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"światła elektrycznego. Każde przed-

' miejskie, które jednak oceniają ją
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lecz koszta jej rujnują przedsiębiorstwa handlowe.
„Reklama jest dźwigni; handlu

— to nietylko trazes, używany czę-

sto przez biura i agencje reklamowe;
tak jest w rzeczywistości,

Reklama w dzisiejszych czasach
spełnia doniosłą rolę w całem życiu

gospodarczem a wpływ jej sięga i do

innych dziedzin, nie wyłączając po-

lityki.
Reklama jest potęgą. Zwłaszcza

obecnie, w dobie kryzysu, gdy kon-

sument, borykając się z Lrudnošcia-

uni finansowemi, ogranicza się we

wszystkiem i stara się naoyć każdą

drobnostkę jaknajtaniej, reklama ma

jeszcze większe, niż  kiedyindziej

znaczenie, stając się czemś tak nie-

odzownem, koniecznem, bez czego

w żadnem większem mieście handel
nie mógłby wogóle istniec.

Szczególnie doniosłą rolę odgry-
wa reklama w handlu detalicznym,

skąd towar odbiera bezpośrednio

konsument. Musi więc jaknajżywiej
doń przemówić. zachęcić do kupna,

wskazując jednocześnie najwłaściw-

sze i najpożyteczniejsze cechy tego

iub owego towaru; słowem musi

przyciągnąć kupującego. A jest rze-

czą stwierdzoną, że dobrze Zorgani-

zowana reklama daje zawsze pożą-|
dany eiekt. |

Najskuteczniejszą reklamą dla

handlu, obok prasowej, jest świetl- |

na. Rozumieją to dobrze wszyscy,
kupcy i każdy z nich, gdyby mógł,|

szczodrzeby z tej reklamy korzystał.
Niestety, nie stać go. Zbyt mało

zarabia i zbyt droga jest ta rekla-

ma. Mimo to, w każdym, nawet naj-
mniejszym, handelku jarzy się parę

zarówek, przeznaczonych -0-
świetlania wystaw i wewrątrz skie-

powych. Na blisko 6000 przedsię

biorstw handlowych w Wilnie nie-
ma ani jednego kupca, któryby nie

doceniał znaczenia reklamy świetl-
nej i któryby nie posiadał u siebie

 

siębiorstwo ma światło elektryczne,

choć z tego powodu musi borykać

się z trudnościami finansowem. |

Ze znaczenia reklamy świetlnej

zdają też sobie sprawę v władze

jedynie z punktu widzenia docho-

dów _— miejskich. Dla Magistratu
elektryczność jest dochodową po-

zycją, którą zresztą stara się wszel-

kiemi siłami utrzymać. To też, gdy

ostatnio handel podupadł, Magistrat,

nie chcąc stracić tej pozycji w dzie-

dzinie dochodu & elekirycznošci,

samorzutnie ustanowił tak zwany

„prąd reklamowy* po 45 gr. za ki-

lowatgodzinę. Żdawałoby się, że
powstaje w ten sposób wielkie udo-

godnienie dla handlu, za co wszyscy

kupcy winni samorządowi dozgonną

wdzięczność. Jednakże wkrótce u-  
Już się u nas tak utarło, że skoro

komuś coś się daje w mniemaniu, iż

czyni się alań wielkie udogodnienie,
to ten ostatni winien nietylko,

wdzięczność, ale też musi przyjąć ,

pewne obowiązki, które zawsze to-

| warzyszą tego rodzaju aktom. Dla-|
tego więc nie należy się dziwić wła-
dzom miejskim, że ustanawiając
prąd reklamowy, nałożyły na kup-
ców, którzy z niego korzystają, obo-
wiązek używania do tego rodzaju|

oświetlenia żarówek nie mniejszych,
niż 200 świec, oraz oświetlania wi-
tryn sklepowych do godziny wpół
do dziesiątej wieczorem.

W: tych warunkach mimo 45 śr.
$r- za 1 kwg. prąd reklamowy nie
kalkuluje się kupcom. Oświetlanie

bowiem witryn sklepowych przez 2
i pół godziny, po zamknięciu przed-
siębiorstwa w dodatku 200 świeco-
wemi żarówkami powoduje dużo
kłopotów i jest bardziej kosztowne
od zwykłego prądu, którym kupiec
rozporządza według swego widzi-
misię i do którego jakiej chce używa
żarówki. sy

Z tych wzgiędów dziś korzysta z
tego prądu najwyżej 10 prOc. kupiec-
twa wileńskiego. Trzeba jeszcze
podkreślić i to że używają go wiel-
kie przedsiębiorstwa, które i przed
wprowadzeniem prądu reklamowego
oświetlały swoje wystawy inetylko
do godz. 9 m. 30, lecz też i później.

Obok prądu reklamowego, wpro-
wadzono prąd gospodarczy, prze-
znaczony do celów technicznych,
do ogrzewania witryn w zimie itd.
Cenę za 1 kwg. ustalono na 25 gr.
Ale i tu tak samo wiele ubocznych
obowiązków odstręcza kupców od
korzystania z tego prądu. Przede-

! wszystkiem należy posiadać oddziel-
ne liczniki i używać 200-watowych
żarówek, bo przy žarowkach o
mniejszych ilościach wat licznik nie
będzie pracował. Rzecz zrozumiała,
że dla celćw gospodarczych w żad-
nem, nawet największem, przedsię-
biorstwie liandlowem nie trzeba tak
dużo prądu. W. tych warunkach
prąd zużywałby się całkiem  niepo-
trzebnie. Dlatego kupcy prawie że
z niego nie korzystają; natomiast
ostatnio daje się zaobserwować ten-
dencja do użycia prądu gOspodar-
czego w celach oświetleniowych.
Niejeden kupiec wkręca pośrodku
sklepu żarówkę 200-watową (bo
mniejszych nie można) i ma dosta-
ieczne oświetlenie.

Ta „kcmbinacja“

 

podobno nie

koliduje ani z Kodeksem Karnym,
ani też nie urąga przepisom Elek-
trowni Kupca kontroluje licznik i
to pono jest wystarczające. Gdyby
zaś ktoś uważał, że prąd jest nie-

sklep, a że jednocześnie ta sama ża-
rówka oświetla go, to na to nic nie
mogę poradzić!

Jak z powyższego wynika, ob2
rodzaje prądów „ulgowych“ nie są
prawie w użyciu. A handei, mimo
ciężkiego położenia materjalnego,
woli korzystać z drogiej taryty, któ-
ra wprawdzie go rujnuje, lecz kosz-
tuje taniej od „ulgowych”.

Jednocześnie z tem powstało no-
we zjawisko. Obecnie, źdy ceny
prądu i światła elektrycznego są tak
wygórowane, a światło jest koniecz-
ae w k»żdem przedsiebiorstwie,
kupcy wynaleźli pośrednie wyjście z
tej matni. Oto zamiast prądu rekla-
mowego używają prąd zwyczajny
tylko zapomocą... 15 i 20 świeco-
wych żarówek.  Wprawrizie to nie
daje dostatecznej ilości świaiła, ale
światło jest, a to grunt.

Powyższe spostrzeżenie potwier-

 
dzają sklepy, sprzedające żarówki, | 3

|nie można obecnie wiele zdziałać,które ostatnio otrzymują zamówie-
nia wyłącznie na żarówki 15 i 20
świecowe, a często na 5 i 10-świeco-
we. Również ostatnio w firmach
tych wzmógł się handei lampami
naftowemi, a sprzedaż żarówek
zmalała i zmniejsza się ustawicznie.

|. Stąd jasny wniosek, że polityka

 

, elektryczna Magistratu, nietylko
j rujnuje handel, ale też przyczynia
się do zmniejszania konsumcji
prądu.
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właściwie używany, to kupiec da
odpowiedź: przepraszam, używam|
prądu właściwie, bo ogrzewam
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wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

GENEWA (Pat). Prezydjum kon-
ierencji rozbrojeniowej zebrało się
dziś przed południem pod przewod-
nictwem Hendersona z udziałem
m. in. ministra Edena, Wilsona (Sta-
ny Zjedn.), ambasadora Raczyńskie-
$o i Soragna (Włochy). Minister La-
val, który przybył dziś do Genewy,
nie wziął udziału w obradach. Za-
stępowai go Massigli. Uczciwszy pa-
|mięć kroia Aleksandra, ministra
| Barthou, kancierza Dolliussa i am-
| basadora Dowgalewskiego, Hender-
son przedztawił prezydjum swoje
propozycje co do dalszej procedury.
Zdaniem przewodniczącego kwestje
reglamentacji i handlu broni, jawno-
sci budżetów wojskowych i utwo-
rzenia stałej komisji rozbrojeniowej
dojrzały do ujęcia je w protokuły,
mogące wejść w życie przed za-
kończeniem prac nad ogólną kon-
wencją. Jeżeli prezydjum wyrazi

zgodę na tę p ę i

| wania tych protokułów.

, zaznaczył, że rząd jego interesujesię
specjalnie kwestją iabrykacji i han-

| dlu bronią i przypomniał, ze komi-
tet, który zajmował się tą sprawą,
opracowali szczegółowy projekt.

Komisarz Litwinow zaznaczył, że

$dyż prace konierencji natrafiają na
„jedną wielką przeszkodę, na nie-
(możność uzyskania uniwersalności
zobowiązań i ograniczeń. Litwinow
ma wątpliwości, czy można będzie

, kontynuować prace nad reglamen
" tacją iabrykacji i handłu bronią, je-
żeli brak jest uniwersalaosci.
się tyczy stałej komisji rozbrojenio-
wej, to, jeżeli ona ma zajmować się
tylko rozbrojeniem a nie będzie žad-|

inych zobowiązań w tej dziedzinie,

| wych propozycjach, i jak przypusz- 

Gpradu Saary na Radzie Ligi Narodów.
PARYŻ (Pat). Korespondent Ha- nego wyjaśnienia w odpowiedzi na ków utrzymania status quo, przy-

vasa twierdzi, ze rozmowy Komitetu wspomniany memorjał, W: komuni- czem nie znaleziono u jego człon-|
trzech mad finansowemi i ekono-
micznemi sprawami zagłębia Saary że urzędnicy jej nie przesirzegają ta-'
postępują naprzód i ujawnia się na-
wet w tej dziedzinie pewne realne
odprężenie, które należy zawdzię-

kacie tym komisja odpiera zarzut,

jemnicy służbowej i neutralności
oraz 'że oddawali skonliskowane
akta „niemieckiego frontu do użyt-

ków żadnej broni. Prezydent Knox
złożył ołicjalnie skargę przeciwko
podpisanym pod memorjaiem  kie-
„rownikom „niemieckiego  frontu'-
Sprawa przybrała rozmiary wielkie-

czać wysłuchaniu przez komitet ra- ku osób trzecich, zwłaszcza dzien-! go procesu politycznego, który wzbu
portów
trancuskich.
W tych warunkach przewodni-

czący komitetu Aloisi przedstawi
Radzie Ligi swój raport prawdopo-
dobnie w lkońcu tygodnia. Wobec
osiągniętych rezultatów Rada Ligi

będzie również miała ułatwione za-

danie do tego stopnia, że być może

całe zagadnienie wyczerpie w ciągu

jednego dnia,
SAARBRUECKEN (Pat), Wystą-

pienie „niemieckiego frortu* z za-

rzutami przecjwko komisja rządzącej

w memorjale do Ligi Narodów na-

brało wielkiego rozgłosu Memorjał

ten oraz raport komisji rządzącej

wywołał ostrą polemikę. Niemiecka

stacja radjowa w Sztutgarcie ogłosi-

ia przytem pogłoskę, że w związku z

memorjałem: niemieckiego frontu Ra-

da Ligi Narodów zmuszona będzie
odwołać z zajmowanego stanowiska

prezydenta komisji rządzącej Angli-

ka Knoxa i dyrektora gabinetu i wy-
działu spraw wewnętrznych Heim-

bur$era. iNatomiast komisja rządzą-

ca rozesłała prasie z powodu poda-

nia przez niektóre dzienniki pełnego

tekstu  memorjału „niemieckiego
frontu" nakaz ogłoszenia raportu

komisji do Ligi Narodów oaz oficjal-,

ETLSI ZRK BICZGODA WA ITA ОО INPEIA

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dn. 25 listopada o godz. 12 i pėl

w SALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO (Końska 1)

odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JAN NOWODWORSKI poseł na Sejm

złoży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej

|Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice - prezes Narodowego Koła Radnych

złoży Sprawozdanie z rozpoczęcia prac
nowej Rady Miejskiej Wilna.

Wstęp na zebranie jest wolny, licząc się jednak z licznym

hąpływem publicznosci, zaleca się wcześniej zamawiać miejsca

tezerwowane w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego (Mostowa1,

—|%4 godz. 9—23 I od 6—7).

komisja wyjaśnia dalej, że twier-
dzenia o nielegalnem zaopatrywaniu
w broń emigrantów są nieprawdzi-
we. Sprawcy wykraczenia opubli-
kowanego przez. „niemiecki front'*
listu, który posłużył za rzekomy do-
wód w tej sprawie, zostaną pocią-
gnięci do odpowiedzialności sądo-
wej. Wreszcie w związku z zarzuta-
mi zbrojenia cię przeciwko „nie-
mieckiemu frontowi“ dokonano po-
nownie rewizji w obozie t. zw. fron-
iw jedności, złożonego ze zwolenni-

Zgromadzenie

GENEWA Pat. Dziś popołudniu
rozpoczęło się nadzwyczajne zgro-
madzenie Ligi Narodów, zwołane
dla rozpatrzenia konfliktu o Gran
Chaco. Obrady otworzył urzędujący
przewodniczący rady Ligi Narodów
minister Benesz, który w  powital-
nem przemówieniu uczcił pamięć
króla Aleksandra jugosłowiańskiego
! ministra Barthou. Zebrani powstali

Limath matsylski MA
PARYŻ. (Pat). W. dniu otwarcia

nadzwyczajnej sesji Ligi Narodów
prasa paryska bardziej zajniuje się
sprawą następstwa, jaki wywołać
może zamiar rządu białogiodzkiego
wysunięcia sprawy odpowiedzialno-
ści międzynarodowej za zamach mar
sylski, aniżeli zagadnieniem Saary.
Dzienniki zwracają uwagę na to, że
dyskusja nad powyższą sprawą
wszczęta być może wczesniej, jeżeli
Rada Ligi postanowi większością
głosów, wpisać tę sprawę na porzą-
dek dzienny sesji styczniowej, albo
jednomyślnie uchwali przystąpić do
dyskusji niezwłoczine, gdyż jeden
naród może też domagać się zwoła-
nia sesji nadzwyczajnej w sprawach
nie cierpiących zwłoki.

Jak zauważa „Le Journal" jeżeli
kiedykolwiek jakaś sprawa wyma- gała postępowania ostroznego i

ekspertów niemieckich i nikarzom. Na podstawie dochodzeń; dza ogromne zainteresowanie. Prze-
wód w tym procesie dąży do przed-
stawienia zarzutów „niemieckiego
frontu" o popieranie przez komisję
rządzącą elementów  antyhitlerow-
skich, informowanie prasy w duchu
antyniemieckim, o stronnicze za-
chowanie się organów policyjnych
wobec „niemieckiego ' frontu, a
zwłaszcza o tolerowanie magazyno-
wania broni, będącej w posiadaniu

| przeciwników tej organizacji. Pro-
ces rozpocznie się prawdopodobnie
już w biezącym miesiącu.

