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Francja, Polska i Sowiety
z debaty w parlamencie francuskim.

 

PARYŻ. (Pat) Na wczorajszem
posiedzieniu izba deputowanych
przystąpiła do obrad nad kudżetem
mimisterstwa spraw zagranicznych.
Sprawozdawca deputowany  Dariac
w. swoim referacie,

cyfrowych, cmówił międzynarodową
sytuację polityczną. M. in. część re-

ieratu poświęcił stosunkom rosyjsko
francuskim, paktowi wschodniemu i

stosunkom polsko - francuskim.
W. sprawie stosunków Irancusko-

sowieckich dep. Dariac zaznacza że

pomoc Sowietów na wypadek nowej

pożogi miałaby niewątpliwie donio-

ste znaczenie. _Usprawiedliwiona
więc jest ze strony Francji chęć za-

pewnienia sobie tej pomocy, ale nie

powinna ona być przeceniana. Tran-
sport mas ludzkich z miejsca na

miejsce w nowoczesnej armji wyma-

ga doskonałych dróg i środków ko-

munikacyjnych dobrze utrzymanych.

Związek Sowiecki w chwiii obecnej

i długo jeszcze. wykaże brak tych
środków. Żadna improwizacja nie

jest tu możliwa. Pomocy Sowietów

nie możemy więc zdobywać za

wszelką cenę. Każdy medai ma swą

odwrotną stronę. Pomoc Scwietów

wytworzyć może komplikacje i nie-

dogodności natury wewnęlrznej i ze-

wnetrznej. Sowiety zgodnie ze swo-

„emi marksistowskiemi teorjami pro-

wadzą energiczną propaśandę, Ikto-

rej celem jest obalenie obecnej cy-

wilizacji.
O pakcie wschodnim referent nr

„wit: Nie odgrywamy na antypodach
roli żandarma Ligi Narodów. Nie
zapominajmy, że Indochiny, ta ozdo-
ba naszego domirjum kolonjalnego,

 

prócz danych;

 
 

może być nam przez to oderwana.
Naieży więc wystrzegać się tego,
alby przez nierozważne przystąpie-
nie do paktu wschodniego zbyt sze-
roko objętego nie zobowiązać się
do gwarantowania granic pozaeuro-
pejskich Rosji sowieckiej, a prze-
dewszystkiemi nie trzeba pozwalać
na to, aby nie spowodować tarć w
polityce zagranicznej, jakie mo
wyniknąć zarówno dla nas jak i dla
krajów zachodnich wskutek nieby-
wałej konkurencji handlu japońskie-
$o.

Odprężenie, mówił, da!e; dep. Da
riac, zgodnie z zaleceniami Ligi Na-
roodów, jalkie nastąpiło między Pol-
ską a Niemcami, wynika z faktu, że
kanclerz Hitler ziozumiał niemożli-
wość zastraszenia Polski przez Niem
cy, tej Polski, której armia jest so-
lidnie wyekwipowana, Poiski, która
ma w Europie zaaczenie wielkiego
mocarstwa. Nie czując się na siłach
zaczynania obecnie awanturniczej
polityki, "Rzesza woli dać dowód
swego realizmu i położyć kres trwa-
jącej od 9 lat wojnie celnej, szkodli-
wej zarówno dla jej interesów, jak i
dla Polski. Ta wojna celna umożli-
wiła' Polsce, która wcale sobie jej
nie życzyła, stworzenie fabryk w

Telefon Redakcji,

 tych dziedzinach przemysiu, w któ-
rych płacifa dotychczas haracz prze:
mysłowy Niemcom. Możemy być tył|
ko zadowoleni z układu poisko-nie-|

į mieckiego, ktėry jest tylko ukoro-|
nowaniem polityki ekonomicznego:
pojednania, rozpoczętej w roku u-
biegłym przez porozumienie podpisa
ne między Polską a Gdańskiem. '

| na wstępie,

Min. Hess i von Ribbentrop w Paryżu.
PARYŻ. (Pat). W: kotach poli-' Monniera z kanclerzem Hitlerem.

tycznych wielkie wrażenie zrobiła| Mimo to, pisze dziennik, wydaje się
wiadomość, że niemiecki nun. Hess

przybywa do Paryża na zaproszenie,
byłych kombatantów

Co do Ribbentropa kursuje pogto-

ska, że bawi on w Paryżu 1 że roz-

pocznie swe rozmowy z czynnikami
politycznymi niezwłocznie po przy-
jeździe min. Hessa.

