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[ | daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

smocze SKUtki kryzysu rolniczego.
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I najwyższe oprocentowanie
zużytkowuje wkłacy z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ałe Służymy także

i sprawie publicznej.
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Chcąc skutecznie przeprowadzić reklamę

w Wschodniej Małopolsce
należy adresować tylko;

Kurier Lwowski
 

 

1
3
8
0
5

  

ALP

Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna wdni powszednie od 9 do 20-ej,
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Dziennik Ustaw.
£] WARSZAWA (Pat.) (kazały sie
numery 102 i 103 Dziennika staw,
w których ogłoszone zostało rozpo-
rządzenie, wprowadzające w życie
ustawę © ubezpieczeniu społecz-
nem.

Nowy rokna Zamku.
Dorocznym zwyczajem w dniu

Nowego Roku p. Prezydent Rzeczy-
pospolitej przyjmował na Zamku ży-
czenia noworoczne od korpusu dy-
plomatycznego. Imieniem dyploma-
tów akredytowanych w Warszawie
przemówił J. E. ks. arcybiskup Mar-
maggi. Wspomniał on o „ciężkiem i
niepokojącem dziedzictwie' czasów
naszych: o problemie wojennym i fi:
nansowym. Wyraził przekonanie,
że mimo wszystko jednak rozum
ludzki, a nie siła, utrzymuje się u
podłoża rozbieżności i pragnienie
zgody i pokoju zdobywa sobie stop-
niowo przewagę w umysłach wyso-
kich kontrahendów*,

Przedłużenie rekewań
połsko-niemieckich.

Zakończenie trwających od
dwóch miesięcy rokowań gospodar-
czych z Rzeszą niemiecką w spra-
wach celnych spodziewane jest do-
piero w drugiej połowie stycznia ro-
ku nadchodzącego. Naskutek przed-
łużenia się tych rozmów konieczne
się stało przedłużenie po raz Piąty
czasowego porozumienia w sprawie
niewydawania nowych ograniczeń
importowych. Prowizorjum to spro-
longowane zostaje do dnia 15 stycz-
nit roku 1934, )

Litwidacja Sądu Apelacyjnego
w Toruniu.

Z dn. 1 stycznia nastąpiła osta-
ieczna- likwidacja Sądu Apelacyjn
$o w Toruniu. Do Poznania prze-
chodzi 10 sędziów z dr. Waszniew-
skim na czele oraz 14 urzędników.

Lauretka państwowej
nagrody literackiej.

W sobotę w południe odbyło się
w Warszawie posiedzenie jury pań-
stwowej nagrody litereckiej. Dą-
browska otrzymała 5 głosów, Wie-
rzyński 3, Iłłakowiczówna 2  Nal-
kowska i Parandowski po jednym.
Nagroda w kwocie 7 tys. zł. przy-
padłą Marji Dąbrowskiej za powieść
„Dnie i noce”.

Pogorszenie stanu zdrowia
L. Solskiego.

W stanie zdrowia znakomitego
artysty dyrektora Teatru Narodo-
wego Ludwika Solskiego zaszło po-
nowne pogorszenie skutkiem drugie-
go ataku. Według orzeczenia leka-
rzy, chory musi przez kilka tygodni
pozostać w łóżku.
aa]

Luytajdie 1. prentmernjcie!
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilastrowany „igtracja Polska”.
do nebycia we wszystkich kioskach

 

„Niemcy I Japonja dążą do nowego podziału światu”,
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! granic — to niechybną wojna. Kto
iest za rewizją granic —
giem pokoju.

Któreż z państw stanowiących wo
jenny blok centralny domaga się dziś
rewizji?

Jeżeli chodzi o Austrję, to ta,
zdaje się dość szczerze pogodziłą się
ze swoim. losem, który sama sobie
zgotowała i ze swemi granicami.

| Bułgarja ostatniemi czasy nawią-
załą stosunki z Jugosławią i Rumu-

sów odwetowych.
Turcja, z gruntu przeksziałcona,

poszła swoją drogą, stała sę państ-
wem azjatyckiem, przynajmniej co
do położenia geograficznego.

Głównym czynnikiem rewizji są
sprusaczone Niemczy, którym z ca-
łej duszy sekundują Węgrzy

Pomijamy tu rolę Włoch które
ze wzślędów bardzo krótkowzrocz-
uej w tym wypadku polityki popiera-
ją wprawdzie rewizjonistyczne zaku-
sy Niemiec i Węgier, osobiście jed-
nak nie są w tem zainteresowane.

O ile rewizjonistyczne dążności
Niemiec zagrażają w pierwszej linji
Polsce a także Francji, o tyle Wę-
śry stanowią niebezpieczeństwo dla
Małej Ententy, w pierwszym zaś rzę
dzie dla Czechosłowacji.

Ponieważ nasz polski interes z
natury rzeczy najściślej związany
;est z interesami Małej Ententy z dru
giej zaś ARA nieulega watpliwości,
że Węgry pójdą ręka w ręką z Niem-
cami — nie od rzeczy będzie poznać
bliżej walory wojenne Węgier,

Na ten temat ogłasza praska
„Centropress” bardzo ciekawy wy-
„wiad swego współpracownika z pew

g„Dym generałem czechosłowackim w
jczynnej służbie, który poniżej przy-
taczamy:

Naprzód coś o szlachcie.
— Muszę zacząć od szlachty wę-

gierskiej — mówił generał lekko rzu-
ciwszy okiem na kartę Europy środ-
kowej, zajmującej większą część
ściany naprzeciw jego biurka, — ale
jeżeli o szłachcie węgierskiej mówi-
my z wojskowego punktu widzenia,
to należy przypomnieć sobie, że Ma-
dziarzy to stary naród mongolski,
którego wodzowie, starzy jeńcy
zachowali w swej krwi dotychczas
wszystkie własności mongolskich na-
czelników na koniach, Wie pan, mon
golska taktyka to rzecz ciekawa a w
swej istocie i nowoczesna. Mongol-
ska taktyka, to jeden z przejawów
celowego myślenia wojskowego, je-
den z tych przejawów, jakiego jeste-
śmy rzadko świadkami w ciągu ty-
siącleci.
Generał wziął ołówek, rzucił prze-

de mnie arkusz papieru naniem na-
kreśli najpierw półkole, potem kilka
kwadracików a wreszcie za nimi w
trzeciej linji wielki prostokąt
— Tu ten łuk to straże przednie,

wywiadowcze. Starzy Mongoli nazy-
wali to „Rano psiego szczeniaka”.
Ta druga linja szersza, to były eska-
drony, przedwojenne.  Nazywali to
„Dzień podpory”. A wreszcie tu ten
prostokąt to główna siła „wieczór
2druzgotania“. Główna ta siła zorga
nizowana została według wszelkich
prawideł zaopatrywania, brano pod
uwagę celowość ciężarów, tak samo
iak obecnie bierze się pod uwagę w
zaopatrywaniu przemysi, komunika-

nją i, jak się zdaje, wyrzeka się pla-!

"MOSKWA. (Pat). Prasa sowiec- porządkować sobie narazie gospo- | ponja rozpoczęły walkę o nowy po-
ł w noworocznych numerach oma-

wia sytuację międzynarodową.
| (IW „Izwiestjach” Radek pod tyt.:
‚ Przygotowanie do walki o nowy

odział świata” zestawia dążenia
aponji i Niemiec, twierdząc że oba

te państwa dążą do zachwiania o-
ewy nokacji seni w
świecie polityczn , każde w dzie-
dzinie bezpośrednię obchodzących
je problematów. __ Niemcy praśną
zachwiać kompleks wersalski, Ja-
ponja — kompleks Pacyfiku, dążączarązem do zerwanją stosunków po-
między Niemcami a ZSRR. Autor
stawia Pacyfik, Ren ; Wisłę na jed-
nejpłaszczyźnie strątegoczno - poli-
tycznej, twierdząc ną zasadzie cytat
z prasy niemieckiej, żę Niemcy prag-ną wykorzystać zainteresowania
mocarstw. na Dalekim Wschodzie,
aby wzmocnić swą pozycję wobec

, Francji i jej sprzymierzeńców.
Radek omawia następnie niemiec-

ki program Mitteleuropy, który u-|
ważą za zasadniczy program hitle-|
rowskich Niemiec, pragnących pod-'

 
|wstąpieniu ZSRR do Ligi Narodów.

: 4 В : Р : : ję, Tu był to system dwóch koni.darczo, a następnie politycznie sze-|dział świata, skierowany przeciwko |CJę Dyi | stem, „KO
regi państw europejskich. Politycz- | interesom ZSRR, Francji, Polski, Jednym js Veisvak, Šai Š
nie program ten należy, zdaniem|Małej Ententy, państw bałtyckich, śnie wszystko co potrzebne do walki Radka, wważać za wymierzony za-|Chin i Stanów Zjednoczonych. Na-|i dla życia. : Ana :
równo przeciwko Francji, która w|dzieje niektórych polityków anglo- M; zn ij wpaims, Krkos
razie jego realizacji straciłaby sprzy- saskich na možliwošė lokalizacji ,Mongoli byti oryginalnymi. Mongoli,

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z sdneszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

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. Terminy

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

Wegrzy jako żołnierze.
Rewizją traktatów pokojowych ju swych ludzi. Dopiero potem rzu- bawiła aljancka komisja kontrolna, a

gdzie mieli już swój|więc do mają 1927 r. l w tym cza-
ten jest wro oddany żywioł. Proszę przypomniećIsie Węgrzy potrafili ukryc znaczną

cali się na kraj,

sobie Dżingischana, Trzeba również
powiedzieć, że i w innych kierun-
kach ekspansji Mongoli byli nowocze

| Węgrzy 2
śnie dojrzali, Mieli wspaniale zorga-
nizowaną służbę wywiadowczą, do-
skonałą propagandę, umieli wyda-
wać wiadomości, któremi, przeciw-
nika dobijali, doskonale też potrafili
podrywać zdolność bojową przeciw-
nika. Możemy powiedzieć, że Mon-
goli są szczytem wiedzy wojskowej
w danem otoczeniu i danych warun-
kach.
A obecnie skok do szlaciity wę-

gierskiej, skok tylko przejściowy.
— Węgierska szlachta posiada

właśnie te własności mongolskich na
czelników konnych. Proszę zwrócić
uwagę na  kawaleryjskiego ducha,
który n. p. przejawia się w sposobie
wypowiadania wojny. Jest to nie-
odpowiedzialna husarska polityka
węgierskiej szlachty, która właśnie
decydowała i wpływała i na Austrję,
Kawalerja, lekka szybkość  ryzy-
kowność, napad i cofanie się wtył;
kawalerji nie chodzi o utrzymanie i
utrwalenia pozycyj, jak n. p. piecho-
ta. Zdaje mi się, że caią węgierska
polityka w gruncie rzeczy nie jest ni-
czego innem, jak tylko kawalerją.

Opisałem panu sposób węgier-
skiego postępowania. To „rano psie-
go szczekania” porównałbym z hała-
sem, jaki wywofują opłacani studen-
ci na obcych uniwersytetach Mam
na myśli wszystko to drobne, napo-
zór niewinne zaniepokajanie i zatru-
wanie. „Dzień podpory to kampanja
poważniejszego gatunku, akcja Beth-
lena w Londynie, międzynarodowa,
świadoma celu propagaróa fachowo
zorganizowana. A wieczór zdruzgo-
tania?" To będzie masowy atak, któ-
rego jednak nie przedsięwezmą Wę-
śrzy sami, Oni będą czekać aż atak
przedsięweźmie ktoś inny, aby do-
iączyć się do nich przeciwko tej gru-
pie, do której wrogo są usposobione.

Tu generał zatrzymał się. Przy-
pomniał sobie ciekawy fakt histo-
ryczny,
— Węgrzy przed tysiacem lat po-

bici zostali pod Veuziers i Terronem.
A właśnie tam brygada czechoslo-
wacka odparła napór „wieczora zdru
zgotania“, wyprowokowanego przez
Węgrów, napór Niemców.

Węgrzy bez błękitnej krwi.
— To wszystko nie odnosi się do o-

gółu ludności węgierskiej, do wszyst-
kich tych, którzy ciężar wojny niosą
na swych barkach. Wielki napływ
słowiańskiej krwi zmienił zupełnie
charakter Węgrów. To nie są ludzie
na podobieństwo szlachty. Są skrom-
ni, cierpliwi, poddańczo niosą ciężar
i spełniają zadania zgóry podyktowa
ne, kochają swoją ziemię i są jej od-
dani. To mówię o szeregowych żoł-
nierzach, o tych, którzy „robią* woj-
nę, którym wojna daje się we znaki.
Coś innego to dwie warstwy, na któ-
re trzeba w tym związku zwrócić u-
wagę, chociaż o tem niechętnie mó-
wiłbym obszernie: podoficerowie, ka
sta wśród ołicerów, przeważnie szla-
checkiego pochodzenia, jeżeli już nie
rodowego to z aspiracji i myślenia i
wśród szeregowych żołnierzy z ludu,
po których stronie są me sympatje.
Oprócz podoficerów w militarystycz
nej dziedzinie życia węgierskiego
wielką a myślę i najlepszą rolę od-
śrywają węgierscy żandarmi.