Ligi Narodów
rozpoczęło obrady.

z miejsc a ministrowie Jewticzi

to komisja nie będzie miała nic do
roboty. W związku z tem komisarz
Litwinow przypomina, że propono-
wał utworzenie organizmu, który
zajmowałby się nietylko kwestją
rozbrojeniową, ale również kwestją
pokoju i bezpieczeństwa.

Przewodniczacy Henderson w od-
powiedzi zaznaczył, że piopozycja
Litwinowa będzie zbadana przez ko-
mitet postanowień ogólnych narówni
z projtektem stałej komisji rozbro-
jeniowej. Przewodniczący sądzi, że
w miarę jak konierencja kontynuo-
wać będzie swoje prace, atrybucje
stałej komisji powiększą się. Prze-
wodniczący dodał, że nie pozwoli,
aby konierencja

Delegat Austrji Pilugl zaznaczył,
że Austrja pozbawiona jest wszel-
kiego bezpieczeństwa wobec zwię-
kszających się wszędzie zbrojeń.
Zmuszona bronić niepodległości, Au- odpowiednie!

komitety techniczne mogłyby się ze-
brać w połowie stycznia dia opraco-

| zareć
| Delegat Stanów Zjedn. Wilson:

!

strja musi domagać się przyznania
jej równouprawnienia w projektach,  przedstawionych przez przewodni-

0.
Delegat Wloch Soragna zastrzegł:

stanowisko swego rządu wobec pro-'
 jektowanych protokułów i oświad-

LONDYN. (Pat). Reuter donosi:
Min. Simon odbył prawie godzinną
konferencję z ambasadorem japoń- |
skim. W czasie rozmowy anbasador|
poczynić miał kilka uwag matury
ogólnej, które nie dają nadziei na
szybkie załatwienie spraw morskich,
będących obechie przedmioiem — о-

Co brad. Ponieważ brak czasu rie po-
zwolił ambasadorowi uzupełnić swo-
ich uwag, mają się odbyć wkrótce
dalsze konferencje brytyjsko-japoń-
skie. Odpowiedź japońska zawierać
ma pewne zmiany w detychczaso-

czają, dyskusja prowadzona na pod-
stawie tej odpowiedzi, może okazać
się pożyteczną. !

- „Reklama świetlna jest dźwignią handlu|Z komisji .rozbrojeniowej.
czył, że Włochy zostają wierne do-
ktrynie współzależności wszystkich
problemów rozbrojeniowych.  Kon-
tynuowanie prac może raczej utru-
dniać przystąpienie pewnych państw
obecnie niereprezentowanych wGe-

newie. Co się tyczy stalej komisji

rozbrojeniowej, delegat Wioch nie
widzi jej użyteczności, a co do re-
glamentacji iabrykacji broni Włochy

będą mogły zająć się nią dopiero,

gdy ustalone zostaną zasady ograni-
czeń zbrojeń. Delegat włoski zdecy-
dowany jest nie przyjmować żadnej
odpowiedzialności, jakie będą mogły
być powzięte.

Delegaci W. Brytanji i Francji
wyrazili zgodę na propozycje prze-
wodniczącego, przyczem _— delegat
Francji dał wyraz nadziei, że komi-
tetom ka nie zabraknie
współpracy
w konkluzji przewodniczący

stwierdza, że istnieje ogólna zgoda
na jego piopozycje i na tem obrady
zakończono.  Prezydjum już się
obecnie nie zbierze, natomiast ko-
mitety techniczne wznowią swe pra-
ce w połowie stycznia.

 

okowania © sprawie zbrojeń morskich
Delegacje japońska i amerykań-

ska, zająć się mają obecnie rozpa-
trzeniem propozycyj brytyjskich o-
partych ma ograniczeniu jakościo-
wem, to jest ma ograniczeniu rodza-
jów. i rozmiarów okręiów wojen-
nych. Ograniczenia te mają na. celu
uniemożliwienie jakiemukolwiek pań
stwu budowy nowych okrętów wo-
jennych, któreby uczyniły, z obec-
nej floty wojennej mocarstw, jed-
nostki przestarzałe.

We wtorek lub we środę min.
Simon poinformuje premjera Mac
Donalda, radę miinstrów 1 delegację
amerykańską o obecnym stanie roz-
inów morskich.

 

tyków brytyjskich uważa tę sesję za
ostatnią i twierdzi, że wybory po-
wszechne odbędą się w końcu wrze-
śnia 1935 roku.

Inni natomiasta są zdania, że roz-
poczynająca się dziś sesja ma przed
sobą tak olbrzymi program i będzie
tak przeciążona pracą ustawodaw-
czą, że nie nadąży wypełnić włożo-
nych na nią zadań, Zajdzie przeto
potrzeba odbycia jeszcze jednej 6e-
sji i dokonania wyborów powszech-
nych w cormalnie przewidzianym
terminie na jesieni 1936 roku.
Wiśród projektów  ustawodawczych
obecnej sesji znajduje się szereg waż IRozmowy Schuschnigga z Musšolinim.

BUDAPESZT. (Pat).  Korespon-
| dent rzymski „Magyar Orsag“ do-
nosi, że podczas wczorajszej popo-

Laval podziękowali w imieniu Jugo-, žudniowej rozmowy Schuschnigga z
sławji i Francji. Przewodniczącym
obrano delegata Maksyku Castillo
Najera. Jutro rozpocznie się dysku-
sja nad projektami zleceń w spra-.
wie sporu paragwajsko - boliwijskie-
go, złożonemi zgromadzeniu do u-
chwalenia.

(mm Ligi Hatodów.
skierowania na drogę 'wiodącą do
„skutecznych wyników, to właśnie
sprawa marsylska,

„Le Journal“ pisze, że sekretar-
jat Ligi Narodów jest wyiątsowo za-
kłopotany, uważa bowiem sprawę
tę za majbardziej niebezpieczną z
dotychczas znanych. W razie gdyby
Jugosławja nie zdołała doprowadzić
natychmiastowej dyskusji, zażąda
ona przynėjmniej aby wielkie mo-
carstwa potępiły Węgry.

Sekretarjat Ligi jest zaniepokojo-
ny bardziej inż kiedykolwiek i ocze-
kuje przyjazdu min. Lavala, którego
sytuacja, pomiędzy sąsiedniemi
Włochami a sojuszniczą Jugosławią,
jest bardzo delikatna. Dylemat jest
tembardzoej trudny, że pragnienie
Jugosławii zwalczanie teroryzmu
jest uważane za uzasadnione.

„Petit Parisien"_ zaznacza, że

Mussolinin: omówiono sprawę kam-
| panji prasowej przeciwko Węgrom
w związku z zamachem marsylskim,

BRUKSELA. Pat. — Theunisowi
udało się przezwyciężyć trudności z
jakiemi spotkał się w szczególności
ze strony liberałów i utworzył no-
wy gabinet. Do nowego rządu wesz-
ło 5 polityków z poza parlamentu.
Skład gabinetu jest następujący:
premjer Theunis, minister bez teki
Francqui, minister spraw zagranicz-
nych Hymans, minister spraw woj-
skowych Deveze, minister sprawie-
dliwości Bovesae, spraw wewnętrz-
nych Pierlot, oświaty Hiernaux, fi-
nanse Gutt, roboty publiczne i rol-
nictwo yan Cauvelaert, ubezpiecze-
nia społeczne i praca Rubbens, mi-

tizej ministrowie Małe, Ententy
zgodnie oceniają powagę sytuacji,
która domaga się zdecydowanej
akcji politycznej. Minister Jewticz
byłby zdezauwany w swoim kraju
gdyby ine obstawał przy zajętem
stanowisku, które jest stanowiskiem
słuszności i stanowczości, nie będąc  stanowiskiem agresywnem,

Sesja Izby Gmin.
| LONDYN. (Pat). Dziś rozpoczyna
| się czwarta kadencja obecnego par-
|lamentu. Szereg miarodajnych poli-

nych ustaw gospodarczych. Najważ-
niejszym projektem: ustawodawczym,
będzie projekt reformy konstytucji
«а Indji. Projekt tej ustawy  ogło-
szony będzie w Białej Księdze jutro
po południu. Bynajmniej nie jest
przesadą twierdzenie, iż od losu te-
go projektu zależy. przyszłość obec-
nego i następnego rządu brytyjskie- .
go. Projekt wywołuje w partji kon-
serwatywnej sprzeciw i istnieje о-
bawa, że partja ta, będąca podstawą
obecnego rządu narodowego, mo-
że uledz rozłamowi na tle stosunku
w. sprawie wprowadzenia w lndjach
konstytucji federalnej. Otwarcia,
dzisiejszej sesji dokonać ma. osobi-
scie król Jerzy.

jak rówineż kwestją traktowania
iudności węgierskiej w Jugosławii.
Co do obu tych spraw Schuschnigg

i Mussolini stoją, zdaniem korespon-
denta; zdecydowanie po stronie Wę-
gier.

NOWY RZĄD W BELGJI.
nister spraw ekonomicznych van
Isacker, komunikacja poczta i tele-
graf du Bus de Varnaff, minister
kolonji Charles. Nowy gabinet ma
nastawienie wybitnie antydewalua-
cyjne. Celem jego będzie bezwzględ- .
ne utrzymanie waluty złotej. Nowy
gabinet powołany jest przedewszyst-
kiem do ,zreorganizowania życia go-
spodarczego i obniżenia kosztów
produkcji. Duże znaczenie przywią-
zywane jest do faktu, że do nowe-
go rządu zgodził się wejść jeden z
najwybitniejszych mężów stanu mi-
nister Francqui, który jednak ze
względu na podeszły wiek nie przy-
jął teki finansów, lecz zgodził się
przyjąć ministerstwo bez teki z tem
że ministrem finansów będzie dłu-
goletni jego współpracownik Gutt,
finansista młodszej generacji. Poza-
tem ma duże znaczenie powrót Hy-
mansa na stanowisko ministra spraw
zagranicznych.
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* Podobno jednak ma
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emy i Zagłębie Sadty.
Zbiiżający się termin piebiscytu

w Zagłębiu Jaary wywoiai subteiną
sieć intryg międzynarodowych, w
których zainieresowana jest pize-
dewszystkiem Anglja i Francja.

Na tem tle mastąpio 70Liženie
Anmgiji do Francje Francja oświad-
czyta, że wystąpi w razie konieczno
ści w Daarze jako przedstawicielka
Ligi Narodów, a wojsko jej będzie
miało wtedy charakter mięczynaro-
dowej policji. Ze stanowiskiem tem
solidaryzuje się w zupeiności Anglja,
która nawet przedsięwzięia ochoini-
czą rekrutację olicerów uo siuzby
bezpieczeństwa na tereni“ Zagiębia.

Ze stan rzeczy w daarze jest nie-
pokojący dowodzi raport Frzewodni
cącego Komisji itządzące; do Ligi
Narodów, w którym ujawniono na-

DZIENNIK WILEŃSKI | t

z prasy,
Bankructwo BBWR. į J. Thona odbyła się konferencja posłów z

„Robotnik zestawia szereg wy-, Koła żydowskiego z korespondentami pra-

stąpień „Czasu” i „Słowa* wileń- sy żydowskiej z terenu Sejmu".

skiego w sprawie termentów w łonie. Na niej posłowie: dr. Thon, dr.

sanacji i dochodzi do wnisków na- Rozmarin, dr. Sommerstei; i dr. Ro- siedzeniu 2
„niezmiermie wažne uchwały,; tenstreich

w Sejmie jest insty-| „zobrazowali tragiczną sytuację żydów

bez wra- w Polsce i niesłychane trudności, które ma

stępujących:
1) Klub B.B. W. R.

tucją, ktorej głos mija bez echa

żenia; | do pokonana żydowskie przedstawiciel-

2) wszystko mniej - więcej, z czego | stwo parlamentarne w swej pracy. Pod-

B.B.W.R. był taki dumny (peiityka perso-|kreślono konieczność zachowania stałej

nalna, usława scaleniowa, dekrety oddłu-| styczności między Kołem i prasą żydow-

 

żeniowe) okazało się błędem; a już specjal-| ską”.

nie dekrety rozbijają do- Temu „tragizmowi* przeczy iakt
szezętnie“ same 'dee „programowe” B. B.! staiego dopływu Żydów z Niemiec,

W. R; z Austrji, a ostatnio z Fraacji.

oddłużeniowe

 cisk, jaki wywierają Niemcy na lud
ność Łagiębia za pośrednictwem i.
zw. „Frontu Niemieckiego”, w rze-
czywistości zaanaskowanej policji.

Z drugiej strony Niemcy przez
swych ambasadorów w  L.ondynie,
Paryżu i iżrukseli wyrazny swoje u-
polewanie z powodu rzekoniych za-
miarów Fsancji.. okupacji vzojennej:
terenu plebiscytowego i zapewniły
że plebiscyt odbędzie się bez żadne-i
go nacisku, !

Ustępliwość niemiecka w  żad-|
nym razie nie pójdzie aż ao zrzecze-.
nią się praw de Saary, lecz kosztem|
zaspokojenia ambicyj francuskich,|
wycoiania oddziatów szturmowych w
40 kilometrowym pasie granicznym,i
dopuszczenia ewentualnej interwen-'
cji Franeji, a pewnych ustępstw ti-;
nansowych na rzecz Angli — dąży|
się do czegoś innego. Otoz celem ma-
chinacyj niemieckich jest zupełnie,
niedwuznaeznie zalegalizowanie zbro!
jen miemieskich na podstawie  tor-
muły równouprawnienia z grudnia
1932 r. W, ślad za unieważnieniem
ant. 5 Traktatu Wersalssiego, ieży
w dalszych planach Hitlera rewizja
konwencji teryiorjalnych.. Niemcy
gotowe są w tym celu wrócić do Li-
gi Narodów, jako, że dwuietni ter-
min wypowiedzenia człionsostwa Li-
&1 jeszcze nie minąt. Sprawa więc
zbrojeń, która spowodowaia wystą-
pienie Niemiec z Ligi, może je na-
powrót dopuścić do „koncertu
państw eu.opejskich'. Wiąże się to
nieuchronnie z Saarą i stanowiskiem
Francji, która w tej sprawie zamie-
rza być stanowcza.
A co tymczasem dzieje

Niemczech?
Niemcy nie straciły nic z zami-

łowania do parad wojskowych i zew
nętrzegno przepychu, czego dowo-

się w

‚ па poruszone zagadnienia. „Czas' zapom-

,serwatyści byli współtwórcami

 dem jesi naprzykład uroczysty
„dzień žaiobny“ z powodu  pierw-
szych nieudanych kroków partji nar.
socjalistycznej w Mponacajum 1923
r Ale o poważnych trudnościach
Rzeszy wewnątrz kraju świadczą co-
raz liczinejsze wieści, dczoszące o
akcji, jaką przedsięwziął rząd w wal
ce z wzrastającą drożyzną. Miano-
wano specjalnego komisarza do re-
gulowania cen, który będzie podle-
gał bewpośrednio kanclerzowi.
wielu wypadkach władze stosowały
ostre kary za podwyższenie cen lub
oszusctwa na wadze aż do zamyka-
nia sklepów i piekarni. Stwierdzono
także brak niektórych ważnych ar-
tykułów,, „ak np. nici Rząd wzywa
ludność do zachowania dyscypliny i
niepoddawania się panice, ponieważ
brak niektórych surowców» ma cha-
rakter wybitnie przejściowy.