PARYŻ. (Pat). Kilka dzienników

dzisiejszych donosi, že Ribbentrop

opuścił onegdaj Berlin, udając się na

'eden dzień do Paryża i że podróż
jego ma charakter prywatny.

„Le Journal“ i „Petit Journal“
podają, že Ribbentrop już onegdaj
przybył do Paryża, aby przygoto-

wać grunt do rozmów, które min.

Hess przeprowadzi z różnemi  OSo-
bistościami francuskiemi. „Le. Jour-
nal' zaznacza, że Ribbentrop zapo-

francuskich.|
A е | W kolach kompetentnych nie sprze-

 wiedział już dawno przyjazd do Pa-
ryża, po wizycie swej w Londynie,
lecz udał się wpierw do Berlina, aby.

odbyć konferencję z Hitlerem. Do!

stolicy Francji przybył onegdaj. Wy-

iaśnia to dwuznaczne brzmienie ko-
munikatu oficjalnego biura nie-

mieckiego, iż koła ołicjalne nic nie

wiedzą o bliskiej podróży Ribben-
tropa do Paryża. W rzeczywistości
była to gra słów. Podróż nie miała
nastąpić, ponieważ Ribbentrop już
wyjechał do Paryża.

PARYŻ. (Pat). Przyjazd von Rib-

bentropa do Paryża wywołał duże
wrażenie w tutejszych kołach poli-
tycznych. Prasa nie szczędzi komen-

tarzy co do treści ewentualnych roz-

mów, które przeprowadzi maż zaufa

nia kanclerza Hitlera w Paryżu.

„lntrasigeant* twierdzi,
wym celem przyjazdu von Ribben-
tropa nie jest przerowadzenie roz-
mów, ale przygo.owanie lerenu do

przyjazdu ministra Hessa. Delegaci
niemieccy pragną przedewszystkiem

podtrzymać kontakt nawiązany z by
łymi  kombatantami  francuskiemi
przez rozmowęydep. Goya i radnego

 

že wlašci-,

rzeczą prawdopodobną, že von Rib-
bentrop i Hess odbędą rozmowy Z
kierownikami francuskie; polityki

ciwiają się rozmowom, o ile zażąda-
ją tego delegaci niemieccy. „Jeurnal T
des Debats'' twierdzi, że Ribben-

trop w czasie swego krótkiego, bo
tylko 24-$godzinnego pobytu w Рагу-
żu, będzie gościem deputowanego
Goya. Dziennik uważa za prawdo-
podobne, że wizyta ta przygotowuje
drugę wizytę Ribbentropa, w czasie
której zamierza przybyć do Paryża
już w towarzystwie ministra Hessa.
Nawet te przyszłe rozmowy nie bę-
dą miały charakteru oficjalnego.
Wszystko pozwala jednak przypusz:
czač, že ministe: spraw zegranicz-
nych jest au courant tych negocja-.
cyj, które odbywają się z byłymi,
kombatantami francuskimi i nie-,
mieck:mi.

