechosłowaccy, od
Was, Polaków - katolików nie jed-
nego zauczyć się możemy Ale więk
szej współpracy pragniemy i w inte-
resie Waszym, abyście sie przekona-
l, że w CzŚR nie sami tylko są libe-
rałowie, lecz 75 proc. katolików któ
rzy także coś dia Kościołą zrobić po-
trafią i lśfną zawsze do wiernej kato-
licyzmowi Polski. A ponud tem

,wszystkiem góruje myśl byśmy
wspólnemi siłami przyczyniii się do
spełnienia wielkiej misii dziejowej
Słowan: urzeczywistnienia ideji u-
nijnej, Bracia klerycy Pulacy! Wasi
współtracia z Czechosłowacja wycią
gają do Was rękę ku se*deczniejszej
przyjaźni i ścślejszej wspołpracy!
„Przyjmiecie ją?
l

RADJO FRANCUSKIEM,

 

PARYŻ (Pat). W daiu dzisiej-
szym rząd irancuski za posredni-
stwem swego ambasadora w Berlinie
złożył w urzędzie spraw zagranicz-
nych Rzeszy notę z zawiadomieniem
o wypowiedzeniu  irancusko-nie-

BERLIN (Pat) W/g iniormacyj,
których dotychczas nic udało się
sprawdzić, w obozach koncentracyj-
nych Rzeszy oraz w aresztach prze-
bywa obecnie 150 księży katolic-

Co będzie z
LONDYN. (Pat). Prasa angielska

atakuje Niemcy za niewypuszczenie
dotychczas Dymitrowa « ptzypusz-
cza, ż: rząd niemiecki nie wypuści
go wogóle, lecz zatrzyma w obozie

WIEDEŃ. (Pat). Po usunięciu
przywódcy Heimwehry Dolnej Au-
strji Albertiego, który sosiał przy-
chwycony ną konszachtach z narodo
wymi socjalistami, ks. Starl:emberg
wierzył komendę nad Heimwehrą

dolno-austrjacka inż, Kubaczkowi.
Już za parę dm okazałc się jednak,
że Kubaczek idzie w ślady Aibertie-
$o i us.łuje konspirować z na'odowy-
mi socjalistami celem oderwania
części Heimwehbry od wspoinej or-
ganizacji. W odezwie do Heimweh-
ry oświadcza ks. Starhemterg, że 

,mieckiego traktatu handlowego z
| 1927 z dniem wprowadzenia w życie
| rozporządzenia niemieckiego o skon-
| tyngertowaniu towarów francuskich,
|* zn. począwszy od dn. 19 stycznia.

150 księży w obozach koncentra-
cyjnych.

kich. Pozbawienie wołaości księży
nastąpiło w ciągu ostatnich miesięcy
przeważnie wskutek nieprzychylne-

| go stanowiska księży w stosunku do
obecnego regime'u.

Dymitrowem?
"koncentracyjnym, aby dać zadość-
juczynienie Goeringowi. Dzienniki
nazywają to postępowanie skanda-
|'em.

Wpływy hitlerowskie w Heimwehrze,
|złożył z urżędu inż. Kukaczką i ob-
|jął san: komendę nad Heimwehrą
dolno-austrjacką. |

Biura Heimwehry dolno-austrjac-
kiej zostały częściowo zamknięte,
agendy przeniesione @с Lomendy
głównej Odezwa zakazuje człon-
kom Heimwehry odbywania konfe-
rencyj i obcowania z Albert:m. Na
niedzielę 28 stycznia zwołany został
zjazd przywódców Heimwehry dol-
no-ausirjackiej celem wyxlarowa-
nia sytuacji.

 

LONDYN. (Pat). W cyklu odczy-
tów pt ,Dokąd idzie Wielka Bry-
tanja?'* wygłosił wczoraj wieczorem
w londyńskiem radjo niezmiernie in-
teresujące przemówienie min. Chur-

Miinister wypowiedział się zdecy-
dowanie za Ligą Narodów. w'dząc w
niej pożyteczny organ współpracy
międzynarodowej. Mówca wyraził
wątpliwość, czy słuszne jest obar-
czenie Ligi tak ciężkim balastem,
jak rorbrojenie które — jego zda-
niem—jest utopją. Churchill oświad-
czył, że Wielka Brytania jest dziś
majzupełniej bezbronna i wskazał na
konieczność wzmocnienia sity obron

PARYŻ (Pat), Szereg pism na
własną rękę podjęło zbadanie spra-
wy, czy Stawiski istotnie popełnił
samobójstwo, czy też zosta zabity.
Zdaje się jednak potwierdzać fakt
samobójstwa Stawiskiego.

|  Badana ponewnie wdcwa po Sta-
wiskim. oświadczyła, że iej mąż przy 1

nie ministerjalne wywołało wielkie
oburzenie. Wyrazem jego jest głos
dziennika „Le Petit Amienci-“, któ-
ry pisze: „W imieniu wszystkich|

ostatniem widzeniu się z mą w dn.
23 grudnia ub. r. nosił się z zamia-
rem. odebrania sobie życia.

Uwięzieni w Bayonne redaktorzy
Francuzów, którym drogie jest uczu- Aymard Dubarry i Darius, jak rów-

żeli zajdzie tego potrzeba, przeciw-
ko owej gromadce ograniczonych
jsekciarzy których my, nie kryjąc
|się za plecami tchórzliwej neutral-
ności, osłoniliśmy własnem ciała-
mi, by umożliwić im ucievzkę do
Bordeaux“. (Aluzja to do ucieczki
rządu w 1914 r.)

neut:«Jności” cie reiigijne — a to jest przeważa- nież L burmistrz miasta Bayonne,
gory mówca radjowy, jąca większość Francji -— będziemy|Garat, skarżą się na zimne panu-

„ J., korzysta obecnie z walczy'i do ostatniego tchnienia, je- jące w celach. Dzienniki złośliwie
zauważają, że winę ponosi za to
Garat, który był przeciwnikiem za-
prowadzenia ogrzewania w więzie-
niu w Bayonne, х

W, dn. 17 bm. dokonano nowych
rewizyj tak w Paryżu, jak i w Ba-
yonne przyczem w mieszkaniu dy-

Dokąd idzie Wielka Brytanja?
„nej, zwłaszcza w powietrzu, iako na
zadanie najważniejsze.

Min. Churchill jest za item, by
Wiielkz, Brytanja współpracowała w
zakresie spraw międzynarcdowych

chill. |ściśle nietylko z wielkiemi mocar-
stwam* ale także i z mniejszemi, a
przedewszystkiem z t. zw. neutral-
nemi,

Co do polityki wewnętrznej, to
prelegent wypowiedział się  prze-
ciwko socjalizmówi, a za utrzyma-
niem angielskie, demokracji parla-
mentarnej, występując, jako zwolen-
nik zreformowania Izby Lc1dów na
wzór Senatu oraz zmoderniżowania
Izby Gmin.

Dookoła afery Stawiskiego.
b. burmistrza Gurata znaleziono sze-
reg ważnych kompromitujących do-
kumentów,

 

Gdzie miał nadzieję znaleść
schronisko Stawiski?

Sprawa Stawiskiego odbiła się
również pewnem echem w polskim
urzędzie śledczym. Depastar:ent po-
licji francuskiej natychmiast po wy-
kryciu nadużyć Stawiskiego prze-
słał do centrali służby śledczej w
Warszawie list gończy  rysopisem
Stawiskiego, Wysłanie listu gończe-
$o zostało wywołane tem, że po
skonfiskowaniu papierów Stewiskie-
go stwierdzono. że projektował on
w styczniu podróż do Poiski. Na tej
podstawie zaczęto przyj'usz.zać, że
Stawiski uciekł do Polski i wysłano

szedł do Warszawy jeszcze przed
śmiercią Stawissiego w dniu 4 stycz- 

zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. ©. Nr. 80187.

Terminy

  

która odbędzie się w lokalu własnym (Orzeszkowej 11). Do tańca przygrywać
bedzie pierwszorzędny „Jazz“ pod dyrekcją znanego kompozytora muzyki tanecz-

. Zaproszenia otrzymać można od członków Koła oraz
wstęp 2

Austrja na
Spisek przeciwko

Telegramy już doniosły. że w pią-
tek dnia 12 stycznia, w wc:esnych
godzinach porannych pulicja  poli-
tyczna w Wiedniu aresztowała w
mieszkaniu byłego krajowego szefa
austrjackich socjalistów narodowych
Alfreda Frauenfelda grupę spiskow-
ców. którzy knuli spisek przeciwko
rządowi Dollfussa. Oprócz Frauenfel
da w mieszkaniu jego obecni byli
przywódca austrjackich nitlerowców
Leopold Hauptmaan oraz kyły socjali-
sta narodowy radca związkowy
Schatlenfroh. Ich wspólnisiem był
nie kto inny jak przywodca dolno-
austrjackiej Heimwehry baror Alber
ti, jeden z głównych filarów dzisiej-
szego reżymu austrjackiego, a więc
podpora rządów Dollfussa _ Baron
Albert: rozmawiał z przywódcami na
rodowych socjalistów © sposobie
przeprowadzenia Heimebry do obo-
zu nacodowo . socjalistycznego W
tym wypadku hitlerowcy by:iby zna-
cznie wzmocnieni, gdyż zyskaliby
dla swych celów kilkadziesiąt tysię-
cy dobrze uzbrojonych * w;szkolo-
nych ludzi. Cała to towarzysiwo od-
prowadzone zostało do sędziego śled
czego jako podejrzani o zdradę
stanu. Osadzeni też zostali natych-
miast w więzieniu,

Gdyby udał się spisek i zdrada
Albertiego, oznaczałoby to wielki
cios dla rządu Dolliusse, bowiem
Austrja Dolna jest największym kra-
jem związkowym a tamiejsz. Heim-
wcehra jest najsilniejszą 1 na:liczniej-
szą organizacją Ale i tak, moramy
cos, zadany całemu ruchowi heim-
wehrowskiemu jest wie!ki ! dotkil
wy. Aresztowanie Albertiegr jest w
ścisłym związku z organizowanemi
niepokojami w tak zwanych ochotni-
czych obozach pracowniczych. Obo-
zy te w zupełności podligaj+ Heim-
wehrze, a Alberti widocznie miał
nietylko w Ausirji dolne: ale ! w ca-
łem państwie wielki wpływ na owe
obozy. Alberti vchodzi za neżradykal
niejszego przywódcę He'mwehry.
Dawniej znany był jako monarchi-
sta, w ostatnim zaś czasie cddziały
heimwehry znajdujące się ped jego
dowództwem przybierały "oraz to
wyraźniej hakerkreuzlerowsłie
licze. W całej Austrji do!nej cddziały
„te wp:ost wrogo odnosiły sie wobec
patrjotycznego trontu kauclerza Dol-
Ifussa i partji chrześcijańsko - spo-
lecznei i nie chciały brać udziału w
zgromadzeniach i wiecach frontu pa-
trjotycznego. Z kół dobrze poinfor-

 
PARYŻ (Patj. Dzisiejszy „Ex-

celsior" zwraca uwagę, że w Pary-
żu istnieje „brunatny dom“ niemiec-
ki. Istnieje tu mianowicie partja hi-
tlerow-ka, której siedziba mieści się
przy ul. Lafitte, oraz skrajnie nacjo-
nalistyczna organizacja zawodowa

PARYŻ (Pat). Z Tuionu donoszą
o aresztowaniu tam: Dantegc Fanci-
cari pod zarzutem uprawiania szpie-
gostwa' na rzecz Wiłoch  Fancicari
wydobywał od urzędników państwo-

Olbrzymie szkody.

LONDYN (Pat), Dopiero teraz
nadchodzą z Indyj dokłedniejsze

Kerio które dają obraz olbi2ymiego
zniszczenia,  wyrządzouego przez

| ostatnie trzęsienie ziemi.
|  T. zw. ogród Indyj, mianowicie
|północay obszar prowincji Bibar jest
| zupełnie zrujnowany. Na przestrzeni
setek mil ziemia przeorana zostałą
na nieużytki i zgliszcza. Miasto
Muiiazarpur, liczące 50900 miesz-

cz 227. Е Ya

 
 

ścisłą
restau-

„stawiły granicę i roztóczył:
| obserwację nad dworcami :

rektora Cródit Municipal Tissier i nia. W wykonaniu prośby policjifran racjami w Warszawie,

ob-|

įwych wažne

| carstwa.

winy.

|
 

zł. dia akademików 1 zł.

wulkanie,
rządowi Dolifussa

(Kor własna|.
Wiedeń, w styczniu.

mowanych dowiaduje się korespon-
dent „Centropressu”, że w tym sa-
mym czasie, kiedy w pięciu obozach
wybuchły niepokoje, Aiber!: był u
kanclerza Dollfussa i: wemaśał od
niego, aby zamianował go komisa-
rzem rządowym Wiednie.  Dotych-
czas nie wiadomo, jaką rolę Alberti
odgrywał w rozmowach, iakie toczy-
ły się w domu Frauenielda W/ wyda-
nym komunikacie Heimwehty pod-
kreśla się, że fieimwehra współpra-
cuje z rządem Dollfussa.

Kanclerz Dollfuss prawdopodob-
nie od pewneg” czasu już liczył się
z niebezpieczeństwem oparowania
Heimwehry przez narodowych socja-
listów i dlatego to może kanclerz po-
wierzył tekę ministra bezp'eczeńst-
wa ponownie w ręce wicekanclerza
Fraya który już raz był kierowni-
kiem iego resorsu aż co września
ub. r. kiedy w rządzie doszło do star
cia pomiędzy Landbundem e Heim-
wehrą i kiedy wskutek tego oddał
resort w ręce Dollfussa. Na konfe-
rencji partji chrześcijańsko - społecz
nej, która odbyła się pezpcšrednio
po aresztowaniu spiskowcow, Dr.
Dollfuss oświadczył, że chodzi tylko
o zarządzenie administracyjne, a nie
o zmianę kursu.