Coraz częśkiej spotyka się także
naukowe, teoretyczne potępienie go
spodarczych podstaw rucau nar. so-
cjalistycznego, co dziwniejsza, odzy-
„wają się głosy zawołujące ao powro-
tu do dawnego stanu. Tak proi. Leh-
nich, wirtemiberski minister gospo-
darki, żąda, aby niemiecki prze-
mysł ograniczył się tylko do wytwa-
rzania wytobów, w których celuje,
aby antomiast sprowadzano to, co
może być zagranicą taniej wytwa-
rzane-

Wyraźnie o tych prądach świad-
czy mowa prezydenta Banku Rzeszy,
dr. Schachta, który wypowiadając
zupełnie wypłacalność długów za-
granicznych uzasadnia to brakiem
handlu zagranicznego przez zam-
knięte graince. System wzajemności
oznacza jego zdaniem tylko zbiuro-
kratyzowanie handlu.

Ponadto jeszcze przyczynia Niem-
com kłopotu sprawa kościoła prote-
stanekiego, który w znacznej swej
części zajął stanowisko opozycyjnej
wobec próby upaństwowienia. Hitler
zajmuje stanowisko wyczekujące.

ustąpić ojciec
duehowy całego ruchu, doradca „u-
rzędowego biskupa”, dr. Jaeger, któ-
rego zastąpi dr, Kinder, ugodowiec.

Mimo to, choć u siebie doznają
coraz więcej niepowodzeń, Niemcy

" w Zagłębiu Saary rozwinęli tąk po-
tężną agitację, że nawet żydzi godzą
się na głosowanie za Hitlerem, A
dlaczego? — Bo wiedzą juz dziś, że
ich głosy przeciwne nie zaważyłyby
na szali:
 —

Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!
Wskazówxi w sprawie Miesiąca
walki z analiapetyzmem -— w Pol-
skięj Macierzy Szkolnej, Warszawa,  akowskie Przedmieście Nr. 7,

3) B.B.W.R. („pułkownicy') musi szukać

oparcia w młodem pokoleniu: „logika wy-

skłania go do oparcia się w nie-

młodzież
padków '

dalekiej przyszłości 0...

endecką.

Tezy konserwatywne

kie niemądre; wręcz przeciwnie; zbiegają

się w wielu unktach i z naszym poglądem

dzisiaj

niż są znowuż

 

niał tylko dodać, że to, co napisał on sam,

i to, co napisało „Słowo'” oznacza przyzna-

nie się do bankructwa całej koncepcji B

B. W. R., której to koncepcji właśnie kon-

Tragizm żydostwa w Polsce.
„Hajnt” (Nr. 254) donosi:

„miosłu i handlowi, organizacje

 „Wczoraj w mieszkaniu prywatnem @г.'

Gdy wyjeżdża z Poiski pewna
ilość żydów do Palestyny, na ich
miejsce przybywa kilkakrotnie więk
sza ilość tych „obywateli' polskich i
nie polskich z zagranicy.

Kasy bezprocentowe, zapewnia-
jące przewagę żydowskiemu rze-

woj-
skowe żydowskie — oto obraz tra-
śizmu żydowskiego w Polsce!
Oświadczenia żydowskich posłów
świadczą tyłko o tem, że pomimo
zdobytej już przewagi w życiu go-
spodarczem i przywilejów w życiu
politycznem, żądania i plany żydow-
skie idą jeszcze dalej.

 

ŻYDZI ODWIECZNI KUPCY.
W książce Ottona Fiellera o

„Zmierzch: Żydowstwa” znajduje się,
objaśnienie dawnych dziejow Żydów
w sposób podobny, jak w książkach
Dmowskiego i w książce Roiickiego,
a mianowicie w skrótach przedsta-
wia się to tak:
— Czem: objaśnić to, że własnie

żydzi stali się żydami? Niegdyś wę-
drowali oni przez gaje oliwne, paśli
swoje owieczki... i z większą lub
mniejszą uwagą słuchali słowa bo-
żego i licznych jego proroków, a po-
tem spadła na nich nagle kara Je-
howy, rozgniewał się on na nich i

rozproszył ich po ziemi, aby ich po-
tem, później kiedyś, przez Pomazań-
ca-Mesjasza powrócić do Ojczyzny...
W międzyczasie więc stali się kup-

cami i poszli na wędrówkę... Czy też

może stali się kupcami po przyjściu
Mesjasza-Jezusa Chrystusa, w któ-

rego nie uwierzyli i gdy Jerozolima
rozpadia się w gruzy?... Jakże więc

io było?
Jest rzeczą niemożliwą, aby lud

chłopski czy pasterski, lud pustyni

czy lud myśliwski, nagle przemienił

się w iud kupiecki, i to w dodatku

taki, który stanie się nosicielem po-

stępującego przez tysiąclecia rozwo-

ju. Jest rzeczą niemożliwą, aby jedno

wydarzenie historyczne, czy to była

przegrana bitwa, czy też zburzenie

świątyni, mogło z gruntu zmienić e-

konomiczną i społeczną strukturę

całego narodu.
Aby to zrozumieć, należy zbadać

ekonomikę żydów w okresie aż do!

schyłku starożytności, który to,

okres w odróżnieniu od wszystkich
późniejszych formacyj społecznych, |

charakteryzuje istnienie niewolni-

czej praćy: Jest przytem rzeczą ma-

iej wagi, kiedy i skąd wtargnęli ży-

dzi do dzisiejszej Palestyny, z jakim

iudem pierwonym byli spokrewnieni

iub z jakim możnaby ich utożsamiać.

Decydujące znaczenie ma to, że przy

byli oni tam jako nomadowie, że od

koczownictwa nie przeszli bezpoś-

rednio do stanu osiadłego. że wresz-

cie przybyli do Palestyny.

Nomadowie są pierwszymi przed
stawicielami handlu między krajami,

gdyż cała ich własność ma postać ru

chomą, a więc nadaje się do zbytu, i

ponieważ ich sposób życia wprowa-

dza ich wciąż w styczność z obcemi

wspólnotami, a więc daje pochop do

wymiany.
Żydzi, którzy przybyli do Pale-

styny jako nomadowie, brali w tej
wymianie towarów niewiększy, ale i
niemniejszy udział od inych ludów
koczowniczych pierwszego okresu
społeczeństwa towarowego, byli też
kupcami.. Ta wspólna żydom i
wszystkim innym ludom koczowni-
czyim podstawa nie pociągnęłaby za
sobą tych późniejszych skutków hi-
storycznych, gdyby do zjawisk ży-
cia ekonomicznego żydów, równie
im, jak inrym ludom koczowniczym
właściwyci, nie dołączył się czynnik
geograliczny..-

Palestyna, czy też, jak ją wów-
czas zwanc, Kanaan, była podwójnie
iranzytowym krajem. Byfa cna wią-
zadiem pomiędzy dorzeczem Nilu a  międzyrzeczem Eutratx i Tygrysu...

Palestyna była też stacją węzłową
| najważniejszych dróg hanu:owych @`
Arabji, a co za tem idzie 1 z Indyj..-
Palestyna leżała ha granicy dwóch
prymitywnych organizmów wytwór-
czych, na «tórej musiał się rozwimąć
pierwszy handel... Słowo Kanaań-
czyk w nańdawniejszych czusach by-
ło równoznaczne z pojęciem kupca...
Kanaan jeszcze przed wdarciem się
Hebrajczysów (żydów) był obsza-
rem ludów, zajmujących się han-
dlem... Kanaan, droga ludćw, pomost
między Egiptem 4 Syrją, musiał przy
stosować każdego zdobywcę do swo
ich naturalnych warunków produk-
cji... W! Kanaanie jeszcze przed zdo-
byciem przez Hebrajczykow istniały
pieniądze.

Tym więc wacunkom ulegli He-
brajczycy, zdobywcy Kanaanu w
wiekach XIH i XII przed Chr., któ-
rzy osiedlili się przy wieikich szla-
kach handiowych, które prowadziły
przez Palestynę w liczbie siedmiu i
które bądź bezpośrednio przecinały
Palestynę, bądź przechodziły tuż u
jej granic.

„.Przyzwyczajono się odmawiać
dawnemu Izraelowi, i to nietylko z
okresu przedwygnańczego, wszelkiej
wydatniejszej działalności handlowej
czynić zeń poczciwy lud rolników i
pasterzy, albo też lud, posiadający
wręcz niezwykłe miasta, w których
mieszkańcy uwijali się tylko za sę-
dziami i prorokami į czekali na to,
co nowego doniesie im i objawi Pan
Zastępców... Niezwykły zbytek, któ
ry panował na dworach królewskich
i wśród warstw wyższych, wskazuje,
że lzrael uprawiał na wielką skalę
pośrednictwo handlowe, skupowano
towary od przeciągających przez Pa
Jestynę karawan, jak również na po-
bliskich targach karawanowych i w
krajach sąsiednich, poczem zbywa-
no je z zyskami przybyłym do Pa-
lestyny kupcom, bądź też na ryn-
kach obcych. Trzeba to przyjąć w
pewnej mierze już i dla czasów Sa-
lomona.

Podobnie wypowiada się H. S.
Welss w swojej Historji Swiata:
— Dawid rozpoczyna jedyny w

dziejach Hebrajczyków okres dobro-
bytu Dawid zawarł ścisły sojusz z
fenickiem miastem, Ty:, którego
król Hiram był, jak się zdaje, czło-
wiekiem wielkiej inteligencji i przed
siębiorczości. Zamierzał on zabez-
pieczyć sobie drogę' handlową do
Morza NE poprzez pagórko-
waty kraj Hebrajczyków.

z Morzem Czarnem za pošredni-
ctwem Egiptu, ale Egipt był wów-
czas w sianie zupełnego zamętu,
więc Hiram nawiązał jaknajšcišlej-
sze stosunki z Dawidem 1 następcą.

auspicjamijeśo Salomonem: Pod
Hirama stanęły mury, paiac i świą-
tynia w Jerozolimie, Hiram zaś sam
budował okręty nad Morzem Czar-
nem. Na północ i południe biegły
przez Jerozolimę ważne drogi han-
dlowe. Salomon doprowadził naród
żydowski do niespodziewanej świet-
ności. Faraon dał mu nawei własną
córkę za żonę.

Znaczny wzrost bezrobocia w kraju.
WARSZAWA. (Pat), Według

danych statystycznych liczba bezro-
botnych, zarejestrowanych w biu-
rach pośrednictwa pracy iF, B,

BANDYTA MACZUGA UJĘTY.
LWÓW Pat. Dziś nad ranem w

przysiółku Gwizdaj, przylegającym
do Przeworska, w województwie
Iwowskiem po całorocznym pościgu,
ujęty został przez policję. groźny
bandyta Maczuga, grasujący od
dłuższego czasu na terenie powiatów
rzeszowskiego i przeworskiego i bę-
dący postrachem całej okolicy. Pa-
trol policyjny złożony z wywiadow-
ców i policjantów znalazł Maczugę

wynosiła 17 listopada na terenie ca-
iego państwa 310.094 osób, co sta-
nowi wzrost w stosunku do tygodnia
ub. o 7.768 osób.

=

ukrytego w. zagrodzie jednego :
włościan w psiej budzie, która mia-
ła ukryte przejście do komórki, bę:
dącej mieszkaniem ściganego. Ma-
czuga zauważywszy, że jest zewsząd
otoczony, oddał się w ręce policji,

Aresztowano również chłopa.
który dał schronienin bandycie. Ma-
czuga ma na sumieniu wiele napa-
dów i rabunków z bronią w ręku.

Zwykle,
handel fenicki utrzymywał stosunki,

| Zarządzenia władz francuskich
w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

i

PARYZ (Pat). Na dzisiejszem po-; cym t. zw. kart pracy. 2) Odnowie-

rady ministrów zapadły, nie kart pracy przebywającym i za-
doty- irudnionym obecnie we Francji cu-

czące zatrudnienia robotnisów cu- | dzoziemcom będzie połączone z du-

dzoziemskich we Francji. Na wnio-|żemi trudnościami. Z wyjątkiem wy-

sek komisji minisierjalnej, na której, padków nadzwyczajnych, o których

czele stał minister Herriot, rada mi- decydować będzie minister pracy,

nistrów postanowiła: 1) zaprowadzić zasadniczo nie będą odnawiane kar-

i zunifikować nadzór nad emigran-| ty pracy tych robotników obcych,

tami, pracującymi zarówno na roli, którzy przebywają we Frzncji mniej

jak i w przemyśie. Nie wydawać niż 2 lata. Sprawa zatrudnienia ro-

nowoprzyjezdnym robotnikom  ob-, botników sezonowych będzie roz-

 

Ś. p. Kardynał
Ś. p. Kardynał Piotr Gasparri u-

rodził się w Ussita 5 maja 1852 r. Po

ukończeniu wyższych studjow otrzy-

mał w r. 1877 święcenia «apłańskie

a następnie został powołany do In-

stytutu Katolicsiego w Paryżu, gdzie

wykładał przez szereg lat prawo.

Obdarzony wybilnemi zdolnościami

i wrodzoną inteligencją w niedługim

czasie zajął czołowe stanowisko w

świecie naukowym. Z pod jego pióra

zaczęły wychodzić prace, jak „Trac-

tatus canonicus "de matrimonio”,

„Tracatus canonicus de 55. Eucha-

ristia“, „De la valeur des ordinations
anglicanes' i t. p.

Doceniając wielkie wartości w

ks. prof. Gasparrim, Stolica sw: mia-
nowała go w r. 1898 internuncjuszem

w Ameryce południowej, nadając

jednocześnie godność arcybiskupa
tytularnego. Po trzech latach został
mianowany podsekretarzem w sekre
tarjacie stanu. W: r. 1907 ks. arcyb:

Gasparri został powołany przez pa-
pieża Piusa X do kolegium kardy-
nalskiego.

Ś. p. kardynał Piotr Gasparri od-
dał wiekopomne usługi Kościołowi
katolickiemu zarówno w dziedzinie  prawno - organizacyjnej, jak i dyplo-

PARYŻ. (Pat). „W poniedziałek

rozdany został deputowanym referat

głównego
wojskowego na rok 1935.

zdawca dużą część swego

poświęcił omówieniu sytuacji ogól-

nej, a w szczególności cytrom świad-
czącym o rozwojuarmji niemieckiej.