Stan armji i jej organizacja. — Na zewnątrz Węgrzy przynaj-
mierzeńców, jak i przeciwko Związ- |konfliktów w sensie możliwości za- |nie napadali krajów najpierwwoj- mniej formalnie zachowały pozory,

jskowo, przeciwnie zapuszczali sieci
tajpierw rolnicze, wysyłeiąc do kra-

kowi Sowieckiemu, |chowania neutralności przez które-
Taktyka Niemiec w sprawie do-|gokolwiek z mocarstw, autor uważa |

zbrojenia stanowi dosłowne wykona-|za płonne twierdzą, że każda „wojna
nie dyrektyw listu otwartegoHitlera | wcześniej, czy później stanie się;
do von Papena z listopada 1932 r. |powszechną.
Radek konkluduje, że Niemcy i Ja- Min ye

 

RZYM. (Pat). Agencja Stefani o-
głasza następujący komunikat:

W. miarodajnych kołach Włoch,
jak zresztą i w innych krajach ocze-
kuje się z dużem zainteresowaniem

02 e y 05 2pi! ( 0 UJ p wizyty sir Johna Simona w Rzymi
,Chociaż wizyta ta nie ma Chiroktstu

MOSKWA (Pat), W moskiew- oświadczając, że ewentualność taka oficjalnego, jest jednakże oczywiste,
skich kołach politycznych krążą |nie jest bynajmniejwyłączona. Wi že w rozmowach, jakie sir John Si-
uporczywe pogłoski o oczkiwanem |isnej wiadomości, ostatnie enuncja- mon odbędzie z premjerem Miussoli-
podobno już w najbliższym czasie |cje premjera Mołotowa i komisarza nim będą musiały być poruszone

Liwinowa należy rozumieć jedynie dwa najpilniejsze zagadnienia chwili
Sowieckie czynniki oficjalne, z w sensie gotowości dowspółpracy zobecnej, a mianowicie sprawa roz-
tywane przez korespondenta PAT, Ligą Narodów, bez formalnego przy- brojenia oraz ewentualna reforma
wiadomościom tym nie zaprzeczyły, stąpienia do Ligi. Ligi Narodów. Możliwe jest, żę rząd

  

|

ie.| cji genewskiej,

że ograniczyły rozbudowę armji, Ale
to było do czasu, kiedy na Węgrzech

 

_Wizyta John Simona w Rzymie.
włoski przedstawi swój pogląd na
oba te zagadnienia dla jaśniejszego
postawienia sprawy i ustalenia wza-
jemnych pozycyj. Zarówno Anglia,
jak i Włochy od początku konferen-

to jest od lutego
1932 do chwili obecnej rozwijały
działalność, zmierzającą do uzgod-
nienia rozbieżnych punktów widze-
nia celem osiągnięcia minimum poro-
zumienia i współpracy, jakie nie
zbędne jest dla odbudowy gospodar-
czej i stabilizacji życia politycznego
Europy.

  

   
część swych sił zbrojnych poza ra-
mami armji, w formacjach, które na-
zwano „zbrojnemi oddziałami”. Do
tych zaliczyć należy straż celną i
rzeczną, policję państwową, żandar-
merję i podobne iormacje. Oprócz te
go Węgrzy uzupełniali swą armję -li-
cznie  napływającymi ocatnikami,
którzy byli pobierani do służby
wojskowej. Kiedy atuncka komisja
koniorlna opuściła Węgry, niogli Wę
grzy zbroić się według upodobania.
Już w roku 1929 przedsięwzięto
$runtowną reorganizację siły zbroj-
nej. Zarobkowa armja ochotnicza zo-
stała zniesiona i zaprowadzono pow-
szechny obowiązek służby wojsko-
wej. Reorganizacja ukończona zosta-
ła w roku 1932. W ciągu tych czte-
rech lat Węgrzy podwoiły stan ar-
tylerjij i inne oddziały techniczne,
rozbudowały specjalne formacje i
lotnictwo. W) ten sposób via tacti
przeprowadzono rewizję tych arty-
kułów traktatu pokojowego, które
mówiły o ograniczeniu siły zbrojnej
a które pozwalały Węgrzom trzymać
35.000 żołnierzy. Dzisiejsza armja wę
gierska liczy dwa razy tyle żołnie-
rzy, 70.000 i stale jest nzupełniana.
A uzbrojona jest lepiej od armji
państw sąsiednich.
— Jak zorganizowana jest armja

węgierska?

— Węgierską siłę zbrojną tworzy
jjedna armja honwedów, dalej zbroj-
ne formacje a wreszcie organizacje
uzbrojone, które podlegają pod róż-
ne resorsy administracji państwowej.
Takie nazwy, pod któremi ukrywa
się część armji są znane. Niektórzy
niewtajemniczeni mogliby przypusz-
czač, że chodzi tylko o jaki subod-
działy. Tem da się też objaśnić fakt,
że węgierską mieszana brygada ma
większy stan liczbowy, niż dywizja
państw sąsiednich.

Wszystkie jednostki utrzymywa-
ne są w komplecie. Jak już powie-
działem do siły zbrojnej należą
wszystkie uzbrojone oddziały jak
straż graniczna i rzeczna, ukryte woj
skowe formacje żandarmerji i poli-
cji. Oddziały te również są uzupeł-
niane, uzbrajane i szkolone jako re-
gularna armja honwedów. Na przy-
kład taka straż graniczna jest w do- |
słownem tego słowa znaczeniu pie-
chotą kresową. Oddziały te pod każ-
dym wśzlędem podlegają dowódcom
brygad mieszanych. Przypatrzmy się
n. p. organizacji węgierskiej straży
rzecznej: !

1. flota na Dunaju składająca się
z 15 jednostek, z czego jest 10 stat-
ków pancernych. Flota ta posiada 24
dział i mnóstwo kulomiotów,

2. oddział przeciwsamolotowy a
trzech baterjach, '

3. oddział saperów.
Do oddziałów žandarmeryjnych

zaliczyć należy również 7 eskadro-
nów kawaleryjskich, które stanowią
właściwie kawalerję brygady. W for-
macjach policji państwowej są nato-
miast ukryte oddziały samochodów
pancernych, podwajające honwedską
siłę atakującą, dalej policja państ-
wowa posiada specjalny pułk kole-
jowy i szereg innych. Więgierskie lot-
rictwo wprawdzie formalnie podlega
ministerstwu handlu, ma niby obli-
cze cywilne, ale w rzeczywistości po
siada tylko 10 jednostek komunika-
cyjnych a przeszło dwieście samolo-
tów wojskowych. Personel instruk-
torski w lotnictwie węgierskim sta-
nowią lotnicy włoscy. Węgry posia-
dają dziesięć stałych lotnisk, z któ-
rych trzy urządzone są dla całego
pułku lotniczego. į
— Jeżeli chodzi o dysklokację

armji węgierskiej, to orjentowana
jest zwłaszcza przeciw  Czėchosto-
wacji i Jugosławji. Uzbrojenie jest
iednolite i nowoczesne. W. latach
1924 - 1932 wybudowany został prze
mysł wojenny, który jest wystarcza-
iący do zaopatrywania olbrzymiej
armji. Szkolenie wojskowe jest nadz
wyczaj intensywne i wielką uwagę
poświęca się dorostowi oficerskiemu
i podoficerskiemu. Przy rozbudowie
armji nie uwzględnia się wcale ko-
nieczności oszczędzania ani krytycz-
nej sytuacji gospodarczej państwa.
— A w kim Węgrzy widzą głów-

nego nieprzyjaciela?
— W Czechosłowacji — kończy.

rozmówca,

J e ae +Pas T.
 

   

  



Po zamachu
Zawiedzione nadzieje. — Szybkie postanowienia. — Co będzie dalej?

(Korespondencja własna).

Bukareszt, koniec grudnia.

W kilka godzin po dokonaniu za-

machu na dworcu Sinaja dały się

zauważyć pierwsze skutki i wraże-

nia, jakie zamach wywarł na społe-
czeństwo rumuńskie. Cale spole-
czeństwo rumuńskie skłania się nad
trumną zamordowanego premjera,
okazując głęboki szacunek dla jego
dzieła, dla jego pracy nietylko jako
wybitnego przedstawiciela  partji li-
beralnej, ale jako przestawiciela pań
stwa, męża stanu, który oddawna był
człowiekiem nietylko partji, ale ca-
łego narodu. Zamach w Sinaja zjed-
noczył cały naród rumuński. Po-
zycja rządu została tragicznem tem
zdarzeniem ułatwiona. Ruchowi hit-
lerowskiemu w Rumurji zadano
ciężki, śmiertelny cios.

Pisma tutejsze w kilka godzin po
zamachu otrzymały wiadomość z ca-
łego świata, jak we wszystkich pań-
stwach zamach odbił się smutnem,
ałe głośnem echem. Prasa francuska
mówi dość jasno o ścisłym związku
pomiędzy niemieckim hakenkreuzle-
ryzmem a faszystowskiemi organi-
zacjami w Rumunji i wyraża ubole-
wanie, że rząd Vajdy Voevodaą nie
potrafił zapobiec napływowi haken-
kreuzlewoskich agitatorów do  Ru-
munji. Te głosy francuskie były nie-
potrzebne, bowiem niemiecka prasa
hitlerowska zdradza się sama. Tu-
tejsza opinja publiczna z nieukrywa-
nem oburzeniem czytała zwłaszcza
berlińskiego ,„Lokalanze:gera”, któ-
ry o członkach „Żelaznej gwardji“,
która zamach zainscenizowała, wy-
raża się nadzwyczaj pochlebnie.
„Żelazna gwardja walczy z korupcyj-
nym parlamentaryzmem i przeciw
zależności od zagranicy. Rumuńscy
liberali byli najwierniejszymi stron-
mikami Francji i Małej Ententy".
Tak pisze dziennik niemiecki, które-
go wywody odzwierciadlają opinię
kół zbliżonych do urzędu spraw za-
granicznych. Pismo to dowodzi, że
wykształcona młodzież rumuńską —
a oczywiście ma na myśli młodzież
faszystowską — od dłuższego *czasu
protestuje przeciwko temu, aby Ru-
munja była tylko figurką na pary-
skiej szachownicy”. O ścisłym związ-
ku pomiędzy niemieckim haken-
kreuzleryzmem a rumuńskim  fa-
szyzmem nikt już nie wątpi.

Charakterystycznem jest, że nie-
mal w tej samej godzinie, kiedy pisa-
no ten artykuł w berlińskiej re-
dakcji, zeznawał w garderobie dwor-
cowej w Sijana morderca, że polity-
ka Duki zaprzedała Rumunię zagra-
nicy. Żelazna gwardja postanowiła
Dukę usunąć przedewszystkiem dla-

 

Pogrzeb ś. p. prem. Duca.
BUKARESZT (Pat.)—Dziś w po-

łudnie odbył się tu pogrzeb Ś. p.
premjera Duca.

Ceremonję rozpoczęło nabożeń
stwo żałobne, odprawione w kate

drze przez patrjarchę Cristea, w oto-
czeniu licznego duchowieństwa.

Następnie wygłoszono szereg

przemówień. Imieniem rządu ru-

muńskiego żegnał zmarłego pre-

mjnr Angelescu, poczem wśród ci-

szy, przerywanej płaczem, członko-

/|

Spróbujcie i przekonajcie się sami
w najbliższej aptece
na nieuszkodzone oryginalne opako

   
   

Od Udręczeń

popr.

Tegal działa

KólachLip
Bilach | rwaniu w stauūči
Togal uśmierza bóle i przynosi

  

kało swe z

czowego i d
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й abecznego, ujemnego wpływu na serce i żołądek.

Już od przeszło lat 15-tu
. z powodzeniem stosuje

5е się przy tych schorze-
niach tabletki Togał. Ty-
siące udręczonych odzys-

pomocy Togalu.

Togal wstrzymuje nagro-
madzanie się kwasu mo-

rodku zwalcza te niedo-

ogal. Należy jednak zwracać baczną uwagę

  

.

na premjera.
I
|

tego, ponieważ był zaprzedańcem. |

Lreszią 1deowa zieżnosć  £elazneji

gwardji oa nitleryzmu jest zbyt ja-|

skrawa.
Frasa berlińska wyrażała też:

pewne nadzieje na przysziość, Ła-

znaczą się w pismach memieckich,

ze Kumunja znajduje się przed po-

ważnem rozstrzygnięciem, Gdyby

kroczyfa nadal arogą dotychczaso-

wego pariameniaryzmu, naraziłaby

się na niebezpieczenstwo komplet-

nego chaosu. dirzaiy na dworcu w

Sinaja mogą doprowadzić do takie-

go rozwoju wypadków na Batka-

nach, o którym nie wiadomo na

czem się skończy. Dla prasy nie-

mieckiej gabinet Duki byt ostatnim

możliwym rządem parlamentarnym.