ZANIEPOKOJENIE W MOSKWIE.
MOSKWA. (Pat). Symptomaty'

źbliżenia francusko - niemieckiego
wywołują w Moskwie wielkie zaim-
teresowanie, niepozbawione nuty za-
niepokojenia. Korespondent paryski
„lzwiestij” twierdzi, że, aczkolwiek
w paryskich kołach politycznych
rozumieją grę Niemiec, istnieją we
Francji zwolennicy zbliżenia z Niem
cami, zarówno po prawicy jak i po
lewicy. Zdaniem korespondenta, pra
wica francuska zdąża do współpracy

z Hitlerem na płaszczyźcie antyso-
wieckiej. Kadek w artyk:ie pod ty-
tułem „zwiastuny burzy” w przej-
rzystej łormie atakuje rozmowy r:
cusko - sowieckie, pisząc o „miłos-
nych zaklęciach Hitlera pod  adre-
sem Francji, składanych wobec nie-
znanych nikomu deputowanych”.
Wysiłki w tym kierunku przypisuje
autor trudnej sytuacji wewnętrznej
Niemiec,
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W zakończeniu rełereni wyraża
zaufanie rządowi i ministrowi spraw
zagr. Levalowi. który okazał już swo
je zalety w chwili, gdy stał na czele
rządu a teraz w tak krytycznej
chwili ma zauianie izby niezbędne
do przeprowadzenia w dalszym cią-
$u rozmów dyplomatycznych  fran-
cuskich poglądów zgodnych z inte-
resaimi narodu, troszcząc się o utrzy
manie pokoju w Europie.

Późno w nocy przemawiał mini-
ster Laval.

——

Tasta, Event i Michalski
sięgarnia Wydawnicza w WARSZAWIE

powiadamia, iż nie należy nikomu
udzielać zamówień ani jakichkolwiek

wpłat, kto nie poslada
FIRMOWEJ LEGITYMEFCJI.

BEZPIE RZREZECZOZANE

Lniesienie konstytucji w. Egipcie.
ALEKSANDRJA Pat. Król

podpisał dziś dekret o zniesieniu
konstytucji i o rozwiązaniu parla-
mentu.
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bratos goa. Jeźwiśskiego umorzony.
Gen. Jaźwiński w swoim czasie

po wypadkach majowych był odda-
ny pod sąd pod zarzutem nadużyć
w wojskowym instytucie kartogra
ficznym. Obecnie proces jego zo-
stał umorzany całkowicie, a chore
mu generałowi przyznano emerytu-
rę. Razem z gen. Jaźwińskim are-
sztowani i przez dłuższy czas wię
zieni byli generałowie: Rozwadow
ski, Malczewski i Zagórski. Proces
przeciw gen. Malczewskiemu został
umorzony już w r. 1927, a przeciw
gen. Rozwadowskiemu nie został
prowadzony z powodu śmierci ge
nersła. Wiadomo, że nie doszedł
do skutku także proces przeciw
gen Zagėrskiemu.

 

Każdy światły Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!  

Lwiększenie ilości bilonu.
WARSZAWA Pat. W ciągu osta-

tniego półrocza dał się zauważyć w
niektórych większych punktach go-
spodarczych kraju brak biłonu, a
zwłaszcza monet srebrnych: Ponie-
waż objawu tego, występującego od
dłuższego czasu, nie można bylo
uważać za przejściowy, nastąpiło w
myśl art. 6 rozporządzenia prezy-
denta Rzplitej z dnia 13-10-27 r. o
stabilizacji złotego porozumienie mi-
nisterstwa skarbu z Banklem Pol-
skim w celu odpowiedniego pod-
wyższenia emisji skarbowej, Granicę
tej emisji wynoszącej dotychczas
zł. 396,000.000 podwyźszono do
zł. 426,000,000

strajk w kopalaiach so'i skończony.
KRAKOW Pat. Dziś zakończony

został w Wieliczce i Bochni'trwają-
cy od dwuch tygodni strajk górni-
ków. Kopalnie soli zostały otwarte
i górnicy przystąpili do pracy.

 

jugosłowiańskiego
w oświetleniu włoskiem.