Według danych referenta, niemiec-

kie siły zbrojne w jesieni rb. przed-

stawiają się jak następuje: Reichs-

wehra 300 tys. policja — 100 tys.,

skośzarowane oddziały $. S. — 80

tys, W. roku 1935 siły te wzrosną do |

600 tys. żołnierzy. Do tego należy

 

BUDAPESZT. (Pat). Dziś o godz:
12 ogłoszono wyrok w sprawie Syl-
westra Matuszki. Sąd uznał Ma-
tuszkę winnym morderstwa w 22)

Sprawa nominacji

Łemkowszczyzny.

Według doniesień z koi watykań

skich sprawa nominacji administra-
tora apostolskiego dla Lemkow-
szczyzny panownie stała się aktual-
ną. Przebywający obecnie w Rzy-
mie jeden z biskupów grecko-katolic
kich przedłożył kongregacji Pro Ee-|

clesia Orientale memorjałt jednego z'
kandydatów na stanowisko admini-'
stratora apostolskiego, ks. Msościu-'
cha, w którym domaga się on ze:
względu na ciężkie położenie wier-
nych Łemkowszczyzny szybkiego za
łatwienia tej sprawy. związku z
tem w kołach poinformowanych
twierdzą, że sprawa nominacji admi|
nistratora apostolskiego dia Lem-'
kowszczyzny będzie w najbliższym
czasie załatwiona. '

Skutki reformy
ubezpieczeń społecznych,
Ubezpieczalnie Społeczne w całej

Polsce czynią przygotowania do zre
alizowania ostatniej reformy ubez-
pieczeń społecznych, ktora pociąg-
nie za sobą częściowe ograniczenie
liczby osób, podlegających ubezpie-
czeniw na wypedek choroby.

Ze względu na to, że z list ubez-
pieczonych skreślone mają być
wszystkie osoby, których zarobek
miesięczny przekracza kwotę 725 zł.
pracownic;, dla których zairudnie-
nie nie jest głównem źródiem! utrzy-
mania, rodziny rzemieślników  za-
trudnione w warsztatach, craz nie-
które kategorje pracowników  rol-
nych, Ubezpieczalnie stracą około
30.000 członków. i
W samej tylko stolicy spowodu

ielormy liczba ubezpieczonych zma|
leje o blisko 6000 członków, a wpły-|
wy z tytułu składek zmniejszą się.
prawie o pół miljona złotychrocznie, |

Zmiany te zostaną uwzględnione
rzy układaniu nowych budżetów
bezpieczalń na rok 1935/36, skre-

ślenie zaś wyłączanych kategoryj
pracowników nastąpi od dnia 1
kwietnia 1935 roku.

 

 

Rozpowszechniajcie bony jałmużnicze „Caritasu"

Piotr Gasparri.
matycznej. Mianowany w r. 1904 se-
kretarzem komisji kodylikacyjnej
prawa kanonicznego, po dziesięciu
latach doprowadził do opracowania
i ogłoszenia nowego kodeksu prawa
kanonicznego Kościoła kat. Powoła-
ny w r. 1914 na niezwykle odpowie-
dzialne stanowisko kardynała sekre
iarza stanu, potrafił przeprowadzić
szereg doniosłyćh zadań. Nazwisko
jego łączy się z odezwą Stolicy Ap.
z r. 1917 w sprawie zaprzestania
wojny na warunkach zbliżonych do
deklaracji Wilsona z r. 1918. On to
przyczynił się do zawarcia ugody z
Francją w r. 1920, rozwiązania kwe-
stji rzymskiej i podpisania konkor-
datu z Włochami, konkordatów z
Łotwą, Bawarją, Prusam, Rumunją
: Litwą, W stosunku do Polski ś. p.
kardynał Gasparri przejawiał szcze-
gólną życzliwość, współpracując nad
zawarciem konkordatu w r. 1925.
W r. 1930 kardynał Gasparri z

racji podeszłego wieku i przepraco-
wanią podaje się do dymisji ze sta-
mowiska įsekrelarza stanu 1 wraca
do swych zajęć naukowych. Ostat-
nią większą pracą zmarłego kardy-
rała był „Katechizm rzymski”, prze-
tłumaczony na wiele języnów. (KAP)

 

Zbrojenie Niemiec w opinii
francuskiej.

dodać rezerwy wyćwiczonych  žol-
nierzy z wojska i policji 300 tys., re-

sprawozdawcy budżetu zerwy młodych roczników formacyj

Sprawo-|hitlerowskich i obozów pracy 400
referatu| tys., byłych kombatantów 1.400 tys.

li organizacje paramilitarne sekcji

ochronnej 200 tys., sekcyj szturmo-
wych 2.500 tys. i korpusu automo-

bilowego 100 tys. Ogolna liczba
żołnierzy, którą Niemcy mogą odra-

zu zmobilizować, wynosi 4 mil. 900
tys. W r. 1935 siła ta wraz z armią
stałą wyniesie 5 mil. 500 t. Lolnictwo
niemieckie rozporządza obecnie od
3 tys. do 4 tys. pilotów.

Matuszka skazany na Śmierć
wypadkach i usiłowania morderstwa
w 14 wypadkach i skazał go na ka-
rę śmierci.

Siii T T ei TASTEiK ZOZ

Wojsko przeciw
administratora apostolskiego dla |„Wiadomościom Literackim".

W przedostatnim numerze „Wia-
domości Literackich' został umiesz-
czony ieljeton p. t- „Dzień rekruta“.
Treścią tego feljetonu uczuli cię
dotknięci 'iczni wojskowi 1 zareago-
wali w ten sposób, że zrezygnowali z

' prenumeraty „W. L.",

Jak widać z komunikatów „Pol-
ski Zbrojnej”, która orgauizuje tę
akcję bojkotową „Dzień rekruta”
będzie miał szerokie echo.

Opłata składek akademickich
wekslami.

Na terenie stolicy duže niezado-
woienie wśród młodzieży akademic-  kiej wywołały ostatnie zarządzenia|
władz uczelnianych w sprawie zale-
głych składek w stowarzyszeniach
studeńckich. Zaległości te nie będą
umarzańe, przyczem zarządy stowa-
rzyszeń, powołując się na ogólnik
rektoratu, żądają od swych  człon-
ków składania obligów wekslowych
na pokrycie zaległości. Niepraktyko
wany dotąd sposób regulowania'
składek wekslami wywołał wśród
studentów zrozumiałe oburzeine. |

DKA Aaa NADANA LIAN
Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRO |
DŁO PRACY z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
cadziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Cortralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego % Paulo.
1

Snieg w Zakopanem.
ZAKOPANE Pat. Gęsty śnieg pa-

dający od wczorajszege wieczora
pokrył grubą powłoką całe Tatry
i Podhale, stwarzając już po raz
drugi w tej jesieni dobre warunki
zimowe. Na ulicach : Zakopanego
pojawiły się sanie. Narciarze, ko-
rzystając ze Śniegu rozpoczęli tre-
ning.

strzygnięta później. 3) Przy robo-
tach  puwlicznych, prowadzonych
przez państwo, poszczególne depar-
tamenty, gminy lub instytucje pu-
bliczne zasadniczo mają być zatru-
dnieni wyłącznie robotnicy fran-
cuscy. Jeżeli w danej dziedzinie
okaże się brał sił fachowych wśród
1obotników francuskich, będzie mo-
żliwe angażowanie fachowców ob-
cych, ale w liczbie ściśle ograniczo-
nej. 4) Rząd domagać się będzie od
izby  jaknajrychlejszego uchwalenia
ustawy, której mocą inspekiorowie
pracy będą powołani do przeprowa-
dzenia jaknajściślejszego przestrze-
gania tyca postanowień. Specjalnie
zaostrzona będzie kontrola w przed-
siębiorstwach prywatnych, handlo-
wych i przemysłowych. Liczba cu-
dzoziemców, zatrudnionych w -danej
gałęzi przemysłu i handłu, w posz-
czególnych obwodach będzie urzę-
dowo ustalona i nie będzie mogła
przekroczyć 10 proc. Dotychczaso-
we zarządzenia w tym względzie,
dopuszczające większy procent pra-
cowników obcych, będą poddane re-
wizji 5) Zostanie zaostrzona kon-
trola graniczna nad obcymi robotni-
kami. Rząd wniesie do izby projekt
prawa o zaostrz. kar do wydalenia
włącznie za przekroczenie przepi-
sów prawnych przez cudzoziemców.
Będą oni ponadto poddani surowej
kontroli policyjnej. Rząd już obecnie
zwraca się do wszystkich przedsię-
biorstw о zastosowanie zarządzeń
wyżej wspomnianych.

 

Wiadomości,
®

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** „Figaro“ twierdzi, ze premjer
Flandin zamierza z początkiem
roku przyszłego przedstawić pro-
jekt reformy państwa na nowych
1 rozszerzonych podstawach Projekt
będzie zawierał kilka własnych idei
premjera Flandina.

** Były premjer Doumergue u-
dzielił wywiadu naczelnemu re-
daktorowi „Tygodnika 1934“, w
którym dał bardzo surową chara-
kterystykę obecnego parlementu
francuskiego i administracji fran-
cuskiej z prefektami na czele. Na-
tomlast Doumergue przychylnie wy-
raża się o obecnej młodziezy.

** Komitet trzech do spraw za-
głębia Saary przy Lidzie Narodów
mianował włocha hr. Galilego ro-
zjemcą we wszystkich ewentual-
nych sporach jakie mogą wyłonić
się między Rzeszą Niemiecką a ko-
misją rządzącą w związku z plebi-
scytem w daiu 13 1-35 r.

** jak donoszą, Paragwaj Od-
rzucił zlecenia Ligi Narodów w
sprawie zlikwidowania konfliktu pa-
ragwajsko-boliwijskiego,

** Z Berlina donoszą, że Janowi
Kiepurze zaproponowano przyjęcie
stałego angagement w państwowej
operze berlińskiej. Sprawa ta nara-
zie nie została ostatecznie załatwio-
na.

Dzień oszczędności
w bezpłatnej szkole pow-

szechnej.
„Ilustrowany Kurjer Codzienny”

dał dnia 7 listopada  nasiępujący
„Film współczesny”:

Dzień oszczędności w szkole.
Nauczycielka: Barnasiński, cóż

znowu! Gdzie są pieniądze na Komi-
tet rodzicielski?

Bernasiński: Kiedy, bo...
Nauczycielka: Kiedy. to, żadne

tłumaczenie. Marsz natychmiast do
domu i bez pieniędzy się nie poka-

zujł A wy Kuapczykówna, Kapus-
ciński i Janeczek, czy przynieśliście
po 30 groszy za splamienie ławki?
Jutro przyniesiecie? No, aie to ostat
ni termin. Aha, Ciaputkiewicz, ty za
iegasz już od trzech miesięcy z
wkładką na fundusz wycieczkowy.
Co to znaczy?

Ciaputkiewicz: Mamą powiedzia-
la, že nie ma.

Nauczycielka: Tak kazda mama
mówi, Na fundusz wycieczkowy mu-
si być, bo wycieczki was kształcą, a
państwo potrzebuje wykształconych
obywateli, którzy znają swój kraj
ojczysty. A teraz słuchajcie co wam
powiem, Zawiadamiam was o weso-
tej nowinie. Będzie wychodzić u nas
gazetka szkolna. Każdy musi przy-
nieść po 20 groszy, żeby się zebrał
fundusz na pierwszy numet. Jeszcze
jedna rzecz. Zeszłej niedzieli uchwa
lono sprawić sztandar szkolny. —
Sztandar ten będzie kosztował prze-
szło 1.000 złotych. Na cele tego

| sztandaru każdy z waszych ojców
musi wbić gwoździa, — Gwoźdź ten
będzie kosztować 10 zł. Pamiętajcie
o tem w domu powiedzieć. Przyjdzie
jeszcze osobne zaproszenie! A dziś
na ostatniej godzinie idziemy do ki-
na na „Tarzana“. Kosztuj» to 20 gro
szy, które jutro musi każdy przy*
nieść. Tylko nie zapomnijcie...

No, a teraz przypominacie so”
bie — jakie święto w dzisiejszym
dniu obchodzimy?

Dzieci: Dzień oszczędności!
Nauczycielka: Bardzo dobrze! Te

raz wam powiem, w jaki sposób na+
leży oszczędzać! !

—
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dzinach wieczornych sałony
zentacyjne tutejszego Konsuiatu Ło-
tewskiego, przy ul. Sierakowskiego,
zapełniły się gośćmi, którzy przyby-
li, aby na ręce konsula łotewskiego
p. Feliksa Donasa złożyć gratulacje
dla Państwa i narodu łotewskiego.
W tym dniu bowiem. Republika Ło-
tewska święciła 16-lecie odzyskania
niepodległości. _ Wśród  iicznych
przedstawicieli społeczeńsiwa wi-
leńskiego obecni byli J. M. rektor
U. S. B. minister Staniewicz, radca
wojewódzki W. Kowalski, przedsta-
wiciele świata finansowego dyrekto-
rowie Miłkowski, Szwykowski, Ma-
culewicz, prezes Federacji sędzia

Góra, wicedyrektor P. K. P. Mazu-

KRONIKA.
Obchód 16-lecia niepodległości Łotwy wWilnie
W niedzielę dnia 18 b. m. w go-' wileńskiej, m. in. prezes Syndykatu,

repre-|Szydłowski, red. Okulicz, Ostrowski,
| Hryniewicz i inni. Reprezentowany
| byt daiej świat artystyczny przez
įdyr. Rychłowskiego, Instytut Nauko
wo-Badawrzy Europy Wschodniej
— przez dyr. Wielhorskiego, Akade
micka Liga Zbliżenia Międzynarodo-
wego — przez liczne grono akade-
mików. Przybyło również wiele pań,
towarzyszących swym mężom.

Goście podejmowari byli z tra-
,dycyjną serdecznością przez rodzinę
państwa Donasów i spędzili przy

,czarnej kawie czas dłuższy. Oficjal-
ną część recepcji wypelaiiy toasty

"na cześć Republiki Łotewskiej, pre-
zydenta Kwiesisa i premjera Ulma-
'nisa oraz na cześć Rzeczypospolitej

rowski, liczni przedstawiciele prasyi Narodu Polskiego.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopoiska i Polska

Srodkowa: Po rannych mgłach lub
„miejscami chmurnym stanie nieba
zachmurzenie zmienne. Nocą przy-
mrozki, dniem temperatura około
5 C. Słabe wiatry miejscowe.

Pozostała dzielnica: Naogół chmu-
rno z opadami. Temperatura bez
większych zmian. Słebe wiatry pół-
nocne. Rano miejscami mglisto.

DYŻURY APTEK.
Dsiś w xocy dyżurują mastępując!

apteki:
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wiłeńska Nr. 23 (telet.

2-90); sukc, Chomiczewskiego — ul.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza
1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego -— ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie Ga przedmieściach, prócz
Snipiszek.
 

