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Dokoła memorondum  jugosłowiońskiego
w sprawie zamachu marsylskiego.

PRAGA. (Pat). Prasa czechosło-
wacka, donosząc o podróży premje-
ra Gómbósa do Wiednia, iw'erdzi w
komentarzach, że jest to tworzenie
antyjugosłowiańskiego frontu wę-
giersko - austrjacko - włoskiego w
związku z memorandum  jugosło-
wiańskiem, złożonem w Lidze Na-
rodów.

GENEWA. (Pat).  Onegdaj po

południu min. Jewticz przed wyjaz-
dem do Białogrodu odbył rozmowę
z sekretarzem Lig! Narodów w spia-
wie memorandum  jugosłowiańskie-
go. Memorandum to liczy 50 stron
pisma maszynowego, do klorego do-
łączone są liczne fotografje i doku-
menty.

Jak donosi agencja Hevasa, me-|
morandum to zostanie wręczone se-
kretarzowi Ligi we wtorek

PARYŻ. (Pat). Agenc;a Havasa |
donosi z Genewy, że min. Benesz,
przed wyjazdem do Pragi odbył kon-,
terencję z ministrem Jewticzem. |
Ministrowie Titulescu i Ruszdi Bej;
udali się do Paryża, gdzie będą kon-!
ferowac z premierem Fiandinem i
min. Lavalem w sprawach interesu-
jących państwa Europy środkowej i
południowo-wschodniej craz na te-
mat memorandum Jugosłowiańskie-
go i odpowiedzi na nie Węgier. Ra-

 

Demonstracje w Pradze | Oledniu.
PRAGA (Pat). W. poniedziałek

rano w gmachu uniwersytelu Karola

odbył się wiec studentów czeskich

4 udziałem zgórą 6000 osób. Oma-

wiano głównie sprawę zwrotu in-

sygnjów' uniwersytetu Karola przez

uniwersytet niemiecki w. Pradze.

W czasie wiecu madeszła wiado-
mość, że rektor uniwersytetu nie-

mieckiego oddał insygnja  minister-

stwu oświaty. Po zakończeniu wie-

cu studenci wyruszyli na miasto,

jednakże policja rozpędziła ich. , Po-

południu tu i owdzie w dalszym cią-

gu odbywały się demonsiracje stu-

dentów, mające charakter antynie-

miecki i antysem:cki. Policja stale

jest w pogotowiu. Popołudniu mini-

sterstwo oświaty uroczyscie WIĘ»)

czyło historyczne insygnia uniwer-

syteckie rektorowi Drachowskiemu,  
Proces socjalistów w Rydze.

RYGA (Pat). Przed sądem wo-

'ennym w Rydze rozpocznie się we

wtorek rozprawa przeciwko 4 dzia-
łaczom łotewskiej partji socjal-'
demokratycznej, wśród których znaj-;
duje się były marszałek sejmu Kal-|
myńs. Akt oskarżenia zarzuca im)
przechowywanie w celach wywroto-
wych większej ilości broni. Broń ta
została znaleziona w dniu 15. V. w

czasie rewizji, dokonanej bezpośre-
dnio po wybuchu przewrotu Ulma-

nisa. Znaleziono wówczas 142 rewol-

Zakaz działalności komunistycznej,
w Rumunji

BUKARESZT. (Pat). Na konfe-
rencji pod przewodnictwem min.

spraw wew., na której rozpatrzono

rezultaty niedawnej akcji policji

przeprowadzonej w całym kraju,

postanowiono na mocy prawa o sta-

nie oblężenia zakazać działalności

wszelkich organizacyj o jawnem lub
ukrytym charakterze komunistycz-

nym. Zakaz ten dotyczy 32 organi-

zacji, począwszy od partji komuni-

stycznej a kończąc na robotniczych
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Reklama jest dźwignią handlu

 

pisma z dniem 1 Grudnia 1934 r.

GENEWA (Pat). Koła tutejsze
przypuszczają, że, gdyby Rada Ligi
Narodów postanowiła rozpatrzeć
notę jugosłowiańską na sesji nad-

da Ligi, która rozpatrzy odpowiedź
węgierską, zdecyduje, czy dyskusja
w tej sprawie odbędzie się na sesji

rozpoczynającej się 3-go grudnia, czy

też zostanie odroczona do normal- zwyczajnej, minister Benesz, który

nej sesji styczniowej, to jest do 21 est urzędującym przewodniczącym
stycznia, czy wreszcie zwołana zo- Rady, zrezygnowalby z przewodhi-

stanie w tej sprawie sesja madzwy-' ctwa.
czajna na: dzień 10 stycznia.
GENEWA (Pat). Delegat wę-

gierski Eckhardt przesłał sekretarja-
towi generalnemu Ligi pismo, w któ-
rem oświadcza, że widzi się zmuszo-
nyimi stwierdzić, że funkcję przewo-

dniczącego Rady pełni obecnie re-
prezentant Czechosłowacji, która w

swej nocie z 22. XI. przyłączyła się
całkowicie do noty jugosłowiańskiej
i oświadczyła, że sprawa dotyczy
jej bezpośrednio. W tych waiunkach|
delegat węgierski wysuwa pytanie,
czy sytuacja ta nie nastręczy po-
ważnych niedogodności i czy p. Be-
nesz nie powinien już teraz zrezy-
gnować ze swoich prac przewodni-
czącego Rady. Benesz ze swej stro-
ny przed swoim wyjazdem z Gene-
wy zawiadomił sekretarja! general-
ny Ligi, że, jeżeli Rada wpiszę na,
porządek obrad sesji nadzwyczajnej
apel Jugosławii, to naczas lej spra-
wy zrezygnuje z przewodnictwa.

 

Pawelicz i Kwaternik
nie będą wydani.

RZYM. (Pat). Agencja Stefaniego
donosi, że wydział śledczy  trybu-
nału apelacyjnego w Turynie po-
wziął decyzję, że żądanie Francji w
sprawie ekstradycji Pawelicza i
Kwaternika nie będzie uwzględ-
nione.

RZYM (Patj. Wiadomość o od-
mowie wydania Francji Pawelicza i
Kwaternika nie wywołała w rzym-
skich kołach dyplomatycznych żad-
nego zdziwienia, ponieważ zarówno
w prasie jak i kołach faszystow-
skich podkreślają, żę liczne żądania
włoskie o ekstradycję, kierowane
pod adresem Francji, spotkały się
z odmową. Natomiast duze zainte-
resowanie budzi kwestja dalszego
losu aresztowanych, którzy zasadni-
«czo powinni być zwolnieni, jeżeli nie
zostanie im wytoczony proces przez
prokuratora włoskiego. Dotychczas
nic nie wiadomo, aby p:oces taki
był wytoczony.

WIEDEŃ (Pat). Demonstracje an-| SHINE
tyniemieckie' w. Pradze.. wywołały
wrzenie wśród studentów niemiec-
kich. Wczoraj w południe w auli
uniwersytetu wiedeńskiego doszło
do burzliwych .manifestacyj anty-
czeskich. Straż uniwersytecka wy-
parła studentów z gmachu.  Wów-
czas zebrali się oni na Ringstrasse,
gdzie jednak rozpędziła ich policja.
Pewna grupa udała się przed dru-
kamię „Vernay“, gdzie drukowane
są dwa dzienniki czecholilskie „Der
Tag“ i „Die Stunde“. I tu .policja
zdołała rozpędziė - demonstrantėow.
Inna grupa udała się w kierunku
gmachu poselstwa czeskosłowackie-
$o, lecz policja wyparła studentów
w boczne, ulice. Dokonano kilku-
nastu aresztowań.

WARSZAWA (Pat). W. dniu
wczorajszym minister spraw zagr.

cuskiego Laroche'a, który mu dorę-
czył odpowiedź rządu francuskiego
na resumć z rozmów polsko-iran-
cuskich w sprawie projektu paktu
© wzajemnej pomocy, doręczonego

granicznych w Genewie 7. IX.
Niezależnie od tego, czy odpo-

wiedź irancuska wniesie nowe istot-
ne momenty do Raz wy-
miany zdań między Polską a Francją

PARYŻ, (Pat). W. Belforcie od-
byt się kongres organizacji Krzyża
Ognistego. Przywódca .iej. organi-

zacji pułk. de la Rocque w przemó-

wieniu podkreślił, że Francja znaj-
duje się obecnie na przełomie, Gro-

ówczesnego ministra spraw zagra- Z! IE] WA ь іа'т\;'\ТЮ

nicznych Celensa, który wyasyśno- zewnątrz jak 1 „zewnątrz.

wał na ten cel 5.000 łatów. Do „Wprawdzie Hitler wygłosił pod ad-

werów, kilka karabinów i znaczną

ilość nabojów. Według o'wiadcze-

mia jednego z oskarżonych, posła

Brunona Kalnyńsa, syna byłego mar-

szałka sejmu, broń i naboje miały

być kupione w roku 27 z polecenia
 

sprawy wezwano 60 świadków i, Tesem kombatantów francuskich

dwuch rzeczoznawców. | Oskaržo- |
nych broni 4 znanych adwokatów Lok:

ryskich. ‚ PARYŻ. (Pat). Wi ciągu nocy z
° niedzieli na poniedziałek policja

bławię w jednej z dzielnic miasta i

związkach zawodowych, nie należą-; śród zatrzymanych zamknięto w

cych do. konfederacji generalnej ;areszcie. Resztę zwolniono.

pracy. Lokale tych organizacyj zo-| Agencja Havasa komunikuje, že
stały zamknięte. Zabroniono rów-;: przeprowadzona obława była wy-
nież tworzenia wszelkich stowarzy- konana w myśl projektu prefektury

szeń, mających na celu propagandę | policji, która zamierza przeprowa-

komunistyczną. dzać stale obławy w Paryżu i oko-

W zastosowaniu tych zarządzeń
dokonano rewizyj w lokalach orga-
nizacyj podlegających nowym zarzą
dzeniom.  Skonfiskowano wielką
ilość odezw i broszur. į

PARYŻ (Pat), Proces o oszczer-

stwo, wyloczone przez komisarza
Bonny'ego tygodnikowi „Gringoire“,

wywołał olbrzymie zainteresowanie.

Redaktor tego tygodnika, deputowa-

my Carbuccia, zięć prefekta policji

Chiappe'a, oświadczył, że nie za-

mierza: korzystać z przysługującego
mu prawa nietylkalności „oselskiej.

Od stycznia r. b. jego tygodnik sy-
  

   

  

WILEŃSKIEGO" będziemy Mspołeczedskw. c - r

: mač prz urzędzie bezpieczeństwa, obok dziel-

pów e mych urzędników, są prawdziwi
bandyci, którzy mącą życie publicz-

me kraju i życie jednostek. Fakty
powiandzają to zdanie. Wielu po-
icjantów „Šuretė Generale" było

UEEMACEEKZ|zamieszanych we wszystkie skanda-
le, jakie wybuchły w tym roku:
afera Stawiskiego, sprawa 

 

dpowiedź rządu francuskiego
została wręczona min. Beckowi.

Józef Beck przyjął ambasadora iran-,

francuskiemu ministrowi spraw za-

 

Kongres „Krzyża Ognistego*.

Gbławy w Paryżu.

"paryska przeprowadziła wielką о,

zatrzymała 230 osób. 12 osób z po-|

licach w celu oczyszczenia ich od ziemcom.

 

Sensacyjny proces w Paryżu.

|gest w dochodzeniu. Jee: to tylko

Wilno Wtorek 27 Listopada 1934 r.

OWILEKĘKI
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PARYŻ (Pat). Według pogłosek
krążących w Londynie, jak donosi
korespondent „Le Petit Journal“
ma udać się wkrótce do Londynu
nowy wysłannik kanclerza Hitlera.
Ma być nim nie Ribbentropp, lecz
von Lenerer, który w: roku 1919 sta-
mął na czele delegacji niemieckiej w
Wersalu po ustąpieniu Brockdorff
Rantzau. Jak zapewniają w kołach
politycznych, donosi korespondent
„Le Petit Journal“, nie złoży on
żadnej propozycji, lecz przybywa w
celu zasiągnięcia informacyj, ponie-|
waż kwestja równości prawnej i
powrotu Niemiec do Genewy nie,
będą poruszane wcześniej, jak po;
plebiscycie w zagłębiu Saary.

LONDYN (Pat). Specjalny wy-
słannik kanclerza Hitlera Ribben-
tropp opuścił wczoraj Londyn, uda-
jąc się z powrotem do Berlina. Zmie-|
nił on swój pierwotny plan i podróż
do Paryża odłożył na czas później-
szy. Poza rozmowami z Simonem i
Edenem, które odbył zaraz po przy-;
jeździe, Ribbentropp nie' widziałsię |
już więcej z ministrami brytyjskimi,›
a ostatnie 10 dni swego pobytu w;

i 
w tej sprawie, jest rzeczą oczywistą,
że badanie tekstu memorjału iran-
cuskiego będzie prowadzone przez
rząd polski w duchu zgodnie z przy-
jaznemi i sojuszniczemi stosunkami,
,istniejącemi między Polską a Fran-
cją.

| Należy się spodziewać, że jedna
z najbliższych sesji Rady Ligi Naro-

| dów da również okazję do bezpo-
średniej wymiany zdań między mini-

strem Beckiem a ministrem La-

, valem.

piękną deklarację, mówił puik, de la
Rocgue, ale my wiemy, że Niemcy
celują w sztuce maskowaaia się. In-

| ni mówcy atakowali poprzedni rząd
„Irancuski za politykę, ktė:a ich zda-
niem nie przyczynilą się do ustale-
nia pokoju wewnątrz Francji i od
roku 1919 nie uczyniła nic dla za-
bezpieczenia pokoju światowego.

przestępczych i niepożądanych ele-
mentów.