RZYM. (Pat). Virginio Gayda za-
mieszcza: na łamach „Giornale d'lta-
lia" artykuł w sprawie memoran-
dum jugosłowiańskiego stwierdzając

że z dokumeatów jego
wcale nie wynika, aby ouganizacja
terorystyczna emigrantów jugosło-
wiańskich, przebywająca ra Wę-
grzech, miała jakikolwiek związek
z zamachem marsylskim. Jeśli po-
stawić tezę, że winą Węgier jest
tolerowanie uchodźców jugosłowiań”
skich, to powstaje konieczność zba-
dania sprawy uchodźtwa w całej
rozciągiości.  Projektowany przez
Francję projeki zawarcia międzyna-

owej konwencji w sprawie walki
z teroryzmem, potwierdza, zdaniem

Dalej Gaydx- wymienia wszystkie
organizacje i ugrupowania uchodź-
ców na terytorjium Jugosławii, a

mianowicie rosyjską, ikontrrewolu-
cyjną albańczyków, którzy przygo-

towywali zamach na króla Achmeda
Zogu, Bułgarów,

wywali w roku 1924 "zamach w ka-
tedrze sofijskiej, Węgrów, którzy w

raku 1921 skompromitowaii się, sta-
jąc po stronie wojsk serbskich, na-
rodowych socjalistów, którzy schro-

nili się w Jugosławii i przebywali w
obozach, Warażdynu i innych, wre-
szcie uciekinierów  terorystów pół-
nocno - wschodnich Włoch, zorga-
nizowanych z różnych stowarzyszeń

którzy przygoto- :

'
i

Gaydy, słuszność stanowiskawło- | jugosłowiańskich, Z  koiet Gayda|
skiego, wskazującego na powszech-
ny charakter zagadnienia uchodźtwa
politycznego w Europie.

przypomina, że na terenie Czecho-
słowacji miała swą siedzibę anty-

 

PRAC

Proces socjalistów w Rydze.
RYGA Pat. Sąd wojenny wydał

wyrok w sprawie dziaiaczy socjal=
demokratycznych, u których znale-
ziono nielegalny skład broni w cza-
sie rewizji dokonanej w nocy z 15
na 16 maja r. b., po ogłoszeniu sta-
nu wojennego.

Były przewodniczący sejmu Pa-
wel Kelnyūs został uniewinniony
wobec braku dowodów. Jego syn

Brunon Kalnyńs, były przewodni-
czący organizacji socjalistycznej o
charakterze półwojskowym, skazany
został na trzy lata domu popraw-
czego. Byłego deputowanego Celm-
sa skazano na 4 miesiące więzienia.
Były deputuwany (lipe skezany zo-
stał ne 6 miesięcy.

Zaalezioną podczas rewizji broń
przekazano ministerstwu wojny.

Szczegóły przewrotu w Boliwji.
LONDYN. (Pat), Z Santiego na-

deszły oficjalne wiadomości o ustą-
pieniu prezydenta Boliwji dr. Sala-|
manca.

Nieoficjalnie donoszą, że rezy-
śnację jego wymusił eztab dowódz-
twa naczelnego, w czasie gdy pre-
zydent odwiedzai front. Dr. Sala-
manca został uwięziony przez swe
własne wojska -poczem przewiezio-
no go samolotem do Santa Cruz,“
gdzie będzie sądzony przez trybunał
wojskowy.

Wiadomości nadchodzące  za-
równo z Paragwaju jak i Boliwji po-
twierdzają, że wśród wojska boli-
wijskiego panowały nieporządki i
że musiały się one wycofać z frontu.

Wi kołach dobrze poinłormowa-
nych urzymują, że przewrót w Boli-
wji spowodowały nieporozumienia
pomiędzy Salamanca a głównodowo-

dzącym wojskami gen. Penaranda.
Bezpośrednią przyczyną nieporozu-
mienia ma być utrata frontu w Balli-

2 vian.