Fakt, że ministerstwo bezpie-
czeństwa przechodzi w :ęce energi-
cznego i bezwzględnego ofirera, ja-
kim jest Frey, oznacza, że walka z
narodowymi socjalstami będzie za-
ciętsza _ Przypomnieć należy sobie
jsłowa, jakie wypowiedziai major
iFrey przed krótkim czasem. Walka
z narodowymi socjalistami była nam
warzucona, walkę z czerwonymi pro-
wadzimy z szczerego serca Pisma
Wiieczorne informują o dalszych pla-
jinach: urzędy publiczne poddane zo-
jstaną gruntownej czystce, akty wyz-
Ibyč się się żywiołów narodowo - so-
cjalistycznych, które dotychczas zdo
jłały użrzymać się na stanowiskach.
Podejrzanych przeznaczy się na e-
meryturę a ich miejsca zajmą ludzie
godni zaułania. Zakazane zostaną
wszystkie pisma, które mają zabar-
wienie hakenkrezlerowskie, tembar-
dziej, że kolporterzy tych pism uży-
wani są jako kurjerzy hitlerowscy.

Aurtrja jak widać z powyższego
przeżywa ciężkie chwile Ns;bliższe
jdni wykażą, jal: dalece poprzekreś-
jlane zostały antypaństwowe plany
hitlerowców, ala ktėrych Dollfuss
(jest cierniem w oku. M. P.

 
 

Organizacja hitlerowska we Francji.
Deutscher Ver-
band.

Na czele obu organizacyj :toi nie-
iaki Appel, posiadający szerckie peł-
nomoctictwa z ramienia partji hi-
ilerowskiej w Rzeszy.

Handlungsgenilfcn

Włoska akcja szpiegowska we Francji
dokumenty, które

obcego mo-
się do

agentowi
Szpieg przyznał

sprzedawał

Trzęsienie ziemi w lndjach
Tysiące oflar.

;kańców, uległo prawie zrównaniu z
ziemią. Ten sam los spoikał miasto
Monghir, liczące 36.000 mieszkań-
ców.  Znmiszczeniu uległy wielkie
plantacje cukru w okolicy Muiia-
zarpur. Dotąd nie ogłoszone żadnej
oficjalnej listy zabitych których
liczbę trudno jest ustalic W/g da-
nych nieoficjalnych — iiczba zabi-
tych sięga 8.000.

Ministerstwo spraw Indvj w Lon-
dynie wyraża nadzieję, że oblicze-

natychmiast list gończy, który do- cuskiej polskie władze śledcze ob- nia te są przesadzone. Niemniej wy-
„ražana jest obawa, že trzęsienie zie-
ji pociągnęło za sobą śmiesć prze-
szło tysiąca osób. EA

 
LiaSANTAI



?

: Bułkańskim.
Podczas, gdy pewne państwa

Europy Środkowej dążą do  znisz-

czeaia traktatów i pragną zburzyć

pracowicie skonstruowaną w 1919

roku budowę, większość państw

naddunajskich i bałkańskich zacieś-

nia swe stosunki, by uzyskać w u-

atalonym ładzie politycznym lepsze

warunki rozwoju ekonomicznego.

Pisaliśmy niedawno na tem miejscu

o stanowisku politycznem Małej

3 Ententy. Zaznaczymy obecnie, że

A rumuński min. Titulescu po wizycie

w Atenach i Belgradzie udał się do

Sofji i Ankary W Ankarze zawarł z

rządem Mustafa-Kemala pakto niea-

gresji. Turcja zdawało się mniej in-

teresuje się sprawami europejskie-

ml niż azjatyckiemi. Obecnie Tur-

cja po wejściu w bliższy kontakt

z sąsiadami zajmuje już właściwe

miejsce wśród państw, jako 'dobry

współpracownik ładu i konsolidacji.

Trudność polega jeszcze na wciąg-

nięciu Bułgarji do systemu organi-

zacji pokojowej. Od końca wojny,

która jej przyniosła straty terytor-

jalne, jest ona siłą rzeczy izolowa-

ną; jej interesy ekonomiczne  cier-

piały, bo nie zawarła ona układów

handlowych ze swymi sąsiadami.

, Czy jednak architektura pokojo-

wa południowego wschodu europej-

skiego mogłaby być wykończoną bez

Bułgarii? Jej sąsiedzi Ramuvi, Gre-

cy, Jugoslowianie, oparci 0 dyplo-

mację polską, francuską, czecho-

słowacką, turecką i sowiecką, przy-

jaźnie dali do zrozumie.„ia, że po-

winna ona zająć odpowiednie miej-

sce w gmachu pokojowym, a!bo po-

zostanie w szkodliwej dla siebie izo-

lacji. Nie stawiali jej żaduych wa-

runków upokarzających «le nie

obiecywali też żadnych rewindyka-

cyj terytorjalnych. Wszystua prze-

mawia za tem, by nastąpiło trwałe

porozumienie bałkańskie Są już

tego początki. Król Borys i Królowa

Janina. córka włoskiego s''werena,

odbyli podróż w końcu sierpnia po

Europie Zachodniej, zatrzyraując się

w Paryżu, gdzie ich przyjęto bardzo

serdecznie. W) ich powrotrej dro-

dze król jugosłowiański Aleksander

odbył krótką konferencję na dworcu

z królem Borysem. Dnia 8 grudnia

król i królowa Bułgarji przybyli do

stolicy Jugosławii w towatzystwie

premjera Muchanowa. Byi to już

wypadek większego znaczeria tem-

bardziej, że przywitano ich z nie-

słycharym entuzjazmem. Pirmo bel-

gradzkie „Prav:da“ pisało: „Odtąd

narody bałkańskie nie bzdą już na-

- 1zędziem obcych”.

W styczniu król Borys wybiera

się do Bukaresztu. Widzimy więc,

| że stare urazy idą w zspoinnienie.

Wielcy partjoci jugosłow:ań.cy, od-

nowiciele ducha narodowego. tacy,

jak Strossmayer, zaliczają brłgarów

do słowian południowych; słynny

serbski mąż stanu, llja Garaszanin,

od 1844 propagował ideę tederacji

wszystkich narodów  „ugosłowiań-

| skich. Bo pamiętać należy że ry-

walizacją austrjacko-rosyjsna stwo-

rzyła od 1876 roku rywalizację

- serbsko-bułgarską. Konwezcja, za”

warta między Austrją i Rosją, pod

/ auspicjami Bismarcka pozwoliła

' Aleksandrowi Il zaatakować Turcję

т zarezerwować Serbję i Bzśnię —-

drogę do Salonik — dla wpływów

| Wiednia i Budopesztu, « diogę do

Konstantynopol" przez  p.owincje

bułgarskie otworzyć Rozji. Traktat

w Berlinie zatwierdził tę repartycję

stref wpływów. Taką jes: prze-

szłość. _ Spotkanie w  Bełgradzie

świadczy, że jednak dwa narody wy-

brały 'nną drogę, na którei stopnio-

"wo do;dą do zbliżenia a w przy”

szłości być może i do sojuszu šci-

słego. Pokój bałkański tesi podsta-

| wą pokoju europejskiego Dziwić się

- tylko należy, że te wysiłki pokojowe

napotkały głuchą opozycję dyplo-

macji włoskiej. Włochy nie chcą

Wielkiej Jugosławii, ale wszak ta

sprawa jest jeszcze nieaktcalną. Ww

' atmosierze gwałtu, którą L. Ueryzm

stworzył w Europie, tajemnica poko-

| ju polega na tem, by państwa które

| mie mają interesu wojowść, były

| silne i zajmoważy stanow'sko zdecy-

_dowane. j У!

“Kanada przeciw Žy-
dom.

- 1Y Montrealu powstała organi-

zacja faszystowska z nastawieniem

_ antyżydowskiem. Kanadyjscy žydzi

_poczy ili kroki w celu zwalczania tej

organizacj    

  

   
   

  
  
   

 

Kto mieczem wouje.. '
Tym mieczem w ręku międzyna-

rodowego żydostwa była zawsze

prasa, gdyż do niedawn: nie było

bodaj jednego poważnie'szego dzien-

nika w Ameryce i zachodniej Euro-
pie, gczie nie byłoby rzdakcyjnych

żydków, albo zamaskowanyct spryt-

nie wpływów żydowskich ‘

Polska te wpływy żydowskie od-
czuła bardzo dotkliwie.

Nie będziemy tu przypominali

dziejów  naganki programowej zj

1919-20 roku, oraz innyca wystąpień
przeciwpolskich inspirow nych przez

Wulfów, Mondów itp.
Dziś. w ziiacznej mierze podj

wpływem przewrotu hi''ercwskiego|

w Niemczech, karta odwróciła się i

coraz częściej zdarza się iż objek-

tem ataków prasowych stają się ży-

dzi z tą jedynie różnicą, żz dostają
za winy istotnie popełnicne.

M. in. wiele się pisze o udziale

rozmaitych „wpływowych*  osobi-

stości ze świała żydowska-masoń-
skiego w aferze żyda Stawiskiego.

To wyciąganie nazwisk najroz-

maitszych protektorów i  wspólni-

ków żyda-oszusta i wskazywanie na

ich przynależność do „narodu wy-

branego“ wyprowadzilo 2 rcwnowa-

gi organ prorządowych sjonistow

warszawskich.
„Nasz Przegląd“ iormalnie

dławi się ze wściekłości i ped adre-

sem rewelatorów występuje z ordy-

narnemi polajarkami.
„Naiwne te "zelmostwa maja oczywi-

ście na celu „skompromitowanie' systemu.”

Albo nieco dalej raki znowuż

kwiatuszek;
„Laidactwo wszelkiego rodzaju

iatorów antysemickich polegs na tem.“

A wszystko to dlatego, že ta re-
welatorska publicystyka

„usiłuje ponadto połączyć skcmpromi-

towaną grupę kombinatorow i łapowników

z masonami i żydami, którzy współpraco-

wali w germanofilskiej „Volonte .

Możemy zapewnić redakcję „Na-

szego Przeglądu”, że nie zachodziła

potrzeba „usiłować', fukt gołącze-

nia nastąpił sam przez się przez ze-

stawienie odpowiednich razwisk,

Co zaś się tyczy „usiłowania”, to

przedówszystkiem „usiłuje zamą-

skować fakt, iż Stawiski był żydem

pismo, które takiemi słowy rozpo-

czyna biogralję Stawiskiego.
„Resjanin z pochodzenia, na'vralizowa-

ny we Francji..”

Właśnie taki elaboracik czyta-

liśmy przed paru dniami w „Naszym

Prześlidzie', dla którego „złapany

za rączkę” Stawiski jest Ros;zninem,

a gdyby go nie złapali i pewnego

dnia n.ożni protektorzy zane anowali

amibasadorem, albo min*strem  to-

byśmy czytali w tymże „Naszym
Przeglądzie';

„Żyd ambasadorem Frani".

A pod tem depesza 4 A T-icznej.

Al

rewe-

Prasa żar$onową poświęca sporo

miejsca aferze we Francii : żyda,

Stawiskiego. Korespondent paryski

sjonistycznego „Hajntu” (z 9.1.) na-

zywa go „naświększyir oszustem

wszystkich czasów".

Aharon Einhorn, poruszający w

artykule wstępnym („Haint' z 9. L)

oszustwa swego rodaka, przewiduje

wzrost judofobji we Francji : na tem

le:
' „ — Jest wigcej niž prawdoprdobne, že

sprawa Slawiskiego posłuży za wdzięczny

materjał dla kuźni francuskiei judcfobji i że

będzie ona należycie wykorzyst wa, Judo-

fobja we Francji w ciągu całych 30 lat nie

istniała. Hydra ta już poczęła pokazywać

pazury”

Afera tego żyda, jako ubcokra-

jowca, bardzo zaszkodzi życom ob-

cokrajowcom:
„— Tak się właśnie złożyło. że ta afe-

obcy żyd razi wzrok i kiedy na świecie roz-

wija się teorja rasy”.

Żydzi są bezradni wobec oszustw

swoich rodaków: :

Wciąż nowi «andydaci

na posadę Komisarza.
Dni Warszawskiej Rady „ Miej-

skiej są policzone. W najuliższym

czasie należy oczekiwać  rozwiąza-

 

oraz mianowania komisarza

Wśród kandydatów naprzyszłe-

go komisarza m, Warszawy wymie-

niają p. wicewojewodę Olpińskiego,

b. wiceministra Jaroszyńskiego, oraz

wiceministra Ducha.

9 ułaskawienie,
Biachowskiego?

Agencja PID. dowiaduje się, że

stołeczne sądy: Okręgowy i Apela-

cyjny rozpatrywały w ab, tygodniu

podanie obrońców Jana Blachow-

skiego, zabójcy dyr. Zakładow Ży-

rardowskich Koellera, odbywające-

go karę w więzieniu Mokotowskiem,

o ułasl.awienie skazańca

Podanie to połączone było z pe-

tycją 10.000 mieszkańców żyrardo-

wa do Prezydenta R. P. ||

Opinję prezrłano do Ministerjum

Sprawiedliwości, które  peweźmie

decyzję o nadaniu biegu bądź też

odrzuceniu prośby o ulaskiwienie,

Jak słychać opinje sądowe wypadły

przychylnie dla Blachowskiego. 
(B GalsaaXSAAANA ki

'pochod:t ze znanei rodziny

ia Rody Miejskiej i Zarządu Miasta| A

a я н ; Na granicy polsko-litewskiej w

DZIENNIK WILEŃSKI.

z prasy
„Dziś prezydent republi.* francuskiej

podpisał nominację Aleksandia Stawiskie-

go na stanowisko ambasadoru

Aleksander (Srul) Stawiski j

žydowgkiej ze

Skriwy czy też Wasylkowa gub.K.jowskiej”.

Tak się pisało 0 nominacjach
Miorgentauow, Miūlsztejnėw ip.

Tersz Stawiski jest Rosjaninem,

 

(jak byt nim Leiba Trock*, Unszlicht,
Stiekłuw i inne Nachamkiesy Finkel
+ztejny itp.