PARYŻ (Pat). Od kilku dni trwa
;w Paryżu obława policyjna, mająca
na celu oczyszczenie stolicy z ele-
,mentów podejrzanych. Socjalistycz-
|ny „Populaire'* twierdzi jednak, że
„pod przykrywką tego oczyszczenia
*ikryje się walka z robotnikami cu-
| dzoziemskimi i cała akcja została
| przeprowadzona pod wpływem kam-
"panji nacjonalnej przeciwico cudzo-

Prince'a, sprawa w Lille, zabójstwo

króla Aleksandra i ministra Barthou.

Tygodnik zajmował się też sprawą

| Bonny'ego. Sprawa jego © korupcję

początek. Oświądczenie to wywarło
wielkie wrażenie. Potem zeznawał
sędzia śledczy z Dijon, Rabut, któ-
rego pytano o udział Bonny'ego w
zabójstwie sędziego Prince e. Rabut
odpowiedział: Nie mogę odpowie-
dzieć na to pytanie i proszę sę-
dziów przysięgłych, aby nie wycią-

gali z mojego milczenia żadnych
wniosków. Proces potrwa kilka dni.
Niektórzy świadkowie, jak były mi-
mister Cheron, byli premierzy Tar-
dieu i Chautemps nie zjawili się na

Londynie poświęcił wyłącznie na
nawiązanie kontaktu z wpływowy-
mi osobistościami angielskiego świa-
ta politycznego. M. in. Ribbentropp
rozmawiał obszernie z Chamber-
iainem, lordem Rothermerem i Ber-
nardem Shaw'em.

BERLIN (Pat). Wi kołach poli-
tycznych rozeszła się pogłoska, że
zastępca kanclerza Hitlera, minister
Hess; wyjedzie w najbliższym czasie
do Paryża w t-wie Ribbentroppa,
pełnomocnika rządu  miemieckiego
do spraw rozbrojeniowych.  Wia-
domość ta dotychczas nie została
potwierdzona ze strony urzędowej.

CZY CHCE PANI WIEDZIEĆ?
a) wełniane damskie rękawiczki o długich mankietach,
b) apaszki jedwabne w duże kwiaty,
c) chińskie jedwabne ciepłe szlafroki na wełnie.

Polska Składnica Galanteryjna FRANCISZEK FRLICZKA.
WILNO, ZAMKOWA 9.

NOWI WYSŁANNICY HITLERA |
do Londynu i Paryża,

3—r

Młodzież polska 7 zagranicy.
| "WARSZAWA. (Pat). W lokalu
| klubu urzędników państwowych od-
była się inauguracja roku akade-
miekiego polskiej młodzieży akade-
mickiej z zagranicy przebywającej
jna studjach w Poisce,
| Po inauguracyjnem przemówieniu
pana Walerjana Jotkiewiczz prze-
mawiali - przedstawiciele polskiej
młodzieży z zagranicy, a więc ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Niemiec, Francji, Litwy,
Łotwy, Czechosłowacji, Rumunji i
innych, dając wyraz. zadowoleniu z
pobytu w: Polsce i z zorganizowania
przez Światowy Związek Polaków
z Zagranicy kursu wiedzy o Polsce

dla polskiej młodzieży z zagranicy.

 

"Radosne podniecenie w Londynie
z powodu ślubu ks.

LONDYN (Pat). Cały Lo:sdyn jest

w stanie radosnego podniecenia z
racji rozpoczynających się uroczy-
stości zbliżającego się ślubu księcia
Kentu z księżniczką Maryną. Acz-
kolwiek ślub odbędzie się we czwar-
tek, to jednak już wczoraj Londyn
przybrał odświętną szatę. Główne
ulice śródmieścia, któremi będzie
wracał orszak ślubny z Opactwa
('Wiestminsterskiego, toną w powodzi
girland kwiatów, kobiesców i in-
mych delkoracyj. Ulice śródmieścia
zapełniły się publicznością, która z
zainteresowaniem ogląda dekoracje.
W. dniu samego ślubu ze wszysfkich
'śmachów powiewać będą chorągwie
a wieczorem ulice będą iiuminowa-

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** W niedalekiej vrzyszłości ma

nastąpić reorganizacja naczelnego
dowództwa niemieckich sił zbroj-
nych. Kandydztami na stanowisko
sztabu głównego armji niemieckiej
mają być: gen. von Blomberg, von
Fritsch, yon Bock i Liebmann.

** Niemieckie biuro informacyj-
ne donosi z Kowna: Litewski sąd
polowy skazał na karę więzienia od
4 do 12 lat 7 osób oskarżonych o
przygotowywania do uwolnienia z
więzienia byłych sprawców za-
machu na obecnego ministra
spraw zagranicznych. Wśród ska-
zanych znajduje się literat Szilejko,
zwolennik Voidemarasa.

** Mer miasta Tuluzy odmówił
przedłużenia pozwolenia na. pobyt
įkolenji 50 nudystów niemieckich,
którzy zamieszkali w okolicy miasta.

** Rumuńsko-rosyjska mieszana
komisja kolejowa w Tyraspolu po-
stanowiła zwrócić się do obu rzą-
dów z wnioskiem natychmiastowego
przystąpienia do budowy prowizo-
ryczaego mostu na pływakach łą-
czącego rumuński brzeg Dniestru
z sowieckim.

** Po ciężkiej chorobie zmarł w
Moskwie przeżywszy lat Michał
Hruszewskij, znany bistoryk członek
wszechukraińskiej i wszechzwiązko-
wej akademji nauk.

wincji Nagasaki wydarzyła się wstrzą-
sająca katastrofa, w której zginęło
kilkudziesięciu górników. W czasie
przebijania korytarza podziemnego
w pobliżu dna morskiego sklepie-
nie korytarza pod naporem wód
zostałe przebite | woda wdarła
się do wnętrza, zatapiając cały ko-
rytarz.

** W Roubaix zmarła w wieku
lat 86 pani Tulemonde żona znane=
go przemysłowca pozostawiając
2386 potomków w krostej linji w
tem 160 prawnuków.

Aresztowania w Hiszpani.
BARCELONA. (Pat), Według o-

ficjalnej statystki liczba aresztowa-

nych w związku z październikową
rewolucją wynosi w samej Katalonji

 

 rozprawie. radcy| , ^ %%

7 tys. osób, z tego przeszło 2 tys.
przypada na Barcelonę,

 

*%* W kopalni Macziszima w pro-|

Kentu z ks. Maryną.
ne. Czionkowie obcych domów kró-
lewskich, którzy wezmą vdział w
utoczystości zaślubin, już przybyli
do Londynu. Wczoraj rano przybył
do Londynu król duński tjan z
małżonką. Również przyhyt wielki
książę Cyryl z małżonką. Król i kró-
łowa norwescy są od paru dni w

Londynie. Wiczoraj odbył się w pa-
łacu buckinghamskim pierwszy ban-
kiet na cześć zaręczonych z udzia-
łem wszystkich gości. W. bankiecie
obliczonym na 88 osób, 78 jest

członkami różnych rodzin krėlew-
skich z całego świata. Dania poda-
wane były na słynnych złotych ta-
lerzach dworu brytyjskiego

PUTOS

Krakėw walczy
e znižkę prądu.

„Kurjer Lwowski” pisze w ko-
respondencji z Krakowa, że magi-
strat krakowski jest chyba jedyną
instytucją o charakterze publicznym
w Polsce, który wyśrubował i utrzy-
muje nadal na niesłychanie wyso-
kim poziomie ceny prądu elektrycz-
nego, gazu i przejazdu tiamwajem.

Czy jest to do pomyślenia, —
pisze „Gaz. Lw.“ — aby za kilowat
prądu, który kosztuje Eiektrownię
Miejską 8 gr., pobierała gmina od
mieszkańców aż 60 gr., podczas gdy
tramwaj płaci za niego 11 gr. a
większe przędsiębiorstwa 12 gr.?
Czy jest do pomyślenia w. normal-
nych warunkach, aby zakład zwany
chyba na ironię „użyteczności pu-
blicznei" pobierając tak potwornie
wysoką opłatę za prąd, liczył w do-
datku konsumentom wysoką opłatę
miesięczną za zegar?,

Wispółczujemy mieszkańcom Kra-
kowa, że płacą tak drogo za prąd, i
życzymy im powodzenia w walce o
zniżkę, ale zaznaczyć musimy, że
rekord Krakowa pobiło Wiino, gdzie
magistrat za 1 kilowat pobiera 85
$roszy i ściąga również opłatę za
zegar i także wysoką. 1

Zabójstwo na drodze,
KIELCE Pat. wczoraj rano na

10 km. od Opoczna, między wsiami
Przymusowa Wola a Janowem zna-
leziono zwłoki lcka Majera Kaufma*
na lat 25, handlarza drobiu z O-
poczna z raną postrzałową w lewym
boku. Dalej w odległości ok. 350 m.
stał wóz zaprzężony w jednego ko-
nia. Na wozie znaleziono zamordo-
wanego Benjamina Ziskinda lat 48,
handlarza skór z Opoczna, z raną
postrzałową klatki piersiowej i cięż-
ko ranną matkę Kaufmana, Mendlę,
lat 60. która w drodze do szpitala w
Opocznie zmarła.

Wymienieni jechali na targ do
Zamowca. Według informacji miesz-
kańców wsi okolicznych morderstwa
dokonano przed godz. 7, gdyż w
tym mniej więcej czasie słychać by-
ło 4 kolejne po sobie następujące
strzały. Policja zarządziła obławę.

44060800666666
Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!

  
 

 



   

„państwo, które tolerowaio «rganizo-

 plomacji francuskiej.

_ przewidzieć. Że nie doprowadzą one

|. ogniowej próby, której zapewne nie

— айа się pożoga wojny na całą Euro- 

2

Atak Jugosławii. |
W czwartek, minister spraw za-

granicznych Jugosławii, _ Jewticz,
wręczył zapowiadaną już od pewne-
$p czasu nożę w sprawie :amordo-

wania króla Aleksandra. Nota zo-
stała ziedagowana w porozumieniu
z mądem Rumunji i Czechosłowacji,
uaiezy ją przeto uwazac uo pewne-'

$e stopnia za wystąpienie caiej Ма-!
tej Enienty.

Nota ma akcenty bardz; zdecy-

dowane i wymiierzona je>i

sŁkeżen i omówień w Węgry, jako

bez za-;

wanie akcji terrorystycznej, ułatwia

io ją, wreszcie ochraniało spraw-

ców wielu zamachów. Powołuje się

nota ną to, że taki stan rzeczy może

zakłócić pokój pomiędzy Jugosławią

a Węgrami, a temsamem jest groźbą

zakłócenia pokoju wogóle.

P. Jewticz domaga się wreszcie,

aby sprawa powyższa był. rozpa-

trywana na pierwszej zwyczajnej se-
sji Rady Ligi Narodów, która ma się

odbyć w styczniu. Dziś właśnie ma
być również ziożone obszeine me-
morandum rządu jugosław:ańskiego,

zawierające szczegółowe takty i do-

wody przedstawionego w rocie 0-

gólnie stanu rzeczy.

Jugosławja wystąpiła więc z

ostrym atakiem przeciw Węgrom.
Jakkolwiek już teren zapowiadany

jest pośpieszne, jeszcze przed stycz-

niem zwoianie nadzwyczajnej sesji

Rady Ligi dla tej sprawy, trzeba
przeypuszczać, iż raczej będzie od-
roczona do stycznia, Atax Jugosła-

м1 nie jest na rękę przedtwszyst-

kiem Francji. Dyskusja nad notą i

mad memorandum. jugosłowiańskiem

nie pominie sprawy mordu króla

Aleksandra i min Barthou i ujawni
fatalne zaniedbanie francusx'ej służ-

by bezpieczeństwa w czasie zama-
chu marsylskiego. To jest wszakże
drabna okoliezność w porównaniu z
ujemnemi następstwami na jakie

krok Jugosławii może narazić Fran-

cję ma terenie międzynarcdowym.
Francja zabiega w tej chwilio poro-

zumienie z Włochami i wyrównanie

stosunków między Włochami a Ju-
gosławją. Atak Jugosławii, uderza-

jąc w Węgry, pośrednio zahaczy też
Włochy, które nie mogą opuścić swe
go sprzymierzeńca węgierskiego,

zwłaszcza po niedawnej wizycie min.

Gómbósa w Rzymie. Fraacj: zależy
ma dojściu do porozumienia z Wło-
chami w czasie  jąknajbliższym,

przed styczniem, kiedyto odbędzie

się plebiscyt w zagłębiu Saary. To
też, skoro Framcja nie zapobiegła
złożeniu noty Jugosławii w obecnym

czasie, będzie niewątpliwie działała,

aby rozprawę nad nią odiożyć moż-
liwie jaknajdalej, do końca stycznia,

ewentualnie poza styczeń.