į Władę w Boliwji objąi rząd na-
jrodowy, do którego wszedł szereś
(przeciwników politycznych  Sala-
manci, w tej liczbie równiez depor-
„towany były prezydent Saavedra.
|Pomiędzy rządem a głównodowo-
dzącym panuje zupełna harmonia.

j Nowy rząd uweżany jest za bardziej
j skłonny do współpracy z Ligą Naro-
| dów, aniżeli poprzedni.
|——————>— ———

(© Tajlim nad Filipinani.
TOKIO. (Pat). Nadeszła tu wia-

|domość, że nad Filipinam: szaleje
|gwaltowny tajfun. Radjosiacja na
jFormozie otrzymuje ciągle sygnały
| SOS od japońskich : innych statków.

polska terorystyczna organizacja
ukraińska, oraz ze do Pragi schro-
nili się uchodźcy socjaldemokratycz-
ni z Austrii.

Rząd angielski nakiania jugosławję

do umiarkowania.

LONDYN. |Patj. Książę Paweł,
regent jugosłowiański, podczas kil-
kodniowego pobytu w Londynie
przeprowadził rozmowy z kilkoma

politykami W. Brytanji na temat no-
ty jugosłowiańskiej do Ligi Nato-
dów. Między innemi książe Paweł
konterował w tej sprawie z muni-
strem Simonem oraz premjerem Mac
Donaldem. Zarówno Simon iak i
Mac Donald usiłowali nakionić ks.
Pawła, by wpłynął na rząd biało-
$rodzki w kierunku umiarkowanym.
Zwłaszcza nacisk Mąc Donalda w
iym kierunku miał być bardzo sil-
ny. Wedle wiarogodnych inrformacyj,
Mac Donald miał zaproponować, aby
Jugosławja zgodziła się na następu-
jącą procedurę: Rada Ligi Narodów
uznałaby natychmiastowe rozpatrze-
nie przedstawionego pizez Jugosła-
wję olbrzymiego materjału za niemoż
liwe i uchwalając w ogólnych wyra-
zach utrzymaną rezolucję  potępia-
jącą zasadniczo mordy polityczne,
powołałaby komisję do zbadania ma
terjału wraz z uwagami Węgier. Ko-

miasja ta miałaby na następnem po-
siedzeniu Rady Ligi przedstawić wy-
niki swoich badań i zaproponować
odpowiednią akcję międzynarodową
w kierunku zwalczania zamachów
politycznych. Propozycją la spotkać
się miała ze sirory ks. Pawła ze
stanowczym sprzeciwem. Nsiążę Pa
wel miał powiedzieć, že nota jus
słowiańska stanowi minimum tego,
co może zaspokoić Jugosiawię. U-
chwalenie ogólnikowej rezolucji mo-
że wywołać w Jugosławii bardzo cil-
re wrzenie, Żaden rząd iugosłowiań-
ski „ktėry pragnie zachować swój
prestiż, nie może się zgodzić na za-
latwienie inne. niż proponowane w

nocie. Po rozmowie z ks. Pawłem
„Mac Donald udał się do Izby gmin,
gdzie zwołano nadzwyczajne posie-;
dzenie gabinetu. W łonie rządu bry-|
tyjskiego panuje niepokój co do sy-
tuacji, w, jakiej się może znaleźć Ra-
da Liga Narodów w przyszłym tygod
niu,

э L

CZY CHCE PANI WIEDZIEĆ?
OSTATNIE M) zaazki jedunbme mduewwieo anka
NOWOSCI c) chińskie jedwabne ciepłe szlafroki na wełnie.

Polska Składnica Galanteryjna FRANCISZEK FRLICZKĄ.
WILNO, ZAMKOWA 9. 3—r

(Wybory zarządu miejskiego w Łodzi
ŁODŹ Pat. Wojewoda łódzki za:

rządził przeprowadzenie wyborów
człońków zarządu miejskiego w Ło-
dzi na 412. W dniu tym rada miej-
lska dokona wyboru prezydenta,
trzech wiceprezydentów i 8 ławni-
ków. ы ›

 

Ф #-°

Wiadomości
.