Społeczeństwo rumuńskie dobrze

rozumie, że to pobożne życzenie nie-

mieckich hakenkreuzlerowcow było

impulsem zbrodniczego czynu.

Dotychczasowy rozwój wypad-

ków po zamachu sinajskim jest

prawdziwem rozczarowaniem dla

wszystkich przeciwnikow dotych-

czasowej rumuńskiej polityki, która

wiernie stoi po stronie sojuszników.

Duka nie żyje, ale żyją jego ideje,

które jeszcze bardziej przybierają na

sile po dokonaniu zamachu. Król

Karol powziął natychmiast odpo-

wiednie decyzje. Zaledwie tylko

uczcił pamięć zamordowanego, na-

tychmiast telefonicznie połączył się
z radą ministrów a najstarszego jej
członka, ministra szkolnictwa Ande-

lesca zamianował premjerem. Król
polecił dalej rządowi, aby wydał
odezwę do narodu, w której lud we-
zwany ma być do zchowania spokoju
i zimnej krwi. WM Bukareszcie i we
wszystkich innych ośrodkach na-
tychmiast aresztowani zostali wszys-

cy członkowie „Żelaznej gwardji“.
Aresztowany został również przy-
wódca tej organizacji lon Zelea-
Codreanu. Policja poszukuje obec-
nie tych, którzy zdołali się narazić
ukryć, Rząd zdecydowany jest pro-
wadzić walkę z rumuńskim hitle-
ryzmem aż do końca, aż do zupełne-
go wyplenia żywiołów hakenkreuz-
lerowskich.

Zbytecznem byłoby zaznaczać,
że reżym w Rumunji nie ulegnie
zmianie. Dotychczasowy rząd nadal
sterować będzie nawą państwową a
jest też nadzieja, że. po zamachu
rząd poparty zostanie i przez inne
ugrupowania polityczne, które ohec-
nie zajmowały stanowisko opozycyj-
ne. Politycy rumuńscy wyrażają
przekonanie, że ciężka ofiara jaką
poniósł Duka, nie pójdzie na marne.

“ M. K.
ži IA

 
  

przenieśli trumnę nawie rządu
składając ją naswych ramionach,

lawecie armatniej.
W pogrzebie wzięiy udział dele-

gacje zagraniczne. korpus dyploma-
tyczny, dygnitarze cywilni i wojsko-
wi, delegacje z całego kraju oraz
ludność stolicy.
W czasie pogrzebu b'ura i skle-

py w mieście były zamknięte.
dowiska były odwałane.
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NAJNOWSZA ZDOBYCZ POLSKI
PIERWSZY KRAJ

Z PODŁUŻNYM

 

‚„ DŻYIEKY WYKROJOWI
ZAHARTOWANE I TAWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ NOŻYKI
PRZESTARZAŁEGO TYPU
MaPaczee (5SZTUK) ZŁ.13$ — ŻĄDAĆ WSZĘDZIE

 

Owy NOŻYK
WYKROJEM

NOŻYKI TE SĄ LEPIEJ

Z TRZEMA OTWORAMI

"DZIENNIK M ILERSKI

z prasy
Pesymizm noworoczay

Gdy się przeglądą artykuły nowo-
roczne w dziennikach, uderza prze-
dewszystkim dziwny pesymizm, któ-
ry się przebija bodaj w większości
pism.

Publicyści polscy naogół nie wie-
rzą, by rok 1934-y przyniósł jakieś
radykalne zmiany na lepsze,

Jedynie w prasie narodowej wy-
czuwa się wiarę w lepszą przyszłość.

Prasa sanacyjna usiłuje wykrze-
sać jakiś entuzjazm, ale wychodzi to
blado i sztucznie.

Najczęściej wygląda nastrój orga-
nów tych grupek opozycyjnych, któ-
re, jak to wykazały wybory samo-
rządowe, życie skazało na zagładę.

Najjaskrawszy wyraz tym po-
glądom daje organ śląskiej Chadecji
„Polonia“, ktėra pisze caikiem wy-

raźnie. : :
„W radykalną zmianę nie wierzy nikt

i każdy byłby zadowolony, gdyby na nie-

bie zjawiła się choć blada zorza lepszej

przyszłości. Bo ludność, wkraczająca w ten

Nowy Rok, zdaje się znajdować w położe-

niu bez wyjścia. Niezliczone są przeciwień-

stwa we wszystkich dziedzinach jej życia

zbiorowego, co wytwarza stan wielkiego

chaosu." Е

Wyjścia z katastofalnego położe-
nia szuka „Polonia” w oparciu no-
wego porządku rzeczy na podsta-
wach zasad Chrystusowych.

„Żyjemy zaiste jak na jakiejs wieży Ba-

bel i wszyscy rozmawiamy niezrozumiałemi

językami, bo zatraciliśmy znajomość języka

wspólnego, języka Chrystusowego.  Znale-

źliśmy się w błędnem kole, z którego nie

możemy znaleźć wyjścia. I nie znajdziemy

go i powszechny zamęt pochłonie świat i

wszystkie zdobycze ludzkości, jeżeli w tej

walce wszystkich z wszystkimi nie oprzemy

nowego porządku rzeczy na podstawach za-

sad Chrystusowych, na ofiarności, miłości

bliźniego, obowiązkowości i odpowiedzial-

ności. W tym Nowym Roku obrońcom

chrześcijańskiego w świecie porządku ży-

czymy odwagi, męstwa i wytrwałości w ich

walce o lepsze jutro”.

Bajka noworoczna.
„ABC* w artykule noworocznym

cytuje bajkę kaukaską o 3-ch życze-
niach noworocznych wdowy, która,

gdy się pierwsze dwa spełniły, lecz
zawiodły jej nadzieje, prosiła opatrz-
ność, by przywróciła wszystko do
stanu pierwotnego.

Na tle tej bajki snuje autor arty-
kułu następujące uwagi stwierdza-
jąc, iż bajka kaukaska w życiu na-
der często się spełnia. ъ

„Olśnieni jakimś pomysłem czy kuszą-

cą wizję, eksperymentem lub doktryną,lu-

dzie aż nadto łatwo tracą właściwą miarę

dla oceny rzeczywistości. Wystarczy krótka

chwila omamu myślowego, by to wszystka,
ico wczoraj jeszcze było drogie | wartościo-

we, stało się żłe, brzydkie i odpychające.

W _ nierozumnem  zapamiętaniu burzą

wszystko wokoło i biegną naoślep ku no-

wym światłom, by później w rozczarowaniu

ś rozpaczy opłakiwać straconą przeszłość..."

Życzenia tęsknoty i dążenia do
zmiany unoszą nas w nieznaną kraś-

ną przyszłości.
„Gdyby nie istniały, ludzkość stanęłaby

w miejscu, przemieniona rychło w ponure

cmentarzysko. One tylko mogą z duszy

ludzkiej wykrzesić ogień zapału i entuzfaz-

mu bez którego marzyć nawet trudno o re-

alizacji rzeczy naprawdę wielkich.

Ale, jeżeli błądzą ci, którzy w  niero-

zumnym uporze sprzeciwiają się każdej no-

wej myśli, czy poczynaniu, to czy można w

ciemną noe pieznanego pędzić z oszałamia-

jącą szybkością, a ze zgaszonemi reflektora

mi myśli krytycznej?”

"Kto tak czyni, naraża się ną smut-

ne doświadczenia lekkomyślnej wdo-
wy z Kaukazu,

\ Pierwsza
Wychodzący w Krakowie dwuty-

godnik urzędniczy „Jedność” uległ
konfiskacie. W) numerze noworocz-
nym tego pisma zakwestjonowała

cenzura kilka ustępów w artykule
wstępnym i w artykule, omawiają-

WĄ sobotę popołudniu policja
przeprowadziła szczegółową rewizję

w mieszkaniu prezesa Centralnej ra-

dy P. M. A. dr. Juljusza Sas-Wistoc-

kiego. W! czasie rewizji zakwestjo-

nowano i zabrano dwa akademickie

© PROJEKCIE REFORMY 
 

Od wydawnictwa.
Wobec nagłego zepsucia się w nocy lino-

typu, Nr. niniejszy zmuszeni jesteśmy wypu-

ścić w formie nieco niekompletnej.

 

Rewizje.

I ONROME KULTURY MANGDOWEJ | WOLNOŚCI HADKI
Skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie.

Do aabvela w „Dzienniku Wileńskim" Cana 1.58 gr.

„W chwili, gdy mu się będzie zdawało,

że jużstanął u mety odwróci twarz z przes.

rażeniem; tak różną okaże się realizacja od

zamiaru. Straci wspaniałą okazję, straci

drogocenne siły zapału i entuzjazmu, poto,

by wkońcu uznać za największe szczęście,

odzyskanie tego, co posiadał przedtem.

Nie wolno stać w miejscu. Trzeba się posu-

wać i to nieraz bardzo szybko i wzdecydo-

wanym kierunku.”

Ale nie wolno iść na oślep.
„Lekkomyślne życzenia, zbyt rychło w

czyn wprowadzone, kończą się czasami

mniej szczęśliwie i wtedy zamiast drobno-

mieszczańskiego happy-endu, się

tragedje.

A tak się dzieje zwykle wówczas, gdy

zbyt pochopnie spalone mosty odcięły już

odwrót.”

rodzą

"Na zmiennej fali.

„Gazeta  Warszawska*, robiąc
przegląd sanacyjny prasy noworocz-
nej, stwierdza słusznie, iż czytając
rozmaite „bilanse, któremi starano
się zamknąć ubiegły rok, należy
przyznać rację p. Sławkowi, który
wolał wycolač się z odcinka gospo-
darczego i przegrupował swe szere-
gi frontem ku konstytucji.

„P. Sławek ma rację. Choć jego kon-

stytucja należy do przyszłości, mniej lub

więcej — realnej, tło w „bilansach“ prze-

szłorocznych sanacji ina zajmuje naczelne

miejsce. Natomiast o tem, co powinno być

główną tych „bilansów” treścią, a mianowi-

cie o wynikach walki z kryzysem pisze się

i mówi cicho i skromniutko. Właściwie u-

trzymuje się na placu jeden tylko argument,

że gdzieindziej jest jeszcze gorzej, — argu-

ment, nawiasem mówiąc, fałszywy, ale o

tyle wygodny, że 99 proc. obywateli nie

odpowiednich porównań przeprowadzić."

„Gazeta Warszawska  stwier-
dza dalej, że kierownictwo walki z
kryzysem dzierżą mocno zwolennicy
|„planowej gospodarki”, ale niestety
„plany ich opierały się zawsze na
błędnych przesłankach.

„Przez długi czas przesłanką tą była

konjunkturalność, czyli krótkofalowość kry-

zysu. Cała sztuka polegała na „przetrwa-

niu” przejściowej złej konjunktury przy po-

mocy zagranicznych kredytów i doczekaniu

się — bez zaniechania „radosnej twórczo-

-- nowej „prospierity“,

Autor artykułu przypomina roz-
czarowania min. Matuszewskiego,
któremu nie udało się doczekać
„lepszych czasów”.

„Przyszedł przęzorniejszy,

szy, twardszy p. Prystor. Ale i on płynął z

początku na krótkiej fali konjunktury. Mi-

nister

Jan Piłsudski, dociągając rzeczywistość do

pobożnych życzeń, widział blisk! już koniec

kryzysu, a kiedy w lecie 1932 r. konjunktu-
ra przejściowo poprawiła się nieco — i to

nawet nie w Polsce, ale w szerokim świecie

— urzędujący do dziś dnia koordynator po-

ści”

oszczędniej-

su przy pomocy inwestycyj, opartych na
„łagodnej” inflacji.

Dopiero kiedy w jesieni konjunktura

znowu opadła, p. Prystor zdecydował się

przejść na długą falę i rzucił hasło „wyrów-

nania frontu na rolnictwo”, czyli dostoso-

wania całego życia do uznanych za trwałe
warunków kryzysowych.”

Ta zmienna fala trwa w polityce

gospodarczej sanacji po dziś dzień.

szawska”, że

Gwałtowne przechadzenie z krótkiej fali na

długą wywołuje tylko kakofonję, której nie

zgłuszą żadne noworoczne wiwaty, Ma ra-

cję p. Sławek, że ucieka od tego wszyst-

kiego w wyższe regjony — „elity”. 
konfiskata.
cym ostatnie za:'iny w uposażeniach

pracowników państwowych. Należy

nadmienić, że jest to pierwsza konii-

skata tego pisma od lat 10, to jest od
chwili jego założenia.

|
!

może ani bezpośrednio ani nawet pośrednio|

skarbu w gabinecie p. Prystora p.

lityki gospodarczej rządu p. Lechnicki opra-

cował plan przyśpieszenia likwidacji kryzy-,

!