Przytem, pomimo caiej ostrości

tonu noty jugosłowiańskiej, znać na
niej wyraźnie iagodzący wpływ dy-

Znač go w

dwuch punktach: w chwalebnej o-

strożności, z jaką uniknięto w nocie

tej choćby najmniejszej wzmianki o
„Włoszech, oraz w końcowym wnio-
sku, domagającym się rozpatrzenia

tej noty dopiero na najbhższej zwy-

czajnej sesji Rady Ligi. To ostatnie

postawiło nawet Jugosławję w tak-
tycznie gorszej sytuacji, pozwalając

z kolei Węgrom na domaganie się

natychraiastewego rozpatrzenia ca-

lej sprawy. Nie sądzimy jednak, aby
było to żądanie serjo. Sprawa za-
pewne czekać będzie, jak wyżej za-

znaczyliśmy, do zwyczajnej sesji, bo

w tym kierunku idzie porozumienie
trancusko - włoskie. Tymczasem zaś
genewsia „straż pożarna' będzie

miała dość czasu, aby tłumić, lub

przynajmniej lokalizować pożar.

Konsekwencje kroku jugosłowiań-
skiego nie dadzą się dziś naturalnie

do złagodzenia stosunków między
Jugosławią a IWięgrami, to jest oczy-
wiste. Przectwnie podsycą antagoni-
zmy i wzajemne urazy. Z drugiej

strony Liga Narodów stanie wobec|

bardzo trudnego zadania, wobec

į bitnym,

przeciwnikiem. Prowadzenie jednak

 
sprosta. Dokoła spraw, poruszonych
w nocie, mogą się Zgrupywiė dwa

bloki państw ze sprzecznemi intere-
sami na teremie Bałkańsk'm i w ba-
senie naddunajskim.

Jalk widzimy, kocioł bałkański, z
ktorego przed dwudziestu laty roz-

pe nie przestał wrzeć.I nie prędko,
zdaje się, zastygnie. Ale to jeszcze

nie decyduje o wszystkiem.  Warto mianowicie przy sposob-
hošei zwróskó uwaśęna wpływy za-|

graniczne, jakie krzyżują się w tem

ziednoczonem państwie Serbów,

Chorwatów i Słoweńców. W. licz-

nych komentarzach prasy Małej
Ententy padło nawet słowo: wojna.

Czy jednak Jugos'awja ma swobodę
ruchów, które pozwoliłyby jej na

zdecydowane wystąpienie  naze-

wnątrz?

Wiemy o Serbach, że są narodem

śmiałym i niebezpiecznym

jakiejkolwiek wojmy w obe:nym u-

kładzie stosunków politycznych w

Europie uzależnione jest od tylu wa-

runków, iż w chwili obecnej czyni ją

nieprawdopodobną.
Jugosławja związana jest kon-

wencją wojskową i układem poli-

tycznym z Czechosłowacją i Rumu-

nją. Nie mniej silnie związana jest z

życiem gospodarczem szeregu

państw i uzależniona od kapitału za-

granicznego.

Państwo jugosłowiaństie, wskur-
tek swego położenia geograficznego,

znalazło się na skrzyżowaniu eks-

pansji politycznej i ekonomicznej

Włoch, Francji, Niemiec, częściowo

Anglji, Czechosłowacji i Austrji. Gdy

przed wojną kapitał rosyjski w Ser-
bji odegrywal rolę decydującą, po

wojnie Jugosławia zmalazła się w
sieci wpływów finansowych i ekono-

micznych Francji, Anglji, Austrji,
Niemiec, Węgier i Włoch.
Według danych pisma „Bergwerk

Zeitung“ udział kapitału obcego
w Jugosławii przedstawia się obec-
nie, jak następuje: Francja — 325

proc., Anglja — 23,3 proc., Austrja—

20,2 proc., Niemcy — 8,2 proc., Wło
chy — 2,8 proc. i Polska -— 2 proc.

Jest to udział tych państw w prze-

myśle : handlu Jugosławii.

Bardzo cenne dane o zależności
Jvżcsławii od kapitału obcego poda-
je Lamer w książce pt. „„Ekonomicz-
ne Związki Światowe Jugosławii”.

Wedłuż Lamera, Bank Narocowy Ju
goslawj: odegrywa nieznaczną tylko
rolę w finansowaniu życia gespodar-
czego tego państwa. Decydujące zna

czenie mają banki prywatne, które

w większości znajdują się w rękach

kapitału obcego. Kapitał francuski
inwestowany jest w przeniysle drze--

wnym. W górnictwie Tow. eksplo-

atacji medzi „Bor” z kapitałem 15

miljonów franków znajduje się w rę-

ku franskiem. Francuzi posiadają w

Białogrodzie Alkcyjne Towarzystwo|

cementowo - węglowe z kapitałem
40 milj. dinarów, dalej towarzystwa

do eksploatacji nafty i złola, doki

okrętówe. Dalej Francja bierze u-
dział w budownictwie wagonów, wy

twórczości aeroplanów i ti. d. Pra*

wie cały przemysł górniczy znajduje
siz w rękach francuskich.

Kapitał angielski zaangażowany

jest również poważnie w przemyśle

jugosłowiańskiem i wynosi 700 mil-

jonów dinarów, Austrji — 500 miljo-

mów, Szwajcarja — 350 milj., Belgji

— 250 milj, Węgier — 200 milj.,
Wioch — 100 milj. Kapitał! niemiec:
ki i węgierski ulokowany jest prze-

ważnie w bankach jugosłowieńsk:c:.
W] handlu poważną rolę odegry-

wają obecnie Włochy i Niemcy, któ

re obietnicą otwarcia rynków dla

produkiów rolnych starają cię wcią-

śnąć Jugosławię w orbiię swych

wpływów. psi

Kapitał obcy zJugosławy, sprze”
dającej dawniej przeważnie  trzodę

chlewną i produkty żywnościowe,

uczynił kraj eksportujący przeważ-

nie surowiec. Eksport z Jugosławii
wynosił za 1 pół rocze 1934 r. 1,59

miljardów dinarów (w 1933r. — 1,43

miljardy), przyczem. 53,7 proc. sta-

nowi surowiec, podczas gdy w 1933

r. wywóz surowca wynosił 46,5 proc.
Jak widzimy z powyższego, Ju-

gocławja związana jest jakrajściślej

z kapitałem francuskim i _ angiel-
skim i zagraniczną politykę swoją

musi harmonizować z polityką tych
państw. :

W. Białogrodzie nie zapadnie ża-
dna decyzja, która nie będzie miała

uprzedniej aprobaty Francji i Anglii.

Usamodzielnienie się ekonomiczne

Jugosławii, a co za tem idzie pro-
wadzenie polityki samodzielnej za-

granicznej jest jeszcze kwestją —

zdeje się — bardzo daleką. Bardzo
silny udział w życiu gospodarczem
Jużosławji kapitału austrjackiego,

bo wynoszącegoaż 20,2 proc. mógł-
by odegrać powążniejszą zo!ę w ra-

zie dojścia do skutku Anszlusu lub
całkowitego poddania się Austrii

wpływom włoskim.
Obecnie jednak pozycję  Austrji

uważać należy raczej za bierną i bez

DZIENNIA MILGĄSKI -|

Figaro tu, Figaro tam.
Z doborem członków rad nad-

zorczych różnych przedsiębiorstw
dzieją się w Polsce często niewła-
ściwości i nadużycia. Członkowie ci
niegednokrotnie używani są za pa-'

ukrywający istotny stanrawan,
rzeczy. Nieraz kapitał obcy zapra-
sza do rad madzorczych Polaków,
by uchodzić za kapitał krajowy lub

| mieszany. W. „Gaz. Warsz." pisze
"prof. Rybarski:

„Wiełu ludzi dało się użyć za osłonę

wątpliwych  geszeftów przez  'ekkomyśl-

ność; czasami nawet najuczciwsze, ale

| naiwne jednostki sprytnie „dobiera speku-
* lant, chroniąc się za ich nazwiska. Aby
| uczciwie pracować po radach nadzorczych,

nie można równoczśnie zasiadać w zbyt

wiełu 1adach. Wtedy odpowiedzialność
staje się fikcją. Choćby ktoś gonił z posie-

dzenia ra posiedzenie, nie potrafi ogarnąć

tych wszystkich interesów, kióra  „repre-

zentuje” po radach nadzorczych.

A tymczasem istnieją specjaliści od

spółek nadzorczych. Pewne nazwiska spo-

tyka się stale w najróżniejszych kombi-

nacjach. „Figaro tu — Figaro tam“, možna

powiedzieć o tych przedstawicielach. Cza-

sem ci ludzie nie reprezentują własnego

(kapitału, żadnej określonej specjalności,ale

wszędzie wchodzą. Jeżeli szei wielkiej

firmy bankowej zasiada w aru radach

nadzorczych spółek, przez jego bank fi-

nansowanych, niema w tem nic niewłaści-

iwego (byle ten szef znał się nainteresach,

Ko się ne zawsze zdarza). Ale gdy ktoś

potrafi zasiadać we wszystkicn możliwych

radach, to mimo wszystko nie zawsze moż-

na go uznać za genjusza.”

Kryzys „sanacji”. ||
O kryzysie w: obozie sanacyjnym

isze cała niezależna prasa polska.
iema dnia aby nie zaznaczono i

podkreslono nowych objawów  we-
wnętrznego skłócenia obozu dziś
rządzącego. Ostatnio w numerze

niedzielnym „Robotnika'* znajduje-
my ogólniejszą charakterystykę  te-

o „kryzysu“.
+ ..‘ёгуінушіе na tle t. zw. „ideołogii”

pisaliśmy już wielokrotnie i stale, informu-

jemy naszych czytełników. Wiadomo, że

konserwatyści gryzą się z brygadami

pierwszo-cytrowemi, że młodzi gryzą. się

ze starymi, że kobiety gryzą się z sobą,

tak samo przybudówki „sanacyjne”* ZZZ. i

i

BBS. Mėwič dziš o jakiejs „ideclogji“ о-

bozu  „sanacyjnego”, to narazić się na

śmieszność.
Ale obok tego kryzysu „sanacja prze-

żywa drugi kryzys, już nie ideowy, lecz po-

wiedzmy — materjalny.

nice afer i skandalów „sanacyjnych”. Je-

' żeli zatrzymać się tylko na okresie ostat-

nich kilku miesięcy, od czasu ujawnienia

afery żyrardowskiej, to niema prawie. dnia,

(by społeczeństwo nie dowiedziało się 0

jakiejś nowej aferze większych czy mniej-

szych rozmiarów,

Skoro mówimy o kryzysie „materjal-

nym” obozu „sanacyjnego”, to nie chodzi

nam tylko o wychodzące na jaw afery i

nadużycia. Drugą i uzupełniającą stroną te-

POPULARNĄ
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Mówimy tu o przerażająco obfitej kro-|

aiis

"go zjawiska kryminalnego „Iegalae“

bogacenie się i obrastanie-w tłuszcz prze-

ložonych dygnitarzy „sanacyjnych'” w o-

kresie szalonej nędzy, masoweżo bezrobo-

cia i głodu, w okresie urzędowo propago-

wanego „ściskania pasa“.

jest

\ dzienne dopiero w przyszłości.

Apatja.
| Ośmioletnie rządy sanacji w

Polsce, zagarnianie całej wiadzy w

| ręce biurokracji, doprowadziły do

zaniku inicjatywy społecznej, nad

czem tak bardzo ubolewał p. Sła-

wek,
Charakteryzuje ten stan rzeczy

ostatnio „Czas“ w artykule p. t.
„Apatja“.
| R: trzeba było jednem

scharakteryzować nastroje sze:0kich mas,

najwłaściwszym wyrazem byłby: apatja.

Nietylko apatyczną jest ludność naszej u-

bogiej prowincji, apatję możra wyczuć

wśródrównież wśród naszych polityków,

sfer gospodarczych, wśród inte.igencji.”

Za pierwszą przyczynę. „apatii u-
waža „Czas“ dzisiejszą biecę.