W Wielu.

Al: od spraw zag:aniczno-žy-
dowskch przejdziemy do wewnętrz-
nych i to akurat katolickich

Chodzi nam o proces w Wielu,
z któzego sprawozdanie pcedaliśmy
przed paru dniami.

Sprawa tego procesu jak i straj-
ku szkolnego, na tle kto egu on po-
wstał nie przestaje interesować pra-
sy pomorskiej. i

Tak „Przegląd Katolicki* w
związku ze sprawą wielską pisze о
stosunku do religii ka'olickiej w
Polsce wogóle.

„Upadek liberalizmu i

państwowej odbywa się tylko na odcinku

życia czyslo państwowego, gdv tymczasem

w dziedzinie życia religijnego liberalizm

wzrasta z zawrolna szybkością i bywa po-

pierany przez wpływowe czyunik: a auto-

rytet Buga i Kościoła coraz mniej uznawa-

ny, coraz więcej ignorowany i pudstępnie

podkop;wany. Radzimy przyjrzeć się roz-

wojowi ustawodawstwa z os'atnich kilku

lat".

„Nie trzeba się łudzić i myślec że rząd

jest bardzo silny, chociażby ustawodastwo

jeżeli anarchia w

*zrost władzy

go nawet deifikowało,

dziedzinie intelektualnej i rozprzężeńie w

dziedzin'e moralne coraz bardziej się sze-

rzą. Jest to tylko budowani» ns: piasku.

Silna wiadza może się opierać przede-

wszystkiem na silnych charašterc<h'“:

„Goniec Pomorski* z kolei przed-
stawia tak tło strajku szkolnego w
Wielu.
„Зк ом Wielu nie jest samym bun-

tem przeciwko szkole polski.i, a tem bar-

dziej buntem, miejscowego prrboszcza, lecz

domagariem się rodziców usurięci: nauczy-

ciela, którego wpływ na dzie:i według ro-

dziców, jest szkodliwy przez lekceważenie

religji samej i praktyk  re!:sijnych, oraz

przez zuchwalenie idei komunistycznych w

szkole. Rodzice odpowiedzia!łni przed Bo-
giem z+ wychowanie dzieci a świadkami,
że p. o. kierownik Napiórski w kościele
katolickim nie bywa, praktyk religijnych

nie wypełnia, dzieciom zabraria należeć do
stowarz,szeń katolickich i śpiewać na chó-

rze podczas rannego nabożinstwa W cza-

sie wykładu historji powszechne; mówiąc

u stosunkach w Rosji, według zeznań dzie-

ci, miał powiedzieć: „Pewnieście ciekawi,

jak teraz wygląda w Rosji... zasady bolsze-

wickie przydałyby się wszystkim ludziom,

lecz, czyby chcieli je przyjąć? Znem je do-

brze, Gazety opisują nieprawdopodobne

wieści o Rosji, tam tak źle nie jest " 

 

Zydzi o Stawiskim.
w — Bo cóż należy czynić? Przecież nie

| będziemy zakładali dla naszych złodziei i!

aferzystów specjalaych kursów, aby wykła-

dać im naukę o żydowsko - narodowych u-

czuciach odpowiedzialnošci“.

Na:ód, który nie zna recepty na
swoich złodziei, nie powinien się
dziwić, że będzie oceniany przez
wszysikich, jako moralnie uiedoroz-
winięty, Zanim Niemcy doszli do
realizacji teorji rasy, nie kto inny,
tylko sami żydzi niemieccy praco-
wali nad tem, ażeby przekonać spo-
łeczeństwo niemieckie © zguknym
wpływie żydostwa.

Wystarczy wymienić trzy nazwi-
ską żydowiskie: Barmat, Kutisker,
Sklarek. Czytelnikowi  po!skiemu
mówią one niewiele, dla każdego
Niemca są to sfery oszustwa nie
mniejsze, niż sprawa Stawiskiego.
Żydzi niemieccy nie 

ra teraz wyszła na jaw. Teraz. kiedy każdy |mają robić ze swymi oszustami i do:|wykonawczym
czekali się tego, że wszystkimi ży:
„dami niemieckimi zajął się Htler.

 

Z KRAJU.

Druga piatiletka w ZSSR prokla-
„|mowana została jako okres walki o

dobrą jakość. W: przemyśle sowiec-
kim nie przystąpi się do rozbudowy

przedsiębiorstwa i budowy nowych

ale przedewszystkeim do produkcji

rolniczej. Powierzchni: zesiewów

nie będą powiększane; u'epseana na:

tomiast ma być jakosć produkcji

przez zaprowadzenie lzpszych me-

tod gospodarczych i pielęgnowanie

kultur.
Ale walka o jakość przeniesiona

zostanie i w dziedzinę polityki. U-

iakość jedynej w Rosj sowieckiej le-
galnie istniejącej partji, parti komu-
nistycznej. Dawniej starano się usil-
nie o to, aby powiększała się liczba
członków partji a statystyka wyka-
zująca znaczny przyrost członków i
kandydatów. oznaczana była jako
wielki sukces. Obecnie statystyk już
się nie publikuje, a liczba członków
partji przeciwnie, zmniejsza się, co
jest następstwem zarządzeń wyda-
wanych przez kierownicze czynniki
w myśl wskazań i dyrektyw Stalina,
Czystka prowadzona w: partii niemal
cały rok ubiegty, aby dobrać odpo-
wedni-h delegatów na XVIII zjazd
partii komunistycznej, znacznie
zmniejszyła liczbę członków Obec-
nie projektowane są różne z2rządze-
nia, które jeszcze bardziej nadawać
będą partji komunistycznej charak-
ter kasty, charakter partji tządowej.

Projekt nowego statutu komuni-
stycznej partji ZSSR, oprucowany
jest tak, aby w spisie członków par-
tji pozostawić miejsce tylko dla naj-
wierniejszych jej członków. Nowo-
wstępującym przyjęcie do partji jest
znacznie utrudnione, Kontrola we-
wnątrz partji jest nadzwycza; ostra.
Przedewszystkeim przez pół roku
nie będzie się przyjmowało żadnych
nowych członków. W tym okresie
ma,być zakończona czystka i ma na-
stąpić stabilizacja. Z partji wyklu-
czono już ogółem około trzy ćwierci
miljona członków. 7 pozostałych
członków Centralny komitet wyko-
nawczy zamierza wytworzyć silne
„jądro  stoprocentowych  stalinow-
ców' gotowych podporzadkować się

rozkazom i zlęceniom ce"!ralnych
władz partji.

(Według nowego statutu, który
niewątplwie przyjęty zostanie przez
zjazd partyjny, nowi czionkowie
przyjmowani będą nadzwyczaj
oględnie, a nowo przystępującym
stawiane będą największe przeszko-
dy. Niedopuszczalne będzie w przy-
szłości t. zw. masowe przyjmowanie

| członków tj. równoczesne przyj-
mowanie całych grup, jak tc często
bywało w przedsiębiorstwach prze-
| mysłowych,

Dalej postanowiono przy”mować
„do partji komunistycznej tylko ro-
„botnikow i aktywnych członków
jśospodarstw kolektywnych. Wiel-
kie znaczenie w przyszłości będą
miały polecenia Kandydat na człon-
ka, nie może zostać przyjęty do par-
tji bez polecenia go przez starego
członka, który polecając go staje się
zań odpowiedzialnym, a jeżeli pole-
cony członek skompromituje się pod
jakimkolwiek względem, pociągnię-
ty będzie do odpowiedzialności nie-
tylko on sam, ale i ten, który. polecił
$o za członka. Z tego wnicskowač
można, jak trudno stać się człon-
kiem partji.
Temsamem powiedzieć ręożna, że

 
kastą uprzywilejowanych. Kontrola
nad wykonywaniem posłanoweń par
tyjnych wykonywana będzie nad-
zwyczaj ściśle i ostro. W tym celu
(powołana zostanie do życia specjal-
Ina komisja, t, zw. Komisja sowieckiej

 
więdzieli, co| kontroli przy Centralnym komitecie tanego wytworzoną przez

ZSSR. Komisja ta
wybrana zostanie przez zjazd par-
tyjny, Dotychczas podobna komisja

ETZWT"LO  
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Agitatorzy kowieńscy szczują przeciwko
| szkołom

okolicach Loždziej w Šuwalszczy-
žnie zatrzymano kilku li'ewskich
|agitatorów, którzy wśrsd miejsco-

'wej ludności 'itewskiei p.owadzili

Z Dzisny donoszą, ‘% ostatnio
władze bezpieczeństwa puslicznego

na terenie powiatu dziśnieńskiego,

postawskiego i wilejskieśo areszto-

wały kilku podejrzanych osobników,

WILNO-TROKI. Andzałojć Wan-
da, mieszkanka Ostrowce gm. Wwor-

„niańskiej, lat 19, w czasie wybiera-

nia mąki ze skrzyni w miynie w

Ostrowcu, pochwycona zostąła przez
wał pociągowy za chusikę na gło*

Z Mołodeczna donosza iż w

ostatnich dniach na terenie powiatu

odbyło się kilka polowań na wilki, 

Aresztowanie wywrotowców

„agitację za nicposyłaniem dzieci '

"swych do szkół polskich, domaga-'
niem się nowych szkół litewskich

Lt,

na prowincji.
Iprowadzących szkodliwą działalność
'na terenie tych powiatów.

Ze względu na toczące się do-
chodzenie, bliższych szczegółów w

|
j
'sprawie tej podać nie moż-my.

Nieszczęśliwy wyBadek w młynie.
jwie i doznała złamania nóś w kilku
|miejscach poniżej kolan. Poszkodo-
waną w dniu 16 b. m. przewieziono
ipociągem wieczornym fo szpitala
Jśw. Jakóba w Wilnie.

Polowanie na wilki.
Zabito w pow mołode*zańskim 5
wilków a w wołożyńskim 6 wilków.

 

lepszona ma być przedewszystkiem|

pod każdym względem wszystkim

komunistyczna partja ZSSR. staje się|

(Korespondencja własna).

istniała przy Radzie Komisarzy Lu-
dowych, ale kompetencje jej nie były
tak rozległe, jak rozległe będą kom-
petencje nowoutworzonej komisji
przy Centralnym komitecie wyko-
nawczym. Komisja mieć będzie swe
organa i przedstawicieli na wszyst-
kich placówkach, a jej zadaniem bę-
dzie doślądać, jak wykonywane są

sowiecka elita.

uchwały partji i rozporządzenia rzą-
dowe.
W takim stanie rzeczy członkowie

partji stają się gwardją przyboczną
przywódców partji,  lch rozkazy
spełniane muszą być pod każdym
warunkiem.

St. Ogr.
Moskwa, w styczniu.

 

Czy Wilno pezostanie bez normalnej Komu-
nikacji autebusowej.

| Zapytany przez nas w tej
! licznych znawców taników ka

w naszych warurkach — tak

| Dopiero drugi rok upłynał kiedy
(miasto nasze zostało „iszczęśliwio-

ne Ar>onami' — a już wszy:.cy, pra-
j wie jak jeden mąż , mają ich dość! i
|przeciw nim się wypowiadają

Skad to pochodzi?
Kazdy z nas ma jeszcze świeżo

w pamięci tę niezdrową atraosferę,
jaka wytworzyła się przed tnarzuce-
niem Wilnu „Arbonów' dookoła tej
imprezy. Licytacje ołerertów na
koncesje — przyjazdy mauiej !ub wię-
cej oficjalnych dygnita:zy starają-
cych się wmówić miastu że w Ar-
bonach tkwi sedno interesów — рай-
stwowych wreszcie libacje 1 reje-
strowe komlbinacje wszystko to wy-
tworzyło takie kłębowisko, iż wielu
zdezorientowalo, innych zdz:wiło —
a znalazło się nawet pism. które

krzyknęło: Afera!
Przypadek zdarzył, ż: syrawa ta

od strony organizacyjne! a zwłakz-
сга kalkulacji i rentowności — jest
nieźle mi znaną Dlatego też należa-
łem do grupy osób, która na zasa-
dzie cyfrowej kalkulacji twierdziła
od saniego początku, že „Arbun“ nie
jest wstanie wygospodarować — a
im dłużej będzie się ociągał z porzu-
ceniem wileńskich brukćw tem
szybciej zbliżać się będzie io stanu
upadłościowego W. powyższem u-
trwalają nas notatki prasy, podające
o milivnowych stratach tegc przed-
siębiorstwa — co widać nie mija się
z prawdą skoro nie zostało zaprze-
czone.

Spotykane ostatnio na łamach
naszej prasy notatki — wyś!ądające
ze wzś! na swa jednobrzmiacą treść
raczej na półoficjalne komunikaty
„Arbonėw“ — tLrzekonywują nas, że
przedsiębiorstwo to stara się obec-
nie ratować  zaprowadzeniem о-
szczędaości, które — w opinji fa-
chowców — mogą dać nie tyle do-
prowadzenie przedsiębiorstwa do
rentowności ile do pewnego — na-
wet nie dużego zmniejszenia deficy-
tów miesięcznych. Stanowisko w
„zasadzie słuszne — ale czyż przy tak
olbrzymim deficycie same oszczęd-

„ności administracyjne wystarczą?
Robienie dalszych oszczędności

kosztem zmniejszenia ilości wozów
—częstotliwości kursowania ich —
czy nawet kasowania „ałych linji
musi w konsekwencji:

a) zdepopularyzować Asbony w
Wilnie"

b) cdstraszyc poważną ilość osób
od korzystania ze zbyt ;zadko kur-
sujących autobusów;

c) zmniejszyć frekwencję pasaże-
rów jeżdżących na krótLie odległo-
Ścię

|  d) wreszcie zmniejszając wpływy
kasowe i dalej pogłębiać dalicyty z
któremi przecież przedsiębiorstwo
nie tai się.