Już w Poniedziałek

в
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LOS ANGELES (Pat.) Wywołane
przez dlugotrwałe ulewne des:cz*
powodzi w Kalfornji środkowej i
południowej doszly do rozmizrów
jakich nie notowano od roku 1888

Straty przekraczają miljon dola
rów. Dotychczas wyłowiono 31 to
pielców. Bardzo wiele osób pozo
staje bez dachu nad głową. Okolo
20 mostów uległo zerwaniu. Miasto
Glendale pozosteje bez wody do
plcie, zaś okolice Montrose pozba
wione są Światła, gdyż woda zalała
elektrownię. 

, Min, spr. wewn. Rzeszy zwrócił
się do wszystkich władz, aby posta-
rały się o nieumieszcząnie w kalen-
darzach niemieckich świąt  žydow-
skich.

Na mocy zarządzenia rządu cały
system chóralny wszystkich synagóś
w Niemczech oddany został pod
bezpośredni nadzór ministra propa-
gandy. dra Goebbelsa.

Na mocy tego zarządzenia wszys-
cy ci, którzy uczestniczą w części

Napady n" szturmowcó

BERLIN (Pat). W, noc Sylwestro-

nych napadów na członków oddzia-

a

'SZ

8 stycznia r. b.
rozpoczyna się

CIĄGNIENIE WIELKIEJ 4 KLASY
dzie do 24 stycznia r. b.

ciągnień)
OGÓLNA SUMA WYGRANYCH

„000.000 złotych
BYCIA W KOLEKTURZE

„LICHTLOS“
L|

Ad. Mickiewicza 10
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Powódź w Kalifornii.
W Los Angeles opady w ciąqu

doby wynosiły niemel 12 cali. Na
niektórych ulicach poziom wody
„dosięga 4 stóp. Część ogrodu zoo-
logicznego Grffitha uległa znisz-
-czeniu. Wiele drapieżnych zwierząt
uciekło z ogrodu, szerząc pankę
w okolicy. Strumień wody, pedzjący
z wysokości 25 stóp, rozwalił bu-
dynek stowarzyszenia byłych kom-
batantów w Montrose.

Miejscowość Beverley H Ile w po-
bliżu Hollywood zasypana jest gru-
zami.

Niemieckie kalendarze bez świąt żydowskich.
Na drukarnie, które otrzymują

prace rządowe, władze winny wpły-
nąć, aby drukowały tylko takie ka-
'lendarze, w których nieuwzględnio-
'no świąt żydowskich.

!

Goebbels — ministrem synagóg,
mtizycznej nabożeństw, w tej liczbie
kantor, dyrygent, chórzyści i orga-
nista mają się zarejestrować w wy-
dziale muzycznym ministerstwa pro-
pagandy. Żydzi wypełnić mają spe-
cjałny kwestjonarjusz.

w w noc sylwestrową.

'policja aresztowała wiele osób. W
Słusznie też stwierdza „Gazeta War wą dokonano w Gelsenkirchen licz- miejscowości Rinteln nad Wezerą

zastrzelony został komendant sztur-
„z takiej sieczki chleba nie będzie. łów szturmowych, W związku ztem mówki.

jeszcze jedna ofiara hitleryzmu.

GDANSK — (Pat.) Aresztowany |Fiantiszek Sutley popełnił ubiegłej

Gdańska znany kupiec Sopot
|za obrazę Senatu wolnego miasta|nocy w areszcie samobójstwo.

Tysiąc sprzedanych dziewcząt.
„Daily Herald“ donosi, że w

schodniej dzielnicy Londynu władze
policyjne wykryły biuro handlu ży-
wym towarem, prowadzone przez
żydów.

Ekspedcja gen. Byrda

w niebezpieczeństwie
Parowcowi grozi zderzenie z górami

lodowemi,

Według telegramu iskrowego Z
pokładu okrętu „Jacob Ruppert“,

ekspedycja arktyczna admirała Byr-

da znajduje się w największem nie-
bezpieczeństwie. Do magazynu opa-
łowego na okręcie, wdarty się wiel-
kie masy wód, które spowodowały
nawet zagaszenie ognia pod kotłami.

Statek walczy z burzą. Wobec de-
jektu maszyn, statek jest zdany na
łaskę losu, nie może manewrować,

 

 
"dowody międzynarodowe. C. 1. E.
W godzinę później przeprowadzo-

no szczegółowa rewizję w. lokalu

(kuchni Bratniej Pomocy studentów,

"Politechniki (Koszykowa 80). |

!

TRZY PRZEMÓWIENIA SEJMOWE

PROF. DR. WACŁAWA KOMARNICKIEGO
SZKÓŁ AKADEMICKICH

|dze warszawskiej odbył

zachodzi więc  niezebpieczeństwo
zderzenia się z przeplywającemi w
odległości około 300 metrów od

statku górami lodowemi.
Załoga okrętu pracuje bez wy-

tchnienia nad usunięciem uszkodzeń,
a oficerowie na mostku kapitańskim
czynią wszystko możliwe, aby unik-
nąć zderzenia z górą lodową.

-- Nora Ney — żydówka.
Noworoczna prasa warszawską

donosi, że dn. 1 stycznia w synago*
się obrzęd

zaślubin religijnych żydowskich 0-

peratora filmowego żydowskiego
Šteinwurzla ze znaną artystką filmo-

Dochodzenie ustaliło, że około
(tysiąca dziewcząt ze wszystkich
jstron Anglji zostało wywiezionych
do Ameryki Południowej

miana w ubezpieczeniach społecznych
„W sobotę ogłoszone zostało w

Dzienniku Ustaw rozporządzenie,
wprowadzające szereg zmian do do-
tychczasowych postanowień o ubez-
pieczeniach społecznych w związku
z ustawą scaleniową. Najważniej-
szem z nich jest skasowanie dotych-
czasowych grup zarobkowych przy
ubezpieczeniu pracowników umysło-
wych. Podstawa składek na przy-
szłość będzie wynagrodzenie rzeczy-
wiste w każdym poszczególnym wy-
padku. I

vdidikšiiitiikiikikikiiiikikibii O)

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszetkle roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze
okólniki, olakaty, bilety wizytawą

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA1. TEL. 12-44

LUGOLULU
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Ney.
Jak z tego wynika, Nora Ney wą, używającą pseudonimu Nora jest żydówką.

 



 

.

"społecznych. c :
w krótkiem przemówieniu złożył ze'zowych z interwencją, by nie wyko-;

* kiego kryzysu, chcąc jakgdyby zapo- |

„dług dokonanych obliczeń w loka-|

Państwowych, prz

KRONIKA.
O cebniżkę cen nawozów sztucznych I cukru.

- Specjalna podkomisja dla spraw
odniesienia stanu gospodarczego
iem Północno-Wschodnich przy |nawozów na terenie Ziem

Przemysłowo - Handlowej w, Wschodnich.Izbie

Wilnie, działająca w kontakcie z

Wileńską lzbą Rolniczą, przy opra”

cowywaniu wytycznych, zmierzają”

cych do udostępnienia nabywania|

przez konsumentów kresowych wy-

robów przemysłowych, sprowadza|trum państwa,

nych z innych części Polski, podnio-

sła ostatnio w toku swych prac po-

trzebę zastosowania rabatów kreso-

wych w cenach nawozów sztucz-

nych, przeznaczonych dla omawia-

nego terenu. Obniżka ceny nawo-

zów sztucznych dla rolnictwa kreso-

wego jest już dostatecznie uzasa-

dniona gorszemi niż w inny dziel-

nicach warunkami klimatycznemii

kulturalnemi, w jakich nasz rolnik

pracuje. Rabat taki przyczyniłby się

Wilno bez należytej ko
7 dniem 6 stycznia dyrekcja W] konsekwencji spowoduje topo- czynają się dyżury w Ognisku So-

JTommaka* ma wprowadzić szereg zbawienie środków lokomocji pu- dalicyjnem.
„W |bliczność, wracającą z ahk

odzinach t. zw. „matej frekwencji”, również pasażerów spiesząc 2
p do 1popoł.,| pociągów lub przyjeżdżających do

zmian w ruchu autobusowym. W

a więc od godz. 9 rano 1

jak również od godz. 5—7 wiecz.

kursować będzie mniejsza ilość wo-|

zów, skutkiem czego „czasokres

przebiegu autobusów zwiększy się

na głównych linjach do 7 minut

(obecnie od 4—5)
Najgorszą jednak inowacją bę-

dzie skrócenie czasu kursowania zarówno z obsługi autobusów, jak,

autobusów o całą godzinę. Poczy-
nając od 6 stycznia, autobusy będą
kursować jedynie do godz. 10 wiecz.

JAKA DZI$ BĘDZIE POGODA?
 

Przeważnie pochmurno i miej-

scami mglisto. Na wschodzie kraju
umiarkowany, pozatem lekki mróz,

rzechodzący w odwilż w dzielni-

SE zachodnich. Słabe wiatry z
kierunków zachodnich,

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

zza A Augwstowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

EML oe Sak|e je! '

* = PWIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwa noworoczne. O

północy z 31 grudnia na 1 stycznia
b. r. we wszystkich kościołach ar-
chidiecezji wileńskiej  odprawione
zostały nabożeństwa noworoczne.

J. E ks. Arcybiskup Metropolita
Jałbrzykowski celebrował nabożeń-
stwo noworoczne w kościele św.
Jana. Kazanie okolicznościowe wy-
głosił ks. kanonik dr. Michał Pia-
szczyński, prof. seminarium w
Łomży.

Udział wiernych był bardzo licz-
ny. W! czasie nabożeństwa tłumy za-

iały kościół.pełniały Е z

— Powinszowania noworoczne.dżiałn Il ustawy o podatkku docho-.

W dniu Nowego Roku wojewoda wi-,
leński, p. Wł. Jaszczołt, przyjmował,
w sali konferencyjnej urzędu woje-,
wódzkiego życzenia noworoczne dla
Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu
od przedstawicieli duchowieństwa,

władz cywilnych i wojskowych, są-|

dównictwa, samorządu i organizacyj;
Pó recepcji wojewoda

swej strony powinszowania zebra-
nym, : į

Korpus oficerski garnizonu wi-
į skiego udał się w dniu Nowego |
Roku do pałacu reprezentacyjnego
celem osobistego złożenia życzeń |

. ministrowi "=: wojsk., marsz.

iłsudskiemu. P. Piłsudski przyjął:

delegację korpusu oficerskiego na
czele z pułk. dypl. Kowalskim, za-|
stępcą dowódcy Obszaru War.
Wilno. : a
— Na Sylwestra Wilno bawiło się

ohoczo, jak zwykle w latach cięż- |

mnieć o biedach i troskach codzien-|
nych. Pełno było w teatrach, kinach,
cukierniach i restauracjach, obraca-
no jednak gotówką minimalną. Ilo-
ściowo obroty nocy syłwestrowej
były duże, jakościowo ubogie. Po-|

lach publicznych w Wilnie Nowy |
Rok spotykało około 20 tysięcy
osób, czyli mniej więcej 10 proc.
ogółu ludności miasta,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ochrona ryb. Starosta Grodz-

ki komunikuje, że Dyrekcja Lasów
owadzając ba-.

dania pogłowia 'sielawy na jeziorze
Narocz, przystąpiła do wyławiania
tej ryby, Ze względu ną to, żesie-|
lawa podpada pod wymiar ochronny, !
przewidziany rozporządzeniem Mini- |
stra Roln. i Reform Rolnych z dniaj
37. X. 1932, o ochronie ryb i raków;
na wodach otwartych, złowione sie-|
lawy będą sprzedawane wyłącznie;
konsumentom z wykluczeniem kur:|
towników i detalistów, a to w tym;
celu, by nie znalazły się w wolnym |
handlu. Mieszkańcy Wilna moga |
nabywać sielawy wyłącznie w: spó |
dzielni producentów ryb (ul. S
na, rynek Drewniany, stragan Nr.'

!'
!
t

-42) po cenie około 40—50 groszy za|
kilo, to jest po cenie własnej koss:
tówDyrekcji Lasów Państwowych.

Początek a go

niewątpliwie do zwiększenia nie-
|zmiernie dziś niklego p tych

6fnocno-

| Podkomisja wypowiedziała się
również za obniżką cen cukru na
|tym terenie przez zastosowanie pro-
śresywnego rabatu kresowego, wzra-
stającego w miarę oddalenia od cen-

a szczególnie wydat-
nego na pograniczach, tak, aby mógł
on zapobiegać obserwowanemu dziś
zjawisku przemycania cukru pol-
skiego z zagranicy. Rabat ten mu-
siałby oczywiście być tak skorstru-
owany, aby ów tańszy cukier, prze-
znaczony dla polskiego Wschodu,
nie powracał do innych dzielnic.
W. sprawach rabatu na cukier u-
chwalono porozumieć się z Bankiem
Cukrownictwa.

muaikacji autobusowej

Wilna.
| Wszystkie te zmiany w ruchu,
e mają na celupoczynienie naj-

| dalej idących oszczędności, spowo-

| dują również bardzo znaczne re-

|dukcje personalne. Z dniem 6 stycz-
|nia ma stracić pracę około 40 osób,

|rowniež z pośród personelu garaży

autobusowych.