„Nietyłko jednak apatje dzisiejsza «ma

w biedzie swe źródło. Omnipoteacja nowej

„dokuczliwej, pyszałkowatej, nędznej i

leniwej biurokracji” (cytuję ipsissima verba

półurzędowej Gazety Polskiej), zniechęca

ludzi do wszelkiej akcji.  Dzaianie jest

zawsze wysiłkiem, walką. Obyv'atel bez-

czynny nikomu się nie naraża. Obywatel,

który chce być aktywnym, nietylko napo-

tyka na miljony oporów ze strony biuro-

kracji, ale niejednokrotnie narazi się na

jej gniew, a to p. starosta będzie niezado-

wolcny, a to pan wojewoda zmarszczy

brwi, a to jakiś naczelnik wydziału czy dy-

rektor departamentu będzie miał pretensje,

a to — niechżeż Pan Bóg broni! sam

któryś ininister uczuje się dotknięty. Ileż

to mamy ludzi — i to poważnych i uczci-

wych, co więcej z kół „sanacyjnych”, nie-

raz zasłużonych i miarodajnych, które na

prośbę wygłoszenia odczytu czy napisania

artykułu, ba, poprostu przyjścia na jakieś

zebranie, odpowiadają odmownie z wy-

mownym dodatkiem: „lepiej cicho sie-

dzieć”: Cóż dziwnego. że podobne nastroje,
zgóry idące, rozpowszechniają się wszędzie,

jak rozlina rzeka rozchodząca się po całej

Polsce.”

| | Czas” pozatem podkresia jało-

 
I wość naszego życia politycznego.|Zuą

"Naturalnie w: sana że opozycja. powinna wziąć BC
" przedewszystkiem wi za gospodarkę tych sa-

| Alan rj @dd, morządów, w których uzyskała
„powtarza swoje frazesy,, .

| ren jest, że i we własnym  obo-
| zie „Czas“ widzi „niepomiernie ma-
łą podaż strawy duchowej.

| „W tych ok życię myśli. jest

j ubogie. Ubożuchne. Zastępuje się ideje —

1

i W Poznaniu odbyła się sprawa

ka Poznańskiego” — Bolesławowi

'Szczepkowskiemu który odpowia-
'dał za inwektywy i oszczerstwa,

A ile spraw isprawek _ „sanacyjnych” | rzucone ga b. łka Seż uėtai

znajduje się w ukryciu i ujrzy światło *

pn|

Za obrazę
pos. Trąmpczyńskiego.

przeciwko b. redaktorow: „Dzienni-

wodawczego Wojciecha Trąmpczyń-
skiego. Tło sprawy jest następujące:

Swego czasu pos. Trąmpczyński
postawił zarzu: na komisji budżeto-
wej Sejmu, że obywatel polski
Draheim otrzyma! koncesję na wy-
rąb lasu dzięki interwencji red
Szczepkowskiego u wojewody Kra-
heiskiego.

Red. Szczepkowski w odpowie-
dzi na to ogłosił w „Dzienniku Po-
znańskim artykuł, zawierający sze-
reg oszczerstw i ubliżających in-

-| siej

  PPS AREAS
chorobom eso NTA

POLSKIE TABLETKI kAi

PANACRIN
wektyw pod adresem pos. Trąmp-

czyńskiego.

Wi pierwszej instancj: sąd, bez
rozpatrywania meritum sprawy,

skazał red. Szczepkowskiego na

grzywnę. Podczas rozprawy w dru-

instancji zostało dopuszczone

przeprowadzenie dowodu prawdy

przez marsz. Trąmpczyńskiego, na-

skutek czego, sąd doszedł do prze-

konania, że zarzuty, postawione

red. Szczepkowskiemu, miały pod-

stawę i skazał red. Szczepkowskie-

    
    

 

    

 
Przeprowadzone w. maju b. r. wy-

bory do rady miejskiej w Łodzi przy
niosły wielkie zwycięstwo Stronnic-

twu Narodowemu. Na listy nasze pa
dło sto tysięcy głosów. Jeśli zważy-

my, że Łódź mabardzoznaczneod-

setki ludności żydowskiej i niemiec-
kiej, to bez przesady można ustalić,

że conajmniej 80 proc. polskich wy-

borców robotniczej Łodzi głosowało

na listy narodowe. Z list aych weszło

do rady miejskie; 39 radnych, na o-

gólną ilość 72 mandatów, czyli —
absolutna większość.

Obecnie, jak donoszą'źredła sa-

nacyjne, wybory do rady miejskiej

w Łodzi zostały „zatwieidzone”.

Wyrażenie to, jest nieścisłe, ałbo-

wiem wybory do rad miejskich nie

podlegają żadnemu zatwierdzeniu.

W. danym wypadku chodzi o roz-
strzygnięcie przez wojewodę  zgło-

szonych protestów wyborczych. „Za-

twierdzenie" wyborów polega na;

tem, że protesty zostałyodrzucone. |

A zatem łódzka rada miejska z

większością narodową zbierze się w

najbliższym czasie i przystąpi do
wyboru zarządu miejskiego: prezy-

denta, 3 wiceprezydentów i 8 ław-

ników.
P. premjer Kozłowski w swem

sierpniowem przemówieniu, wska-

ic wyraźnie na Łódź, powiedział,

większość przy wyborach. Jak wia-
domo, zapowiedź szefa rządu nie
znalazła zastosowania w Poznaniu i  ueźnie. „Zobaczymy niedługo, jak
to w 1 | plotkami, walkę polityczną — intrygą za-

| kulisową, solidarność „polityczną — pro-

tekcją, zasługą — wysługiwaniem się, zgi-|

ei karku, lizaniem butów, Karjero- |

wicze i podskakiwacze robią się hardzi, a;

„luczciwi ludzie marzą o wycofaniu się w!

„jakieś zacisze wiejskie lub zgoła — Rho-

dezji. у

Jak na pismo sanacyjie ocena
bieżącej rzeczywistości, podana
"przez „Czas”, jest dość surowa.

 

YMU
ajl — 1a. Cena zł. 425 — Intormacje | zapisy:
AKCJA KATOLICKA w ŁOD.

WAGONS-LIT5,/COOK, Wilno, Mickiewicza 6.

go na miesiąc aresztu i grzywnę.

ssCRKIRCZ W WAKEKEE DE KOKOCA OC BK:sime a OK1 M.

Kto będzie prezydentem Łodzi?
Według regulaminu wyborczego,

prezydent i wiceprezydenci muszą

być wybrani większością ustawowej

liczby radnych. Ponieważ iódzka ra-

da miejska składa się z 72 radnych,
a zatem do ważności za ge:

zydjum miasta potrzeba 37 głosów.

Klub Narodowy liczy 39 radnych, a

zatem mógłby wybrać swoje pre-

zydjum, ale trzećn radnych  naro-

dowców z prezesem Stronnictwa

Narodowego na Łódź, adwokatem

Kowalskim... siedzi w areszcie

śledczym pod zarzutem rozmaitych

przestępstw politycznych.

Bez tych trzech radnych, trzyma-

nych już przeszło pół roku w wię-

zieniu, radziecki Klub Narodowy w

Łodzi nie ma większości,potrzebnej

do wyboru prezydenta miasla i jego
zastępców: brak mu jednegc, akurat

jednego głosu! в

Nie możemy narazie komento-

wać tej sytuacji. Stwierdzamy tyl-

ko, że o ile do dnia, w ktorym łódz-

ka rada miejska będzie miała wy-

brać prezydenta miasta, trzej radni

marodowcy nie będą wypuszczeni z

aresztu śledczego, to wybór nie doj-

dzie do skutku. ponieważ Klub Na-
rodowy nie będzie miał potrzebnej.

ilości głosów, — sanatorzy, żydzi,

Niemcy i socjaliści nie będą  głoso-

wali na kandydata narodowego, —
a sami też oczywiście nie przepro-

wadzą swoich kandydatów.
A wtedy? Za dwa tygodnie —

zgodnie z przepisem ustawy — bę-
dzie zwołane nowe posiedzenie ra-

dy, a gdy i onoda takisam wynik,

jak pierwsze, to wówczas wojewoda

zamianuje komisarza.

 

Adwokaci we Lwowie
przeciw supremacji żydowskiej. |.

W: sobotę odbyło się we Lwowie
walne ie lwowskiej Izby

adwokackiej, Przewodniczył | dr.

Marceli Buber, sprawozdanie za rok
1933—34 złożył ustępujący dziekan

dr. Stankiewicz, sprawozdanie kaso-

ui.Ks.Skorupki1a

 

nowej zdobyczy żydowskiej w Za-

kresie umocnienia się w Polsce

emigrantów żydowskich z Niemiec i

z Rosji:
„Jak wiadomo, na ostatnie" naradzie

dzy Polską w bardzo ważnej spiawie: Pol-

ska mianowicie zgodziła się na wydanie

czasowyth dokumentów wszystkim zbie-

gom z Niemiec, nie posiadającym paszpor-

tów!*

Żydostwo narzuciło ten ciężar i
na inne państwa:

„Obowiązek ten przyjęły na siebie

również wszystkie pozostałepaństwa etro-

pejskie”.

Jest to dla żydostwa zdobycz
wyjątkowej wagi: ы

„Ta wyjątkowo ważna uchwała na

rzecz zbiegów z Niemiec będzie wykonana

w formie okólnika do władz administracyj-
nych.”

Żydostwuudało się w ten sposób
pośredno rozciągnąć „ten przywilej
na Żydów, zbiegów z Rosji:

„Z tej pomocy będą również — Коггу-
stali rosyjscy emigranci we wsrysikich kra-

jach europejskich, nie wyłączając. Polski.
Czasowe dowody osobiste otrzymają wszys-

cy emigranci z Rosji, którzy nie posiadają
ani dawodów osubistych, ani paszportów

nansenowskich".

Jest to legalizacja najazdu ży-
dowskiego na Polskę, cichego, stale

 

SZCZAWNICKA woda JÓZEFINA
usuwa chrypkę i zafleśmienie

w grypie.

 

znaczenia, Decydujące znaczenie)

mają Francja i Anglja. Czy państwa!
te dopuszczą do powikłań w Euro-
pie środkowej i dowojny

,wiańsko - węgierskiejl? Napewno!
nie. Jeszcze chwila odpowiednia nie

| nadeszła.

Mimo to kocioł bałkański nie.
przestanie wrzeć, i t

 
Legalizacja najazdu na Polskę.

„Moment“ (Nr. 264) donosi o trwającego, zarówno zzachodu

jugosło- |.

| jakil
WSE.

, Do kraju, o którym sami żydzi
„mówią — wchwilachszczerości, że
| już ma zadużo żydów, napływają co- ekspedycji lbtniczej odkryi w imie-
raz noweich rzesze. A że sami

Komitetu pomocy zbiegom niemieckim czuć będą corazsilniejswoją zbęd- mil. kwadratowych nieznanego do-

przy Lidze Narodów doszło do zgody mię- mosć; będącoraz głośniej „wołali o tychczas lądu.
„Nowe przywileje kosztem ludności
| Tdzennej : coraz, głośniej wytaczali
| towe pretensje do Polski na terenie

kia aE IAALI

|Chłopi nie chcą współpracy z
Charakterystyczny zjazd odbył

się we wsi Niemienice poi Krasnym
stawem.Był to zjazd delegatów kół
|i działaczów Stronnictwa Ludowego

Nieznany ląd.
NOWY JORK. (Pat). Admirał

Byrd przesłał i Roose-

veltowi depeszę z Małej Ameryki

zapowiadającą, że w swej powrotnej

miu Stanów. Zjednoczonych 200 tye.

 

Rozpowszechniajcie  B. B.
przy wyborze prezydjum zjazduo-!
kazało cię, że około 80 proc. dele-
gatów jest do pos. Wrony nastawio-
nych wprost wrogo. W, tych warun-

we skarbnik dr. Geist, rozpoczęli

zaś dyskusję dr. Jampoiier i ar.

dommerstein.

ludy miano przystąpić do wybo-
rów, zgiosM się w sprawie 10rmainej
aauwokat dr, bruno rokorny i zioży!ł
imieniem adwokatów narodowości

polskiej; wchodzących w  skiad

iwowskiej lzby Adwokackiej,  na-
siępujące oświadczenie:

„Aawokaci narodowści polskiej
oświadczają, że pragnąc dia dobra
ranstwa i ogoiu aawokatury współ-

pracować we władzach lzby w zgo-

azie z adwokaiamu innej narodowo
ści, a wyrównuac chociaż częściowo
dotychczasowy niesprawiediiwy roz-
aziai mandatów do władz lzby, za-
żądali od Komitetu prowadzącego
wybory z ramienia Koiegow żydów,
aby ceiem zapewnienia Adwokatu-
rze narodowości polskiej odpowied-
niego wpływu na agendy wsadz ad-
wokackich i w uwzględnieniu sto-
sunku narodowościowego w  miej-

sce cztonków Rady, którzy nie zo-
stali wyłosowani, wybrali do Rady
w miejsce wyłosowanych członków
Rady «zterech Kolegów narodowo-
ści polskiej, a dwóch Kolegow naro-
dowości ruskiej. Gdy to żądanie
przy układaniu listy wyborczej nie
zostało uwzglęśnione, adwokaci na-

z powiatu krasnostawskiego, który kach poseł (Wrona w  Cielętniku rodowości polskiej nie wezmą u-
budził wielkie zainteresowanie,|
wiadomo bowiembyło,żena zjeź-
dzietyminastąpi starcie między zwo
lennikami wszechwładnego „dotąd
pos. Wrony, a.grupą wierną. Stron-.
mictwu Ludowemu. ..Poset „Wrona,
„akwiadomowszedł w rozmowy z
„sanacją, ze Stronnictwa Ludowego
„ustąpił, a obe:cnie„usiłujej w „„łomiie

Str. Lud, wywołać ferment i zmobi-.

możliwie największą część ani-
cd ludowych. :

MY ramienia posła Wrony na
zad Lai:tag „aż siedmiup

ących do iego grupy. 4
!gełWronaocalał w z.
stawie w ogrodzie miejskim, zwa-

wynik zebrania. >
adherentami, że a ilę okażesię, iż
jegozwolennicy na zjezdzie-mają

sięprzychylnie nastrojony:dla jego
politycznych posunięć — wysłana
zostanieponiego.4
Tryumtów tych j pos."Wro-

nasięniedoczekał.Na zjazd przy-
byli bowiem również edstawi-
cieie Str. Ludowego w.osobach adw.: S aks : 3„Zielone

Grudzińskiego 2 War-

krasnostawskim na delegatów o-
czekiwał przez kilka godzin napróż-!
'no, aśdy się wreszcie zdecydował i'
|ruszył sam nai piechotę „do Niemie-|

nic. — tuż pod miastem spotkał wy-
„słańców, którzy go ostrzegli by się.
|nazjeździenie pokazywał, bo wzbu-
rzenie wśród delegatów jest takie,
że go i z zebrania wyniosą,.