Głvsy przedstawicięli społeczeń-
„stwa wypowiadającego się w tej
„sprawie niema! codziennie w prasie
zr powyższe na całej
inji.

| Obserwując zaś stanowisko na-
szego Magistratu, poważaie zakłopo-

„Arbon“
sytuacią trudne powstrzymać się z
„zapytaniem — jakiemi „łuszeniami
„jeszcze się kieruje?

Bo że „Arbon“ nie postawi po-
trzebnych dla aormalnie furkcjonu-
jącej komunikacji w Wilnie 42 wo-
zów swego typu — już nikt się nie
iudzi; że przy swoich dwudziestu kil-
ku kucsujących wozach nic potrali
utrzymać takie; częstołliwości kur-
sowanią do jakiej się zosowiązał —
też chyba już b. wielu się mie łudzi;
że wreszcie nie będzie głacił Magi-
stratowi rocznej tenuty do jakiej się
zobowiązywał — co do tego napew-
no i s«m Magistrat się nic łudzi.
Sam zaś „Arbor* a prawdopodobnie
i Saurer nie łudzi się,by mu się udało
doprowadzić przedsieb:orstwo do
rentowności. i

Podjął inną taktykę. Rozpoczął
targów wieńczonych  usłęp-

 

„serję
stwami Magistratu a mewygodami
obywateli miasia. Może ':czy jeszcze
ina lo że zastraszony zw'nięciem
przedsiebiorstwa Magistrat zdecy-
duje się jeszcze dopłacić „Arbono-
wi” by ten jeździł „gdzie chce — jak
chce — i kiedy chce”.

Ktu wie, czy ten wzgląd „,presti-
žowy“, który wielu, b. wielu ongiś
głowę zawrócił — czy i dzis nie da-
je okazji do ustępstw dla „Arbo-
nu“, a ze szkodą dla obywateli.

A jednak nie istnięn:e, a raczej
brąk stanowiska presi:żowego
wszyscy już dziś dopatruią się nie zę
strony „Arbonu”* a włąśnie ze stro-

sprawie p. WŁ L. Mazurkiewicz jeden z nie-
lkulacji przedsiębiorstwa koinurikacyjnego

oto wypowiada się na ten temat:

maga się położenia kresu ania na
strunie cierpliwości miasta i jego
ludności przez Tow. Kon.  Miej-
skiej, tore przejęło «d Arbonu
komun:kację.
Czy sytuacją obecna jest iak bez-

nadziejną, że nie ma z niei wyjścia?
Sądzę że tak źle nie jest

Należy jednak zdecydować się
w wyborze pomiędzy — organizacją
miejscową, choćby  skromuiejszą,
która ze względów n. potrzebę
egzystencji potrafi dostusować się
do potrzeb spoieczeństw oraz
pomiędzy eksperymentaeni kapita-
łu zagranicznego sprowad:ającego
przedsiębiorstwo do roli dzierżawcy
konces'i i autobusów.
A jednak w Wilne zupełnie

źle tak jeszcze nie jest by nie było
rady. istnieje maożliwość zorganizo-
wania nawet tego rodzaiu pizedsię-
biorstwa w grosie osób noweżanych
w Wiilnie. Przedsiębiorstwa które
nie będzie potrzebowało uciekać się
do fikcyj przedłożeń budżetowych,
które nabywając tabor odpowiedni
dla dróg naszych, nie będzie potrze-
bował»  rujnować siebie wysoką
amortyzacją wozów, ani też gazami
ropnerni zatruwać miasla — a jed-
nak reprezentacją nie ustąpi „АгЪо-
nom' . podjąwszy się pracy potrafi
wywiązywać się ze swych cbowiąz-
ków i napewno nie będzie robić ka-
wałów. jakich świadkami jesteśmy ze
strony , Arbonu* — my zwłaszcza,
mieszkańcy przedmieść.

Ale warunek.
,— Magistrat musi się wypowie-

dzieć — czy nadal jest mu obojęt-
nem kto organizuje
przedsiębiorstwo  użytecznosci na-
wpół publiczne: — kap'iał miejsco-
wy chiący zarobkować — czy za-
graniczny chcący ekspe: ymentować.

czyzny wzajemnego licytowania się
oferentów na tzw. „koncesję* — na
płaszczyznę dobrowolnei umowy u-
względniającej warunki loksine, bo
inaczej znów dojdziemy do absurdu.

, — Magistrat wreszcie mesi zobo-
wiązać

miasta „Arbonów'” z dniem od któ-
rego nowe przedsiębiorstwo podję-
toby się uruchomienia komunikacji
własnym taborem. '

Gdyby magistrat zdecydował się
we wszystkich trzech wypadkach
zająć rozytywne stanowisko
czas zmora dalszych „kuwałćw* od
strony „Arbonu' przestułaky drę-
czyć tak nas, jako mieszkańców i a-
bywatzli — jak wreszcie i Magi-
strat.

Jeżeli zaś Magistrat w czasie
najbliższym nie przystąpi energicz-
nie do zlikwidowania obacydk pm
malji — natenczas możemy oczeki-
wać losu pod tym względen: Łucka,
Brześcia, czy Białegostoku — gdzie
pewnego i pięknego poranku konce-
sjonariusz sam uciekł.

, A czasu na to potrzeba nawet
nie b. wiele.

Pozwoliłem sobie tyle skieślić w
przeświadczeniu, że, ten mój głos
przysłuży się dcbru ogólneniu.

Wilno-Jerozolimka.
Wi. L. Maturkiewicz

radca lzby Przew: -Handl.

Kto wygrał na loterji?
W. €smym dniu losowania IV-ej klasy

28-ej loterji państwowej = wygranę
r.padły na następujące Nr.

1 i II ciągnienie.

20.000 zł, wygrał numer; 69047.
Po 15.000 zł.: 6747 20038 156813.
Po 10.000 zł.: 20369 78831.
Po 5.000 zł.; t456 25231 85139 37315

96831 122890 129123 147644 169003.
Po 2.000 zł.: 725 4334 30908 32362 64052

69118 7.995 98590 118473 129666 136156
153732.

Po 1.000 zł.: 8570 13600 15847 17576
22759 2:964 28544 31941 3857. 39058 39913
43692 44918 49291 49529 63419 60348 79771
83113 8-815 85999 89634 90762 96351 100691
104273 {05886 109696 113230 120676 123641
128320 129641 134021 135026 136906 143160
143290 :46104 146851 148758 :51693 158735.

III i IV ciągnienie.
15.000 zł. Nr. 13262. 4!
10.000 zł. Nr. 46256,
5.000 zł. Nr. Nr.: 93254 111553
2.00 zł. Nr. Nr.: 24273 49876 80693

z!

139362 130672 138021 142257 154316 160949
164219 167484,

1.000 zł. Nr. Nr.: 1352 4774 6037 12941
14762 18138 25107 30074 41410 47435 52703
55601 & 861 72211 74636 82431 90501 94290
104851 105568 107251 119623 113724 115452
118312 '23672 124770 129951 130806 131807
139425 146220 147162 148751 151717 154952

EMBu,A (Pat. Więłsze ane
Loterji Państwowej w dn. 17 b. aa

50.600 zł. — 86.469.
15.000 zł. — 9.645, 150.502,  ny Magistratu — od którego społe-

czeństwo coraz zdecydowaniej do-
10.900 zł.

139.741, 166.553. к—

tego rodzaju |

— Magistrat musi zeišė z płasz-

się do usunięcia z terenu '

wów-.

92902 145003 105549 115838 119603 125378-

— 46844, 93383, 110.367,.

 
 



 

Wokec nadchodzących wyborów.
W najbliższym czasie spodziewać jętniałego na wszystko męża, brata

się nam należy wyborów do samorzą 'iub syna, niech zrozumiawszy powa*|
dów w województwie wileńskiem,żę chwili, wptywa na nieuświado-
'udziez w samem mieście Wilnie.  |mionych sąsiadów i znaiomych. Da-!

Be względu na wyjątkowe znacze jąc swój głos na tę czy ową listę,|
nie naszych kresów północno-wscho niechaj się nie powoduje zwadnicze” |
dnich dla dobra i całości Rzeczypos- mi hasłami rzucanemi aa wiecach
politej jak również na warunki w ja- przedwyborczych, niechaj rie daje|

| xich te wybory zapewne udbywać wiary ponętnyn: obietnijom niezna-|
| się będą, niezmiernie jest ważnem, nych jej z opinji kandydatów Pamię-|
| by żywioły czujące i myslące uczci- |tajmy, że Rady miejskie czy gminne
wie po polsku nie odniosły się do te- winny mieć na względzie przedew-|
go aktu opieszale i obojętnie szystkiem  jaknajwiększ;  oszczęd-|

Odzięci odległością od centrów ność w wydatkowaniu z takim tru-'
wytwórczości przemysłowej kraju i|dem osiągniętego grosza podatkowe-|
od głównych jego traktów handlo- go. |
wych, co nas osiabia finansowo, wci- | Widzimy niestety że owe inwe-
śnięci pomiędzy trzy granice, wysta- stycje, zapoczątkowane aawet w naj|
wieni tem samem na wynaradawia- |.epszej intencji, przez poprzednie za-|
jące nas wpływy sąsiadów, rozsadza- 'rządy miasta, przyczyniły tylko dłu-
ni nadto od wewnątrz pszeż obcy a' gów m'astu a w skromne: mierze u-
tak zsolidaryzowany żywioł jakim łatwiły życie jego mieszkańców. Oto

/ są żydzi, powinniśmy wystąpić zwar- nieopatrznie pozaczynane budowle
tą masą, aby utrzymać polski cha- stoją niewykończone, albo niezamie-
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340 csób bezrobotnej inteligencji uczęszczzjącej do Herbaciarni
na wspólnej wigilii, urządzonej staraniem Nar. Org. Kobiet.

 

rakter miasta i okolicy i potwierdzić
rezultatem wyborów, że niezmiennie
stoimy na gruncie państwowości na-
rodowej o którą walczy.iśmy w la-
tach wielkiej wojny w r. 1926 w cza-
sie najazdu bolszewickiego i czego
wyraz daliśmy w plebiścycie

Z dalszych okolic kraju a nawet
z jego województw centralnych do-
chodzą niepokojące nas wieści, że
zniechęcenie i brak wiary w moż-
ność wpływania na istniejące w kra-
ju stosunki odstraszają liczne rzesze

watelskiego obowiązku. Niech nas
Bóg zachowa, cd wstępowania w te
ślady!

Kobieta polka, która wykazuje
tyle hurtu duche w walce o byt swo-
iej rodziny, która zapobiegiiwością,
oszczędnością a nawet swą ciężką
pracą zarobkową podtrzymuje upa-
dającego na duchu mężczyznę, nie-
chaj i w tym wypadku stanie na wy-
sokości zadania. Niech idzie do urny
wyborczej, niech głos swój rzuci a
zarazem przywiedzie

Mimo wielkiego rozwojt. pracy
społecznej bardzo częst». szczegól-
nie na prowincji, choć zdarza się to
i w stolicy, spotkać się możia z tak-
tem, że osoby, pracujące bardzo gor-
liwie w akcji charatatywnej mało
jednak orjentują się w całym zakre-
sie zadań, jakie obejmuje praca spo-
ieczna. Nie wiedzą, jakie instytucje
iządowe i samorządowe p.owadzą
opekę społeczną, jakie istnicją stowa

 :zyszenia, pode'mujące alkcję w po-
szczególnych działach, czego dokona
:0 już a co należy obecnie szczegól-
wie ożywić i t. d. Wsxutek małej

 znajontości rzeczy, stosunkowo — w
porównaniu z liczbą osób które mo-
gtyby i mają ku temu dobre chęci—
stosunkowo maie są wynki tych do-
raźnych wysiłków, jakie wiu!te osób
kładzie w swoją pracę w stvwarzy-
szeniach. Stowarzyszenia za: ze swej
strony uskarżają się ustawicznie na
„brak ludzi”, brak prelegentek, kie-
 rowniczek sekcii i t. d.

Rzecz prosta, nieruszy się z tego
martwego punktu, dopóki .. nie roz-
pocznie się systematycznego przesz-
»alania członkiń na kurs:ch dopóki
na cały kraj nie pójdzie wz'nożona
zkcja społeczno - oświatewa „Trze-
ba się uczyć — przeminął wiek zło-
ty”, I nikomu nie może oyć ujmą to,
ze się uczy, — ujmą jest, jesii przez
całe życie spoczywa na |uurach wią-
domości ongiś z takiej czy innej u-
EJ wyniesionych. Życie dzie na- nrzód tak szybkiem tempen., że kto
|stale nie studjuie, choćby tylko jed-
„mej przez siebie obranej dziedziny,
ten rychło zostaje zdystansowany i
staje wobec nowych zaśadnień bez-
bronny i oszołomiony.

Na polu pracy społecznej dokona
no bardzo wiele i zakresow: lej pra-
cy należy w stowarzyszeniach spo-
łeczno . oświatowych poświęcać spe
cjalne releraty na zebran'ach, na któ
re na prowincji zawsze .b:ak pre-
legentćw”, choć możnaby ich w wie-
lu wypadkach znaleźć bardzo  bli-
sko — wśród działaczy saiaorządo-
wych, radnych miejskich  urzędni-
ków i lekarzy, nauczyci-li i inspek-
torów(ek) pracy higjenistek ze stacji
zdrowia i t. p.
Swe6o czasu program kursów pra-

ty społecznej, opracowany przez Na
rodową Organizację Kobiet obejmo-
wał całokształt zagadnień precy spo-
iecznej w Polsce, zaczynajac od te-
matu: „opieka społeczna a dobro-
czynność”, a kończąc ną poszcze-
gólnych działach. Działa'ndś* państ-
wowąa, prawa i instytucje państwo-
we w zakresie opieki społecznej —
to już temat obszerny, a uzupełnić
go musi — zakres działalności samo-

_irządów w dziedzinie pracy społecz-
lecznej i — akcia istytuci: i stowarzy
szeń społecznych. ;

Następnie jest wielki dział służ-
by zdrowią i hygjeny srołecznej o-
gólnej i zapobiegawczej, więc—or-
ganizacia służby zdrowia i pomocy
lekarsziej w miastach i na wsi; ubez-
pieczainie (kasy chorych)  Pogoto-
wie ratunkowe; walka z ep!demjami
i chorobami zakaźnemi; wa!ka z al-

 
wyborców od wypełnienia tego oby-|

do nie; zobo-szego.
 