Z MiASTA.
—Odczyt na powodzian. Na za-

proszenie Wil. Wioj. Komitetu Po-
mocy Ofiarom Powodzi w Małopol-
sce przybył dziś do Wilna 4 odczy-
tem Tadeusz Walicki, wicewojewo-
da krakowski, komisarz powodziowy
na Małopolskę Zachodnią. Odczyt
odbył się w sali Teatru Wielkiego
na Pohulance, przy licznym udziale

i SPRAWY KOLEJOWE.
— Tablice orjentacyjne na

stycznia 1935 r.
skim zostanie wprowadzona inowa

ciągu.
Część tablic wileńska dyrekcja

kolejowa już otrzymała

— Dzisiejsza środa
wypełniona będzie

nowskiego, który opowie o przebie-

Kongresu Geogrzfów w Polsce. Po-
czątek o godz. 20. Wstęp dla wszyst-
kich.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sytuacja „w garbarniach“

Jak się dowiadujemy w gaibarniach
wileńskich na tle podpisania nowej
umowy zbiorowej wytworzyła się
dość cięźka sytuacja grożąca straj-
kiem. Należy się jednak spodziewać,
1e do tej ostateczności nie dojdzie,
gdyż obie strony znajdą wyjście na
drodze obopólaego porozumienia. publiczności, m, in. przeastawicieli

władz, duchowieństwa, wojska B

Prelegeni w diuższej prelekcji,
ilustrowanej przezroczami, przedsta-
wił katastrotalne rozmiary tegorocz-
nej powodzi, która nawiedziia woje-
wództwa Małopolski Zachoaniej na-
skutek olbrzymich opadów w dniach°
16 i 17 lipca. Zkolei preleżenteprzed-|
stawił dokładny obraz zniszczenia,|
wyrządzonego przez powódź, oraz!
omówił przyczyny tak

radcze-

wielkich|

szkód i przedsięwzięte środki za-| :
ха prolongaty w ciągu 5 lat od daty wy Melanji Apelewiczowej, mieszkanki

Legitymacje emerytalne na 5 lat.
Z dniem 31 grudnia 1934 r. tracą

moc obowiązującą wystawione do-

tychczas względnie  pizedłużane
przez Izbę Skarbową Grodzką w
Warszawie legitymacje emerytalne,
uprawniające do ugl przy przejaz-
dach państwowemi środkami komu-
nikacyjnemi.

Ważność tych legitymacji nie bę-
dzie nadal przedłużana, natomiast
zostaną one przez lzbę Skarbową

*

Wilno na nowych
Zaczynają budzić się ze snu za-

| interesowania turystyką. Wilno za-
|czyna przychodzie do wniosku, że
turystyka może stąć się skaibem na-

iury, trzeba tylko umiejęinie wziąć
się do dzieła, a skarb ten zostame

| wykorzystany. .
| — Чезе! dotychczas byly czynione
|jakiekolwiek  wysiiki w kierunku
propagandy turystyki Wilna, czy też
Wileńszczyzny, to były to wysiłki
nieskoordynowane, sporacyczne, któ

| ie, rzecz oczywista, nie mogły wy-
| dać tak wielkich owoców, jak praca
zbiorową.

Na caiym bodaj świecie turysty-
ka idzie szybkim krokiem postępu,
wchodząc w coraz to nowe okresy
zagadnień i udoskonaleń.

Turystyka jest wciąż niewyko-
rzystaną jeszcze treścią.

Zupełnie słu.znie, wczoraj na ze-
braniu organizacyjnem Związku Pro-
„pagandy lurystyki Wiilna 1 Wileń-
'szczyzny, powiedział w referacie p.
"dr. Lorentz, że turystyka to cykł za-
śadnień nowych tematów, to cykl

 

dworcu kolejowym. Z dniem [| możliwości, które stoją otworem,
na dworcu wileń-| rzucając szerokie linje perspektywy.

Wczorajsze zebranie, odbyte w
cja na wzór warszawski, polegająca| Izbie Przemysłowo-Handlowej, było
na tem, iż na każdym peronie będą| bodaj pierwszym śmiało postawio-
ustawione tablice orjentacyjne i ze-| nym krokiem w kierunku zdobycia
gary oznaczające czas odejścia po-| tych właśnie zagadnień bogatych

możliwości
Turystyka może nietylko rozre-

klamować Wilno i Wileńszczyznę,
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. ale także przyczynić się do podnie-

literacka| sienia kultury i stanu ekonomiczne-
interesującym| go kraju. Jest więc to zagadnienie

referatem prof. Mieczysława Lima-| nadzwyczaj poważne. |
Zebranie ściągnęło do sali kon-

W.|gu | wynikach międzynarodowego ierencyjnej Izby przeszło 100 osób,
reprezentujących majrozmaitsze in-
stytucje bądź zawodowe, społeczne,
czy też sportowe.

Konferencję zagaił prezydent dr.

Wczoraj wieczorem łuakcjonarju-
sze

Szpitalnej zatrzymali pewnego po-
dejrzanego osobnika, który wyłegi-
tymował się puszportem ną nazwis-
ko Stanisława bernata, kupca z
Wilna.

Ponieważ osobnik ów wydał się
mocno podejrzanym, wywiadowcy
odprowadzili go do wydziału śled-
czego celem przeprowadzenia szcze-
gółowego dochodzenia.

W: wyniku śledztwa zdołano usta-
lić, iż rzekomy kupiec Bernat jest
groźnym bandytą i dezerierem z 76
p. p. Stanisławem Godlewskim, po-
szukiwanym za dezercję 1 rabunki.

Aresztowany Godlewski również Grodzką zamienione na odpowiednie
legitymacje nowego typu, ważne bez

Prelegenta nagrodzeno hucznemi | stawienia.
oklaskami. EA

— Redukcja personelu w Ubez-|
pieczalni Spoiecznej. Z dniem 1 gru-
dnia r. b. nastąpi dalsza redukcja
personelu administracyjnego i lekar-
skiego w Ubezpieczalni Społecznej w

MWiilnie, Ilość zredukowanych praco-
wników i lekarzy jest uzaieżniona
od wyników narad, jakie oabędą się
w dniu dzisiejszym w Warszawie,
dokąd udał się wczoraj dyr. Ubez-
pieczalni Społecznej p. Gradowski.
„Według pogłosek pracę utraci około
5—8 proc. pracowników i lekarzy:

SPRAWY MiEJSKIE,
— Konierencja w sprawie rzeźni

miejskiej Dziś w lokalu starostwa
grodzkieko ma się odbyć konłezen-

cja z udziałem starosty grodzkiego 1
przedstawicieli Zarządu miejsk., po-
święcona sprawie rzeźni miejskiej.
Na konierencji omówione zostaną
sprawy porządkowe i hezpieczeń-
stwa oraz kwestja zatar$ów z ro-

Ażeby uzyskać legitymacje eme-
rytalną nowego typu, winien posia-
dacz stare: legitymacji emerytalnej
przesłać ją względnie złożyć 0s0-
biście do Wydziału
Rent lzby Skas;bowej
Warszawie, ul. Elektoraina1 w/g
irybu, przyjętego przy prolongacie
dotychczasowych legitymacji.

łączyć:

1) nową fotograłję z ostatniego
okresu o iozmiarze 3752 mm. na
białem tle,
szerokości twarzy 15 — 20 mm.;

2) kwit na dowód opiacenia 50
gr. za blankiet legitymacji wraz.z
iuterałem ochronnym w Pocztowej
Kasie Oszczędności na konto Izby
Skarbowej Grodzkiej nr. 38,450 lub
w miejscowej Kasie Urzędu Skarbo-
wego na rachunek budżeia docho-
dów Ministerstwa Skarbu dz. 2 par.
6 poz. 2 Wydział VI izby Skarbowej
Grodzkiej opłat powyższych bezpo- botnikami, i

Rola rzeki ЩИ @
Młoda polska wiedza  urbani-

styczna wszczyna od pewiiego cza-
su alanmi w jednej z doniosłych, a za

razem palących kwestyj estetyki na
szych miast, — mianowicie w spra-
wie większego pietyzmu dia rzek,
będących częścią krajobrazu  miej-|

skiego.
Zarzut, czyniony przez współ-|

czesną generację naszych urbani-

stów sprowadza się do tego, że rze-|

ka jako motyw krajobrazowy  tra-,

ktowana dotąd była przez miasta,

polskie po macoszemu. Wystarczy|
rzucić okiem na plany Większych.
miast naszych, aby się o tem prze-

konać. Żadne z większych miast pol-
skich, ani Warszawa, an: Kraków,
ani Poznań, ani Wilno, nie posiada;
dzielnicy nadrzecznej, o charakterze
reprezentacyjnym,
bliżeniu tak rozwiązanej,

 

jak nad-
rzeczne dzielnice Paryża, Lićge czy,

Drezna. į
Jeśli idzie o Wilno, to OdWEBCE" |

nie się miasta od rzeki da się wy-
iłomaczyć położeniem jego va szla-
ku najazdów, wiodących od bramy
Smoleńskicj ku sercu Poiski, Ponie-
waż najazdy szły od strony północno
wschodniej, więc Wilno 2 natury
rzeczy zabudowało się na lewym
brzegu Wiyi i Wilenki, aby choć|
nurtem rzeki oddzielić się od nie-
przyjaciela. Nic więc dziwaego, że w| iakie dzielnice jak ul. Mickiewicza,

czasów 'Łukiszki, Pohuianka, okolice dwor-Wilnie od najdawniejszych

`

srednio nie przyjmuje,

VI Emerytur i,
Grodzkiej w!

jgóry z silnemu objawam: zatrucia.

Do legitymacji należy nadto ca и

| Pogotowie Ratunkowe,
bać naldycha ŚÓWY. о! udzieleniu poszkodowanej pierwszej

 

okazał się sprawcą rabunku i cięż-
kiego uszkodzenia ciała na osobie

zaścianka Rajówka, gm. niemen-
<zyńskiej, dokąd przed dwoma ty-

- DZIENNIK WILEŃSKIs:

wydziału śledczego przy ul.|

drogach turystyki.
W. Maleszewski, mówiąc o potrze-
bach powstania nowej placówki tury
stycznej w Wilnie, która wzięłaby

na siebie ogrom pracy piopagando-
wej. Zakres tej pracy, nakreślony
ramami statutu, jest bardzo szeroki
i wdzięczny.

Po zagajeniu, jednogiośnie na
przewodniczącego zebrania wybrano
prezydenta dr. Maleszewskiego, któ-
ry udzielił giosu dr. Lorentzowi, a
ten wygłosił ciekawy reierai, obra-
zując opecny sian turystyki 1 jej po-
trzeby-

Po reieracie wyłoniła się dysku-
sja, w czasie której szereg osób wy-
powiadało się za rozszerzeniem dzia-
ialności Związku nietylko na terenie
Wiieńszczyzny, ale również objęcie
Nawogródczyzny i Grodzicūszczyzny
z uwzględnieniem Druskienik.

Jednogłośnie postanowiono przy-
jąć chwilowo ogólny statut, który
zatwierdzony będzie na następnem
zebraniu. Wybrano również tymcza-
sowy Zarząd Związku Propagandy
Miina i Wileńszczyzny. Do zarządu
weszło 12 osób, a więc 3 delegatów
Magistratu, 2 delegatów Izby Przem.
Handlowej, jeden delegat Syndykatu
Dziennikarzy R. P. i Stałej Komisji
Wydawców — red. Fr. Hryniewicz
i pp.: dr: Lorentz, Ed. iKowalski,
Czerniewski, inż. Kawenoki, płk.
Błocki, dyr. Młynarczyk.

Związek posiada już sporo człon-
Sków, a nowi wciąż zapisują się, a
więc w Wilnie obudziła się rzeczy-
wiście potrzeba zawiązania związ-

i

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz, 8 wiecz. w dalszym ciągu iskrząca
się prawdziwym humorem, oblitująca w

szereg przezabawnych sytuacji, komedja
Bernarda Shaw'a „Niśdy nie można prze-
widzieć”.

— Koncert Mieczysława Miinza w Te-
atrze na Pohulance. Jutro o godz. 8 wiecz.
odbędzie się jedyny koncert Mieczysława
Miinza, światowej sławy pianisty polskie-
go, który wystąpi z oblitym programem,
złożonym z utworow muzyki klasycznej i
współczesnej. Bilety już są do nabycia w
kasie zamawiań, Lutnia”. Kupony do lóż
kupony do krzeseł i kupony prasowe —
są nieważne

— Teatr muzyczny „Lutnia*+ Dziś po
cenach zniżonych stylowa operetka Faila
„Madame Pompadour. W roli tytułowej
czaruje słuchaczy swym pięknym śpiewem
i wytworną grą Janina Kulczycka, w oto-
czeniu: Halmirskiej, Łasowskiej, Dembow-
skiego, Domosławskiego, Szczawińskiego |
Tatrzańskiego. Efektownem urozmaiceniem
widowiska jest scena baletowa „Markiza
i Rewolucjonista* z Martówną i Ciesielskim
na czele.

— „Orłow* po cenach propagandowych.
Ciesząca się wielkiem powodzeniem melo-
dyjna operelka „Orłow:: ukaże się w pią-
tek najbliższy po cenach propagandowych.
Będzie to 39-te przedstawienie te rekordo
wej operetki.
— „Bal w Savoy*. Sobotnie przedsta-

wienie wypełni siynna operetka Abrahama
„Bal w Savoy” po cenach zniżonych z wy-
stępem J. Kulczyckiej.

— „бг Gri“. Najbliższą premjerą bę-
dzie przemiła operetka „Gri-Gri“ Lincke,
usnuta na egzotycznych motywach. Rolę
tytułową objęła świeżo pozyskana śpie-
waczka Zofja Lubiczówna.

Polskie Kadjo Wiino
Środa, dnia 21 listopada,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
<yka. Dzien. por. Muzyka. uhwilka pan
domu. 7.50: Pogad. lniarska. 1.55: Giełda

 

 ku, który opiekowałby się zagadnie-
niami turystycznemi,

Miejmy więc nadzieję, ze Wilno
w prędkin: czasie postara się odro-
bić te wszystkie zaległosci, które
wynikły z poprzednich lat zaco-
fania. Jarwan. 
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Niebezpieczny bandyta-dezerter w roli kupca
godniami udał się i pod pozorem
podróżnego uprosił właściciela domu
Józefa Nowoszyńskiego o zezwole-
nie przenocowania. Gdy nazajutrz
Nowoszyński opuścił mieszkanie i
udał się na targ, Godlewski kilku
uderzeniami siekiery w głowę obez-
władnit Apelewiczową, a następnie
przystąpił do rabunku. Po dokona-
niu rabunku bandyta zbiegł.

Powiadomiona policja o napadzie
rozesłała za Godlewskim listy goń-
cze do wszystkich miast Polski,
tymczasem zaś Godlewsi:: przeby-
wał w Wilnie za tałszywym, skra-
dzionym dowodem na nazwisko kup-
ca St. Bernata.

Badany Godlewski przyznał się

iż Apelewiczową zamierzał usunąć
jako niewygodnego świadka i w tym
celu zadał jej kiłka uderzeń sie-
kierą.

zamach samobójczy uczenicy.
Wczoraj w godzinach wieczoro-

wych przechodnie znaleźli na górze
Boulaiiowej miodą dziewczynę, le-
żącą na mokrej trawie u podnóża

Ubok nieznajomej leżała wypróżnio-
butelka od esencji octowej.
Na miejsce u wezwano

które po

pomocy, przewiozło ją w stanie groź-
nym. do szpitala św. Jakuba.