;grażaposelskiej osobie. W. tych wa-
|runkach pos..Wrona z udziału w
zjeździe musiałzrezygnowac.

Na zjeździe tymczasem zarówno
zwolennicy posła Wrony, jak i jego
przeciwnicy wygłosili 1eleraty i
przeprowadzili dyskusję, w której
stwierdzono, że pos. Wrona poszedł

potępiającą.„postępowanie pos. Wro-
ny i jego.grupy w. sposób „bardzo

ostry.
Zjazd ludowców pow. krasno-

stawskiego wykazał dobitnie, iżza-
biegi sanacji, zmierzające.do pociąg-
nięcia chłopów na.swoją stronę
przy . pomocy e
E", rodzaju p. /Wrony czy

: rezultatów żadnych nie
dadzą, bowieśjest nastawiona tak

anie antysanacyjnie, że Gralińskiego
go Sztandaru”© L
szawy, oraz retarza powiatoweś:
Str Lud. inż. agr. Deris, a ieńcy tracątam

rezolucję,głos

działu w głosowaniu, zdając sobie
sprawę z tego, że wynik wyborów
jest zgóry przesądzony.

Po przytoczonej wyżej deklaracji,
przewodniczący zebrania adw. Bu-
ber oświadczył, že dr. Pokorny nie
reprezentuje ogółu adwokatów,
lecz. jedynie adwokatów zrzeszonych
w KARP-ie i Związku Adwokatów
Polskich, a zatem nie ma prawa
składania tego rodzaju deklaracji.

„Wówczas zabrał głos adw. dr.
| Matkowski, który oświadczył, że —
aczkolwiek nie należy ani do
KARP-a, ani do Związku Adwoka-
tów Polskich — to jednak solidary-
zuje się w zupełności z deklaracją
dr. Poxornego i musi się zastrzec
przeciw temu, by: dr. Buber zabierał

imieniem niezrzeszonych Pola-
ków-adwokatów.
Poodnawia dr. Matkowskie-

go, re.zostalo przyjęte przez ży-
dowską większość burzą wrogich
okrzyków — wszyscy polscy adwo-
kaci, bez względu na przynależność
"aową opuścili gremialnie salę

knaliabetyzmto hańba Xl-go>wieku. wszyscy
momentąlnie wpływy.

Stań do ay!pionierów

 

  



 

MW Wilnie z powodu 103 rocznicy odbędzie się Akademja, pošwięcuna
powstania Listopadowego w dniu 28! 103 rocznicy, przyczem w: szkołach
b. m. przez miasto przejdzie cap-| oraz oddziałach wojskowych wygło-
strzy orkiestr wojskowych z zapalo-|szone będą odczyty i pogadanki, po-

 

N
D
Z

7
Ta
lо

о
ж

О
©

i

ja

-

©
>

|

„B. ul..Zamkowa 11.

nemi pochodniami, W dniu 29 b. m.! święcone powstaniu.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i mglisto

z drobnemi opadami. Teiaperatura
w. ciągu dnia kika stopni powyżej
zera. Przymrozki nocne w górach
i na Kresach Wschodnich. Słabe
dub umiarkowane wiatry z
ków zachodnich.

/UT2ZURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

«apteki:
Augustowskiego — "l. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkcowsniej ' Romeo-
kiego — ul. Wileńska Nr S, Borowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31;, brumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelet. 3-29) i Rostkowskie-
żo — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wieę!ke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie .s przedmieściach, próce Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
—- Poradnia lekarska dla žunkcjo-

narjuszy samorządowych. Zarząd

miegski uruchamia poradnię lekarską
dla pracowników samorządu. Z po-
radni iej będą korzystali wszyscy
pracownicy przedsiębiorstw  miej-

— Lustracja rzeźni miejskiej.
Na skutek skarg robotników na an-

tysanitarny stan w rzeźni umniejskiej,
w ostatnich dniach władze miejskie
szczegółowo zlustrowały gospodar-
kę rzeźni, zbadały wszyslkie urzą-
dzenia, hale mięsne + przechowalnie
bitego mięsa, W! związku z tą lu-

stracją wydano na miejscu kie-
rownictwu rzeźni ostre instrukcje
sanitarne. ;

— Badanie stanu kominów. Za-
rząd miasta wydelegował lustrato-
rów-techników dla zbadania stanu
kominów w Wilnie. Lustracja po-
trwa około miesiąca. Lustracja ma

na oelu zbadanie czy właściciele
nieruchomości przestrzegają instruk-
cje przeciwpożarowe.

SPRAWY KOŁEJOWE.

— Warszawa — Radom i Tu-
nel — Kraków. Dyrekcja okręgowa
kolei państwowych w Wilnie podaje
do wiadomości. iż na nowych linjach
kolejowych Warszawa — Radom i

kierun-| tragmenty niedrukowanej powieści

 
'

 
'
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Tunel— Krakėw zostai podjęty пог-, żeni
malny ruch osobowy z dniem 26 li- ruchu spółdzielczego wśiod Litwi-
stopada, przyczem na odcinku War-|nów w Polsce. Litwini zaprojekto-
szawa — Radom przewkiziany jest| wali uruchomienie nowych 4 spół-
ponadto postój na przystanku oso-
bowym. Zalesie.

SPRAWY UNIWERSY IECKIE,
— Prof. Instytutu Francuskiego

w Warszawie, Pierre Francastel
dziś o godz. 19-ej w Auli Kolumno-
wej Uniwersytetu Stefana Batorego
wygłosi odczyt o współczesnej rzeź-
bie francuskiej pt. „Rodin et I'evo-
lution de la scuł ve contempora-
ine”, "Wstęp bezpiatny.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Dziś odbędzie się w sali II
Unrwersytetu (ul. Ś-to Jańska) od-
czyt p. doc. М. Króla pt. Odpowie-.
dzialność państw w prawie między-|
narodowe: „Współczesna  organi-
zacja stosunków  międzynarodo-
wych'. Początek o g. 19.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Sekcji! Historji

Sztuki T. P. N. odbędzie się w śro
dę o godz. 8 wieczór w sali Semi
narjum Archeologji Klasycżnej U. $

Na porządku
dziennym: 1) Referat W. P. Prof. Pio
tra Francastel'a „Origines parisien
nes du rćalisme oczidental* (na
przełomie epoki romańskiej i go-
tyckiej)

— Podziękowanie, Bóg zapłać Paniom
Miłosierdzia św. Wincentego 4 Paulo, które

pomimo zimna i słoty @4. 19 bm. gorliwie
kwestowały na rzecz trzech Przedszkoli
pod opieką Stowarzyszenia będących.

— Sroda literacka 28 kn będzie
wieczorem autorskim Nadziei Druc-
kiej, znanej pisarki, autowki głośnej
sztuki „Zamknięte drzwi”. Autorka
wygłos: referat pt. „Czyteiuia w po-|
szukiwaniu bohatera” i O

„Donikichotika“. )
— Katolickie Stowarzyszenie Ko-

biet rzuciło ostatnio wśród członkiń
myśl zorganizowania opieki nad
chorą i pomagania młodej matce.
Projeki przewiduje odwiedziny cho-
rych kobiet, pomoc im, zapewnienie
należytej opieki, wyręczanie chorej
w jej oodziennych obowiązkach i
opiekowanie się dzieckiein. Nato-
miast pomoc młodym 'matkom szła-
by w' innym kierunku. Przede-
wszystkiem dążeniem człenkiń K.
S.K. byłoby przygotowanie młodej
matki do spełniania ciążących na
niej obowiązków.

śl tę rzuciło Centralne Kat.
Stow. Kobiet, spodziewając się. że
członkinie poszczególnych oddzia-
łów chętnie wezmą w tej nad wyraz
pożytecznej akcji gremjainy udział.
K. S$. K. chodziło też o to, żeby tę
alkcję członkinie rozwinęły w okre-
sach najcięższych, to znaczy w je-,
sieni i w zimie,

SPRAWY RZEMIESLNICZE.
— Zastoj w rzemiośle wiieńskiem.

W, Wilnie unieruchomionych jest
około 400 warsztatów pracy różnych
branż rzemieślniczych. W, ciągu li-
stopada r. b. około 80. warsztatów
wznowiło pracę. Do końca grudnia
zapewne zostanie uruchomionych
około 100 warsztatów pracy, zwła-
szcza, iż rzemieślnicy oczekują z
Anglji, Belgii i Fiolandji zamówień
na prace rękodzielnicze. |

Wśród rzemieślników na dzień|
25 listopada r. b. znajdowało się.
około 700 bezrobotnych, g.zeważnie|
krawców, szewców, stolarzy, ślusa-
rzy, cieśli, bednarzy, tokarzy i ręka-
wiczników.

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
—Spółdzielnie litewskie. Ostat-

nio daje się zauważyć wzmożenie

dzielni do końca r. b. Jedna z po-
wstałych wtym miesiącu spółdziel-
ni „Ruta nieźle się rozwija i dała
bodźca do otwarcia nowyca, |

Teatr I muzyka |
— Teatr Mużyczny „Lutnia”. Dzisiej-

sza premjera Gri-Gri. Dziś o godz. 8.15 w
ukaże się premjera barwnej, egzotycznej
operetki Lincke „Gri-Gri”,  odznaczającej
się piękną muzyką, osnutą na tle oryginal-
nych melodji afrykańskich, W: roli księż-
niczki egzotycznej, wystąpi = pozyskana'
specjalnie do tej roli utalentowana artyst-'|
ka Żofja Lubiczówna. Rolę krola atrykań-
skiego odtwarza niezrównanie M. Tatrzań-
ski. Świetnie zgrany zespół tworzą: Ła-
sowska, Lubowska, Dembowski, Domo-
sławski i Szczawiński. Zespół baletowy z
udziałem Martówny i Ciesielskiego, wyko-
na szereg nowych tańców (Carioca) i po-
mysłowych 'ewolucji. "Na' podkreślenie za-
sługuje balet nadpowietrzny w akcie
III-cim. Do operetki tej przygotowano no-
we, efektowne dekoracje i kostjumy. Reży-
serja M. Domosławskiego. kierownictwo
muzyczne M. Kochanowskiego. Zniżki
ważne.
— Teatr Miejski Pohulanka.

gudz. 8-2j wie:z. przedostatnie przedsta-
wienie komedji G. B. Shawa pt. „Nigdy
nie można przewidzieć”, w wykonaniu
+oncertowo zgranego zespołu 1, bogatej
wystawie W. Makoinika. Reżyser — J.
Bonecki. Ceny propagandowe.

Jutro po raz ostatni „Nigdy nie moż-
ra przewidzieć”.

W. piątek premjera „Hamieta”,

 

Dziś o

 
BOŻE NARODZENIE w ZIEMI ŚWIĘTEJ

18 XIl--2,1. Cena zł 750. — WAGONS—LITS,/COOK, Wiino, Mickiewicza 6.

| Wil. wiad. sport. 20,00: Wesołe potpourri.

_ DZIENNIK WILEŃSKI „

Delegacja studentów w pałacu
reprezentacyjnym,

Wczoraj o godz. 1-ej w południe
do pałacu reprezentacyjnego zgłosiła
się delegacja studentów U.S.B., wy-
łoniona na ostatniem walnem zebra-'
niu. Delegację w zastępstwie marsz.
Piłsudskiego przyjął adjulant kpt.
Lepecki. Delegaci złożyli petycję,
podpisaną przez kilkuset studentów,
którzy proszą w niej o interwencję'
w związku ze skreśleniem z listy

interesy Kupiectwa |

|

a kwestja oddłużeniowa Sa-
morządu terytorjainego i rol-

nictwa. |
W, związku ze skutkami, jakie w

odniesieniu do. przedsiębiorstw prze- |
mysłowych i handlowych mają po-|
ciągnąc postanowienia piojektowa-
nych zsozporządzeń wykonawczych
do rozporządzeń oddłużeniowychdla |
rolnictwa i samorządu, Związek Izb
Przem.-Handl. powołał komisję spe-
cjalną do spraw wierzyteiności rol-
miczych. Ostatnio w. lzbie Przemy-
słowo-Handlowej w Wilnie odbyła
się konferencja, poświęcona lejspra-
wie. Wileńska lzba P.-H. w memo-
rjale, wystosowanym do Związku
izb, podkreśliła, że równoiegle z od-
dłużeniem samorządu teryiorjalnego
należy dążyć do odpowiedniego za-
bezpieczenia interesów kupców i
przemysłowców przez wprowadze-
nie do Komisj: Centralnej oraz do
Komisyj Wojewódzkich reprezentan-
ta słer przemysłowo-handlowych.
W, kwestji odałużenia rolnictwa za-
intenesowane są specjalnie przed-
siębiorstwa handlowe, dostarczające
rolnikom środków produkcji oraz
artykuiów spożywczych, gdyż do-
tychczas przemysł, wytwarzający
środki produkcji dla rolnictwa, egze-
kwuje należności najczęściej nie od
rolnika, łecz od kupca-posrednika.'
„Wymaga to specjalnego traktowania
tych wierzytelności względem rol-
mictwa w. sensie zmniejszeżia odpo-
wiedzialności handlu za tego rodza-
ju długu i ściąganie należności prze-,
dewszystkięm od rolnika ł

Polłssie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 27 listopada 1934 r.
6.45:Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu-

zyka. . Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
1.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.