Programy pracy społecznej.

Iszkane gdyż dzisiejszy bezrobotny
'lub gorzej zarabiający robrtnik na
takie nawet skromne lotale nie po-
lsiada środków.
IZwracamy się zatem do wzs sza-
mowne czytelniczki, byście wię spra- |
wą wyborów, wcześniej juz zainte-

'1

Z działalności N. O. K. w Wilnie.
Rozdawnictwo odzieży w Herbaciarni.

N. O. K. chcąc przyjś: z pomocą.
ji zrzeszonej |tezrobotnej inteligencji

przy Herbaciarni (zauł. Dobsoczynny
!Nr. 2) rozpoczęło akcję odzieżową |skiej, Kiersnowskiej, Dmochtwsł.iej,

czównie, Burzyńskiej, Tyszkównie. Aldonie

Bułhakowej, Skufkiewiczowej A Bułhako-
wej, Preesieckiej, Kukowicz*wej, Orłow-

Wil-
i ście b : :

jresować zechciały, byście bywały na | Gd dnia 10.X1. : 33 r. Następujące o- czewskiej, Gudowskiej, Reutt, Trcckiej, Pa-
zebraniach przedwyborczy :i: i ura-|
biały sobie takbardzo w takich ra-j
zach potrzebną opinję, cddzialywu- į
jąc zarazem ną swe dalsze 1 bliższe!
otoczenie.

| Painiętajmy, że niespełn'enie о-
„bowiązku publicznego jest takim sa-į
mym grzechem a może nawe' i więk

jszą przewiną niż obojętność i zanied
bywanie w sprawach rodz.mnych i
"we wlasnem domowem  gospodarst-
wie, Należąc do narodu polskiego je-
"steśmy przecież jakby jedną wielką
"rodziną a zwłaszcza tu aa kresach,
'zdzie stanowimy jak gdyby bastjon
"polskości i katolicyzmu. O trwałość
i odporność tej twierdzy winniśmy
przecież dbać jak o zrenicę oka na-

koholirmem, walka z nierządem Hi-
gjena mieszkań warsztatów, jabryk,
szkół — cały zespół ciekawych te-
matów Zakłady zdrowia, szpitale,
następnie ośrodki zdrowia i rola pie-
lęgnia-ek, wizyiatorek, praca i za-
dania higjenistek, organizacia kur-
sów zdrowia i higjeny —- toż to
wszystko tematy, które w odpowied
niem ujęciu mogą bardzo zaintere-
sować  słuchaczki ze wszystkich
warstw

Osobny cykl wykładów należało-
by dać opiece nad macierzyństwem,
więc strona prawna, poradni'e, przy-
!uliska i domy wychowawcze, żłob-
ki fabryczne; opieką nad dzieckiem
przeds. kolnem : świetlice dla ma-
łych dzieci — ogródki jordarowskie.

Kolonje i p'łkolonje wakacyjne
stanowią poważny dział. Obok nich
— wycieczki szkolne, koncerty dla
młodzieży, sporty, dożywianie. orga-
nizacje koleżeńskie; znów osobno —
opieka nad młodzieżą pozaszkolną:
ogniska, kluby, kursy dokształcające
it p. zespoły i obozy pracy. Opieki
szkolne i zrzeszenia rodzicci.kie —
nie mogą być pominięte

Opieka nad starcami, pizytułki,
renty na starość — wyniagają omó-
wienia na takich „Kursach społecz-
nych”. Dalej — opieka nsd kelekami,
|renty inwalidzkie, zakłady apiekuń-
| cze, szkoły dla ociemniałych, głucho.
niemych, niedorozwiniętych. war-
sztaty pracy dla nich.

Walka z žebractwem i wi0częgo-
'stwem domy noclegowe. domy pra-
' cy, jadłodajnie — stanowią dział na-
stępny; równie ważna jest opieka
nad więźniami i wypuszczcnymi z
więzień patron"ty. lu specja!ne zna
czenie ma opieka nad 'nieietnimi
przestępcami, sądy dla nieletnich,
opiekunowie sądowi, kolonje i za-
kiady poprawcze.

Dalej jest wielki dział bibljotek
gowsztchnych, szkolnych  zakłado-
wych, ludowych, czytelni dia dzieci
i młodzieży.

Szczególnie ważne w dobie obec-
nej sprawy gospodarcze domagają
się rozgłaszania o akcji Tow popie-
rania wytwórczości krajowej, Tow.
przemysłu ludowego, Zw pań domu,
Kół ziemianek i gospodyń. organiza-
cji prowadzących poszczególne war-
szłaty (tkactwo, koroncza:stwoi
t p.) ! placówki (jedwabnictwo, zie-
larstwo etc.). Wymagają znajomości
praw chałupnictwa, podstaw spół-
dzielczości. Nie od rzeczy byłoby tu
wtrącić o takich instytucjach, jak
Instytut pracy ręcznej, ani — o szkol
nictwie zawodowem, poradniach wy-
boru zawodu i pracownioch psycho-
technicznych, lnstytut sprew spo-
łecznysh, Towarzystwo polityki spo-
łecznej, Instytut gospodarstwa spo-
łecznego, Muzesm społeczne i Biuro
pracy społecznej powinny znaleźć
dla siebie choć ogólne omówienie ich
zadań Walka z bezrobociem i nędzą
mie może być rozwiązana przez fi-
lantropię.
Wreszcie — emigracja i opieka

nad wychodztwem i rodakami na ob-

 

  

soby, rekrutujące się z uczeczczają-
cych do Herbaciarni inteligentów,
bezinteresownie podjęły się zbiórki
odzieży: p. p. B, Łukaszewski, Rad-|
wan Paszkiewicz, Mic, P Eisymont,
Żełubowski, Grycewicz i Mas!owski.

Dzięki ofiarności społeczeństwa,
ogółem zebrano 653 sztuki odzieży,
którą rozdano 100 osobom najbar-
Cziej potrzebującym.

Zarząd Herbaciarni N O. K. tą
drogą składa najserdeczriejsze po-
dziękowanie  następująryn: łaska-
wym oliarodawczyniom i: ołiarodaw-
rom: :

P.P. Borowskiej, Holowninie, Zawadz-
kiej, Józefowiczównie, Zahorskiej Bociar-

skiej, Btażejewiczowej, Czarnowskiej, Man-

cewiczowej, Tupalskiej, Wiszniewskiej, Rud

nickiej, Stulgińskiej, Michejdzinie, Werdey-/
nowej, Pythonowej, Okowej, Iwaszkiewi-

 

Staraniem Narodowej Organizacji
Kobiet uruchomioną została w dn.
15 stycznia br. przy ul. Crzeszkowej!
11 — Świetlica dla małoletsich ga-.
«eciarzy. į

Chłopcy w wieku od 8 dų 14 tat,
za opistą 5-ciu groszy i wykazaniem|
się odpowiednią legitymacją, otrzy-:
mują kubek gorącej herbaty lub ka:|
wy z bułką lub chlebem z dodatkiem
masła lub tłuszczu.

Świetlica otwarta codziennie od.
żodz. 5 — 7 wieczór; dyż':rują w niej
zawsze dwie punie, które podjęły się
wydawania herbaty. Młudzież aka-
demicka, chcąc dać dzieciom naj-
uboższym godziwę rozrywkę prowa|
dzić będzie w świetlicy, dwa cazy
tygodniowo pogadanki z przezro-
czami. {

Ze Związku
Na ostatniem zebraniu «dczyto-

wem w dniu 9 bm. P. Jadwiga So-
chacką z Warszawy mówiła o tem|
„jak zwiększyć dochód rodziny wdo!
bie obecnego kryzysu“ _ Zdaniem|
prelegentki, spółdzielczość tylkozdo|
ła skutecznie rozwiązać trudny pro-|
blem kryzysu.

'

 

„Pani Domu*.

Numer styczniowy tego pisme — po-

większony — zawiera szereg ciekawych ar-

tykułów Artykuł z zakresu h gjeny dr.

Tarnawskiego z Kosowa zasługuje na spe-

cjalną uwagę.

Znajdujemy też wiadomości związane
ściśle ze zdrowiem i odżywianiem. Artyku-

ły omawiają działanie płynów w organizmie

i własności różnych napojów, a następnie

wskazują, w jakich warunkach p'yny pić
należy, oraz pouczają jak stosować w po-

trzebach surowy suk żórawinowy, posiada-

jący ceane właściwości dietetyczne. Numer

zawiera tym razem większą niż zwykle ilość

jadłopisów obiadów i kolacji wraz z prze-

pisami nowych potraw.

Interesującą jest również kronika Związ-

ku Pań Domu.
Dawno niewidziany przegląd wydaw-

nictw krajowych i zagranicznych znalazł
tym razem miejsce wobec rozszerzenia pi-

sma. Numer jest bogato ilustrowany i wy-

dany, jak zawsze, wytwornie.

czyźnie — dają liczne i riesawe te-
maty. »
A rrzecież jest jeszcze L O.P.P, i

przeszkalanie drużyn ratowniczych.
Jest Liga Żeglugi — i propaganda
morza i budowy floty.

Nie brak więc możliwości zainte-
resowania, jak nie jednym to drugim
tematem, nawet takich osók które
będą się lenić w przychodzeniuna |
zebrania Chodzi tylko o to, by w
tych częstokroć „śpiących*  ośrod-|
kach prowincjonalnych pobudzić lu-
dzi do wymiany myśli i wciągnąć do:
samokształcenia się., mimo, wieku,'
Bo niema takich lat, których cię-!
żaru nie ulżyłoby zainteresowanie.
życiem. |

Z.Zaleska.

 
| muje zapisy nowo-wstępujących u-

szkiewiczowej, Kossobudzkiej Cywiriskiej,

Sawoniewiczowej, Michajłowej. Markiewi-

czowej, Wierzbickiej, Micelic?wej, J. Szyd-

terowej, Dudzinie, Swierzyūskivį, N. M. Woj

cie howiczowej, Kubickiej, S'rawinskiej, Z.

Sokolskiej, M. Miłoszowej z Dru, A. Wol-

bekowej, Kownackiej, Ciozdzinie Wolbeko-

wej, Muszyńskiej, Wojtkiewiczowej, N. N.

Jankiewiczowej, Fiedorowiczowei.  Miesz-

kowskiwj, Zarębinie, N.N., Jastrzębskiej i pa

nom inż. [ołwińskiemu, Frliczce, iołłoczce,
J. Toiloczce.

Zamiast odzieży nadeslaly panie: Łu-

4owska 3 zł, Safarewiczowa 5 zi. Zaleska

1 zł, Englowa 5 zł, Reniger.wa 5 zł., Ja-

nowiczowa 50 gr., Szatowowa 50 gr, Dob-

rzańska 50 gr., Ка!схуйзКа 1 „ł i N.N. 3 zł.

Akcja odzieżowa trwa ;eszcze.
Łaskawe ofiary będą przyjmowane
z wdzięcznością.

W. pierwszym dniu zapisu zgłosi-
ło się 18-stu chłopców. Przeważnie
są to sieroty, bez ojców. Niektórzy
zarabiają sprządażą gaze! na utrzy-
mamie całej rodziny, skiadającej eię
z 3 — 4 osób. Zarobek dzienny wy-
nosi od 50 do 70 gr., niedrielami do
1 zł. %

Że myśl założenia šwietiicy była
szczęś'iwa, dowodzi to, iż wszyscy
chłopcy chętnie się godzili na 5-cio
groszową opłatę za herbatę cieszą
się przytem, że będą mi<li miejsce,
w którem przynajmniej nieco „za-
grzeją się”.

MW] poniedziałek na herbalkę sta-
wiło aię 19; obecnie ilość ich zwięk-
sza się z każdym dniem.

Pań Domu.
O spółdzielczości wylączrnie mó+

wiła p. Sochacka, cytując dużo cie-
kawych przykładów, a zazraczając,
że przy scentralizowaniu h-.ndlu u-
pada koszt pośrednictwa który za-
wsze cięży na konsumentach, zachę-
cała sorąco do popierania spółdziei-.
CZOŚCI.

Pielgrzymka Rze do Ziemi
wi

pod Protektoratem J. Ha. Ks. Biskupa
W. P. JÓZEFA GAWLIKY

20 luty — 7 marzec.
Cena zł. 875.- łącznie z paszportem i
wizami. Zwiedzanie Egiptu za dopłatą.
Informacje i zapisy: Liga Katolicka, Ka-
towice Piłsudskiego 58 I P.B.P, „Fran-

copol'* Warszawa Mzzowiecka 9.
Szczegółowe PSY wysyłamy na

żądanie. 1131—0  
Newe prawa uzyskane
przez kobiety w Szwecji.
Kobieta szwedzką już od r. 1925

miała prawo ubiegać się narówni z
mężczyzną © wszelkie stanowiska
służby cywilnej. Było to jeduak pra-
wo pozorne, śdyż dekret ministerjal-
ny jednocześnie nie dozwalał kobie-
cie korzystać ze specjalnych przygo-
towawczych kursów, wrządzanych
dla urzędników. W r. 1933 zarzą-
dzenie to zostało zniesione, s dekret
rządowy, podpisany prze+ króla, do-
zwala kobietom korzystać ze wszel-
kich kursów, urządzany:n p'zez mi-
nisterstwa. Nowy zaś minister poczt
i telegrafów wydał zarządzenie, о-
twierające kobietom dostęp do służ-
by na poczcie i telegrafie

 

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

czennicdo Bursy i do Szkoły ina
Kursawieczorowedladorostych—
codziennieodgodz,9—1.