— Kary za uchylenie się od po-

winności wojskowej. Władze admi-
nistracyjne na skutek protokulėw
władz wojskowych oraz referatu
wojskowego przy magistracie, uka-
rały w drodze administracyjnej 48
osób, uchylających się od powinno-
ści wojskowej. Za nieprzestrzeganie
przepisów wojskowych i t. p. 4 oso-
by utraciły prawo obywatelstwa
polskiego.

‘° SPRAWY PODATKOWE.

myslowo-handlowych. Izba skarbo-
wa wydelegowała wczoraj na teren
miasta kilkunastu Ilustratorów, któ-
rzy prowadzą lustrację przedsię-
biorstw przemysłowo - handlowych.
W pierwszym rzędzie lustratorzy ba-
dają czy przedsiębiorstwa posiadają
na rok 1934 świadectwa przemysło-
we i karty rejestracyjne.
—Podatek dochodowy od kel-

nerów. Opierając się na wyroku
N. T. A., ministerstwo skarbu wy-
dało obecnie okólnik do urzędów
skarbowych w sprawie podatku do-
chodowego, pobieranego od kelne-
rów. Ministerstwo wyjaśnia, że pro-
centowe wynagrodzenie kelnerów w

stosunku do rachunków klientów
'podlegają opodatkowaniu według

 
chociażby nawet dodatek

ten był pobierany przez kelnerów
drogą bezpośredniegn inkasa od
ości.

4 HANDEL I PRZEMYSŁ.
-— W. sprawie protokulėw za ta-

nią sprzedaż soli. Wi najbliższych
dniach przedstawiciele drobnego ku-
piectwa zwrócą się do władz akcy-

dowym,

nywano protokułów, sporządzonych
kupcom wileńskim za sprzedaż soli
po cenach niższych, niż to jest prze-
widziane przez cennik.

Powyższą prośbę kupiectwo mo-
tywuje ogólną dezorjentacją sklepi-
karzy, gdyż istnieje szereg cenników
i niewiadomo jakim mają posługiwać
się przy sprzedaży.

—'Pięć tajnych rzeźni wykryto w
grudniu, Rewidenci zarządu miasta
w ciągu miesiąca grudnia na terenie
miasta ujawnili 5 tajnych rzeźni ubo-
ju bydła i nierogacizny, przyczem
skonfiskowano około 160 klg. mięsa
na sprzedaż oraz zakwestjonowano
kilka krów i cieląt. Osoby, które
trudniły się handlem oraz nielegal-
nym ubojem bydła, zostały pocią-
gnięte do odpowiedzialności karno-
administracyjnej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Środa Literacka.

poświęcona będzie życiu Filomatów
w Wilnie, Związek Litegatów skraca
tym razem ferje świąteczne, konty-
nuując swoje Środy zaraz po Nowym
Roku. W więczorzę biorą udział so-
liści, recytatorzy, chór męski i głów-
na referentka p. W. Dobaczewska.

( £ 8.30 dnia 3 stycz-
nią.
— Kolo Wileūskie Z. O. R. w

sobotę, dnia 6 bm. o godz. 8 więcz.
urządzą poświęcenie lokali związ-
kowego, połączone z tradycyjnym
opłatkiem koleżeńskim, na które za-
prasza kolegów z rodzinami, tu-
dzież zaproszonymi gośćmm. ...
W niedzielę, dnią 7 bła. o godz. 4

popoł. Koło Wileńskie Z. O. R. urzą-
dzą wspólnie z S$. U. S-em choinkę
dła dzieci. Na całość zabawy dzie-
cięcej złożą się: Jasełka, zabawa
przy muzyce, Śk. Mikołaj z podarun-
kami i szereg innych niespodzianek.
Zapisy przyjmuję do dnią 3 bm. se-
kretarjat codzień od 6—8 wiecz, —
ul. Mickiewicza 22-a m. 4, tel 14-04,

DZIENNIK

Życzenia noworoczne w Pałacu Arcybiskupim
W dniu Nowego Roku w godzi-

nach przedpołudniowych J. E. ks.
Arcybiskupowi Metropolicie Romu-
aldowi  Jałbrzykowskiemu
|wizyty: pp. wojewoda daszczołt,
prezes dyrekcji P. K. P., inż. Fal-
kowski, kurator Szelągowski, przed-
stawiciele władz i inni.

|  Pozatem z życzeniami przybyli
do  Arcypasterza przedstawiciele
wszystkich chrześcijańskich związ-
ków zawodowych z delegatami Cen-
trali na czele, oraz przedstawiciele
Archidiecezjalnego Instytutu Akcji

|  — 365 dzieci na kolonjach zimo-
wych. W. okresie feryj zimowych
szkolnych zarząd miasta oraz związ-
ki rodzicielskie wysłały na kolonje
zimowe z Wilna 365 dzieci ze szkół
powszechnych i zawodowych. Dzie-
ci te, pod opieką specjalnych instru-
ktorów, uprawiają sporty zimowe i
zabawy rozrywkowe.

ŻYCIE AKADBMICKIE.

— Zarząd S. M. A-czek U. 5. В.
zawiadamia, że od dn. 3 bm. rozpo-

złożyli|Związku Młodzieży Polskiej, Archi-

SPRAWY SZKOLNE. |porządek na kolejach

WILEŃSKI

Katolickiej, Katolickiego Stowarzy-
szenia Mężczyzn, Katolickiego Sto-
|warzyszenia Polek, Wileńskiego|

diecezjalnego Związku Towarzystw
Dobroczynności „Caritas“, stowa-
rzyszeń: Pań św. Wincentego 4
Paulo i Panów św. Winc. a Paulo,
sodalicyj  marjańskich, Związku

| Chrześcijańskich Cechów Rzemieśl-
niczych, Sokoła i t. p. wielu innych
'organizacyj społeczno-katolickich.

Ogółem Arcypasterzowi życzenia
noworoczne złożyło kilkaset osób.

!

Ministerstwo Komunikacji opra-
.cowało projekt ustawy o przestrze-
ganiu porządku na kolejach: Projekt
zawiera przepisy normujące upraw-
nienia organów kolejowych. Organa
kolejowe będą mogły nakładać
grzywny za naruszenie przepisów o
porządku na kolejach, będzie im
przysługiwało prawo legitymowania
osób, które przekroczyty przepisy
kolejowe, prawo zatrzymywania ta-
kich osób i doprowadzenia ich do
najbliższego posterunku policyjnego,

Zarobki inteligencji.
Zarobki pracownika umysłowego na będzie mówić zapewne o żej bra-

pozostają na poziomie tak niskim, że ku.
naogół biorąc, przeciętnie są onepo-|
niżej minimum niezbędnego do zape-
wnienia odpowiedniej

Zarobków wyższych nie jest wie-
le. Od 260 do 360 złotych miesięcz-

stopy życio- nie zarabia 11,6 proc., od 360 do 480
wej |słotych — 20,4 pre. Inteligentów za-

Według obliczeń głównego urzę- rabiających od 480 do 640 złotych
du statystycznego, zarobki 9,3proc.
pracowników umysłowych wynoszą!
mniej niż 120 złotych miesięcznie.'
Jak z tej sumy może utrzymać się|
inteligent, wyżyć, zapłacić za miesz-
kanie i zaspokoić minimalne choćby,
potrzeby kulturalne? Takie zarobki
oznaczają głód i nędzę dziesiątej czę
ści całej naszej prac. inteligencji. Na-
stępną grupę zarobków od 120 do
180 złotych miesięcznie pobiera 13,2
proc. pracowników umysłowych, a
20,4 proc. zarabia od 180 do 260 zło-
tych miesięcznie. Okazuje się więc,
że prawie 43 proc. inteligencji w Pol
sce nie zarabia nawet 260 złotych
miesięcznie, nie licząc potrąceń na
ubezpieczenia i podatki, które redu-
kują jeszcze i bez tego małe zarobki.
A przecież wielu z nich posiada ro-
dziny, które przeciętnie składają się
z czterech osób. |

miesięcznie jest w Polsce 10,3 proc.,
a mających zarobki wyższe — 14,8
proc,

Tak się przedstawiają zarobki
inteligencji nie uwzględmaiąc podzia

iu w stosunku do płci. Jeśli weźmie-
! + ° °
my oddzielnie zarobki miesięczne, to
okaże się, że poniżej 260 ziotych mie
cięcznie zarabia 34,2 proc. ogółu
pracujących inteligentów - mężczyzn
Mężczyźni w wieku do 25 lat mają
przeważnie te najniższe zarobki, bo-
wiem 80 proc. tych najmłodszych
pracowników zarabia mniej niż 260
złotych. Mężczyźni liczący od 25 do
40 lat mają zarobki ogolnie biorąc
przeciętnie lepsze, bo tylko 31 proc.
wśród nich nie zarabia 260 złotych
miesięcznie. W grupie mężczyzn li-
czących ponad 40 lat, już tylko 18
proc, ma zarobki poniżej 260 zł.

Jeśli idzie o zarobki kobiet, pra-

— Lustracja przedsiębiorstw prze-|

wreszcie prawo noszenią i używania
"broni w pewnych ściśle określonych
i przypadkach.

RÓŻNE. ' Qbniżka taryfy

 

— „Wstawa Rzeźb i Grafiki”
Stanisława  Horno - Popławskiego, na linjach lotniczych
Achrem - Achremowicza, Czuryły,| Z dn. 1 stycznia wprowadzona
ldczaka, Iwańciowa, Kosmulskiego, zostaje na polskich linjach lotni-
Milewskiej, A. Popławskiego, Roma-'czych obniżka taryf. Obniżka ta wy-
nowicza i innych otwarta codziennie- nosi podobnie jak na kolejach pań-

od godz. 10—6 przy ul. Królew- stwowych 25 procent.
skiej 1. Według nowej taryły bilet lotni-

Podziękowanie. Narodowa Or- czy z Warszawy do Krakowa, Kato-
ganizacją Kobiet serdecznie dziękuje „wie lub Poznania, kosztować będzie
'Zarządowi Kasy Komunalnej za ofia- 30 zł, do Gdańska — Gdym 35 zł.,
„rowane 200 zł. na zorganizowaniedo Lwowa 45 zł., z Krakowa do
świetlicy dla chłopców, sprzedają- Wliednia 55 zł., ze Lwowa do Buka-
cych gazety. resztu 75 zł., do Wilna około 37 zł,

 

Nasz odcinek.
Rozpoczynamy dziś w odcinku druk pracy ś. p. Zofji Kowalewskiej p. t. „Dzieje

powstania Lidzkiego”, stanowiące zarazem niezwykle interesujące i bogate wspomnie-

nia o wodzu tego powsiania, Ludwiku Narbucie.
$Ś. p. Zofja z Łętowskich Kowalewska w czasach przed wojną światową i w cza-

sie jej trwania pisywała do wszystkich niemal pism warszawskich korespondencje
z Mińszczyzny i Wileńszczyzny o treści rolniczej, ekonomicznej i historycznej, opisując

dzieje różnych miast i miasieczek. Pisywała też do gazet poznańskich, co w owe czasy

przedstawiało sporo trudności. Trzeba było bowiem nader ostrożnie i okólną drogą
korespondencje za kordon przesyłać.

Z większych prac Zośji Kowalewskiej, nie licząc dużej liczby nowelek w różnych
pismach, znane są, wydane tu w Wilnie przez księgarnię Zawadzkiego: „Ze wspomnień

wygnańca*, „Obrazki Mińckie*, „Pamiętniki Doktora” i t. p.

Ponieważ małżonek jej, Eugenjusz Kowalewski, brał czynny udział w powstaniu

63 r. (i w bitwie pod Władykami) — łączył więc stały kontakt Kowalewskict z byłymi
powstańcami i historją powstania.