  

comu,
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Mu-
zyka lekka. 12.45: „Przygoda pieska” —
opow. dla dzieci. 13.00: Dzien. poł. 13.05:
d. c. muzyki. 15.30: Wiad. o ' eksporcie.
15.35: Codz. ode. pow. 15.45: Muzyka dwu-
iortepianowa. 16.05: Muzyka taneczna.
16.45; Skrzynka P. K. O. 17.00: Recital
śpiewaczy. 17.25: Skrzynka językowa.
17.35:Jazz (płyty). 17.50:$krzynka poczto-
wa techniczna. 18.00: Konc. rekl. 18.15:
Sonaty na skrzyp. i tortep. 18.45: „Pan
Tadeusz w słowiańskich przekładach” —
szkic liter. 19.00: Koncert dla. młodzieży
ipłyty). 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Re-
cital śpiewaczy. 19.45: Wiad. sport. 19.56:

10,45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy
w, Polsce. 21.00: Audycja muzyczna. 22.00;
, Teatr Polski w Wiedniu w latach 1914-16“
22.15: Recital fortepianowy St. Szpimal-
skiego. 22.50: Konc. rekL 23,00: iad.
meteor. 23.05: Muzyka, taneczna.

Środa, dnia 28 listopada 1934 r.
6.45: Pieśń: Muzyka. Gimnastyka Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka.- Chwilka pań
Gomu. 7.50: ane. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejmał. 12.03: Wiad.
meteor. 12,10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien.
poł. 13.05: Polskie pieśniarki (płyty). 15.30:
Wiad. o eksporcie polsk. 15.35: Codz. odc.
pow. 15.45: Pog. muzyczna. 16.00: Muzyka
lekka. 16.45: „Kwadrans dla ponurych”.
17.25: „Dlaczego należymy do organizacyj
kobiecych”. 17.35: Piosenki angielskie (pły-,
iy). 17.50: Porad. sportowy. 18.00: Konc.
rekl. 18.15: Recital skrzypcowy. 18.45:
„Czy istnieją niezmienne prawa gospodar-
cze”. 19.00: Arje i pieśni. 19.20 Pogad.
aktualna. 19.30: Utwory na cytrze. 19,50;
Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00:
Koncert z płyt. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert
chopinowski. 21.30: „Maurycy Machnacki*
— telj. 21,40: Koncert chėru Dana. 22.00:
„Co się dzieje w Wilnie” — wygł. prof. M.
Limanowski. 22.15: Muzyka taneczna.
23.00: Wiad. meteor. 23.05: d. c. muzyki
tanecznej

 

"ników rolnych: ordynarjuszom, rze-

słuchaczy U,S.B. 120 studentów, po-
zostających po parę lat na jednym
kursie, za niezłożenie w przepisa-
nym terminie egzaminów. Petenci
proszą, by zezwolono im egzamina
składac naprośramowo w styczniu |-
roku prz.
Kpt. Lepecki oświadczył dele-

śacji, że odpowiedź dana będzie w
dniu dzisiejszym.

Ucieczka od złota.
Obserwowany od dłuższego cza-

su zanik tezauryzacji złola w kraju
przyczynił się do silnego spadku
przywozu z zagranicy monet złotych.

н W. ciągu 10-ciu miesięcy roku
bieżącego przywieźliśmy raonet zło-
tych 2.200 kg., wartości 12 mili. zł.,
podczas gdy w tym samym okresie
roku poprzedniego przywieziono
tych monet 13.700 kg. wartości 75
milj, zł. `

Równocześnie ze spadkiem przy-
wozu złota przejawiało się coraz
większe zaofiarowanie złoia w mo-
netach i sztabach przez rynek we-
wnętrzny Bankowi Polskiemu. W
wyniku stałej podaży złota, rezerwy
kruszczowe naszej instytucji emisyj-
nej wzrosły w* ciągu 10-ciu miesięcy
r. b. o 22,5 mili. zi, w porownaniu z
końcem roku ubiegłego, 1 wynosiły
na koniec października r. b. 497,4'
milj. zł,

W. przeciwieństwie do wielu
krajów obcych, w których tezaury-
zacja złota trwała w bardzo dużych
rozmiarach przez cały rox ubiegły,
w Polsce ucieczka od ztola rozpo-'
częła się już na początku drugiego:
półrocza r. ub.

 
m = ASTRA

. „Measavalii robotaicy rolci.
godnie z tezami, opracowanemi'

LILJOWEJ BIAŁO/C
delikatne i miękkie jak aksa

RĄCZKI

     
* telnemu kremowi „Prałatów

"A KREM
—YPRALATOPEB EĘC TONY

mit, świadczące o kulturze u-
rody, zawdzięczają Panie sub- tora Banku Polskiego w Wilnie Wardejna

© Im. Jezus a obecnie w Bursie im. Jezus.

Ofiary.
- złożone w Administracji Dzien. Wil”

Zamiast kwiatów na grób św. p. dyrek-

na herbaciarnię dła inteligencj: bezrobotnej

ofiaruje © zł. em. Wł. Czyż.

N. N. zł. 30 na ręce p. Z. Kościałkow-

skiej dla dzieci pozostałych ze Schroniską

 

Proces o oszukańczą licytację
majątku ziemskiego.

Bank Ziemski w Wilnie wysta-

wił na licytację majątek, Słymonie”,
należący do p. Biłowickiej.

Do przetargów stanęła dr. Wan-

da Januszewska oraz znany zawo-

dowy licytant, niejaki Mejer Behak.

W. wyniku majątek, wartości

95.000 zł., jak opiewa urzędowy sza-

cunek, nabyła dr. J. za 34.000 zł.
Okazało się, iż cała licytacja by-

ła „zrobiona”, jak mówią specjaliści

od tych spraw, gdyż Behak wszedł

w zmowę z dr. Januszewską i jej

ojcem Mikołajem Ksokiem i sprawił,

iż do przetargów nie dopuscił innych

reflektantów. Za usługę tę otrzymał

2000 zł.
Fakt zmowy wyszedł na jaw dzię-

Iki temu, że pertraktacje Behaka Z

dr. Januszewską posłyszał policjant,
który uczynił z tego właściwy uży-

tek.
Sprawa znalazła się na wokan-

dzie sądu grodzkiego.
Na ławie oskarżonych zasiedli:

Behak, dr. Januszewska oiaz Ksok.
Obok rzecznika oskarżenia pu-

blicznego, wiceprokuratora Janowi-
cza, z ramienia poszkodowanej „p.
Biłowickiej wystąpiła adw.

Szabelska.
W wyniku przeprowadzonego

przewodu sądowego, wczoraj ogło-
szony został wyrok, skazujący: Be-
haka na 2 lata więzienia i 30.000 zł.

| grzywny, Ksoka na 1 rok więzienia |
|i 10.000 zł. grzywny, zaś dr. Janu-
| szewską na 8 miesięcy więzienia i

, 5.000 zł. grzywny.

Decyzją sądu Behaka natych-

miast aresztowano. Dr. Januszew-
skiej wykonanie kary zawieszono

na przeciąg 2 lat. ‚
Proces i wyrok obudzit duže wra-

Nas Kos.

Waisi IAEAKINAS|

Warnaki pracy komisarza okręgu Saary.
W. okręgu Saary, gdzie 13 stycz-

nia 1935 r. ma się odbyćplebiscyt

w sprawie przyłączenia się do Nie-

| miec, rządzi komisja Ligi Narodów, ię, м
| na czele której stoi prezes Knox, miasto w otwartem aucie, lecz spro-

| delegat Anglji Niemcyustawicznie wadził opancerzoną limuzynę.

głoszą, że w Saarże życie biegnie

którzy mają jakikolwiek związek z
komisją rządzącą. Geoffrey rozto- *

' czył nad Knox'em tak ścisłą kontro-

| ję, że nie pozwolił mu wyjeżdżać na

Nie wolno również kanisarzowi

„ostatnio przez ministerstwo opieki! normalnie, żadnego teroru niema i/ udać się do teatru ani do kina. Jeśli

społecznej, w sprawie rynkupracy |
w rolnictwie, prawo nieusuwalności
przysługuje po przepracowaniu 25)
lat następującym kategorjom robot-

mieślnikom, komornikom, pracowni-
komi straży leśnej, oraz robotnikom!
dniówikowym, którzy pracowali u-
przednio przez przeciąg 25 lat w
charakterze ordynarjuszy, rzemieśl-
ników lub komorników. ›

Rieustanna troska Pani...
Uroda kobiety wymaga codziennej pie-

jęgnacji A nawet nie codziennej, ale nie-
ustannej. Widzimy w tramwaju, autobusie,
w kawiarni, jak panie wyjmują z torebki

zuderniczkę z małem lusterkiem i jak ko-
rygują retusz twarzy, ust, a naweł i rzęs.

_ «Najbardziej są cenione w świecie Pań
'akie kosmetyki, które trzymają się mocno
nie wymagają nieustannych poprawek.
Jednym z takich trwałych kosmetyków

jest znany puder paryski 5 Fleurs Forvil.
Jest on niesłychanie miałki, dzięki czemu
irzylega dobrze, jest wonny, subtelny,
składa się bowiem z pyłu 5-ciu kwiatów i
zdobi cerę w sposób naturalny,

Wilno na powodzian.
W Wil. Pryw. Banku Handlowym do

dn. 27 bm. ogółem wpłacono zł. 41.094,59,
w tem: Personel Szkoły Haudlowej Do-
kształcającej w Wilnie 5,57, Zarząd Obwo-
cu Wileńskiego Zw. Lekarzy Panstwa Pol-
skiego zł. 30, Wileńsko-Nowogrodzka Izba
Lekarska zł. 170,20. Uzyskane ze skarbo-
nek zł. 31,34.

 

 

 

W. WiŁ Woj. Komitecie poimocy ofia-
nom powodzi do dn. 27 bm. ogółem wpła-
cono zł. 85.141,03

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójki i awantury, Wczoraj w nocy

przy ul, Katwaryjskiej wynikła bójka mię-
dzy Wł. Zakrzewskim (Kałwatyjska 37) a
L. Krasińskim (Kijowska 10). W czasie
kójki Zakrzewski zostai pokaleczony w
głowę i rękę.

obawy o przebieg głosowania są

bezpodstawne.
innego zdania jest <omisarz

„Knox. Komisja ma pełne ręce robo-
ty, a komisarz Knox z angielską
iście flegmą i uporem ściga wszelkie
przekroczenia ! śle notę za notą do
komisji trzech urzędującą w Rzy-
mie i dó rady Ligi Narodow. Jest
też przedmiotem gorącej, zawziętej
nienawiści miejscowych „nazi”.
obawie o życie i bezpieczeństwo o-
soby Knox'a w dobie tak częstych
zamachów politycznych, wydelego-
wał „Ccotland Yard* dla ochrony
osobistej komisarza asa inspekto-
„ów, Reginalda Geoffrey'a, oraz
sześciu detektywów. Nie odstępują
oni ani na chwilę komisarza. wie-
dzą o każdym jego kroku, śledzą
wszystko, kontrolują wszystkich,

Popularna pielgrzymka do Rzy
Podczas długich, jesiennych dni, jakże

daje się nam we znaki chłód, wiatr i słota.
Gdy patrzymy w okna, za któremi mży
deszcz, mimowoli potęguje się w nas uczu-
cie znużenia, zniechęcenia i smutku.

" Wówczas pragnęlibyśmy przenieść się.
choćby na pewien czas do jakiejś jasnej,
s'onecznej krainy, a +: WENECJA,
NEAPOL, SORRENTO, CAPRi, LAZURO-
WA GROTA —przyciągają wprost magne-
tycznie naszą uwagę : budzą w nas nie-
odpartą chęć ujrzenia tych jasnych, pogod-
nych miejscowości.

W, wypadku jędnakże indywidualnej
podróży koszta są tai: wielkie, iż nie każ-
dy może sobie obecnie pozwolić na odby-
cie jej.

Popularna Pielgrzymka do
organizowana w okresie od 3—13 stycznia

  

siupa TOMCZAKA jest dostępna dla
wszystkich, wskutek tego, iż cena jej jest
bardzo niską. Można ją odbyć już za zł.
425, Suma ta obejmuje: koszł paszportu
zagranicznego, wiz, biletów kolejowych na Przy ul. Beliny *1 na zabawie wśród

uczestników wynikła bójka, podczas której|
zraniono w ramię niejakiego Jana Berkow-
skiego (Stefańska 6). Równocześnie do lo-
kalu usiłowało dostać się kilku osobników.
którzy wyłamali okna i drzwi. Weżwańał
policja awanturników zatrzymała.