O umieszczeniu desperatki w
szpitalu powiadomiono trzeci komi-
sarjat P. P., który w wyniku prze-
prowadzonego dochodzeria stwier-
aził jej tożsamość.

nica liceum imienia Filomatów, Ja-

ulicy Popowskiej 30.
Powody zamachu samobójczego,

Wczoraj w mieszkaniu przodo-
wnika policji Cyra zastrzeliła się
22-letnia służąca p. Cyra, Salomea
Drozdówna-

Na odgłos strzału zbiegli się do-
mownicy, którzy znaleźli Drozdów-
nę leżącą na podłodzei dającą jesz-
cze słabe oznaki życia. Zanim jed- Okazała się nią 19-lelnia ucze-

do rabunku, przyczem oswiadczył,

| pracujemy w Polsce?"

nina Charonówna, zamieszkała przy.

| Lekcja tańca.

prawdopodobnie nieporozumienia ro- |
dzinne. į

| Samobójstwo służącej.

nak na miejsce wypadku przybyło

roln. 11.57: Czas. 12,00; Hejnai. 12.03
Wiad. meteor. 12.05: Przegl. piasy. 12.10:
Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. poł. 13.05:
„Piosenki ludowe różnych narodów" (pły*
ty). 15.30: Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz
odc. pow. 15,45: „Mała skrzyneczka“.
16.00: Muzyka lekka. 16.45: „Chwilka py-
tan“. 17.00: Arje i pieśni, 17.25: „Barwne
ściegi na płótnie” — pog. 17,35: „Wielcy
pianiści” (płyty). 17.50: Poradnik sportowy.
.8.00: Konc. rekl. 18.15: Koncert kameral-
ny. 18.45: Odczyt gospodarczy. 19.00: „Naj-
piękniejsze walce Straussa”. 19.20: Pogad.
aktualna. 19.30: D. c. koncertu. 19.50:
Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. sport. 20.00:
Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20,55:
Jak pracujemy w Polsce? 21.60: Koncert
chopinowski. 21.30: „W obronie dachów i
dachówek wileńskich' — pog. 2140: Re-
cita śpiew. J. Czaplickiego. 22.00: „Dr.
Jozef Franck“ (sylwetki muzyków wileń-
skich). 22.15: „Przyjaciele Liszta” — audy-
cja muzyczna. 23.00: Wiad. meteor. 23,05—
23.30: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 22 listopada,
6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu- zyka. Dzien. por. Muzyka. Uhwilka pań

domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.

meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Audy-
12.30: Poranek
13,05: Z rynku

szkolnego.

cja dla dzieci młodszych.
szkolny. 13.00: Dzien. poł.
pracy. 13.10: D. c. poranku

| 5,30; Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. ode.
pow. 15.45: Godzina muzyki lekkiej. 16.45:

Lekcja francuskiego. 17:00: Słuchowisko.
17.50: Skrzynka pocztowa Nr. 335. 18.00;

Konc. rekl. 18.15: Koncert dla młodzieży

(płyty). 18.45: „Co czytać?" — szkic liter.
19.00: Recital fortepianowy. 19.20: Felje-

ton aktualny. 19.30: Kwadrans muzyki lek-
kiej (płyty). 19.50: Wiad. sporl. 19,56;
Wil. wiad. sport. 20.00: Muzyka ludowa

| niemiecka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak
21.00: Koncert so-

listów. 21.45: „Konstrukcja ideału"

| odczyt. 22.00: „Pierwiastek meializyczny w
' wychowaniu młodzieży” — odczyt. 22.15:

22.35: Muzyka taneczna.

22,45: Konc. rekl. 23.00: iad. meteor.
, +3.05—23.30: Muzyka taneczna.

 

Pogotowie Ratunkowe, Drozdówna
już nie żyła.
skroń, przeszyła głowę na wylot, po-
wodując
zgon,

Wkrótce na miejsce wypadku
przybyła policja, która zabezpieczy-

Kula, skierowana w|

3
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7 delikatne i miękkie,
sz jak aksamit, świad-,
a: czące o kulturze w!

rody, zawdzięczają!
Panie subielnemu“
kremowi „Prałatów”

KREM
PRAŁATÓW

«.EREGCTION"

 

Koncert Mieczysława Miinza.
Na marginesie występu Mieczy-

sława Miimza w Wilnie w czwartek,
dn: 22 b. m. w Teatrze Wielkim,
warto przypomnieć Czytelnikom jak

głośną stała się dziś jego sztuka od-
twórcza na całym świecie! Wyjazd
do Ameryki zapoczątkował karjerę,

którą najwstrzemięźliwszy krytyk

nie zawaha się nazwać bajeczną.
Pierwszy zaraz recital w Aeolian
Hail w New Jorku, to sukces, któ-
rym! poszczycić się może tylko nie-

wielu artystów u progu swego

pierwszego tournće zagranicznego.

[oteż otworzył on Miinzowi wrota

wszystkich sal koncertowych No-
wego Swiata ra oścież. Po tych
lryumfach przysziy inne, coraz wię-

ksze i wartościowsze. Tournėe po
Japonji, Chinach, Austraiji, Argen-
tynie, Brazylji i wszystkich centrach
Europy.

W styczniu i lutym b. r. daje
Miinz zgórą 30 koncertów w Estonji,
Finlandji, Szwecji, Norwugja, Danii,
Holandji, Szwajcarji i Włoszech:
Krytyka nie szczędzi mu siow nie-
kłamanego zachwytu.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Uwaga na dachy.

W wyglądzie zewnętrznym zabytkowe-
„fo Wilna dużą rolę odgrywa pokrycie do-
mów, Zwróci na to uwagę w swym dzisiej-

:zym odczycie radjowym o godz. 21,30 kon-

serwator dr. Stanisław Lorentz, nawołując
do zachowania starych dachów i dachó-

wek, które częstokroć usuwają przy re-
montach właściciele domów, niezdający
sobie sprawy z wartości tego szczegółu ar-
chitektonicznego.

 

Dwie wileńskie audycje muzyczne.
W. programie środowym miłośnicy mu-

zyki zainteresują się feljetonem dr. T. Sze-
ligowskiego, który przypomni o zaslužo-
sym  propagatorze kultury muzycznej w
Jawnem Wilnie, Józefie Franku (godz. 22).
Następnie rozpocznie się zajmująca audy-

cja muzyczna p. t „Przyjaciele Liszta”, w
cpracowaniu Marji Żwan i Konrada Anto-
uiewicza.

  

KRONIKA POLICYJNA.
— Tragedja dziewczyny. Helena Mar-

kiewiczówna lat 25, zamieszkała przy ul.
Staro-Cmentarnej Nr. 12, urodziła w skła-
dziku dziecko, które zadusiła 1 tuż na
miejscu zakopała.

O zbrodni dowiedziała się policja, któ*
ra przybyła zaaresztować winowajczynię.
Markiewiczówna na widok policji dostała
ataku nerwowego. a następnie krwotoku.
Przewieżiono ją w stanie beznadziejnym do
szpitala św. Jakóba.

— Kradzież. Konradi Mikołaj (Piłsud-
skiego 27) doniósł policji, iż Muczynis Ka-
zimierz, bez stałego miejsca zamieszkania,
skradł mu z mieszkania leżące na komo-
dzie 30 zł, w gotówce i złotą obrączkę,
wartości 10 zł., poczem zbiegł.

WYPADKI.
— Spadła z rusztowania. Wczoraj, w

godzinach nopołudniowych w czasie robót
„temontowych przy ul. Garbarskiej 15 spa-
|dła z wysokości drugiego piętra robotnica
| Aniela Mejerowa, lat 35. Wezwane Pogo-
| +owie Ratunkowe skierowało ją do szpi-
| tala żydowskiego.

MM
DRUKARNIA

 
niema! natychmiastowyA, ZWIERZYNSKIEGO

przyjmuje zamówienie na
wszeikle roboty drukarskie

ia zwłoki młodej samobójczyni do| groszury,: tabele, zaproszenia aflszę,
decyzji władz prokuratorskich.

ca kolejowego, ale nad, rzeką po- wa arterja spacerowa w postaci bul-

—ruazawajore

wały swe przystanie z betonu. Na

krajobrazie (dilna | wstał tylko skrawek ulicy o charak-
® (erze prawdziwie miejskim t- zn. dzi

rzeka traktowana jest jako frag- siejsza ul. Zygmuntowska. Nie brano
ment otaczającej miasto fortytikącji, pod. uwagę, że wiąśnie brzegi rzeki
co pobudzało do utrzymywania jej w, dają miatu bogactwo możliwości ur-

waru nadrzecznego, po obu brzegachtej niewielkiej przestrzeni brzeg rze-

Milji- „ |ki pozosta'e nieuregulowany i nie-

Ogólny charakter tej nowej arte-|ma mowy tymczasem o uszpaniu bul

rji jest już widoczny na lewym brze-; waru nadrzecziego.

gu rzeki od ul. Kanonicznej do pa- Niewątpliwie władze wojskowe,

choćby w przy-| Na ziemiach polskich wogóle nie wy t. p. (Londyn, Praga, Budapeszt, Ko-|istnieje

| nie ujęty, w dalszym ciągu pomijał

stanie możliwie rozlewnym,nieprzy- banistycznych, stanowiąc punkt wyj|łacu Słuszków i od ujścia Wilenki| które niejednokrotnie dały dowody

stępnym, dzikim: | ścia dla pięknych perspektyw i dają| aż do Szpitala św. Jakóba. Powstał|wielkiej dbałości o potrzeby miasta,

W. późniejszych latach, gdymia- | znacznie więcej urozmaicenia dla| tu już, częściowo zaś jesi na ukoń- i o jego walory estetyczne, zechcą

sto rosło, rozwijało się ono z natury planowania architektonicznego, ani-| czeniu, bulwar o dwóch «ondygnac-| zgodzić się na przeniesi*nie placu

zeczy w kierunku przeciwniym od, żeli monotonja takich ulic, jak Ki-| jach, zaprojektowanych w ten spo-| ćwiczeń na inne odpowiedniejsze

rzeki, pozostawiając u jej brzegów | jowska, Ponarska,  Archanielska,| sób, że kondygnacja wyższa będzie|miejsce, co się zaś tyczy przystani

dzielnice wboższe i najbardziej za-| 3-go Maja, czy Tartaki, | niedostępna dla wody nawet przy , wioślarskich, to jedynem dia nich

niedbane. Moment obron; byłtak | Zapomniano też o momencie najwyższym jej poziomie, W. tenspo, wyjściem jest przeniesienie się z

dominującym, że i Wilno i inne mia- | zdrowotnym. Wszędzie w większych, sób nisko położone dzielnice, pra- brzegu na wodę, t. zn. stworzenie

sta polskie celowo nawet nie stara-|miastach, które przecięte są rzeką, | wie corocznie dotychczas zalewane przystani pływających. Jest to wyj-

1у się umacniać brzegów, ani budo- stanowi bieg wodny rodzaj kanałui przez wodę, zostały od powodzi za-, ście, które oddawna zostaio zastoso-
wać mostów. Przylegającz do rzek; powietrznego, doprowadzającego bezpieczone, a usypany wzdłuż wy- wane w miasta, mających rzeki u-

obszary miejskie oddane były co swieże powietrze z okolic podmiej- równanego brzegu rzeki wał stwo- regulowane, gdzie jest rzeczą nie do

wiosnę na pastwę powodzi, a z nie-;j skich. Nie dziw, że po brzegach rze- izył aleję spacerową z niczrównane- pomyślenia, by brzeg rzexi nie miał

licznych polskich konstrukcyj mo-| ki powstają w dużych miasta najwy-|mi widokami na samą rzekę i po- ciągłej arterji komunikacyjnej wsku-

stowych wszystkie były drewniane,|tworniejsze dzielnice i uajbardziej szczególne części miąsta. „iek okupacji odcmków wybrzeża

regularnie niszczone w razie wojny.| okazałe gmachy publiczne, notele i Dziś ta nowa arterja spacerowa przez towarzystwa sportowe,

tymczasem w stanie dość Lato roku 1935 ma—według pro-

jest odpowiednich jektów Zarządu Miasta —ma przy-

chodnika, ła-| nieść przedłużenie bulwaru od Szpi-

 

budownictwo| lonja), natomiast w Wilnie mamy na surowym: brak

mostowe kamienne, na wzór Za-| brzegu Wilji nędzne lepianki, tyły|barjer nadkrzeżrych,

chodu. Przecież i Wilno pierwszy,budynków koszarowych, składy| wek,  oświetlemia,  rozpianowania tala św. Jakóba do mostu Zwierzy-

trwały (t. zn. żelazny) most otrzy-j drzewa, tartaki, a w najlepszym ra- skwerów | wezelkiego pczyozdobie-| nieckiego. Równocześnie zostaną za

|mało dopiero na schyłku XIX-go zie komin elektrowni lub więzienie.|nia, Ale widać już różne możliwości, początkowe prace regulacyjne na

wieku. Dlatego za dobrą wróżbę dla Wil, nadające się do rozwiązania w stylu| prawym brzegu rzeki od eiektrowni

Kiedy Wilno, w ostainiem trzy-| na i jego rozwoju urbanistycznego,raprawdę wielkomiejskim. do mostu Zielonego. Wykonania ca-

dziestoleciu przed wojną światową, uważać można fakt, że Zarząd Mia-, Ujemną stroną nowej arterji jest|iego planu, t. zn: bulwaru po obu

| zaczęło się intensywnie zabudowy-| sta od paru lat podjął prace nadu-|okoliczność, że widnieje w niej nie- brzegach rzeki na całej przestrzeni

wać, kierunek rozwoju miasta, acz-, regulowaniem Wiiji i w obsębie mia- į zbyt duża, ale bardzo dotkliwa przer| miasta można oczekiwać w najpo-

kolwiek zupełnie żadnym planem sta. Już dzisiaj, kiedy drobna za-|wa na przestrzieni od pałacu Słusz-| myślniejszych warunkach nie prę-

ledwie część pianu została wykona- | ków do ujścia Wilenki. Przerwę tę| dzej jak za lat dziesięć.

na, jest rzeczą widoczną, że wzdłuż spowodowało zajęcie brzegu przez Oprócz prac podjętych przez sa-

biegu rzeki, poprzez. całe miasto| plac ćwiczeń dla saperow i przez] morząd wileński zeuropeizowanie

powstanie w Wilnie kilkokiiometro- dwa kluby wityślarskie, które zbudoł wybrzeża rzeki w Wilnie wymaga

tworzyło się trwałe

jrzekę Wilję. Budowały się wówczac

okólniki. plakaty, bilety, wizytowe,

Ceny konkurencyjne

ED)94bai

ponadto dużego wysiłku społeczne-

go. Polegać on będzie na zabudowa-

niu wybrzeży rzeki w sposób kultu-

ralny. Przecież stan obeciy pozostać

nie może. Rudery, niezabudowane

place, składy drzewa, tartaki, śmiet-

niska ustąpić muszą planowemu za-
budowaniu w sposób, odpowiadający

ża, ustalony przez plan zabudowy
miasta! Plan ten jest rzeczą pilną,

ponieważ uregulowanie rzeki stanie

się niewątpliwie pobudką do skiero-

wania ruchu budowlanego ku rzece,

a brak planu może spowodować cha

otyczne wybryki, których potem

bardzo długo naprawić nie będzie

można. ,

Typowym przykladem bezplano-
wości zabudowywania brzegu rzeki
może być prawy brzeg Wilii w oko-
licy Zielonego Mostu: w sąsiedztwie
Kościoła św. Rarafa i kompleksu
murów po klasztornych, posiadają-
cych pewien wyraz archilektonicz-
ny, widnieje pseudo-gotycka potwor
ność, w. postaci niby zamku, obok
zaś płaski pseudo-współczesny do-
mek-willa 'z łatalnym a (przykro
pomalowanym) parkanem, a jeszcze
dalej czerwono - ceglasta rudera,
mieszcząca hutę szklaną Ludzie
przechodzący po drugim brzegu rze-
ki, wzdłuż zadrzewionego bulwaru,
ze strachem odwracają oczy, aby
tych potworności nie widzieć. ikom na innych odcinkach wybrzeża
jest rzeczą bardzo pilną. Z. F.

poszczególnym fragmentom wybrze-

Zapobieżenie podobnym wybry-
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Z dnia na dzień wzrastające
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& КК AJU.
Projekt okrężnej kolejki nad jeziorem Narocz.