Ojciec Eugenjusza, Ludwik Kowalewski, był naczelnikiem rządu narod. cywiln.

na pow. Wilejski w 63 r. lo też z inicjatywy pp. Kowalewskich odbywały się zjazdy
byłych powstańców. Na jednym z takich zjazdów poznali pp. Kowalewscy ś. p. Bole-

sława Kolesińskiego, a ze pochodził z Lidzkiego, był przyjacielem rodziny Narbuttów
i dużo opowiadał o niej  bohaterstwie ś. p. wodza Ludwika Narbutta — nakłonił
Zoiję Kowalewską do opracowania dziejów powstania Lidzkiego i ułatwił jej zawiąza-
nie stosunków z siostrą rodzoną Ludwika, panią Teodorą z Narbuttów Moncziińską,

która mieszkała wówczas w Krakowie. Na razie obie znały się tylko listownie, po-
czem zbliżyły się w Krakowie, Z opowiadań szczegółowych pani Teodory — powstała

treść „Dziejów powstania Tidzkiego'. Zgon ś. p. Zofji Kowalewskiej nie pozwilił Jej

dokończyć tej pracy, co uczyniła córka Jej p. Zotja Chełchowska. P. Monczuńska aż

Czem odżywia się w takich wa- cujących umysłowo, to są one dale-
runkach polska inteligencja za co ko niższe od zarobków mężczyzn,
kształci dzieci i jak je kształci, czy Pracowniczki zarabiające poniżej
może dać tym dzieciom choćby 260 złotych miesięcznie, stanowią
skromne warunki mieszkaniowe, są 63,2 proc. ogółu kobiet pracujących
to pytania, na które można dać od- umysłowo. Pod względem wieku za-
powiedzi tylko bardzo pesymistycz- robki kobiet przedstawiają się na-
ne. Jasną jest bowiem rzeczą, iż w |stępująco: kobiety do 25 lat zarabia-
takich warunkach albo inteligent ska ją przeważnie poniżej 260 złotych, ta
zany jest na głód i nędzę, albo na kich kobiet jest 87 proc. Kobiety od
przymusową bezsenność, albo na 25 do 40 lat mają zarobki nieco lep-
przymusową bezdzietność. A ci, któ- |sze, bo odsetek zarabiających mniej
rzy mają dzieci, nie mogą dać im na- niż 260 zł. wynosi tylko 54. Kobiety
leżytych warunków ani rozwoju kul- liczące więcej niż 40 lat, zarabiają
turalnego, ani fizycznego. Jeśli dziś jeszcze lepiej i między niemi tylko
mówi się jeszcze o nadprodukcji in-|42 proc. otrzymuje zarobki nższe od
teligencji pracującej, to wkrótce moż260 zł.otych miesięcznie.

Z POGRANICZA.
Stan bezpieczeństwa w 1933 r. na naszych

granicach.
Nadesłane przez poszczególne ba-.gów 8 (poprz. 39), band dywersyj-

ony, kompanje i szwadrony K.O.P. nych i aktów dywersyj nie notowa-
raporty o stanie bezpieczeństwa na 'no (poprz. 7), morderstw rabunko-
odcinkach granicznych pogranicza |wych 1 (poprz. 6), napadów bandyc-
polsko-sowieckiego przedstawiają|kich 1 (poprze. 8), koniokradztwa 7
się pomyślnie. (poprz. 46). Miniejsze przestępstwa

Władze K, O. P. sporządzają sta- natury kryminalnej zmalały do mi-
tystykę bezpieczeństwa na granicy |nimum.
za rok 1933, według której: wypad- W ciągu roku na granicy za usi-
ków postrzelenia na granicy w cią- łowanie przekroczenia zatrzymano
gu roku zanotowano 49 (w latach z Polski 237 osób, z Rosji 478 osób.
poprzednich było zgórą 200), sabota-| W] pasie granicznym bez przepustek
żowych 3 (poprz. 17), afer szpie- |zatrzymano osób 364, ;
gowskich 2 (poprz. 7), ujęcie szpie-

 

 

Žydom niemieckim grozi utrata obywatelstwa
Pruski minister spraw wewnętrz-'nie zą mieszkańców Niemiec,

nych ogłosił rozporządzenie, z któ-| Nowe rozporządzenie regulujące
rego wynika, że żydzi rdennie nie- obywatelstwo pruskie dzieli ludność
mieccy spodziewać się mogą w No- na 2 kategorje: mieszkańców i oby-
wym Roku utraty obywatelstwa oraz wateli. Mieszkańcem jest każdy,
tego, że w przyszłości uważać się ich kto mieszka w danej miejscowości,
będzie nie za obywateli, lecz jedy- natomiast obywatelem jest Niemiec

w wieku powyżej lat 25, który był  
,

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 wiecz. powtórzenie Rewji Sylwe-

strowej w 24-ch obrazach. Udział bierze
cały zespół i 2 pary baletowe.

Jutro — „Miriam“,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś o-

/peretka Jacobi „Targ na dziewczęta”.

: — Rewja Šwiateczna w „Lutni“. W

Ipiątek ukaže się Rewja Świąteczna, która
odniosła wielki sukces na wieczorze Syl

westrowym. Ceny normalne. Zniżki ważne

— Bajki dla dzieci w „Lutni”, Cieszą-

ca się wielkiem powodzeniem baśń šwią-

teczna „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja''
odegraną zostanie w święto Trzech Króh

o godz. 12.30 pp. Ceny miejsc od 25 gr.

— Znižki do Teatru „Lutnia”. Waż-
ność wydanych bloczków upływa z dniem
6 b. m. Instytucje, stowarzyszenia i orga-

nizacje społeczne proszone są zaopatrzyć

się w, zniżki nowego typu na kwartał na-
stępny. -
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.

© godz. 4) „Gorzka Herbata”. Na scenie

JwFlirt”, filet i filutek”.

 
 

Środa, dnia 3 stycznia 1934 r.

7.00: Czas. Muzyka. 11.30: Walce Wald-

tefula (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Borodin-

Symfonja Nr. 2. (płyty). 12.30: Kom. meteor.
12.35: Saint-Saens, Koncert fortepianowy

(płyty). 15.40: Arje i pieśni. « 16.00: Nowe
piosenki francuskie (płyty). 16.10: Audycje
dla dzieci. 16.40: „W! świetle rampy“. 16.55:
Koncert kameralny. 17.00:Pieśni. 18.00: Od-
czyt przyrodniczy. 18.20: Muzyka lekka.

18.40: Recital śpiewaczy. 19.15: Odc. pow.

19.25: „Sluchač się? — wykluczone!* —

tel. 19.40: Sport. 20.00: Recital skrzypcowy.

20.45: „Marja Curie-Skłodowska* w labo-
ratorjum. 21.05: III Wieczór iMckiewiczow-

ski, transmitowany z Celi Konrada. „O
atmosterze filomackiejj w Wilnie. 22.00;

Audycja wesoła. 23.00: Kom metecr. 23.05:

Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 4 stycznia 1934 r.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Z filmów

dźwiękowych (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Koncert. 12.30: Kom. meteor. 15.40: Schu-
bert — Moments mwsicaux (płyty) 16.10:

Audycja dla dzieci: 16,40: „Przed karnawa-
 

do swej śmierci nie przestała udzielać informacyj i wspomnień.

„Dzieje powstania Lidzkiego”* stanowią bardzo cenny przyczynek do historji po-
wstania 1863 r. i zawierają wiele nieznanego a ciekawego materjału.

REDAKCJA.

tem“ — pogad. 16.55: Z polskiej współczes-
nej literatury fortep. 17.30: Utwory Milhau-

da (płyty). 18.00: „Co o sprawie młodzieży

myślą władze szkolne? odczyt wygłosi M.

Krawczyk. 18.20: Słuchowisko. 19.00:

Skrzynka pocztowa. 19,25: „O nowej tary-

tie kolejowej“ — odczyt. 20,00: Godzina

życzeń (płyty). 21.00: Recytacje wierszy

Stanisława Trembeckiego. 21.15: Koncert.
22.15: Muzyka tan. 23.00. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Na końcu języka.

Znany stylista i świetny pisarz Stani-

sław Wasylewski w dzisiejszej pogadance
radjowej o godz. 19,25 zajmie się omówie-

niem najpospolitszych błędów językowych,

z któremi jużeśmy się „osluchali“, a które

jednak niepotrzebnie zachwaszczają naszą

mowę.
Wieczór mickiewiczcwski,

W, środę o godz. 21,05 rozpoczyńa się

transmisja trzeciego wieczoru, poświęco-

nego Mickiewiczowi. Program wieczoru

zapozna słuchaczy z atmosferą filomacką

w Wilnie przed stu zgórą laty, w której

dojrzewał przyszły wieszcz Narodu.

Dwa koncerty.
Muzykę poważną usłyszymy w progra-

mie środowym dwukrotnie — o godz. 16,55

ze studja warszawskiego rozpocznie się

transmisja koncertu kameralnego, na któ-

rym odegrane będą dwa kwartety smycz-

kowe — Stanisława Moniuszki i Romana
Statkowskiego. Następnie o godz. 20-ej

wystąpi przed mikrofonem znakomita

skrzypaczka Irena Dubiska, która z towa-

rzyszeniem fortepianiu odegra szereg dro-

bych utworów Czajkowskiego, Dworzaka,

Schuberta, Saint Saensa i innych. Akom-

panjuje prof. Ludwik Urstein.

 

PRACOWNIA TOW. PAŃ MI-
ŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO
A PAULO pod nazwą: „ŹRÓDŁO
PRACY* — Trocka 19 — wykony-
wa PRĘDKO, DOKŁADNIE i po
NISKICH CENACH wszystkie robo-
ty, wchodzące w zakres bieliźniar-
stwa, haftu, krawiecczyzny i tryko-
tarstwa. — Polecamy się ownej

Publiczności, instytucjom  spolecz-
nym i klasztorom, ręcząc za rzetelne
i tanie wykonanie zamówień.  

Sala do wynajęcia
„na odczyty | zebraala

Orzeszkowej 11
ed11—3 i eż4—8więcr,

Wycofywanie
20-złaotówek.

Od nowego roku rozpoczęło się
wycotywanie z obiegupieniężnego |
banknotów 20-złotowych typu, emi-į
towanych w latach 1926/49. Stare
20-złotówki usunięte będą z obrotu.

Bank Polski i kasy skarbowe
przyjmować będą do końca roku
1934 do wymiany wycofane z obie-
gu monety 1-złotowe srebrne, Srebr-
ne 2-złotówki duże, wymieniane bę-
dą do końca stycznia 1935 r

Na srebraym ekranie,
„BRAT DJABŁA*,

„Helios“.

Śpiewak-bandyta rabuje piękaym pa-

niom serca i klejnoty, a ich mężom —

złoto. Gra tę rolę znany Denis King, miej-

scami przypominający Jose Mojicę z filmu

„Noc miłości”, Głos ma słabszy, ale góruje

powierzchownością. Jego uroda jest bar-

dziej męska, zdecydowana. Obok niego wi-

dzimy w szeregu koniecznych sytuacyj zna-

nych komików Sten'a Lanvel'a i Oliwiera

Hardy. Z przyjemnością widzimy. że po-

pularni Flip i Flap, z karczemnych wesoł-

ków, zdolnych dotąd trywialnemi dowcipa-

mi jedynie niewybredną publiczność, zdo-

iali wznieść się na wyżyny prawdziwej

sztuki. Bardzo ładna i stylowa była The-

lema Todd — lady Pamela. Stanowczo, ze

wszystkich artystek jej najbardziej do twa-

rzy w pudrowanych włosach i krynolinie.

Thelema wczuła się w swoją iolę i była

naprawdę damą z początków XVIII stule-

cia. Szczególnie zwracają uwagę ruchy jej

dobrze wystudjowane i dostosowane do

stylowego kostjumu.

Wogóle miłośników dobrego filmu. w

„Heliosie' spotkał miły zawód. Miast bła-
zeństw i płaskich dowcipów zwykle oglą-

danych na ekranie, kiedy grają Flip iFlap,

ujrzeliśmy doskonałą komedję, oddaną z

dobrym wykwintnym humorem, z zacię-

ciem dobrego stylu, coś z Molierć'a czy

Szekspira. Zdaje się jednak, że w danym!

wypadku niewłaściwie użyto terminu —
komedja. „Brat djabła” jest właściwie ope-|

rą komiczną, tembardziej, że nakręcono go.

na podstawie opery Aubera „Fra Diavolo“.

Spectator.

 

niieszkańcem danej miejscowości od
1-go lipca 1933.

Równocześnie wyjaśnia się, iż
ogłoszona będzie nowa definicja o-
bywatelstwa, która przeistoczy wie-
lu obywateli w mieszkańców.

Jednocześnie z dniem 1-go stycz-
nia wprowadza się w całych niem-
czech pewnego rodzaju paszport ra-
sowy p.n. „Abstammungs Nachweis“,
jktóry bezwzględnie posiadać musi
każdy urzędnik i pracownik pań-
stwowy lub samorządowy.

Karta ta uważana jest zą doku-
ment oficjalny, stwierdzający pocho-
dzenie aryjskie danego pracownika.

Dokument ten zawiera rubryki o
przynależności rasowej właściciela
dowodu, rodziców jego dziadków i
żony.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Czy chciał oszukać P, K. 0.7

Wczoraj funkcjonarjusze wydziału
śledczego zatrzymali w czasie obła-
wy jakiegoś podejrzanego osobnika,
który na widok funkcjonarjuszy po-
licji usiłował zbiec.

Zatrzymanym okazał się niejaki
Jan Rusak. W] czasie rewizji w kie-
szeniąch jego znaleziono dwie ksią-
żeczki wkładowe P. K. O., jedną
otrzymaną w urzędzie pocztowym w

Sokółce, a drugą w Rudziszkach.
Na obie książeczki miał on wpłaco-
ne po jednej złotówce. Zachodzi
przypuszczenie, iż Rusak planował
przez podrobienie cyfry wkładów
wyłudzić z P. K. O, większe sumy
pieniędzy.
W sprawie tej prowadzone jest

dalsze dochodzenie.