 

przejazd w obie strony, pełnego utrzyma-
ria, pobytu w hoteiach, oraz zwiedzać
wymienionych w programie. Pielgrzymi
będą mieli możność zwiedzenia WIEDNIA,
WENECJI, NEAPOLU, SORRENTO, CA-
PRI wraz z LAZUROWĄ GROTĄ, oraz
PADWY, gdzie pielgrzymi odwiedzą grób
św. Antoniego. i

Instrukcji w sprawie pielgrzymki udzie-|
lają (osobiście i listownie) oraz przyjmują
zapisy: AKCJA KATOLICKA w ŁODZI

 

 rl. ks. Skorupki N. 1A oraz WAGONS-'

Ww detektywów.

RZYMU, '

1935 r. pod Protektoratem J. Eksc. Ks. Bi. .

| Knox otrzymuje zaproszenie na ja- -
|jkiś baakiet, Geoffrey bada przed-
"tem listę zaproszonych, dowiaduje
' się kto wchodzi w skład służby, z
"kogo się składa obsługa w kuchni.
| Gdy iylko Geoffrey wraz Zz towa-
rzyszami przyjecnał do Saarbriic-
ken, spotkała go na drugi dzień
miespodzianka. Skradziono mu port-
jel oraz zrewidowano walizki jego i

Po przeprowadzeniu
śledztwa wykrył Geoffrey sprawcę.
w osobie własnego kamerdynera
Knox'a.

Kamerdyner spodziewał się zna-
leźć w walizkach detektywów- ja-
ikieś dokumenty polityczne, które
mogłyby się przydać miejscowej or-
$anizacji narodowo - socjalistycznej.
Przy rewizji w pokoju kamerdynera -
znalazł Geoffrey notatki jego, wska- |
zujące, iż szpiegował on Knox'a i
zapisywał sobie rozmowy, toczące
się przy stole z osobami z otoczenia
komisarza.

Miłe muszą być stosunki w o-
kręgu Saary, skoro Geoffrey z we-
stchnieniem żali się, że „tego dobre-
go będzie jeszcze osiem tygodni”.

 

W GRUDNIUUKAŻESIĘPIERWSZY
RAZwWILNIE.

| WILEŃSKI INFORMACYJNY

КАЦЕНОЛЬО НААОЛОВТ
па 1935 гок

Bogaty dział informacyjny z życia
gei arkodo, politycznego oraz wia-

mości bieżących (w tem b. szczegóło-
wy wykaz polskich źródeł zakupu w
Wilnie zapewnią mu duże wzięcie i po-
wodzenie.

Reklamy do kalendarza zbierają
umyślni akwizytorzy. Pozatem zgłosze-
nia reklam do Kalendarza Narodowego
przyjmuje „Dziennik Wileński, Mosto-
wat do dn. 28.XI.

a telefoniczne żądanie ylam:
akwizytorów. Telefon 12-44, ы я
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 Zebrano 251 zł 32 gr. wydatki osiły 3

zł, netto pozostało 248 zł. 32 śr. ząd.

Ostra Brama toierdzą Oilna.
Ostra Brama została zbudowana w pierwszych latach XVI w., a

miała za ceł bronić miasto przed atakiem wrogów, jako brama warowna.

Nazwa „porta Acialis" (brama Ostra) pochodzi od wyrazu acies -

szyk. Nazwę tę spotykamy w najdawniejszej broszurze o Ostrej Bramie,

jaka się dochuwała do naszych czasów, mianowicie w ,„Trophaeum' z
1754 r. Na stronie tytułowej tej broszury czytamy „,Trophaeum.., Virgini...

Mariae... in Porta Aciali Terribili, ut Castrorum Acies Ordinata...* —
Trofeum... dla N. Marji Panny... w. straszliwej bramie Ostrej, jak szyk

obozów ządkowana”. W archiwach spotkać tę nazwę można w koń-

cu w. XVI.
Chasalkter warowny zachowała Ostra Brama do dnia dzisiejszego.

Od strony wjazdowej widzimy otwory, z których dawniej wystawały luty

armatnie. W oju, znajdującym się między przednią ścianą, od strony
wjazdowej Ostrej Bramy, a kaplicą, mieściła się wartownia; stąd co okre-

ślony czas schodziła zmiana warty na dół do bramy, gdzie przy drzwiach

dębowych się zmieniała. Jak zwykle przy bramach pies w budzie był
iex ym: warty towarzyszem. Zimową porą celem ogrzania się roz-

palali žoinierze w bramie Ostrej ognisko,
Dziś ani drzwi dębowych w bramie Ostrej niema, ani w wartowni

żołnierze przebywają. ‹

Od wybudowania Ostrej Bramy do połowy w. XIX (nowsze czasy
nie bierze się pod uwagę, ponieważ z chwilą zburzenia murów miejskich
i brama, Ostra Brama etraciła charakter wojskowy i bojowy) spotykamy
w dziejach Wilna pięć dat, kiedy Ostra Brama spełniana swą rolę warow-
ną. Byłytolata 1610, 1615 - 1661, 1702-8, 1794 i, 1812.

W r. 1610 napadli na Wiino Rosjanie, zdobyli je, zniszczyli i spalili.
O tej wojnie nie mamy bliższych wiadomości na ile Ostra Brama speł-
niała swą rolę obronną miasta.

MW drugiej wojnie Rosji z Polską w r. 1655 rola Ostrej Bramy więcej

gię uwydatniła, jednak nie na początku wojny, ale pod jej koniec. W roku

 

 

|

| pod Narwą, wojska saskie Augusta pod Rygą i zajął Litwę, co ułatwiła |

 

LITS//GOOK w Wilnie, ul. Mickiewicza 6.

tym napadły na Wiłno ogromre wojska Aleksego Michajłowicza pod ' hetman wojska, z dwoma tysiącami żołnierzy, lecz w dniu następnym
dowództwem Chowańskiego. Słabe wojska Janusza Radziwiłła bez więk
szego oporu upuściły miasto, Wojska rosyjskie w towarzystwie kozaków
i tatarów zajęły Wilno dn. 8 sierpnia 1655 r. w sam dzień niedzielny i
przebyły w miem'do dn. 3 grudnia 1661 r. Po zajęciu Wilna wojsko nie-
przyjacielskie rozpoczęło straszliwe łupienie miasta. Kościoły zostały
odarte ze wszystkich ozdób, dzwony kościelne pozdejmowane, wiele in-
innych nadto rzeczy zabranych 1 wywiezionych do Moskwy. W tym czasie
bardzo wielu niewinnych obywateli miasta wymordowano, a ciała wrzu-
cano do Wilki; rzeź była tak okropna, iż Wilja od krwi zamordowanych
ofiar zabarwiła się na czerwono. Ponadto mieszkańcy Wilna męczeni byli
w najrozmaitszy sposób: jednych zawieszano za nogi na drzewach, in-
nych wbijano na pal, a jeszcze innych przywiązywano do kłody drzew-
nej, obcinano palce u rąk i nóg i rzucano żywcem psom na pożarcie. Do-
piero osobista interwencja Aleksego Michajłowicza położyła kres bar-
barji żołdaków. Wilno w czasie tego napadu straszliwie ucierpiało od po-
żarów i od klęski nieodłącznej wojny - zarazy. Kronikarz karmelitański,
jak również historyk Mizlerus de Kolof Laur. (Historiarum Poloniae... II,
Varsaviae 1769, 448) opisują rozmiary owego napadu i przytaczają fakt,
iż kościoły schizmatyckie zostały oszczędzone, a wraz z niemi i kościół
karmelitów bosych św. Teresy ze względu na ich sąsiedztwo. W: końcu li-
stopada 1661 r. wojska królewskie toczyły walki o Wilno. W! czasie tych
walk dn. 29 listopada na polach ostrobramskich został zabity niejaki
Wołpa przez Nowoszyńskiego. Być może, że w walkach tych, broniąc
Wilna przed wojskami królewskiemi, strzelali z Ostrej Bramy Moskale.

Natomiast w r. 1702 w czasie „wojny północnej” Ostra Brama grała
poważną rolę, podobnie, jak później w r. 1794 w czasie powstania Ja-
kóba Jasińskiego.

Wojnę północną, jak wiadomo, wywołał August II, pragnąc zająć In-
ilanty. Tymczasem przeliczył się z siłami. Karol XII, król szwedzki, oka-
zał się świetnym strategikiem, pobił wojska króla duńskiego, cara Piotra

| mu wroga Augustowi rodzina Sapiehów.
Dnia 3 kwietnia 1702 r. przybył do Wilna książe Wiśniowiecki,

Dnia 5 kwietnia o godz. 4 po północy w samo święto Zwiastowania
N. Marji Panny Karol XII zajął Wilno, mając żołnierzy około 8 tysięcy.
Wnet wszysikie bramy miejskie kazał poobsadzać swoim wojskiem, m. in.
Bramę Ostrą.

Wiśniowiecki zaś obozował pod Wilnem. Nawiasem nasuwa się tu-
taj pytanie, czemuż bez walki pozwolił Wiśniowiecki Szwedom zająć Wil-
no. Czyż mając dwa tysiące żołnierzy, ludność do pomocy, miasto dobrze
obwarowane | czas zimowy nie mógł się oprzeć 8 tysięcznym wojskom .
szwedzkim. Lecz to pytanie należy do historji. Dość, że wojska litewskie
obozowały pod miastemiod czasu do czasu czyniły wypady na Szwedów.
Do jednej z takich potyczek zaliczyć trzeba wypad kilkw oddziałów woj-
ska litewskiego pod wodzą Antoniego Nowosielskiego w dn. 16 kwietnia
tr., w sam dzien Wielkiejnocy. Wyłamawszy drzwi ostrobramskie z przed
mieścia, Nowosielski stoczył bitwę ze strażą szwedzką, którą częścią roz-
proszył, częścią trupem położył, następnie wjechał do Wilna, gdzie mnó-
stwo żołnierzy szwedzkiego wojska pozabijał. Wobec jednak nadciąga-

Wilno opuścił w obawie nadejścia Szwedów.

|
|

|

' jących większych oddziałów wojska nieprzyjacielskiego, cofnął się spo-
wrotem, nie zaznawszy znaczniejszych strat. Szczęśliwą ową wyprawę
zarówno Nowosielski, jak i żołnierze jego obozu uważali za cudowną
dzięki szczególnej opiece N. Marji Panny Ostrobramskiej, w dowód czego
ofiarowali do kaplicy ostrobramskiej duże srebrne wotum z wizerunkiem
owego zdarzenia. Potyczka Nowosielskiego toczyła się przeważnie przy

| Ostrej Bramie. Niektórzy pisarze sądzą, że w czasie tej potyczki obraz
ostrobramski został przestrzelony kulą szwedzką, jednak wydaje to się
wan pi kark ssa

czasie pobytu Szwedów w Wilnie w r. 1702 zaszedł ek,
który wiele zrobił Ostrej Bramie rozgłosu, który znalazł ok w

, godzinkach ostrobramskich, pieśniach ostrobramskich, sztychach i obra-
zach. Rzecz przedstawia się następująco.

(Dok. nast.)
Ks. dr. Tadeusz Sieczka.         
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DZIENNIK WILEŃSKI

Nowy zarząd
AKAD. ZWIĄZKU MORSKIEGO.

Na walnem zebraniu Akademickiego i

Związku Morskiego (A. Z. M.) został wy-

brany nowy zarząd w następ"jącym skła- ;

dzie: Prezes — Abolinik Leonid, I wice-|

prezes — Mackiewicz Bohdau, II wice-

prezes — Pratkowski Jan, skarbnik —

Klukowska Aleksandra, sekretarjat — Dzia-

dulówna Janina i Sikorski Ludomir, kapi-

tan sportowy — Umiastowski Włodzimierz.

Obecnie zarząd wraz z wyłonioną ko-

Z KRAJU.
Z ochotniczych straży pożarnych

woj. wileńskiego.
Staraniem wileńskiego okręgu zjazd z wielką radością powitali po-

wojewódzkiego Zw. straży pożar- mysł skoszarowania ich w pomie-

nych — w czasie od dnia 16—25 bm. szczeniach miejscowego pułku w No-
włącznie odbył się w Nowe; Wilejce wej Wilejce, co umożliwiło im prze-

dziesięciodniowy kurs teoretyczno- prowadzenie zbiorowej dyskusji nad

praktyczny dla kandydatów na na- wysłuchanym na kursie materjałem

 

 

 

Nowe odkrycia
geograficzne.

Zdawałoby się, że na naszej niewielkiej

kuli ziemskiej wszystko już zostało odkry=

te i poznane i że pozostają do zkadania tyl

I o szczegóły. Tak jednak nie jest.
Przed kilku laty nowe badania wnętrza

Afryki zmieniły zupełnie pogląd na Ковй-

gurację rzeźby tego lądu. Ostatnio zaś ba-

dacz Antarktydy, admirał Byrd, dokonał

odkrycia, które zmieni mapę swiata.
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E Žž ‘ я я ч ‚ yrd donosi, że podczas lotu, który
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jeździe na nartach i łyżwach. powiatowych województwa wileń-. Piekarskiemu, Ruskowi, Szwedowi podobnie podzielony na dwie częsci. lstnie-
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Nadprogram: DODATEK SOWIECKI
Seanse punkt. 4, 6, 8,10, 10,20.