Pewne konsercjum zagraniczne
ż udziałem 10 mil. zł. kapitału za-
mierza złożyć ofertę władzom kole-
jowym w sprawie ekspioatacji linji
kolejowej wokoło jeziora Marocz.

Tydzień szkoły powszech

GŁĘBOKIE Pat. W dniu 17 b. m.
rozpoczął się na terenie powiatu
dziśnieńskiego Tydzień Szkoly Po-
wszechnzj. Powstała sieć komitetów
gminnych i gromadzkich, którycb

zadaniem jest dokonanie zbiórki o-
fiar orsz zorganizowanie w porozu-
mieniu z kierownictwami szkół i or-
ganizacyj szeregu imprez o charak-

terze propagandowym. :

RUCH WYDAWNICZY.
„W służbie”.

Organ Tow. Maryi Niepokolanej
Królowej Polski „„Marianum”*,

Po blis:o dwuletniej przerwie, w
tych dniach ukazał się pierwszy nu-
mer miesięcznika ,,„W; Służbie”, jako
organ niedawno powstałego Towa-
rzystwa Maryi Niepokolanej Królo-
wej Polski „Mariannum“.

Obecny wydawca „W: Służbie”,
Instytut ,„Marianum”, jako jeden z
głównych celów swej dziaialności u-
waża działalność prasową, prowa-
dzoną równocześnie w dwoch kierun
kach, mianowicie: zwalczanie prasy
niezdrowej, demoralizującej społe-
czeństwo, oraz popieranie 1 propago-
wanie prasy katolickiej.

Pierwszy numer „W. Służbie” pre
zentuje się dodatnio i estetycznie.
Zawiera na wstępie artykuł redak-
cyjny, poświęcony w hołdzie Królo-
wej Niebios, Maryi Nizpokolanej,
Dalsze dwa artykuły „Na drogę” i
„Ave Maria“ też są poświęcone Mat
ce Bożej. Obszerny artykuł o „Ma-
rianum'*, pióra dyrektora „Caritasu”
p. T. Bireckiego, ilustrowany foto*
grafjami, artykuł o „prasie i naszych
obowiązkach wobec niej” oraz wy-
ciągi ze statutut ,„Marianum — za-
mykają numer. m. r. S

powodzeni
Nieodwołalnie Ostatni

Najbliższą rewelacją ekranu wileńskiego ło pierwszy Sowieck
Najwyższą gPE TERS

wykorzystanie dźwięku. Nowość w prod. Z. S. S. R Już wkrótce.

Wystawie w

Zupełale nowe

„NĘDZNICObie serje - całość w |
seansie.

Konsorcjum to zamierza równocze-

śnie wybudować kilkanaście domów

zdrojowych i kąpielowych nad Na-
roczą.

nej w pow. Dziśnieńskim.

Akcja zbiórkowa prowadzona jest

pod haslem: „każdy obywatel da 10

groszy”. Przy pomocy T-wa Popie-

rania Budowy Szkół Powszechnych

buduje się obecnie 4 szkoły, a w

roku przeszłym projektuje się bu-
dowę nawych 13 szkół.
W związku z rozposzętym Tygo-

dniem w niedzielę dn. 18 b. m. w
Głębokiem odbył się pochód dzieci
szkolnych niosących transparenty z

odpowiedniemi napisami, poczem

na placu 3 go Maja odbyło się sym*

boliczne spalenie ciemnoty. Wygło-
„szono przytem przemówienia.

 

Wybuch pocisku armatniego.
SWIĘCIANY. W zaść. Nowo-Czer-

niaty, gm. komejskiej, w polu zna-

leziono pocisk armatni. Podczas ma-
aipulowania pociskiem w kuźni Ki:

siela Feliksa nastąpil wybuch. skut

kiem którego Kisiel Feliks został

zraniony w lewą rękę. , Pawiłon Ed-

ward w prawą rękę, brzuch i twarz.

Poszwankowanych przewieziono do

szpitala w Swięcianach.

Poszarpany wybuchem naboju
karabinowego.

GRODNO Pat. Szesnastoletni Wi-

told Budnik, mieszkaniec wsi Dą

browa, pow. sokólskiego. znalazł się

w szpitalu grodzieńskim z wyrwaną

częścią podbródka i ogólnem poka:

leczeniem. Z zeznań Budnika wyni-

ka, że znalazł on nabój karabinowy

w stodoie. Przyniósłszy nabój do

mieszkania, pragnął go rozbić przy

pomocy młotka i gwoździa. Nastą-

pił wybnch, skutkiem którego chło-

piec został poważnie pokaleczony.
——  

e Zachwyt.

dzień.

Wenecji
Nagrodą

powo-

Jednym

 

 

DZIENNIK WILEŃSKI

S-P--OK I
PRZED KONKURSEM „DZIENNIKA

WILEŃSKIEGO".
Napiywają do nas liczne zapytania co

do głosowania w konkursie sportowym

„Dziennika Wileńskiego”. Otóż w ponie-
działek, 26 listopada ukaże się pierwszy
kupon konkursowy, który trzeba będzie

wypełnić. Po czytelnem wypełnieniu, ku-
pon trzeba wrzucić do urny konkursowej,

która ustawiona będzie w Redakcji „Dzien-

nika Wileūskiego“ przy ul. Mostowej 1.

W kuponie trzeba podać dziesięć

pierwszych najlepszych sportowców, a po-

nadto wpisać nazwę klubu i koła sporto-

wego, które uważamy za najbardziej uspor-

towione.

Konkurs trwać będzie 10 dni. Po obli-

czeniu głosów odbędzie się uroczyste roz-

danie nagród, Zaznaczamy przy niniejszem,

ze nagrody dostaną również i ci, którzy|

brać będą udział w głosowaniu — za naj-

trainiej ułożoną listę. Ci więc wszyscy,

którzy reflektować chcą na zdobycie na-

grody wśród głosujących, powiuni czytelnie

podpisywać swój kupon, podając jedno-

cześnie adres zamieszkania.

Zapowiedź konkursu budz: coraz wię-;

ksze zaciekawienie. Trzeba przypuszczać,|

że walka będzie bardzo ostra, O wyni-

kach decydować chyba będą minimalne

różnice głosów.

 

POZNAŃCZYK GODZIĆ BĘDZIE BOKSE.

RÓW WILEŃSKICH.

Wśród bokserów wileńskich panują ja-

kieś dziwne zwyczaje. Są to ludzie, którzy

nie liczą się z konsekwencjami postępków.

Wydać np. zwolnienia członkon' sekcji bo-

kserskiej bez uprzedniego porozumienia się

z klubem, dziś być w tym, a jutro w innym

klubie — to bagatela, traszka, A co naj-

gorsze, że cała ta „afera“ bokserska w

Wilnie zakrawa na wielki skandal spor-

towy.

Posypią się wióry. Nie będzie już tutaj

ośnia bez dymu. Konsekwencje wyciągane

będą jaknajdalej idące, bo nie można do-

puścić do samowoli. Są jakieś cnyba prze-

pisy obowiązujące, a jeżeli są, to chyba

poto, żeby były one przestrzegane.

Narazie nie chcemy podawać iutaj sze-  regu nazwisk i faktów krzyczących o pom-

stę do nieba, ale po kilku dniach, gdy do-

Melodje Cygańskie
| fdm odznaczony na Międzynarodowej

BURSKIE NOCE».

 

ść WIKTORA

chodzenie zostanie zakończone, to ше 0-

mieszkamy o nich napisać. Dzieją się tutaj

rzeczy niesamowite, wprost
tujące.

Oto wilnianie otrzymali pismo z Pozna-
nia z PZB, że 8 grudnia przyjedzie do Wil-

na delegat zarządu głównego PZB, celem

zorjentowania się w działalności bokserów

wileńskich. Zwołane zostanie walne nad-
zwyczajne zebranie OZB, które odbędzie

się 8 grudnia. Na zebraniu postawiony bę-
dzie wniosek o rozwiązanie na pewien czas

0ZB.
Wniosek ten jest oczywiście demon-

stracyjny. Chodzi o podkreślenie, że Wil-

no pozostaje bez żadnej opieki ze strony

władz centralnych. Teraz np. wszystkie
kluby wileńskie zostały przez PZB zawie-
szone w czynności za nieopłacenie składek

członkowskich.
Wilno płaci rok rocznie składki, a nic

absolutnie z tego niema. Czas najwyższy

z tem skończyć, stawiając jasno sprawę,

ze stosunek ten OZP z PZB powinien ulec
zasadniczej zmianie.

WALNE ZEBRANIE LEKKOATLETÓW.

Jutro w sali konierencyjnej Ośrodka
W. F. odbędzie się walne doroczne zebra-

nie Wil. Okr. Zw. Lekkoatletycznego.
Zebranie rozpocznie się o godz. 19.

ALFRED ANDRZEJEWSKI
WYJECHAŁ DO POZNANIA.

Dowiadujemy się, że jeden z najlep-

szych hokeistów wileńskich, Alired An-

drzejewski, przed kilku dniami został wcie-

lony do wojska, ale tak fatalnie, że musiał

wyjechać aż pod Poznań, do jednego z tam-

tejszych pułków.
Wobec wyjazdu Andrzejewsziego, któ-

ry oczywiście nie będzie mógł grać w ho-
keja, Ognisko KPW poniosło poważną

stratę. х

Jednoczešnie podajemy do wiadomošci,
że Br. Godlewscy wyjechali już do Kato-
wic do obozu treningowego. 2а kilka dni
ma wyjechać również do Katowic Stani-

szewski.

 

Popierajcie Polską;Macie'z
S$ zkolną.

REWJA|

«ompromi- |

|Skok ze spadochronem
na przewodniki o wysoklem

napięciu.
Na lotnisku wiedeńskiem w pobliżu

Aspern zdarzył się niezwyk!y wypadek

podczas skoku loinika ze spadochronem,'

wykonanego na zlecenie wiedeńskiego

radja.

Lotnik Iranz Schmaadl zabrai z sobą

radjowy aparat nadawczy i miał zarówno '

podczas lotu, jak i podczas skoku oraz spa-

dania ze spadochronem nadawać ich prze-

bieg zebranym na lotnisku tłur.om oraz

wszystkim wiedeńskim radjoodbiorcom. j

Na lotnisku zebrały się niezliczone tłu-|

my. Lotnik sprawnie wzniósł się w górę i

po kilku minutach wraz z samolotem znikł

w obłokach. j

Wkrótce zaczął się reportaż, Motor
normalnie funcjonował i nic uie zapowia-

dało smutnego zakończenia imprezy.  Po-'

mimo małych wymiarów aparatu nadaw-
czego, słowa lotnika doskonale słychać.

Wreszcie lotnik oznajmił że znajduje się na

do skoku. {

Reportaż przerwał się. Skoku nie wi-
dać było, gdyż samolot znajdował się pote

rad gęstą powłoką chmur. Į

Tlumy na lotnisku z zapariym tchem

patrzyły 'w górę, oczekując ukazania się
lotnika '

Wreszcie w radjo odezwał się głos lot-

nika. Oświadczył on, że spadochion już 0-
tworzył się i że leci teraz przez warstwę |

obłoków. Wreszcie oczom widzów ukazał|

się spadający lotnik, nad którym rozpostar-

ty był spadochron. —
Nagle zauwažono, iž lotnik gwaltownie

porusza rękami i nogam, starając się kiero-
wać spadochron w inną stronę Jednocześ-

nie rozległ się jego głos w głosniku, gdyż

wiatr pcha go w stronę sieci przewodów
elektrycznych o wysokiem napięciu.

Tłumy zamariy w nerwowem napięciu
Przez chwilę zdawało się, że niebezpie-
czeństwo minęło, ale nagle nastąpił błysk

i głośne syknięcie. To zwieszająca się an-
tena dotknęła przewodów i nastąpiło krót-
kie spięcie.

Po chwili lotnik wraz ze spadochronem
spadł na ziemię. 3

Pošpieszono mu z ротоса. Stwierdzo-
no poważne poparzenie plecėw, piersi i 
 

nóg. Lotnik był nieprzytomny. Odwieziono

$0 do szpitala. Lekarze nie tracą nadziei
utrzymania go przy życiu.  

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waiuty. Belgja

123,72—124.03—123.41. Berlin 213,30—2: :.30

—212.30. Gdańsk 172.78—173.20—172.35.
Holandja  358.30—359.20—357.40. Londyn
26.41—26.54—26.28, Nowy Jak 529%у—
5.32'/s—3,26'/8. Kabel 5.30'11—6.331/4—
5.271/4. Oślo 132.80—133.45—132,15. Paryż
22.13— 22.18 22.08. Stokholm 136.20 —
136.90 — 135.50. Szwajcarja 172—172.43—
171.57. Włochy  45.25—45.37—45.13. Nie-
jednolita.

Papiery procentowe: Bud"wlana 44,50.
Inwestyc. seryjna 118. Konwersyjna 62,50.
Dolarowa 71—70,50. Dołarówka 32,75. Sta-
Łilizacyjna 65—64—%65,50. Lisiy ziemskie
48,25—47,63-—48,38. — Tendencje słabe.

CENY NABIAŁU I JAJ
według notowań Źwiązku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich Oddział w Wilnie,
Końska 12, z dnia 20 listopada 1934 r.:

Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.70
fhurt), 3-— (detal). Stołowe 2.50 (hurt),
2.80 (detal). Solone 2.30 (hurt), 2.60 (detal).

Sery za 1 kg. w zł: Nowcśgródzki 2.30
(hurt), 2.80 (detal). Lechicki 2-— (hurt), 2.40
tdetal). Litewski 1.70 (hurt), 2.— (detal).

Jaja: Nr. 1 — 6.60 za 60 szt., 0.13 za
1 szt. Nr. 2 — 6.— za 60 szt., 0.12 za1 szt.

dostatecznej wysokości i przygotowuje się Nr. 3 — 5,40 za 60 szt, 0.11 za 1 szt.
 