— Fabryczka sacharyny, W zabudowa-
niach Gilesa Józefa (Beliny Nr, 1) wykryto

maszynę do wyrabiania pastylek sachary-

nowych, pudełko blaszane ze specjalną za-

prawą mączną, 500 pudełek papierowych do

układania siabrykowanych już pastylek,

etykiety do tych podełek i 19 deka pasty-

lek sacharynowych.
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Z KRAJU.
Zaspy śnieżne w pow. Dziśnieńskim.

Z Dzisny donoszą o wielkich przez dłuższy czas na pograniczu,

opadach śnieżnych w powiecie wskutek czego patrol K. O. P. za-

dziśnieńskim. (błądził na teren sowiecki, zaś dwa

Na terenie powiatu dziśnieńskie- patrole rontowe sowieckie znalazły

go śnieg padał w ciągu ostatnich dni się na terenie polskim. Na skutek

niemal bez przerwy. przeprowadzonej konierencji  gra-

Komunikacja autobusowa została nicznej patrole zostały sobie wza-

przerwana. |jemnie wydane.

Pociągi grzęzły w śniegu. Na|

linje sprowadzono pługi odśnieżne, szą, iż na przestrzeni Dryssa—Po-'chetne profile orlich nosów.

które bez przerwy oczyszczały łock od dwóch dni stoją wszystkie

zaspy śnieżne z torów. ; e yaro"

Mieszkańcy wsi, miateczek i osad żerskie, gdyż zaspy śnieżne docho-

grzęzli po pas w śniegu. dzą do przeszło metrowej wysoko-

Również silna zamieć panowała ści.

Włamanie do skarbcu cerkiawnego
w Przebrodziu.

Do Wilna nadeszła wiadomość, włamania.
iż do skarbca cerkiewnego w Przed- Powiadomione o włamaniu wła-

brodziu włamali się złodzleje. Wła- dze bezpieczeństwa publicznego nie-

mywacze łomami rozbili skarbiec, zwłocznie wydelegowały  najzdol-

skąd zrabowali nader cenne przed- niejszych agentów celem przepro-|

mioty liturgiczne.  Rabusiów wi- wadzenią śledztwa.

docznie ktoś spłoszył, gdyż, učieka- | Strat ani zrabowanych przed-

jąc, pozostawili łomy i narzędzia do miotów narazie ustalić rie zdołano.

Krwawa bójka na Sylwestra.

Na zabawie sylwestrowej wewsi zela Berownika, który ugodzony w

Jabłonowo w pobliżu Marcinkań-jszyję zmarł przed przybyciem le-

ców w domu Macieja Uchowicza| karza.

zakończyła się tragicznie. kę oraz jego towarzyszy Michała

Jeden z uczestników zabawy. nie-|Gruzdę i Wincentego Imiłajewa.

jaki Piotr Górko, uderzył nożem Jó-

Tajna gorzelnia w gminie Orańskiej,
Gorzelnia była zainstalowana w

piwnicy koło stodoły, w pobliżu któ-
rej przepływa mała rzeka.
gonkę „konkurenci Mionopolu Pań-
stwowego” dostarczali do 7 wsi, za-
opatrując przeszło 200 mieszkań-
ców w trujący alkohol.

Wielką gorzelnię samogonki u-

jawniono we wsi Góry, gm. orań-

skiej. Skonfiskowano kilkadziesiąt

jitrów spirytusu i samażonki. Aresz-

towano braci Jana i Stefana Bycz-

ków i Dominika Kisiela, którzy na

spółkę prowadzili tajną gorzelnię.

Roklėma jest dówiia banda

   

Zwolennicy Berowkina pobili Gór-,

Samo- |

 

DZIENNIK MILERŃSKI

SPORT
Wilnianie w Zakopanem,

(Kor. własna).

Zaśnieżone Zakopane skupiło na wybierhł się razem w „góry.

okres świąteczny rzesze narciarzy z No! Smarowanie skończone, wy-

całej Polski, ale nie tylko z Polski. ruszamy w drogę... Kto prowadzi....

Na ulicach słyszy się od czasu, do czy wszyscy jesteśmy?

czasu język niemiecki, angielski a po Panny Żosi jakoś nie widać.

dobno są również i Rumuni, Czesi i| Co za sprytna dziewuszka, już ma

Włosi, słowem góry nasze przekształ znajomych...

cają się w prowdziwą wieżę Babel| — Panowie pozwolą, to mój „ku-

Z pogranicza sowieckiego dono- mającą u podstawy wybitnie szla-|zyn”...
|  Zdziwieni spoglądamy na sie-

Na Krokwi ruch, Skocznia już |bie. Jesteśmy jednak zadowoleni z

|pociągi sowieckie towarowe i pasa- gotowa do skoków. Komisja pracuje jtego, że nie będziemy potrzebowli

całą parą. Publiczność ciągnie z róż- prowadzić jej po świeżym kopnym

Inych stron, jesteśmy i mywilnianie. Śniegu, a rolę tę doskonale na siebie

Już skaczą, brawo, brawo, to leci weźmie młody barczysty gazda.

|Dawidek, następny będzie skakał, Nadzwyczaj szybko dochodzimy

|lobwieszcza tuba, Marduła przygoto- |do Kuźnic, przestają już dzwonić

wuje się, Lankosz i t. d. sanki góralskie, 'milkną przeciągłe

Na trybunach poruszenie. „wista, wista”.....!

jnieznane nazwiska, pokażcie — Niech pan tak nie goni ja już

| Czecha i Marusarza... nie mogę!

| Ach, jak cudnyl—wyrywa się wspól — Jeszcze kawałek panno Han-

ny krzyk trybuny, co za wspaniały |ko! :
lot w powietrzu, to Luszczek ustana — Pockojta se tu panowie, jo ino

wia rekord dnia, skacząc pozą kon-|oboczę, cy tam dmucho na przełęcy?

kursem 52 mtr. — Ża kogo pan nas ma, idziemy

W mełem schronisku gwarzą nar-|wszyscy razem, dmucha czy nie dmu

/ciarze, jedni chcą iść jutro na Halę, |cha ale na Hali musimy być!

inni zaś na Lipki, panim imponuje — (Co będzie z memi kartkami

łatwość terenu no i to, co najważ-|pocztowemi, które przygotowałam z

Iniejsze, to znaczy towarzystwo, jtą myślą, że wrzucę je w schronisku

poprostu tłok jaki panuje na podmiej na Gąsienicowej, rozważa skrycie p.

skich zboczach, zachęca ich do zro-|Zosia, słuchając przestrogi górala, że

bienia „wycieczki* pod Regle, przez  Zboczań przy dzisiejszym

— Niech się pan tak nie śmieje, wietrze przejście jest bardzo niebez-

ja też dam radę i zajdę bez pomocy |pieczne.....

|fiakra na Gąsienicową... byłam prze-| Regle zostały pod nami, a skocznia

|cież trzy razy już na „deskach”, na Jaworzynce wygląda dziwnie i

| — Owszem, raz była pani u „Le-|zabawnie, taka mała i zupełnie nie

licha", gdy kupowała sobie narty, pa-|stroma...

|miętam jak stała na podłodze, dru- Żółwim krokiem; posuwamy się

|gi raz w domu przed lustrem, spraw- |naprzód, spotykamy powracających

|dzając, czy fotograficznie będzie w narciarzy, radzą nam dalej nie iść, bo

jnowym szaliku, a ostatni raz to pew-, podobno na przełęczy jest marnie.

no gdzieś przy księżycu, żeby nikt Ale, co znaczy nam wilnianom

Inie widział tych pierwszych kro- Hala, toć przecie tam chodzą podob-

| ków...- Ino z parasolami i w lakierkach żydzi

Postanowiono! Jutro zdobywamy z pod Nosala.

Halę Gąsienicową.
Od rana samego kręcił się pod|wiatrówka ma taką nazwę jedynie

oknami jakiś mocno podejrzany gaz- |chyba dla zaakcentowan'a, że lekko

da. : jprzepuszcza wiatr, co parę

Nie rozumiem, czego on tu się — |ktoś leży i przytula się do twardych

włóczy, niedwuznacznie zagląda w |kamieni, jakgdyby były pierzyną.

okna, sprawdza swe narty, jakgdyby

same

nam

 

 

Roskosznie wyje halniak. Zimno,

Do przełęczy jeszcze sto metrów,!

  

Wiczoraj rano przyjechał razem z
narciarzami Ogniska E, Lorek, z Za-
kopanego. Obejmie on trening naj-
lepszych zawodników wałeńskich,

E. Lorek zamieszka w schronisku
Ogniska W. F. mieszczącego się na
Rowach Sapieżyńskich.

Celem omówienia
strony treningów Wileński Okręgo-
wy Związek Narciarski wyznacza
na czwartek na godzinę 17, zbiórkę

technicznej

wszystkich narciarzy -— zawodni-
ków. я

Odprawa odbędzie się w "sali
Ośrodka W. F:

Wszyscy więc narciarze prosze-
ni są o konieczne, gremjalne przyby-
cie na konferencję.

E. Lerek przed mikroionem.
Dziś przed mikrofonem radja wi-

leńskiego zabierze głos trener nar:

wspinamy się jak na Gerlach, lub Ho
werlę, przypominają mi. się filmy
narciarskie: „Białe piekło” i „Monte
Santo“.

Znowu czaimy się za skalą, tak
dmie, że czasem zdaje się, że nasze
policzki wystawione są na biczowa-
nię.... -

Na wąskiej przełęczy leży przy-
kucniętych kilku narciarzy, mocno
wryte w śnieg ich narty stanowią je-
dyny opór przed zwianiem w prze-
pašč....
— №асек.... Wacek.... wracamy

to nie dla nas!!! To żadna hańba....
— Wstyd... patałachy, toć jeszcze
metrów 50 i już będziemy za ścianą...

Rozmowa była krótka — deski
„furknęły do góry — zmieniliśmy kie-
'runek i jazda na warjata do dołu,
liednym tchem jesteśmy w lesie —
'regie chronią nas przed szalejącą
wiechurą, już nie latają nad nami
bryły śniegu.
— Cośta myśleli panocku, że u

nas jak dmucha, to nic? Na Halę pój-
dzieta jutro, jak będie słonicko swe-
ciło.

Posmutniały twarze, a najbardziej
ubolewały nasze panie.

| „Małe rączki wrzucały karty z ży-
czeniami do skrzynki pocztowej przy

 
kroków  Trzasce w Zakopanem bez stempla|

„Hala Gąsienicowa —pocztowego.
,wysokość...... dnia 30. XII. 1933 r."  

E. Lorek przyjechał z Zakopanego.
ciarzy wileńskich p. Eugenjusz Lo-

rek.
Lorek zapozna szerszy ogół słu-

chaczy - sportowców z zasadami
swych treningów, stawiając ze swej

strony pewne wymagania w stosun-

ku do zawodników.
 

Hokeiści bez-walki wrócili
z Zakopanego.

Hokeistów Ogniska prześladował
pech, ale prześladował pech nietyl-
ko wilnian w:Zakopanem, ale. wo-
góle wszystkich sportowców, któ-
rzy, niestety, ze względu ną deszcz
nie mogli doczekać się zawodów.

Turniej hokejowy został odwoła-
ny. Hokeiści rozjechali się de swo-
ich miast.

Wielka szkoda, bo zainteresowa-
nie turniejem było znaczne. Szkoda
jest podwójna, gdy mogliśmy. osiąg-
nąćpiękne sukcesy w Zakopanem,
gdyż drużyna Ogniska była w gdo-
brej formie. s

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,58. Dolary złote 8,94. Ruble 4,63 (za
5-ki), 4,66 (za 10-kij. Czerwońce 1.50. Po-

życzka budowlana 39,50. Dolarówka 49,75.

Sabilizacyjna 56. Dillonowska 69. Śląska

51,50. Warszawska 53,50.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,73—124,04—123,42. Gdańsk 173,25
-—173,68—172,82. Hołandja 357,60—358,50—

35,70. Kopenhaga 129,60 —130,25-— 128,95.
Londyn  28,97—29,11—28,83, Nowy York

czek 5,59—5,62—5,56. Nowy York kabel

5,60 — 5,63 — 5,57. . Oslo 145,80 — 146,55 —

145,05. Paryż 34,89—34,98—34.60. Praga
26,43—26,49—26,37.  Szwajcarja, 172,20—

172,63—171,77. Włochy 46,77—46,89—46,65.

Berlin 212,20. Tend. niejednolita.

Papiery proc.: Pożyczka kornwersyjna

52,50. 5 proc..kolejowa 48,75—49. 4 proc.
premjowa dolarowa 49.  Stabiliz. 55,88.

6 proc. obl. kom. BGK 93. 8 proc. L. Z.