<
Petersburskie Noce

„NOWA I STARA MOSKWA“ oraz „FOX“ I „PAT“.
Bilety honor.I bezpł. nieważnr.

DZIS. Nareszcie po dwuletniej przerwie wielki komik

CASIN „KOCI PAZUR”
HAROLD LLOYD

wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie

humor, romans, sensacyjne przygody, taniec, Śpiew:

wystawa. Rewelacyjna komedja odmienna od wszyst:

kich dotychczasowych. Seanse:

Najaktualniejszy nadprogram: Przewlezienie zwłok króla Aleksandra,
4, 6, 8 I 10 wiecz.

Lindbergha I w. in.

Dziś. Najnowszy przebój

ROXY 0d wieczora do północy...
W rol. gł. słynny pieśniarz. bożyszcze Świata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 „ięknyc

Ellingtona. Wspaniała treść. Te'npo akcji. Cudowna rewja
dziewcząt | znakomita orkiestra Duke

ъ Piekne melodje. — Nad program: Tygoduik „Paramountu“ I „Pat.“

s: ORYGINALNE PROCZXI
„MIGRENO“MERVOSIN

ść DANO
OGÓRKI

«AMATORSKIE»
WYTWÓRNI

K. SIENKIEWICZ
WILNO, SASKA KĘPA 1

ь TEL. 8-94
Žad-€ we wszystkich większy h sklepachkolonjsinych

LICYTACJA
w Zakładzie Zastawniczym Komunalnej Kasy Oszczędności

m. Wilaa, ul. Trocka X 14 (mury po-Francisznańskie) tel 727

odbęsze się w dniach 12, 14, 15 1 17 gruania 1934 r. o godz.

5-ej p p. ( 7-ej), s>rzedaž z licytacji przetarminowanych zastawó+

do Nr. -4,136 ktorych ulgowe terminy (termiay sprzedsźy z iicy

tacji) upłynęły do dnia 12 listopada włącz ie !934 r. Licytacja

powtórna odbędzie się w tymże terminie łeytacyjnym.
DYREKCJA.

  

 

 

`пач

D. G. MODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

r. $ 2.

40)

Badanie iobelji jego lordowskiej mości rychło znudziło Psmitha i

Fredzia zastał go aa tsrasie. Siedział z papierosem w ręku, pogrążony

w. miłej zadumie.
— Ach, kolego Threepwood — rzekł Psmith — witaj w Blandings

Castle. Chiciaieš ze mną pomėwiė, jesli dobrze pamiętam?

Fredzio rzucił w okół siebie nerwowe spojrzenie i usiadł na murze.

— Wie pan — powiedział — lepiejby pan nie gadał takich rzeczy.

— Jakich rzeczy, kolego Threepwood?

— A tego, co pan powiedział tej babie. .

— Pamiętam moją miłą pogawedkę z miss Peavey, wczoraj po po-

łudniu — rzekł Psmith — lecz nie jestem zdolny przypomnieć sobie ni-

czego, coby mogło wywołać rumieniec wstydu na! policzkach Skromnoś-

ci, Jakiejże mojej obserwacji masz coś do zarzucenia?

— Aież po co pan mówił o tem ostrzyżeniu głowy: ido s«óry? Jeśli

pan ma wygadywać takie rzeczy — lepiej odrazu plunąć na 'całą sprawę.

Pemith s«inął poważnie głową.

— Twoje gorące oburzenie, kolego Threepwood, nie jest nieuspra-

wiedliwione. To był bezwątpienia błąd. Jeśli mam przyznać się już do

jakiego błędu, to wyznaję, że mam niezupełnie dżentelmańskie pragnie-

nie podstawienia nosi tej szczególnej babie. Prawdopodobnie i silniejszy

ode mnie człowiek z trudem tylko zwalczyłby tę pokusę. Ponieważ zwró-

"7 Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ts) KOJĄCYM BÓLE
„** BOLE GLOWY
iaaa

FMIGRENA,NEWRALGJA

Bil. honor. nieważne.

R.m.s.w. N* (599

SĄ ŚRODKIEM

sciem do wynajęci

 

stworzył niebywałą
komedję zupełnie
nowego typu p. t.:

pioces mordercy dziecka

DWA POKOJE ze
wszelkiemi wygodami|
; niekrępującem wej-|

HELI

Mi wynajęci
POKOIK  sloneczny,
bardzo ciepły, ume-
blowany, ze wszyst-,
kiemi wygodami, dla
solidnego lub solidnej
lokatorki. _Mostowa
7 m. 6. 272—1

POTRZEBNY natych-
miast zdolny, praco-
wity, sumienny Polak,
jako kierownik admi-
nistracyjny gazety-
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Prawnik
z kilkuletnią prakty-
ką adwokacką i ad-
ministratora, przyjmie
administrację domu
za skromne wynagro-
dzenie. Referencje
poważne. Adres w
Admin. „Dzien. Wil.*

POTRZEBNE DWIE
zdolne, inteligentne
siły  biurowo-admini-
stracyjne na wyjazd
do Białegostoku i
Grodna. Reflektuje
się na osoby, umieją-
ce pracować ofiarnie
z poświęceniem się
dla sprawy. Potrze-

Złotogłosy tenor, feno-

MARZENIA MIŁOSNE

REWJA|.

menslny śpiewak RYSZARD TAUBER
Muzyka Francisz«a Schuberta. Pieśni wykona
ne w języku niemieckim m. In słynna sere
nada „Lelse flehen melae Lieder"i„Ave Maria”

w najwi? kszym filmie
wszystkich

«czasów

Film odznaczony wielkim złot. medal. Pocz. 4, 6, 8 I 10,15.

Balkon 25 gr, Balkon 25 gr.

„H AL K A"
TANISŁAWA MONIUSZKI z u

Nad program: Komedja wesoła
działem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN.
„FLIP i FLAP W WOJSKU".

Dła młodzieży dozwolone.

 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju obuwie

pat" W. PUPIAŁŁOwni

(UL OSTROBRAMSKA 75)
Jest eleganckie, modne tanie I qwaranto-

A WŁAŚCICIELE DOMÓW.
dak uzyskać

ustawą

Właścicieli Nieruchomości,ma

ad 5 do 7 pp._

lecam buty I bilety

 

а podatków na rok 1935 |
„a taktycznego begonii zgodnie z nową |

Informacji ud”ela Biuro Stowarzysze-
Jagielloń-

tka 14, we wtorki, środy, czwartki i piątki
157—4
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PuZEROBKI | REPARACJE

SWETRÓW, RĘKAWICZEK. RAJTUZÓW,
Blusia POŃCZOCH, SKARPETEK,; bianie

| podnoszenie OCZEK It. p.

OBSTALUNKI na NOWE
Wykonanie solidne. Ceny n'skle.

dres: ul. Mostowa 16 m. 14,
lub z ul. Orzes.kowej róg Wileńskiej
brara Ni 11 a w podwórzu na prawo

Ja 14 parter 5 wesście.

ооаоКЕЕ
i i wości

 

SZEWSKI
z wyrobioną klijen“
telą do sprzedanie

 

 

 

   

 

  

 

   

   

 

<; Można z używalno- |, 2 s

BÓLE ZĘBÓW. ścią. kuchni. Miekie- „Yiodaika:„„Srėanu bna jest niewielka. MATURZYSTY | Okazja! Tatarska 1 m. 7

GRYPA: PRZEZIĘBIENIA DO ži trzebna gotówka 500DL. mat. przyrodn, lub) Stolarz SPRZEDAŻ  LIKwi- Paszkiewicz Bolesła

BÓLEARTRETYCZNE, |zł. Zgłaszać się i-|wolenie. Zgłaszać się| młodego studenta w przyjmuje wszelkie DACYJNA | 187—] į

ETYCE DO WYNAJĘCIA — stownie lub osobiście jjstownie lub osobi- Wilnie poszukuję. |roboty wchodzące w |w i-mie „Centrum* —|
р ва оааа mieszkanie 3 pokoje, w godzinach 9—197|šcie: Sekretarjat Ge |Zėloszenia z odpisem zakres stolarstwa jak|Zawalna 52 — radjo- J i ;

"UTI 1 kuchnia, przedpokój i rano: N. S. P. R. W.|neralny  N.S.P.R.W.,|matury, | zyciorysem również reperacje i|odbiorników i części. es on r

EPA TYT! |balkon na I piętrze, w _ Rzeczypospolitei Wilno, ul. Wilko [do „Par“,  Poznań,|opakowanie mebli. — |Codziennie od 12—2. kloce, deski i na рар <

POMALOWOBZCCEZC suche, ciepłe i sło- Polskiej, Sekretarja' mierska Nr. 1 m 2,| Alele Marcinkow-| Wykonanie solidne |CENY LIKWIDA-|inne LIŚCIASTE ori

po 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU. песгпе, — gruntownie Generalny C. K. W.|w godzinach od 9—10 skiego 11, pod 58,9. |Ceny niskie. ul. Mic. CYJNE. SOSNĘ kupię. Wil

Магае к Manias "RA at 584 hmielewaki ai S šios Taniec |у р . aclaw Janowicz.
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ciłeś mi uwagę, nie powtórzy się to już więcej. AW! przyszłości powstrzy- | — Tu chodzi nietylko o Baxtera. 3

mam sięod swawolnego tonu. Pociesz się zatem,kolego, Threepwood, ! — (Cóż cię jeszcze gnębi? :

e. pozwól mi zobaczyć ten twój wesoły uśmiech, o którym tyle słyszałem.' — Wszytko tu zaczyna śmierdzieć, jeśli pam rozumie, co chcę ;
„Wezwanie to nie osłabiio ponurego nastroju Fredzia. Uaerzył się przez to wyrazić, — Pochylił się ku Psmithowi i wyszepłtał ze strachem.

" zawzięcie po zmarszczonem cżole, chcąc zabić usadowioną tam muchę. — Wie pan, podejrzewam, że nowa pokojówka jest detektywką!
! — Taki się teraz robię nerwowy, jak kot —powiedział. | Psmith spojrzał na niego wyrozumiale.

— Zwalczaj „tę niemęską słabość — zalecał mu Psmith. — Jak wi- — Któraż to nowa pokojówka, kolego Threepwood? Jestem obec- У

dzę, wszystko idzie doskonale. , nie tak często pogrążony w myślach o zupełnie innych a cudownych 4

„— Nie jectem tego tak pewny. Zdaje się, że tem łotr Baxter coś sprawach, że nie mam czasu zwracać uwagi na załogę domową. Czy s

podejrzewa. : przyjęto istotnie nową pokojówikę?

— Co podejrzewa? — Tak jest, Nazywa się Zuzanna.

— A cóżby, jak nie to, że pana czuć zdechłą rybą. | — Zuzanna? Zuzanna? To brzmi zupełnie poprawnie. Takie właś-

| aidas się. | i nie imię powinna nosić prawdziwa pokojówka.
2 — yja ci nieskończenie zobowiązany, kolego Threpwood, gdy- ,  , — Czy pan kiedy widziai — pytał poważnie Fiedzio — żeby praw- М

| yś zaprzestał używać tego porównania. Musimy jednak zgłębić tę spra-  dziwa: pokojowka wymiatała kurze z pod biurka? Ś

wę, ponieważ niezwykie mnie interesuje. Dlaczego przypuszczasz, że . — A czy ona wymiata? n

! ten stary Baxter, najmilsza ze znanych mi osobistości, mnie podejrzewa ? —Złapałem ją na tem w moim pokoju dziś rano. e
l — Poznaję to po sposobie, w jaki patrzy na pana. — Czy ;,ednak nie posuwasz się za daleko, wyobrażając sobie, że

| =Wiem o czem myślisz, lecz nie przywiązuję to tego wielkiej wa- ta dziewczyna dlatego jest detektywem? Dlaczego miałaby nią być? s

| gi O ile mogłem się przekonać podczas mego krótkiego pobytu, Baxter — Wie pan, widziałem taką maszę filmów, w których pokojówki
\ spogląda na każdego i na wszystko w zupełnie ten sam sposób. Nie da- i tym podobne były detektywkami, że nie mogę oprzeć się podejrzeniu

+ wniej niż wczoraj zauważyłem jak patrzył z wielkiem niedowierzaniem — Na szczęście — rzekł Psmith — możemy rozstrzygnąć te wątpli-
; na talerz nienagannej i niewinnie czystej zupy. Mimo to zawijał ją póź. wości. Podam ci niezawodny sposób zbadania, czy ta osoba jest istotnie
| niej z niekłamaną rozkoszą. Być może zatem, że mylisz się co do powo- tem, za co chce uchodzić. ‚
| dów jego spojrzeń na mnie. Może to podziw. ' — Jakiż to sposób? P
| —Na jakoś mi się to nie podoba. I — Pocałuj ją. ® НЫ

‚ паК ро deda.sesjeAR a aaniz OWo 5Viena aa i iedz: „„Zuzanno, jesteś bardzo ład « |"
, a nie wina Baxtera, iż wygląda jak jaszczurka chora na niestrawność. { — Kiedy ena nie jest Sax” Žo E

AE Fredzio nie dał się pocieszyć i wpadł w jeszcze większe przygnę-
1 bienie. : ‘ > (d. c. al

D + A, Zwierz 5 i A ы i A „— -— ——- ITT|prpowózawewim | { лмн б O
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