_ ©О de wystawa listopadowa w
Zachęcie dała nam jedno ty'ko dzie-
|ło kobiece, mianowicie płaskorzeźbę
Janiny Wasiewiczówny, wyobraża-
ijącą głowę Steiana Batoregc, o tyle
| обеспу salon doroczny ©bł:tuje w
jprace kobiet, bowiem przeszło 20
|artystek bierze udział w tej wielkiej
wystawie, zajmując poczesne  miej-
sca.

Precdewszystkiem Azna Rome-
rowa 7 Łotwy. Wielki swój talent i
wirtuozowskie opanowanie 'echniki
akwarelowej dawno już dała poznać
w Zachęcie. A miłe, swojskie tema-
ty, żywe postacie, znakomit: portre-
ty zawsze zdobywają artystce po-
wszectine uznaaie i sympatję. Ud-
znaczona w latach 1926 i 1230 me-
dalam.* bronzowym i srebrnym, 0-
trzymała A. Romerowa obecnie wy-
soką nagrodę im. śp. Leskacji Łem-
pickiei za obraz pt. „Powrói z kier-
maszu .

Drugą, odznaczoną
salon: art.-malarką
Mikulicz-Jaroszyńska (znana w
Warszawie portrecistkaj. Zarówno
nagrodzony por*ret męski, jak paste-
lowy portret panny K. S, są bardzo
żywe, doskonale skomponowane i
miłe w kolorze.

Zaszczytne wóróżnienie zdoby-
łą też Marja Wąsowicz-Sopućkowa z
Warszawy za akwarelę pt. , Portret
w kostjumie starogóralscim. Tejże
artystki w dziale grafiki dobry drze-
woryt.

Ma:ja Koźniewska daje dobry
olejny portret rięski, Heiena Dobro-
wolska subtelny w kolorze i wyko-
naniu portret damy; Blanka Mer-
córe wystawia duży olejny portret
prof. Lotha w pracowni k'inicznej,

I jeszcze portrety: Jadwigi Hey-
dukowskiej, Zolji Rudzkicj 1 Wiady-
sławy  Piątkowskiej o.az
Wiestawy Jasinskiej, Zoiji Zaremb-

«żaistnicy

га obecnym
jest Jadwiga

Teatry warszawskie wystawiają
równocześnie dwa sceniczne utwory
kobiecego pióra Autorkami są: zna-
na nam już ze sceny wileńskiej autor
ka wszechświatowej sławy p. Marja
Morozowicz-Szczepkowska i stawia-
jąca pierwsze kroki w tej dziedzinie
twórczości Marja z Kossaków Paw-
likowską . Jasnorzewska.

Ponieważ tendencje M, Szczep-
kowskiej są nam już blizk. dzięki
„Sprawie Mom:ki* więc  ialeresuje
nas więcej w: tej chwili Jasnorzew-
ska i żej to utworowi „,Zalotnikom
niebieskim* poświęcamy najpierw
naszą uwagę,

Sztuka teatralna J. nie iest ani
komedją ani dramatem, choć nie
brak w tym utworze momentów sa-
tyrycznych i tratnych dowcipów, jak
również scen nacechowanych silnem
napięciem serdecznego bółu

Ata poza dość zręcznie przepro-
wadzouym dialogiem, wyrzekłszy się
już z góry 1.22. fabuły czy intrygi dra
matycznej, od których twórczość
dzisiejsza nas odzwyczatia spodzie-
wamy się przynajmniej, że autorka
ma na celu przeprowadzenie jakiejś tezy, przemyślanie wraz z widownią
jakiegoś zagadnienia — danie czegoś
nowego, coby wytłumaczyło ram. wo
góle irud podjętyj pracy literackiej.
Nic podobnego. £ tego całego bała-
ganu erotycznego prześwieca wpraw
dzie jakaś idea przewodnia, ale nikt
z receuzentów podjąć jei nie umiał

Postarajmy się uzupeinić ich re-
cenzje i przystąpimy do treści utwo-
ru,

Tewat wzięia autorFa 7 niewy-
czerpainego, zdaje się, w dzisiejszych
czasach źródła niezaspokojonej w le-
śalnem małżeństwie erotyki. zaś roz-
wija go w środowisku lotniczem. „Za
lotnicy niebiescy” to pięcit. bohate-
rów lotników, w różnych szarżach,
zakochanych ze wzajemnością w żo-
nie lekarza. przydzielonego do tegoż
działu obrony narodowej

Lekarz znacznie od żony starszy
(przyczyna tego niedobranego mał-
żeństwa niewyjaśniona) otacza ją

| czułą cpieką ojcowską, a posądzając
o niedorozwój erotyczny, patrzy
|przez palce na 'ej liczne a b!iskie sto
sunki z męskiem otoczeniem, biorąc
je za niewinne rozrywki ruzkapry-
szonej histerycznie żony

Natomiast bohaterka utworu —
żona lvkarza uskarża się na głód ży-
cia. Ale co jest mianowicie istotną
przyczyną tego głodu? jskie aspira-
cje żywi nienasycona natura tej ko-
biety -— nie wiemy do!:ładnie. Au-
torga usiłuje ogólnikami wyjaśnić
nam ten proces psychiczny czyni to
wszakże w sposób zgoła niewystar-
czający.

Głównym bohaterem jest jeden z
owych pięciu „zalotników” rajdziel-
niejszy z nich. kapitan Jastreb, do
którego żywi doktorowa uczucia
„pierwsze* i „prawdziwe”. 7spewnia
go o tem śdy lotnik zjawia się na
scenie po niebezpiecznym locie, aby
wymusić ną ukochanej „łot rekordo-
wy wżwyż* spowiedź z doiychcza-
sowych miłostek, o które ją posą-
dza. \ Zarząd Rady Cent

Tow. Pańaaarnas
_ św. Wincentego 4 Paulo.

Dowiedziawszy się prawdy z wy-
muszonych wyznań, a po rozmowach

ia.

WSO? Krakowa i prowincy'.

KOBIECEJ.
Z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

w Warszawie.
(Od. własn. korespondentki)

 

skiej, J. Buharewicz-Hewelke i Marji

2 akwatinty) Żofji Stank'ewicz z
Warszawy. Artystka ta odznaczona
została przed paru laty najwyższą
nagrodą Tow. Zachęty: dyplomem
honorowym.

Poza tem W. Lisowska įWarsz.j
dała dobrą akwatintę „Las* i Józefa
Krato :hwila-Widymska ze Lwowa
— kolorową akwafortę.
NY hallu, wprost wejścia. rzuca się

w oczy ciekawy w kompozycji i
mocny w rysunku project witrazu
pt. „Odeta“ Marji Łada-Maciągo-
wej z Krakowa.

Zdcbnictwo reprezentowine jest
w tym roku wyłącznie przez kobiety:
Marja Kuleszyna dała obraz Mat-

ki Boskiej Pocieszenia, malowany na
szkle i 2 dekoracyjne talerze, mal.
na porcelanie.
Marja Łaszkiewiczowa z Sosnow-

ca tkaniny, (narzuty) utrzymane w
szarych tonach o dyskretnym ry-
sunku.

Wanda Rudzińska Wypychowa
(z Warszawy) po raz pierwszy wy-
stawia w Zachęcie swoje efektowne
i ładne w. kolorach wyroby cera-
miczne zdobywając  odrezu za-
szczytae wyróżnienie oraz wielu na-
bywców. $

Wreszcie  widzimy  przešliczne
wysoce artystyczne lalki. w strojach
ludowych Janiny Wiasiewiczówny,
(rzeźbiarki z Warszawy). Laleczki
te zamówione są do Ameryki a wy-
obrażają typy ludności poszczegól-
nych dzielnic Polski, :

Žalowač naležy, że brak w tego-
|rocznym Salonie prac wielu wybit-
|nych artystek malarek i rzeźbiarek
zarówno ze stolicy, jak z Wilna,

 
H. M.

niebiescy»
Sztuka A. Pawiikowskiej-Jasnerzewskiej.

przeprowadzonych z kolegami (il-gi
akt), utwierdziwszy się w przekona-
niu, że wszyscy oni optszczali jego
wybrankę dia innych, n.nie' warto-
ściowych kobiet — wpadą nasz ka-
pitan w straszną rozterkę duchową.
szarpie nim bół — ale bynajmniej
nie wywołany uczuciem zazdrości
czy żalu do kochanki — to w prze-
konania autorki byłoby zapewne
zbyt pospołityn: objawem Źródłem
jego cierpienia to pogarda Cla kole-
gów, którzy w swym cyaiźmie i płyt-
kości nie umieli ocenić całej wyższo-
ści duchowej jego kochanki. U tej du
chowej wyższości bohaterki widzo-
wie dowiadują się tylko ed puruczni-
ków, stórzy stwierdzają, że mężczy-
źni wolą głupie kobiety — naiwne
cielęta do których uciesają od me-
tafizycznej erotyki doktorowej i jej
pełnego „człowieczeństwa

Punktem kulminacyjnym utworu,
saomentem, który nam ma wykazać

to sceua w której wyrzuca cna kap.

obojętnosć a nawet
stosunkowanie się do dwuch byłych
współzz.lotników. Katastrota jakiej
padają oni ofiarą, startując w obec-
ności narzeczonych, owych cielątek,
i wyczyniając na ich intencję prze-
dziwne sztuki ;krobatyczne, przej-
inuje do głębi doktorową ale nie
wzrusza wcale Jastreba Gdyby nie
interwencja owego piątego, cichego

cia na oitarzu przyjaźni, doszłoby za
pewne do zerwania pomiędzy ko-
chankami. Ale w ostatniej chwili,
pod wpływem wiadomośc: ze szpita-
la o rzekomej śmierci obu młodych
lotników, w kap. Jastrebie budzą się
'czuciu ludzkie i koleżeńskie. Pogrą
' żonego w bólu wywołaneśo cwą zmy
śloną wiadomością, przywreca do
"swych łask wzruszona kochanka. I
wszysiko dobrze się kończy, gdyż
mąż, doktór, zastawszy żonę w obję-
ciach lotnika przyjmuje propozycję
rozwodu względnie spokojnic, udzie-
la na pożegnanie trochę wskazówek
lekars«ich swej b. żonie a jedynem
jego większem zmartwienien. z tego
obrotu rzeczy, to obawa, że osoba,
z którą wiążą go nielegalne stosunki
miłosne (o tem dowiadujemy się do-
piero w tej chwili) chce natych-
miast sprowadzić się do mieszkania
opuszczonego przez dok:oruwą. Pu-
bliczność przyjmuje całe to p:zedsta-
wienie z wielką rezerwą, Od czasu
do czasu ktoś się zaśmieje ze sposo-
bu w jaki młodzi porucznicy, wy-
cołują się z pod wpływów p.dokto-
rowej — ale przeważnie panuje ci-
sza oczekiwania. Ale ponieważ do
końca nic się właściwie nie dzieje,
więc wychodzimy zawiedzeni a na-
wet zyorszeni, boć trudno pogodzić
się z pomysłem. że droga do „czło-
wieczeństwa”' prowadzi przez alko-
wy różnych pań, skarżących się na
głód życia. Ten zabieg pedagogicz-
my nie zyska sobie aprobaty żadne-
$o, nawet najnowocześniejszego, sy-
stemu wychowawczego — aś spra-
wozdanie nasze, mamy nadzieję, u-
chroni dyrekcję teatru wileńskiego
od wprowadzenia tej sztuki ra scenę
miejscową. M. Godlewska,

74 w Ц .
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Wlolskiej-Berezowskiej (akwatintę).
Zwracają uwagę — jak zawsze”

zresztą — trzy prace (1 akwaforta i

 

ową wyższość psychiki doktorowej,

Jatrebowi i grozi zerwaniem za jego .
niezawistne u-

adoratora, poświęcającego swe uczu- ©
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KRONIKA.
Domy idą z pod młotka licytatora,

Z wystawionych na licytację nie-
ruchomości miejskich zadiużonych
w Wileńskim Banku Ziemskim i dom
br-ci Szejniuków przy ul. Mostowej
i Wileńskiej nabył Bank Polski za
sumę 200 tys. złotych, zaś pozosta-

Rolnicy z Wileńszczyzny

łe trzy inne domy przy W. Pohu
lance, Mickiewicza i Wielkiej nabyły
osoby prywatne. Tymczasowy komi
tet litewski od kupna dwóch ka-
mienic odstąpił.

domagają się prze-
dłużenia moratorjum.

„Sfery rolnicze Wileńszczyzny zło-
żyły obszerny memorjal wiadzom
centralnym, domagając się przedłu-
żenia moratorjum dla długów hipo"
tecznych. Petycję swoją motywują
pogorszeniem się konjunktury w
dziedzinie rolnictwa, niską wartościę
piocow rolnych i pogiębiającym się
hiyzysem gospodarczym.

Stery rolaicze domagają się prze
dłuzeniu moratorjum jeszcze na ro:
z tem, by ostatni termin jego Upiy
wał nie 1 października r. b., ice

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Początkowo dość pozoduie. Po-

tem wzrost zachmurzenia aż do opa-

dów, począwszy od za:hod:: kraju.

Nocą przymrozki, silniesze na po-

łudniowym wschodzie. We dnie

tempe.atura naogół kilka stopni po-,

zera. Wmiarkowsne wiatrywyżej
z kierunków południowych. W: gó-.

rach możliwy wiatr halny.
DYŻURY APIEK,

Dziś w mocy dyżurują następujące:
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i

Chrościckiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

* oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

; Z MIASTA.
— Właściciele autobusów Za-

miejskich zagrożeni. Juiro wyjeż-
aża z Wilna do Warszawy delegacja
wiaścicieli autobusów  zamiejskich.