TK. Przem. Polskiego 58,50. 7 proc. TK.
Przem. Pol. 40—59,75. 4 i poł proc, ziem-

skie 48 8 proc. ziemskie 51,75—50,75—

51,00. „Tend. dla pożyczek i listów prze-

ważnie słabsza. )

Akcje: Bank Polski 83,25. Staracho-

wice 10,25. ;

 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dillonowska  69,25.. Stabilizacyjna 87,50.
Śląska 52. 4

Dolar i rubel — jak w przedgiełdzie.
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ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

w realiracii qanja'nego reżysera FRANKA CAPRA.

Na scenie: FLIRT, FILET i FILUTE

  

|Gorzka Herbata
w rolach głównych trzy gwiazdy: BARBARA STANWYCK; NILS ASHER I nejsłynnielsza Japońska gwiazda: TOSHIA MORI

Humoreska wakacyjna w 1 akcie.
Ceny miejsc normalne.

T ns iiidia

PRZEPELNIEWIE i zachwyt publiczności oto dowody
WIELKIEGO POWODZENIA

= z x TANI FEDOR
B Miezżuchina i N. LISIENKO

wfilmie „1002 NOG"

  

Sandacze
kilo 2.80

poleca Zwiedryński
Wileńska 36, tel. 1224

2000—3

DZIERŽAWY

Bufet
w kinie dla chrześcjanki
do wydzierżawienia $Wia-
domość. Lwowska 9—3.

1989

|

Dziś czaruje cudownym śpiewem olśniewa urodą
niezapomniany „Król żebraków”

wywołując na szli hu-
regany śm'echu w ne|-

nowszym filmie

DENIS KING TOOD, bawią świetnie, zaakomiel komicy

„BRAT DJABLA“;
rzepiękna THELMA FLIP i FLAP

DO WYNAJĘCIA

Mieszkania |
| i pokoje И

Wkrótce KORONA PRO-ва конона Re. „PROKURATOR ALICJA HORN"

 

mieszkanko dla małej |
inteligentaej rodziny od
Nowego Roku. 3 pokoje
z kucnenką i wygodami.

Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

П
И

Wroll tytuł. JADOIG4 SMOSARSKA, Bog. Samborski, Zosia Mirska,

 

 

 

 

 

  a Loda Halama i Fr. Brodniewicz. Mickiewicza 24-6 333
ppppp сос ол Ładni: umeblowany

CASINO |Peins“ SUZY VERNON, “257ARMAND BERNARD 24“ ROLIND TODT|0 0Vynas
„ar „NOC W GRAND HOTELU" sue maekomedii .

z Al

francuskiej p. t. „N AND L пазёерие.— | ННННННННННННАНУЫНННОВВИЕ

ZOFJA KOWALEWSKA, 1) | butt w r, 1803 studja naukowe na uńiwersytecie wileńskim i znalazł się w

Dzieje powstania lidzkie$0.
wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

ROZDZIAŁ L

Ród Narbuttów -— Szawry. Historyk Litwy Teodor Narbutt. Rok 1812.

Dezercja. U ks. Bassano. Dalsze przygody. Amnestja, Powrót do Szawrów.

Związek małżeński z Krystyną Sadowską,Gospodarstwo

„Póki Ponarom stać,

A Niemnowi płynąć

Dopóty Narbuttom

W ziemi Lidzkiej słynąć!”

Tak powiadano cagiś, charakteryzując stary ród Narbnuttów i jego

znaczenie. lstotnie Osiyk - Narbuttowie siedzieli od niepamiętnych cza-

sów na Litwie i rozga!łęziwszy się szeroka — tworzyli ród możny, nie-

poślednią w kraju odęgrywający rolę.
Historyk Litwy znany leodor Narbutt, pochodzenie swe wypro-

wadzał od Lizdejki. Wiasciwie zaś Narbuttowie byli potomkami Ostyka,

jednego z ksirżąt litewskich, ktorego imię jako przydomek do swego na-

zwiska nosili. W r. 1415 nadany został Narbuttom herb Trąby, a ród ten,

służąc wiernie krajowi w każdej potrzebie, rósł też w zaszczyty i zna-

czenie.
W XVl-ym wieku otrzymali Nadbuttowie dar iście królewski, znacz-

ną część dóbr po Michale Glińskim, olbrzymie posiadłoście ziemskie w

dzisiejszym pow. Lidzt:'m, oraz rozległe majętności w powiatach Oszmiań-

skim i Wileńskim, jak rownież i na Zmujdzi. 3

Jedna z galęzi s04u Narbuttow osiadła w pow. Lidzkim w majątku

„Szawry” zwanym, od siowa litewskiego „siewras”, czyli jaszczurka, na-

zwę swą biorącym. i ‚

W: tych to Szaw: ach przyszedł na świat w 1784 roku Teodor Narbutt,

dziejopis Litwy, a ojciec Ludwika przyszłego wodza powstania w 1863 r.

Już od dzieciństwa Teodor Narbutt odznaczał się niepospolitym u-

mysłem. W wieku chłopięcym zbudziły się w nim pierwsze dumy o po-

gańskiej Litwie. Śnił o Medogach i Wajdelotach; ukończył Teodor Nar-

| służbie wojskowej w Petersburgu. Jakie losy zapędziły tam, przyszłego
badacza dziejow litowskich, trudno odgadnąć.

butt kontuzjowany : utracił słuch niemal zupełnie.
Z powodu głuchcty wcieiony został do sztabu, gdzie go

rok 1812.

Przejścia owego roku, wstrząsając do głębi Teodorem zostawiły w
mea ježo ni san ao e zanie: starośc: wrażenia.

orący patrjota czuły na wypadki krajowe, dusił się i sz
obciskającym žo rosyjskim munaurze, : : pły»

Czekał zbawcy Napoleona wylewając swe rozegzaltowane uczucia
w poezji. W jednym z cwczesnzch swych utworów mówił o spotkaniu się
we śnie, na Gurze Zamkowej w Wilnie z duchem Lizdejki. "Arcykapłan
strącił mu przedewszystkiem trójgraniasty kapelusz z głowy, jako godło
służalcze, nieprzystoyre dla Narbutta, zwłaszcza w tak poważnej dla
Litwy chwili.

‚ Poemat ten przez czas dłuższy przechowywał się w rodzinie i za-
ginął w czasie ostatnie; burzy krajowej w 63 r.

W/ r. 1812 Teoior Narbutt wraz z całym sztabem zna'duje się w
Wilnie, gdzie bawii cesarz Aleksander I. у
„Gdy, z okiem zwióconem na Zachód, przyszły historyk Litwy po-
jąc się wraz z innymi polakami nadzieją — wyczekiwał biegu wypad-
ków —wpadł do niego młody sztabowiec ks. Kotzebue z wieścią o wy-
znaczonej na dzień jutizejszy rejteradzie wojsk rosyjskich z Wilna.

„Co myślisz robić z sobą? pytał Kotzebue.
„Ukryć się tu i pozostać” odparł szczerze Narbutt, „może się swo-

im na cóś przydam'”
Cesarz Aleksandei opuścił już miasto. Napoleon przeprawił się

przez Niemen i zbliżał się do stolicy Gedymina. Nazajutrz o świcie pułki
rosyjskie zaczęły wychodzić z Wilna, defilując przez zaułki i ulice mia-
sta. Wszystkie drzwi « okna były szczelnie zatarasowane,
3 Narbutt ukrył się u znajomego kupca. W chaosie odstępowania nie-
dostrzeżono w sztabie jego nieobecności. Naraz, z pierwszym promieniem
wschodzącego słońca wpadła do Wilną awangarda francuska... Oddział
polskich ułanów ks. Radziwiiła.. Wnet, zbudziło się ze snu całe miasto,
otwierając drzwi i o sna... * serca ludzkie. 3

spotkał

 
 

kiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,    PRL `

онЫ о)

Podczas zatargu Rosji ze Szwecją w jednej z potyczek został Nar» |

 

 

Smiatowska
pizeprowadciia alę

na ul. Orzeszkowej 3—12

tróg Mickiewicza)
tamże gabinet kosmetycz-
ny, usuwa zmarszczki, bro |
dawki, kurzajki i wągry.
W. Z. P. 48. 8323 ;

AKUSZERK A

M. BRZEZINA
grzyjmnje. Przeprowa
dziła się Zwierzyniec,
Tom Zana na lewo Ge-
deminowską ul. Grodzka
3, „ Z. mr. 3090.

 

PRACA |

AL aiPA

POTRZEBNA
samodzielna służąca
Połocka 9—6.

1997—2
 

POTRZEBNA młoda słu
żąca do wszystkiego,
umiejąca gotować, ©b-
chodzić się z dziećmi.
Z;łaszać się tylko z do-1.
premi rekomrendacjemi.
Sosnowa 9-€ m. 2. 2001

lewska 6 m.7,. Kułdon
Jadwiga.

Inteligentna osoba -
poszukuje pracy.
prowadzić gospodarstwo
u kulturalnych ludzi lub
na probostwie.
ne referencje ul. Połoc-
ka 9 m. 9.

| klegobądž srtykulu
1894—2 „no, Listopadowy 12 А.

Bożyczko. grz .

w średnim wieku poszu-
kuje posady do niemo-
wlecla, do dzieci, do
chorych lub jako ochmi-
strzyni. Może wyjerhać,
posiada dobre referen-

 

Może

Poważ-

1985

 

В/ ой

tower,|je | swiadectwa. Po-
,,|łoeka 1 m. 19. gr2

Dzisiejsze mełżeństwa. я : я
ВCzegoż jak pla: ARG1)

czesz... pcze
— Bo... bo., zabłądzi: Ka BT | DRUKI
—A na której uite: !

mieszkasz? > z PILN E
— Nie wiem. spro-

wadziliśmy się dopisro || BILETY
dziś ga WIZYTOWE
— A jek się aszywasz?| *
'-— Nie wiem.. mamu ZAPROSZENIA

sla wczoraj dopiero wzię- BROSZURY
ła ślub. ; ) AFISZE

ata

Nadrogę.

WYKONYWA ||
"DRUKARNIA 

Szalony entuzjazm ogarnął mieszkańców... Napięte i wy ;Г PA e . wy-

buchły w krzyku radości... й МЕ

— Jutro zatem wy-
Ježdžamy.
wziąć na drogę
dobrą książkę,
radzisz? a
—. Weź, kochanie,

książeczkę czekową.

сса

€hęlałbym
Jakąś

co mi  y. [A TBIERZYŃSKIEGO
Mostowa ui. Mr.1.

„Telefon 12-44.

CERy skie

i

 

Kobiety rzucaty się do koni, pieszczącje i całując... Armja irancu-
ska IE do miasta... i : i 3 2

orwany przez ludzkię tale, przelewające się "ulicach, Narbut
pchnięty został do jak'egoś sklepiku, gdzie acne kawi Adei
ię. Na stole leżały poszarpane kartki starego druku. Przyjrzał się im i
krzyknął z radości, Były, to szczątki Iyarjuszów
Litwie, Bóg wie jakiemi zapędzone tu losami.

Mys! o przeszłość dziejowej wzięła górę nad nastrojem obecnej

dróg Krzyżackich. na

| chwili. Nie wiele mógł skorzystać z tych szmat przyszły historyk Litwy,
zapominając jednak na 1azie o Napoleonie, wynotował je sobi iej
pan, po ao to z Królewca Pi mE

Mybiegi<zy ze sklepiku popędzit Narbutt ku Zi i
szukając wzrokiem MGlGGA т S

Siedział on na wielkich balach,
budujących mosta na Walii,

Ża rzeką płonęły mag
czone przez kuzaków Dymy,
sność poranka...

Narbutt postanowi: odrazu wejść w służbę ces uzė1а ę cesarza F' . -
ło Napoleona otoczonego gronem marszałków izduisntów siał miec

ae:wy prezes O. O, Pijarów, ks. Głogowski.
butt z prośbą o protelk

przypatrując się robocie saperów. -
gdyż rozjanie spalili stary odchodząc.
azyny ze zbożem, przedmieścia i wsie, nisz-

unoszące się w, powietrzu. zaciemniały ja-

Do niego więc zwrócił się
cję. Pragnął zostać tłómaczem, znał bowiem dzie-

więć europejskich językow. Napoleon odwrócił na chwi
jego oczy objęły posta Narbutta. х " феч ЗЗ

zat go przyjąś do kancelarji marszałka Bassano i jąPE jaaaw ano, nie zwracając

Zaraż tez dosta: INarbutt umundurowanie i pensję, wynoszącą dzie-
sięć franków dziennie, siwą kla
utrzymania. i

Więcej Teodor nie pragnął. Czuł się szczęśliwy, ale roboty miał wiele
Do kanceiarji ke. Bassano napływały wciąż polityczne i dyploma-

tyczne papiery większej, lub mniejszej wagi, nadchodziły liczne petycje,
biegła ożywiona korespondenc
nąć do księgi, przeiłumaczyć.

Odpowiedzialny Redaktor ST.

(c. d. n.) 5

ja. Naležato to -wszystko „odczytać, wciąg-
) *4“

ANISŁAJ

cz do rozjazdów, oraz zwrot kosztów jej

w”:

JAKITOJWICZ,
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