 

kochająca matka
stara się przedewszystkiem

o zdrowie swego dziecka.
Jecorol stosowany zamiast
tranu, jest smaczny i lubia-
ny przez dzieci. Jecorol
wzmacnia kości, sprzyja
wzrostowi i stosuje się

przy krzywicy.

JECOROL
- BUKOWSKIEGO,

LABOR.CHEM-PARMAC.—
MAGISTER A.BYKOWSKI ŚSUKC.,WARSZAWA

w-g powieści Claude Farrerea.

rująca muzyka. Pieśni. Tańce. W roi. gł mistrz maski Warwick Ward, Lupe Lane.
Е Wobec wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolono.

Dziś, Film nagrodzony złotym medalem Akademji Sztuki | Wiedzy to

LUDZIEw

 

Balkon 25 gr. — Film, który zadziwił cały świat. Najnowsze arcydzieło ostataich czasów.

Markiza YorisakKa»
Rekordowa obsada: Charlrs Boyer, Annabella I Inkiszynow. Zdjecia dokonane całkowicie
w Japonji — Nad program: Wielka sensacja p. t. „ZOŁTA MASKA" porywająca treść. Cza-

BIELI

 

Ceny nie podwyższone — UWAGA. Uprasza się o przybycia na pocz seansów: 3,45, 7-ej I 10-ej.

:
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Fenomenelny, złotogłosy śpiewa

Dziś, Niebywały film morski pełen niesamowitej grozy

RYSZARD TAUBER w arcydziele „MARZENIA MIŁOSNE".—WkrótceROXY| Nowy — nigdy dotąd niespotykany temat, który poruszył świat, W rol. gł. CLARK GABLE, MYRNA
LOY. — Reż. Ryszarda Bolesławskiego. Czy lekarz ma prawo do miłości Czy wolno
dzać swoim czasem? Był najlepszym chirurgiem, lecz nie mógł uratować kobiety, którą kochał. Nad

program: Tygodnik Paramountu | kronika Pata. Początek punktualnie: 4, 6, 8 I 10,15,

u rozporzą
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„Na Dnie Oceanu“ Jeże — Эоае
W rolach głównych niezapomniany partner Marleny Dietrich w fllmie „X-27“VICTOR USZYNE NAUKA. Sali. rodė ki = rę lawa!

MAC LAGLEN | bohater „Chandu* Edmond Love. Niewidziane dotąd na ekrenie tzjemrice cans do konduktora

głębin morskich. Dramatyczne walki nurków na dnie EgzЁ Пі;пу:у:\ппуdotad niady 4 do — pisania kupię och ži Anai A Dia mówióżę młodemi gło- ace to -pan jest

mat. Arcyciekawa treść. Sensacja. Napięcie. Niesamowito: eansz o g. 4, 6, 0, pra ga o. RUTYNOWANY _|Nobel przy ol. Kurlandzkiej 12, położona w ao. ucz.| — A tak.

A zie adi ОННЕ о) NAUCZYCIEL, pięknym ogródku. B'ektryczność, kanali- niowski E BAR

' 4 Administracji podz wieloletnią prakty- zaje,łazienka Ha wygody. Do wy-| Konduktor mecha |nie a == *м

Wycieczki do BERLINA|| EEEZ2522| MLODY CZŁOWIEK, —A po której pod- „Biuro“. 218—2 ką, udziela lekcji ła-| *ęG'a zaraz — tanlo. Dojazd 7-ką. Infor-|nieznle lakasuje nale
sa zł 68 RÓŻNE. i iat 23, mogący JT umari? Kupno ciny, francuskiego, о- macje: teiefon 4-27 w godzinach 9 Az żność, wydaje resztę 2 niežartu-

wadzić samodzielnie KOMKZIWOKKUANEZ raz początków nie- li bilety. O ) д91 "OSIR WGP OM:
ANIE оа 2—7 grudnia A dział. Administracyjny UIKKAHMUN i sprzedaż mieckiego, greki, wło- aaaaa Przecież każdy czło-

_ ORBISIE do PARYŻA w firmach  handlo-| PI 3 оол ZGUBY. skiego i angielskiego tymacja. wiek uczy się przez
Mickiewicza 20 zł. 315 Chętnie przyjmę |wych poszukuje po- ODYCE MAJĄTECZEK, 126 Mostowa 7 m. 11. ; W tem odzywa się[€2!e žycle...

tel 8 83 od 28.Xi - 6XII posadę gospodyni —| sady w tym dziale. | SEKCJA MŁODYCE ha, dobrej ziemi, za-| GTETZAOWNETEKO. ieszkania ^ głęboki bas:
ы ——-Šlzarzą'zalącej @0 д0-| Р1зге na maszynie. | Stronnictwa Narodo-|$ospodarowany, poło- i i k į — Dla mnie uczEEK LELĘG

ip z zapisami wą sok oraz b. twego uprzejmie prosi| żony edz + Nauczycielka po oje alowski. `

; lość mielse ograniczona o, lub na plebenję.| ważne. 00. Ša- 4 1 ia|szej okolicy Wilna, "EEE Riso,

(a ESSATA и Ё]тМт 'ппі:іедп z Tajkiów, Dobrej Ra- jakiejkolwiek” gey sprzedam przy wpła- || |||] й, ""к“"'"""’;""у'“ DO WYNAJECIA mieszkanko jednopo- Bęc ns tri a ELEGANCKO

$ ! S гаа OM ręczne| dy 22, tei. 2-32 Po- |lub zatrudnienia, cho- |cie z 4 „Marios i Karna nė e AC Li A KARACGĆ BAG; wale odremontowane mie-

Przekonajcia się aaaaiaa a Z NAWiL* pod  „35,000*. [paszport koni—wła |sady w miejscu lub Kój sa salce(2mebla. |dnika". ias *2| ku okeło pięćdziesie szkanie5.„pokojowe

że wszelsiego rodzaju obuwie resem proszę kiero gido cji dla bezrobotaych ściciel Wincenty Pa ŚR wg mi lub bez) w inte- 166966 Resdókiorówi zda.| dami, suche, słonecz-

z praco- wać do „Dz. Wil.” po: swych człenków, — Jesien tacz zam. w zaścian' |dobre. Łaskawe ofer- ligentnej rodzinie, dla e je się, że się prze: |ne, z ogródkiem, do

wni w. PUPIAŁŁO „Intel gertna” o Na egzaminie, Zoe „prz: pe klóce, deski Ina.pniu; |*"Majdany gm. Troc- |ty kie,ować doAd keak 4 Uczeń siyazel: Ani "2 z
(UL OSTROBRAMSKA 15) SUKNIE nadłoć o-| -- lie ialkih poz zgacia wONIeR na liściaste orax|kiej- unieważnia zią ministracji „Dz. Wil."| kanal; ży gór szą ; — Jekl bijet? leryjskiej 8. In-

jest elegancxie, modne tanie I qwaranto||statnichmadeli. Źwie dróży Gddył =Redy:W: soSwę kupię. Wilno, 173|dla „Mi dej“. 2 SAKÓŚĆ  WAkny, Sto e” ewa eaНр :Т;з..ф' Z

wane. rzyniec, Sosnowa 9-A|sztof Kolumb? Tatarska 12—11 Wa wackiego 26 m. 1. hany. P t =

P.P. Oficerom polecambuty I sztybiety ||m. 4. | —5| —. Cztery. (KNса Janowicz. 130) mmeceszaam oooooooa ias aks od aoptar aaaai

; nz. OE AU TIRB ALLSOPSI, TI |

| D. G. MODEHOUSE. 36) ! — Niema zatem obawy -- niech mi pan wybaczy to przypuszczenie, , tem położeniu, aby żądać zapiety za tak prosty akt kuntuazji dlą przy-
ч 5 | że panpizyleg się do A naszyjnika i użyje go do podtrzyma-| jaciela, jas zwędzenie naszyjnika wartości dwudziestu tysięcy funtów.

) nia swej własnej pozycji i — Moj Bože! Pomysleč iylko!

Zaufaicie PsmithOoWi. | KE saanja | Tosopa
e @ / szeczkę, uwaza pan. Pian jest taki: pan zwędzi naszyjnik i odda mi go. — Pomysieć tyiko, że pan zna Phyllis i jej męża.

Przekład auioryzowany z angielskiego | Ja wsunę naszyjnik wujowi, który go narazie schowa. Będzie dużo krzy- — iiewątpliwie to dziwi:e, lecz prawdziwe. Nieraz w sobotnie
5 | ku, a wuj '0e wyjdzie z opałów, obiecawszy ciotce Konstancji kupno no-| wieczory wcinałem zimną wotcwinę pod ich dachem i bardzo jeste panu

: WITOLDA DOLIŃSKIEG o. | wego naszyjnik tak samo dobiego, każe je nanowo oprawić i da ciotce | wdzięczny za aastręczenie mi «posobności do odpłacenia się za ich goś-

| — Jeśli — rzekł Psmith, oglądając go cierpliwie przez monokl, — ' Konstancji. To będzie wyglądato jak nowy naszyjnik, jeśli pan rozumie, | cinność. Lzsiękuję panu!

| nie zaraziłem sę natychmiast pańskim entuzjazmem, proszę to przypisać co chę powiedzieć, Potem napisze czek na dwieście tysięcy blalów, natu- — A, to wszystko w porządku — rzekł Fredzio, nieco zmieszany

faktowi, że nie zaam najmniejszego pojęcia, o co chodzi. Czy nie rani ralnie cio'ka Konstancja będzic myślała, że to na zapłacenie nowego na-| tą elokwincą.

| mi pan dac paru wskazówek? Naprzykład przypuściwszy, że zgodzę się szyjnika, a wuj umieści gdzieś tę monetę na własny rachunek. Fotem da — Nwet, gdyby to małe przedsięwzięcie miało się nie udać

| ukraść naszyjnik pańskiej cioci, czego pan oczekuje po kradzieży, je- _ Phyllis p'eniądze i wszyscy będą szczęśliwi. Ciotką Konstancja dosta- | że zrobiłem cosado dla ie, wódek pkiy, będzie mi wielką a

żeli ona się wia? 5 nie swój naszyjnik, Piryllis dosianie pieniądze, a właściwie to jedno tylko | gdy będę odsiadywać swoją kirę w Wormwood Scrubbs. Świadomość tu

— Oczywiście odda mi ran naszyjnik. ‚ 616 stanie, że we wspólnem koncie bankowem ciotki konstancji i wuja Joe | będzie podtrzymywała mój dobry humor. Dozorcy więzienni będą cię
—Rozuniem. A co pan 2 nim zrobi? | zrobi się mała dziura. Uważa pan? | : ) gromadziii pod mojemi drzwiai:i, aby sluchač mego špiewu w celi. Oswo

— Oddata go wujowi. : į Sci Uważ2m. Trochę trudzo zorjentować się w tych wszystkich na- | jony szczu:, pizybiegający po okruchy śniadania, będzie się dziwił, dla

— A kon odda go wujpański? К i szyjnikaca. Jas mi sięzdaje, narachowałem ich siedemnaście przez ten| czego gw zdżę, zamiatając celę W. niedzielę przyłączę się do śpiewają-

— Uważej pan! Najlepiej będzie opowiedzieć wszystko od po- czas, jak pan zadał, inoże się iednak mylę. Kolego Threepwood, proszę ! cych hymn w sposób, ktory za'»ktryzuje Kaki fo znączy, o ile się coś

czątku: i o i : liczyć Z > uda i sko o NŚ się tak technicznie wyrażę „nakryją'. Powia-

‚ — Znakomita myśl. i ё — Zrobi to pan. ' am „o ile“ — ciągną! Psmith, wpatrując się poważnie w swego towa-

Szylxość, z jaką obecnie szedł pociąg, pozwalała jedynie na kon- — Tak jest. . ‚ Ч rzysza — ponieważ nie mam zamiaru pozwolić się nakryć. Dotychczas

| wersację ślosem stentorowym, wobec czego Fredzio pochylił się, doty- — Oczywiście — rzekł zmieszany Fredzio niepewnym głosem —| nie praktysow.łem zbrodni na większą skalę, lecz coś mi szepcze, że

|| kając nienal ustami ucha Usmitha. postaram się, aby pan także dostał swój udział, To znaczy. okażę pewie zdolności w tym kierunku. Spodziewam się wykonaćrobo-

— Uważa pan, to jest tak. Mój wuj, stary Joe Keeble.. | i Psmi:h zrobił ręką wzbraniający się ruch. tę czysto i dobrze. A teraz wybacz mi, kolego Threepwood, gdyż mam

— Keeble? — rzekł Pencith. — Skąd to nazwisko tak mi jest zna- ||| |— Diogi kolego Threepwood, nie mąćmy wesołych okazyj brudne- | zamiar wziąć się za bary i zm.c półnelsonem tę jadowitą poezję naszego

ne? — szepnął w zamyśleniu. | : 8 mi sprawa'ni. O ie chodzi o ranie,obejdę się bez honorarjum. | kochanego, sta'ego McTodda. Po przelotnem przejrzeniu tych wierszy,

— Nie przerywaj pan, drogi panie — błagałFredzio. ! — Cql Ależ niech pan uważa, że... : | możnaby cądzić, że niema w rich ani krzty sensu. Ten typ jest chyba

— Już „stem cicho- zk ; у 3 ! ВЕ Wsze'ką pomoc, na jaką mnie stač, ofiarują z amatorstwa. Nie | niespełna. Czy pan przypadkiem nie rozumie tego zwrotu: „W,skroś

— Wuj Joe mapasierbicę —imieniem Phyllis — niedawno wzięła chciałem panu przerywać, lecz gdyby nie to, byłbym wspomniał już i bladej paradoli radosci... obawiałem się tego. Zatem serwus

| iwyszła za faceta, nazwiskiem Jackson... : przedtem, że kolego Jackson jest moim przyjacielem z czasėw dziecię- | narazie, kolego Threepwood. Žechce pan teraz wrócić do swego kąta i

2 Psmiih ni» przerywał już opowiadania, lecz w miarę jak postępo- cych,a P::yllis, jego żona, potrafi wnieść w moje ponure życie tych parę / zabawiać się przez pewien czas jak pan tylko potrafi, bo ja muszę się

wało, słuchał z coraz większym zainteresowaniem. W; końcu poklepał  promieni słonecznych, które je rozświetlają. Dawno już pragnąłem przy- ' skupić, skupić.

zachęcająco twarzy:zapo karku. czynić się do polepszenia ich iosu, a terazjestem uradowany : rza- | Psmith, umieściwszy nogi na przeciwległem siedzeniu i otworzyw-

‹ — Zaiem sabunek klejnoiėw — rzekł — ma ugruntowac podstawy | jącą się -posounošcią. Prawda — nie jestem człowiekiem wyposażonym' szy na nowo 'ioletowy tom, począł czytać. Fredzio z ciągłym jeszcze za-

szczęścia iodzinnego Jacksonów? Czy słusznie wnioskuję? wwielkimajątek — jak mi powiadają, dyrektor mego banku marszczy ' mętem w głowie spoglądał przez okno na migający krajobraz, w nastroju,
ER Abaolalnże: się dość toleśnie, ile razy ustyszy moje nazwisko — lecz nie jestem w który stanowił idealaą mieszaninę strachu i dumy z powodzenia.
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