Delegacja będzie czyniła u miaro-

dajnych władz starania © sprolon-

gowznie terminu wprowadzenia w
życie ustawy o ruchu koncesyjnym,

ktora, jak wiadomo, ma wejść w
życie z dniem 18 kwietnia r. b.
— Organizacja kuchni dia naj:

uboższycn naszego miasta. Ar-

chiaiecezjalny Związek Towarzystw

Doproczyanuści „Caritas* rozpoczął

organizację kuchni dia najuboższych

naszego miasta w murach Konwen-

tu O. O. Bonifratrów przy placu

Napoleona.
Roboty remontowe i instalacyjne

prowadzone są w tempie przyśpie

szonem.
Kuchnia ma być uruchomiona w

święto N. P. M. Gromnicznej w dniu

2 lutego roku bieżącego.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prowadzone obecnie robo-

ty na Antokoiu przy umacnianiu
brzegów Wilji I cbaiżeniu wzniesie-

nia na ul. T. Kościuszki (Koio boi-

ska 6 p. Leg.) zostana wkrótce roz-

szeizone, Bardzo możliwe, że w

przyszłym tygodniu zostanie Zwię

kszona i to dość znacznie, ilość

bezrobotnych zatrudnianych, na

tych robotach.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Wysiedlanie żebrasów Za-

miejscowych. Wiadze policyjne о-

trzymały nakaz usuwania żebraków

zamiejscowych, przybywających do

Wilna Zebracy tacy będą wysyłani

etapami do miejsc zamieszkania,

— Ošwietlanie klatek schodo-

wych, We wszystkich posesjach w

śródmieściu policja sprawłza obec-

nie stan oświetlenia klatek schodo-

wych.  Winnych niedostatecznego

R
Z
E

oświetlania klatek schodowych wla-|

dze administracyjne pociągać będą

do surowej odpowiedzialnosci kar-

nej.
— Prolongata pozwolenia na

broń, Starostwo Grodzkie podaje do

wiadomości, że osoby, posiadające

zielone książeczki na p.siadanie

PZUZNAKKIZOYDOT NATEOKRE

DZIŚ!

Ognista, czarnooka Ciaudette

C00LBER Tolšni I oczaru-

+ —  TEATR - KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

Pun

  

1 listopada 1935_r.
„Pizy okazji musimy podkreślić,

iż roioictiwo na Wileńszczyźnie wsku-
tek nieurodzaju, gradobiciai innyct
klęsk zywioiowych oraz katastrofel-
aego spadku cen na wszystkie pio

dy
uemal bez wyjścia sytuacji, pizy
zem zadłużenie hipoteczne poOSie
dości ziemskich i rolnych na tere
ie Wileńszczyzny wynosi z górą
U0 mil. złotych, nie licząc ianych
uiugÓw.

 

broni palnej, których termin waż-
ności wygasa z dniem 28 lutego r. b.

rolae—zaalazio się w ciężkiej;

DZIENNIK MIL
 

Jak się dowiadujemy, niebawem
ma być przeprowadzora
dotychczasowych opłat pocztowych

opłat telegralicznych i teiefonicz-
nych. Władze pocztowe. biorąc mia-
jnowicie pod uwagę obecny sian go-
jspodarczy kraju opracowały już
projekt dość zńacznych obniżek
opłat cd listów zwyczainycn i eks-
presowych oraz opłat za rozmowy
telefoniczne.

Obniżka za pierwsze 3 minuty
rozmowy ma być nieznaczna, nato-

— Zebranie T-wa Łyżwiarskiego
| odbędzie się w lokalu na 'lizgawce
| Parku Sportowego Młodzieży Szkol-
nej w dniu 21 bm. (niedzieia) o gaz

|dzinie 12 w poł.
Żebranie Tow. Szachowego

odbędzie się w sobotę dn. 20 b. m.
|o godz 6 wiecz w lokaiu towarzy-
stwa.

ODCZYTY.
— Chrześcijański Uniwersytet Ro-

botniczy. Dziś o godzinie 7 wiecz., w świetlicy Chrześcijańt.kiego Uni-
wersytetu Robotniczego, u! Metro-

 

od listów oraz rewizja wysokości|

muszą przed tym terminen złożyć golitalna 1, LI p., zostanie wygłoszo-
podania w Starostwie Urodzziem — ny przez p. Henryka Chnieiewskie-

okienko Nr. 1, o prolongatę ważno- so odczyt dyskusyjny „ t. ,lndje
ści zezwoleń, ||| ch „ | Angielskie". — Na powyższy odczyt

Starostwo Grodzkie podaje do Ch,U.R zaprasza szerowie warstwy

wiadomości, że peienci, któizy zło-” pracujące.

żyli w czasie do dnia 13 bm w Sta- SPRAWY AKADEMICKIE,
rostwie Grodzkiem podania oprze: | — Zebranie Akademickiego Koła

|diużenie im zezwolen na posiadanie Misyjnego odbędzie si; w lokalu

„i noszenie broni palnej, iaogą w go- IKoła (Wielka 64) dnia /1 bm. Ze-
|dzinach urzędowych zgłosic się do branie będzie poprzedzone Mszą
Starostwa w celu otrzymanie tychże |św, w Kaplicy o godz. 9-ej.

RZĘSISTE OKLASKI = v

zezwoleń. г

— zakończenie przeglądu do-
rożek końnyci, odbywającego się
od 7 b. m. ma iyaku kaiwaryjskim,
nastąpiio wczorej.

Zbadanych «ustało około
pojazaow.

SPRAWY PODATKOWE.

— Podatek iokalowy ma 1. 1954.

Wobe* przejęcia przez lzbę Skarbo-

wą od Magistratu m. Wilra egze-

kucji zodatków obecnie już nakazy

rok 1934 rozsyiają urzędy si.arbowe,

a nie samorząd, jak byto dotych-

czas,
Urzędy skarbowe w 1akazach

tych podają tyiko ogólną sumę po-

datku. Piatnik więc sam musi tę

kwotę podzielić na 4 (cztery kwar-

taty) i ratami wpłacać.

Niesprawdzona — pogłoska.

Wczoraj rozeszią się wśród sterku-

pieckich pogłoska, jakoby proto-

kóły, sporządzone przeż Justrato-

rów urzędów skarbowych za niewy-

kupienie w terminie świadec!iw prze-

|mysłowych, względnie wykupienie

|niewłaściwych kategoryj tych šwia-

|dectw. jeżeli to dokonane zostało

|przez 15 b. m. — ministerstwo za-

|mierza anulować.
Z ZYCIA STOWARZYSZEN.

— Z Koła Pań Ratowania bazy-

fiki Wiłeńskiej. Dnia 16 bmi w Sek-

leji Finansowej Komitetu zosiała ro-

lzegrana broszka i kolezyki Wy-

Igrana padła na Nr. 65, wykupiony

przez p. Kazimierę Bakszewiczową,

która wygrane przedmioty oliarowa-

ła na ratowanie Bazyliki. Zarząd

Koła Pań składa tą droga p Baksze-

| wiczowej najserdeczniejsze „Bóg za-

jpłać”.

 

|. Dnia 18 stycznia r, ©. w dokalu

|Sekcji Finansowej Komitetu— ul.

|Metrorolitalną 1 — odbęczie się

|posiedzenie Zarządu Koła Fań Ko-

|mitetu Ratowania Bazyliki Wileń-

Iskiej. Obecność wszystkich człon-

|kiń Zaxządu jest konieczna

| Wil Oddział Zw. Położnych
|przyjmuje zapisy na kurs Obrony

|Przeciwgazowe: do dnia 1 lulegorb.

w kancelarji Oddziału — Mostowa

25—5, czynnej we wtorki i soboty

|od godz 5 do 7 wiecz. Po skończe”|
„niu kursu, uczestniczkim zostaną

|wydane świadectwa.£ :

je w fiimie

tętniący życiem I praw ją

L is

OSTATKIE 2 DXI. — SZMER PODZIWU zechwyconej publiczności po obejrzeniu fllmu

URWIS HISZPANJI“
kszaniu sie na ekranie NOWOŚCI sezonu DŽWIĘKOWEGO

o „JAS i MALGOSIA" codziennie przy przepełaionych salach.

kasze:
HELIOS 2) WRAY, ROB.

„King-Konga“

Dziś potężne arcydzieło
nowej, produkcji dramat

obyczejowy p t.:

AN
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

  

piainicze na podatek lokaowy na

    

abia Zarow
Najsiiniejsza sensacja dla

„GRZECH JEDNEJ NOCY* (Marie)

ABELLA

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Zarząd Domu Opieki Matki Bożej,

Senatorska 25, składa najserleczuiejsze po-
dziękowanie J. E. Najprz. Ks. Arcybisku-
powi Romualdowi Jałbrzykow:kiemu, J. E.
Ks. Biskupowi Kazimierzowi Michalkiewi-

500 |czowi, Przew. OO. Jezuitom, W. P. Zygm.

|Kuleszy oraz wszystkim tym .sobom, które
'w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
urządzesia „Gwiazdki* naszyim wychowan-

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. przedostatnie przedstawienie

współczesnej komedji angielskiej „Kobieta

i szmaragd".
W. sobotę premjera intsiesującej ko-

| medji satyryczno-społecznej Waltera Ha-

senclevera p. t. „Pan 1 towarzystwa”,

| — Uwagal — Celem udogodnienia Pu-
blicznosci Dyrekcji Teatru Miejskiego na

Pohulance udało się uzyskac u Dyrekcji
* „Tommak'* zgodę, iż od dn. 17. I. br. 3 wo-

'zy — 1, 2, 3 będą zajeżdżały po ukończo-
nem w.dowisku pod teatr na Pohulance,
potem pod Lutnię, a następnie każdy z wo-
zów uda się w swoim kierunku.

— Teatr Muzyczny „Lutnie“. Dziś

barwna operetka Kollo „Maujetta .

— Fewja świąteczna. Niedzie'ne przed-
stawieni. popołudniowe po tenach zniżo-

nych wypełni rewja świąteczna „To dla

was wszystko”.
— Zmiżki do teatru „Lu'nia“. Wyda-

wanie nowych zniżek teatralnych oraz za-

miana starych na nowe odbywa się co-

dziennie w administracji „Lulni” w godz.

10—2 pp. i 7—11 wiecz.
— Bajka dla dzieci w „Lutni”. W nie-

dzielę o godz. 12.30 pp. ujrzymy raz jeszcze

baśń świąteczną „Dziadzio Piernik i Babcia

Bakalja . Ceny zniżone od 25 gr. Wy-

cieczki szkolne korzystają ze specjalnych

ulg biletowych.
Teatr Objazdowy — gra współ

czesną komedję A. Słonimsrieżo „Lekarz

bezdomny” — dziś, 18. l. w Oszmianie, ju-

tro 19. I. w Smorgoniach.
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś (pocz.

seansu o godz. 4) film „Wielka grzesznica“

z Claudette Colbert. Na szenie „Pacjent

z prow'ncji'.

Laikai vanai,DRAiki

PIEKNA CERA TO SKARB,

Piękna cera to skarb dla kobiety. Nie-
|ma bowiem urody bez pięknej cery. Więc

| każda Pani winna dbać o zachowanie tego

| skarbu. Zwłaszcza obecnie, kiedy mroźne

powietrze, wiatr czy słota, «pływają uje-

mnie na cerę, należy ją troskliwie chronić

przed zniszczeniem, stosując pudry i kremy
wybitnie wartościowe.

| Trudno jest zorjentować ię w powodzi

reklamowanych środków kosmetycznych.
Aby wybawić Panie z kłopitu, polecamy

gorąco Krem i Puder Simon, które bez-

spornie udelikatniają i odmładzają cerę

li będą wiernemi sprzymieczeńcami Pań

|w walze z bezlitosnym czasem i szkodli-
|wemi wpływami zmiennej pogody, w obro-

nie cery-skarbu.

 
Wielka Grzesznica

dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki cćźwiękowe.

NA SCENIE: PACJENT z PROWINCJI

Film,

niż

ARMSTRONG
mocnych nerwów.

  

KOLOROWEGO DODATKU RYSUNKOWE:

 

oraz JOEL MC

Film nad filmami, o którym mówi cała War-

szawa. Początek r o. godz. 4-ej 6,
ь '

Toni

Projekt obniżki opłat pocztowych

i telefonicznych.
miast poważnej redukcii isa ulec

obniżka opłata od następnych 3-minutowych |

'10zmów

|  Zniżce mają ulec również opłaty

|abonamentowe za telefony. Zniżka

opłat aboname:towych ma być jed-

nak związana z ograniczeniem kwar-

talnego kontyngentu rozmów do 180

i ustanowieniera osobne opłaty w

kwocie 10 groszy za każda ponad-

kontyngentową rozmowę.

"Ta ostatnia kategorja omawianej

zniżki nie jest jeszcze ostatecznie

przesądzona.
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NADESLANE. |
|  ANNABELLA W KINIE ,CASŁNO”,

! Premjera filmu „Grzech jediiej nocy“

w kinie „Casino“ wywołała wielie zainte-

resowajie wśród publiczność. Wyświetla-

ne jest potężne arcydzieło nowej produkcji,

dramat miłosno-obyczajowy „Marie” czyli|

„Grzech jednej nocy”. Główną rclę kreuje

ulubienica publiczności, znana Annabella,

 

SPORT.
W Rabce odbędą «i:; w  pierw-

„szych dniach lutego międzynarodo-
„we zawody narciarskie o mistrzo-|
|stwo akademickie.

Tegoroczne zawody mają być
zorganizowane wyjątkowo uroczy-
ście. Na starcie staną narciorze sze-
regu puństw, a pierwszy raz w dzie-
-ach sportu akademickieśo starto-
wać będą wilnianie.

Wieński A.Z.S. do :ych zawo-
dów przygotowuje się. Treningi

| Zgłoszenia do zawodów P Z. N.
napływają.

Zayełniają się listy /głoszeń za-
„wodów narciarskich ra odznakę
P2ZN

| Zawody,  crganizowsne przez
IA. Z. S$, odbędą się w nz:fbliższą

A. 2. S. jedzie do Rabki.
odbywają się codziennie. Jest więc
$waraucja, że wyniki będą dobre.

Nadzieją reprezentaca Wiina jest
Starkiewicz Mieczysław, który jako-
by zna'duje się w doskonałei formie
i jeżeli nie przetrenuje się, te w bie-
gu na 18 klm. może być niespo-
dzianka  Ogółam A. Z. S. zgłosił
koło.10 narciarzy, którzy we wto-
rek 30 bm. maja odjechać z Wilna
wprost do Rabki.

į

„Kiedy rozegramy rewanž z Legją?

| Ma do Wilna przyjechać hokejo-
wa drużyna warszawskiej Legji, by
rozegrać z Ogn:skiem emec” rewan-
'żowy. Pierwsze bowiem spotkanie,
'odbyte ubiegłej niedzieli, wilnianie
przegreli 2:1, to też teraz walczyć

Film przez całą swą akoję trzyma widza niedzielę o godz. 10 na Rowach Sa- P<dziemy ostatecznie o zakwalifiko-
w napięciu Smutna jest dola „białych nie-

wolnie” Marie jest ofiarą przeictnej mi-

lłostki, która krótką chwilę zapomnienia

| opłaca gehenną rozpaczy i w końcu włas-

nem życiem. Annabella, rozkoszna, figlar-

|na, roztańczona — w tym filmie gra poraz

pierwszy rolę dramatyczną, ujawniając ol-

brzymią skalę swego niespop-litego talen-

jtu, który stawi ją w tym filmie w jednym

szeregu z największemi tragiczkami ekranu.

Obecni: „Marie”, z czarującą Annabellą,

wyświetla Warszawa z rekordowem powo-

dzeniem przeszło 8 tygodni Z pewnością

iu nas Annabella długo nie zejdzie z ekra-

nu kiną „Casino” i będzie cieszyć się za-

służonem uznaniem publiczności.
Jak się dowiadujemy, pojawienie się

pierwszerzędnych obrazów w linie „Ca-

sino” jest zasługą nowej dyrekcji bowiem

kierownictwo tego kina obecnie spoczywa
'w wytrawnych rękach fachowców, zapo-

, wiadających sprowadzenie  nainowszych

przeboj*w nowej produkcji.

BODOEWRIPYRUSZZP KORSZEASZORZYCAINA

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 18 stycznia 1934 r.

1,06: Czas. Muzyka. 11.50: Paderewski

na (płyty). 12.30: Kom. metecr. 12.35: Po-

ranek szkolny. 15.40: Koncert. 16.10: Audy-
cja dla dzieci. 16.40: „Aktualne zagadnienia
na terenie międzynarodowym” -— odczyt.
16.55: Koncert kameralny. 18.00 , Nasz han-

del zagraniczny” — odczyt. 18.20. Słucho-
wisko. 19.00: „Skrzynka pocztowa”. 19.25:
Odczyt aktualny. 1943: Kom. sportowy.
20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Muzyka lek-
ka. 21.00: Wiersze Marji Czerkawskiej.
22.00: Rozmowa o Wileńskim Instytucie Eu-
ropy Wschodniej. 22.20: Muzyka z płyt.
22.30: Muzyka tan. 23.00: Kom. meteor.
23,05: Koncert symfoniczny (płyty). Słowo
wstępn? prof. M. Józefowicza

Z ZA KOTAR STUDJO.
Mikroion w siedzibie nauki.

Wędrówki mikrofonu wileńskiego mają
na celu chwytanie na gorąco naszego życia
zbiorowego w jego najciekawszych przeja-
wach. W formie djalogów i reportaży wta-
jemnicza się radjosłuchaczy w pracę waż-
niejszych instytucyj lokalnych, zwracając
uwagę ua ich organizację i działalność, W
czwartek o godz. 22 zapoznaniy się z pracą
Wileńskiego Instytutu Europ; Wschodniej,

Odrodzenie Fredry.
Cięty i dowcipny feljetoaista, jeden z

najpopularniejszych dzisiaj w Polsce pisa-
rzy, dr. Tadeusz Boy Żeleński, w przerwie
piątkowego koncertu symfonicznego, czyli
około godz. 21 zajmie się twórczością AL
hr. Fredry, wykazując zawarte w niej nie-
śmiertelne pierwiastki piękna i myśli.

Wczoraj w godzinach porannych

žandarmerja oraz policja śledcza zo-

stały zawiadomione, iż na terenie

koszar pierwszej brygady, ua mie-

szkani» sierżania Laskowskiego do-

konany został napad rabunkowy.

Napastnicy zastawszy w kuchni

szeregowca Filipowicza »bi!. go do

nieprzytomności, poczem w pokoju

sypiałlnym złamali szatę i skradli

stamtąd schowaną gotówkę w wy-

sokoś:i 570 zł.

Jak zeznał doprowrdzcny do
przytomności Filipowicz. napastni-

ków było prawdopodobn'e dwóch.
W, czasie prowadzorego docho-

dzenia policja oraz žandsrmerja po-

wzięły przypuszczenie, że napad ra- 
Kom. w 1 akcie.

zostaną wykona
zadowoleniu

domowę 
Drukiarsia A. Zwierzyśstiego, Silno, Mostowa Na. 4.

 

|pieżyńskich, Start i meta. mieścić

Zgłoszenia do zawodów w dal-
jszym ciągu aż do soboty pizyjmuje

się będą obok schroniska Ośrodka|
W. F. jw

wanie do trzeciej rozgrywk.,
Mecz rewanżowy miat sie odbyć
najbliższą niedzielę, ale, biorąc

ipod uwagę, że Ognisko w iusedzielę
miało grać w Rydze,  wilnia-
nie prosili Legię o przesunięcie ter-

iw hi 0 Jańska 10) minu, co oczywiście zosłaio przy-

idż nod ły «ao wron od king Nu en jednakplyw. w 3oDOLĘ. czasie mecz w Rydze został odwo-

Do zgłoszenia dołączyć trzeba łany i termin 21 b. m. dla Ogniska
wartę lekarską; oraz opłacie wpiso- został wolny, to też do Wzerszawy
we w wysokości 1 zł. 50 gr. Ci,|wyjechał p. prof. Weysennołf, by
stórzy nie posiadają kart zdrowia, zakontraktować Legję na medzielę.

będą mogli je ctrzymać w A. Z. S. Mamy zaten: nadzieję, ze mecz
po ogledzinach lekarskick w sobotę rewansowy odbędzie się 21 b. m,
o godz. 20. |Spotkanie zapowiada się sensacyj-

Organizatorzy zawodów przypo- AŻ i
minają, że w dusu biegów zgłoszenia Szczegóły będą przez nas poda-

(płyty). 11.57: Czas. 12.03: Muzyka tanecz-

 

 

razy w tygodniu
w piątki ryba

23
drób,

w roli głó- zaIa z 3-ch
wnej

je r.

€zeruqąca| skowskiego "31

przyjmowane nie będą, a
spieszmy załatwić niezbędne tormal-
ności, by jaknajliczniej st:nąć na
starcie tych propagandowych za-
wodów. 

Jak nam wiadomo, do z: wodów
niedzi:lnych ma stanąć szereg zna-
nych narciarzy, jak również tych,
którzy dopiero teraz .ozpaczynają
swoją „karjerę' sportową.
W zawodach tych nie pobiegną

jednak ci zawodnicy, którzy wyzna-
czeni zostali do reprezentacji na
wyjazi do Rygi.

t

W związku z ujawnieniem przez
dyrekcję kolejową  stałszcwanego
świadectwa państwowej szkoły prze-
mysłowo-handlowej imienia E. Umo-
chowskiej, wydane na imię Antoniny

Połońskiej, prokurator
rejonu osobiście przeprowadził re-
wizję w jednym z urzędow państwo-
wych.
W rezultacie rewizji pod zarzu-

tem udziału w słałszowaniu wspo-
mnianego świadectwa ares:towany
został urzędnik Józef Mi:chalski 

Symulacja napadu rabunkowego na terenie
koszar.

bunkowy mógł być symulowany.
| Istotnie, jak się późmej ckazało,
przypuszczenie to było słusznem.

| W czasie krzyżowych pytań Fili-
powicz przyznał się że napad symu-
lował.

Najpierw wykradł pieniądze, któ-
re schował w piwnicy, a rastępnie
sam siebie cięzko zranił, pozorując
napad rabunkowy.

; Filipowicza osadzono w więzie-
niu.
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzione mieszkanie. [Do miesz-

kania Wróblowej Jadwigi (Wielka 27) w

różną garderobę damską i męską, oraz

dniu 15 b. m. dostali się złodziej. i skradli

bieliznę, łącznej wartości 1.000 zł.

 

ne artystycznie | ku zupełnemu

 

szenia do Admin. „Dz.
Wil." pod „Rządca”.

2088—1
уе

UL. Sie- Młoda
m. 4.! panna poszukuje posady

20209 | służącej (do wszystkie”
go) Umie dobrze goto-
wać. Krótewska 6 m. 7.

2086—0

@64 Ww. z.

więc

Fałszerstwo Świadectw Szkolnych.

pierwszego ,

oraz Antonina Votoūska i jej siostra.

Mieszkanie do wynzję-
cia 4 pokoje przy Za-

   

Smiatowska
przeprowadziła się

Ba ul. Orzeszkowej 3—12

tamże gabinet kosmety!
my, usuwa

dawki,kurzajki i wąśry.вО

ne w sposób wyczerpujący.
„Kursy łyżwiarskie,

Kierownictwc  ślizgawki parku
sportowego, dbając o propagandę
sportu łyżwiarskiego i o jego po-
ziom, postanowiło zorganizywać w
dniach 22 b. m. do 1. Ji w godzi-
nach od 13 do 15 oraz od 19 do 21
kurs jazdy figurowej dia p:ń i pa-
nów.

Kursy prowadzone >ęd4 przez
znanego łyżwiarza, dyp!om: wanego
„instruktora  Eugenjusza  Olszew-
_ skiego

Žapisy przyimuje kancelsrja šli-
zgawki 
Wszystkich aresztowanych osadzono
w areszcie.

Dalsze dochodzenie w toxu.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgje 123,75 —124,06— 123,44.  Holandja
357,60—358,50—356,70. Londyn 28,12—28,26
--21,98. Nowy Jork 5,48—5,5i—34,15. Nowy
Jork kabel 5,51—5,54—5,48. Paryz 34,89—
31,98—34,80. Praga 26,43 — 2649—26,37.
Sztokhoim  145,15—145,90—114,40.  Szwaj-
carja 172,17—172,60—171,74

{ Papiery procentowe: Pożyczka konwer-
syjna 5,50. Dolarówka 51—5i,13—51. Sta-
bilizacyjna 57—57,25—56,88 i drcbne: 57,50
-—51,75. 8 proc. L. Z. warszawskie 51,25—

Akcje: Bank Polski 85,50—85  Lilpop
10,50. Starachowice 10,20—1U,30.

Dolar: 5,50—5,48.
Rubel — 4,62 (piątki), 405 (aziesiątki).
Pożyczki polskie w Nuwym Jorku:

Dillonowska 72'/s.  Stabilizacyjna 91,75.
Warszawska 55. Śląska 53,25.

GIEŁDA. ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 17. L 1934 r.
Za `00 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto I stand. 15,50,

Owies zadeszczony 12,75. Mąka pszenna
4/0 A luks. 35—37,37*/+. Mąka żytnia 55
proc. 25,25—25,50. Siemię lniane 37,22.

Cenv orjentacyjne: Żyto .I stand. 14,50
--14,90. Pszenica zbier. 21—22. Jęczm. na
kaszę zbier. 14,25—14,50. Owies stand
13,25—13,50. Mąka żytnia 65 proc. 20,50—
21,50, <itkowa 17—17,50, raz.wa 18—18,50.
Otręby żytnie 10,25—10,50, pszesne grube
13—13,50, cienkie 10,75—11, jęczmienne
9--9,25. Kasza grycz. 1/1 palona 45, kasza
gr. 1/2 pal 43, perłowa (pęcak) Nr. 2 25,
Nr. 3 -— 31, owsiana 45. Kasza grycz. 1/1
biała 42. Gryka zbier. 19,75—20. Siano
4,75—5. Słoma 3,50—3,75.

Len bez zmian.

 

 
 

(wadze Wielebnego Duthowieńsiwa| jegomatessrenoem|, oowEzskromnem

Podaję do wiadomości Księży Proboszczów year Posia- M. BRZEZINA
1 rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty| Sm b. poważne reko- jmaj »
kościelne, rzeźbiarskie, malarskie, architektoniez=| M*R4a5]6- Kasztanowa 4 | Fr I ai аауаа
ne, a mianowicie: figury, ołtarze, ambony, feretro- m. 18. Tamże do sprze- Tom z sh 2

ny, stacje męki Pańskiej. Reparuję, restauruję, homyk saa zr deminzr al Grod nd
odświeżam figury I t. pod. kozatka | inne rzeczy, 27 Ч z |03096,

Powyższe roboty mogą być wykonane z gip- —2 gr. > Z 2
su, drzewa, kamienia, cementu, stluku. Č———-7020707:

Moja diugoletnia praktyka w zakresie rzeź: Mieszkania
ЫагеК!сп, malarskim I zdobniętwa kościelaego da- ipokoje GREE
je zupełną gwarancję, iż powierzone mi roboty  

DRUKINOWORYTTO krecie Konarskiego 29.

Ostrobramska 22 m. 15. ni PILNE:
Pokój BILETY

Lupe sus ce.|BĘ Hwnzrrowa
Spieszęle zobaczyć. 1 R ÓŻNE | | PRACA | SRA > BROSZURY м

iiооUD AFISZE
Gale: Ody ENETGCZ | WMR R WYKONYWA

wiek.Mapać,- ssmsacyjniejszy my 7 wieloletnia prakiy. |] AKUSZERKI | DRUKARNIA
„Kin- Korg". W rol. gł twami, poszukuje posady ч

GREA. x mejąiku.Laskawozglo-||| AKUSZERKA || ТИПЕНТИЗННЕНЮ
Mostowa ul. Mr.1.

Tełafon 12-44.

CENY NISKIE

KOMA

Mickiewicza)
о5-
bro  

Odpowiedzialay Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ

 

 