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Odbyło się inauguracyjne po-
słedzenie  austrjackiego sejmu
federalnego na którem wygłosili
przemówienia przewodniczący sejmu
i kanclerz Schuschnigg.

** W piątek: w południe otwarta
została w Tellinie Konferencja ml-
nistrów spraw zagranicznych
trzech państw bałtyckich Estonji,
Łotwy i Ltwy.. A

«** Parlament belgijski uchwalił
rządowi Theunisa votum zaufania
93 głosami katolików i liberałów
przeciwko 83 głosom  socqalistów,
separatystów flamadskich i komuni-
stów. 5 posłów wstrzymało się od

i głosowania. Z koalicji rządowej

| przeciwko votum zaułania głosował
| tylko liberał Jennissen.

** Rokowania handlowe irancu-
sko - niemieckie weszły w fazę koń-
cową. Spodziewają się, że niebawem

| osiągnięte zostanie całkowite poro-
: zumienie.

** Rząd  hiszpeński zawiesił
działalność wszystkich związków
robotniczych w Hsturj. Przyczyną
tego zarządzenia jest role, jaką syn-
dykaty robotnizze odegrały podczas
powstania.

** W _ prasie ukezał się projekt
ustawy rządowej podnoszący Cza$
trwania służby wojskowej w
Czechosłowacji z 14 miesięcy do 2
lat.

** Rektor l dziekani uniwer-
sytetu w Pradze, którzy onegdaj
podali się do dymisji, wczoraj o-
šwiadczyli, że ponownie obejmujć
swe stanowiska.

 

zagranicznych otrzymało wiadomość
że rządy wioski i irancuski odmó-
wiły wypowiedzenia waszyngtoń-
skiego traktatu morskieg*, nie
uwzględniając w ten spo:.ob propo-
zycji japońskiej,

" W mieście Huixta w Meksyku
doszło do starcia pomiędzy policją
a katolikami, 4 osoby zabite, 17 ran-
nych. Katolicy utrzymują, że starcie
powstaio na: tem tle, iż policja usiło-
wała zabrać z kościoła relikwie, gdy
wierni sprzeciwili się temu, dała
ognia,

** Wagon motorowy, ul'zymujący
komunikację pomiędzy lurynem a
Aostą, zde”zył się w pobliżu stacji
Partasusa z pociągiem, zdążającyni
z Medjolanu. 30 osób jest rannych i

„20 koniuzjowanych.

Rablni i gęsi.
KRCLEWIEC. Pat. D:ienniki

kowieńskie podeuja, że zgodnie z za-
riądzeniem ministerstwa oświaty
wszyscy litewscy rabini, otrzymują:
cy subsydjum od ministerstwa oświa-
ty, muszą kupić po jednej gęsi.

Trzęsienie ziemi.
ANKONA. (Patj. Wczorajo godz.

 

ak w Wenecji, Trieście i Zarze,
wstrząsy podzierune, trwające 20
sek. Ulice Ankony zapełniły się
przerażonym tłumem  micszkańców.

mi było w Jugosławji. Szkody nie
zostały jeszcze ustalone. 
 

** Japońskie ministerstwo spraw

 

4-ej nad ranem odczuto tu, podobnie

Jalk się zdaje ognisko trzęsienia zie- e:
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wszyscy życzący sobie potęgi Pol-
"ski, powinni się cieszyć.

lak jednak nie jest. Oto sana-

“stwem najrozmaitszych kwestyj, a
w pierwszym rzędzie poli.yczną, ną-

RE

Koloniatja Mene,
Sprawa przyrostu naturalnego w j

Polące ciągle jest aktualna. Jak wia-
domo, jesieśmy jednym z lych naro-
dów europejskich, które rozmnażają
się barazo intensywnie i roczny nasz
przyrost wynosi około 400.000 ludzi.
Ustatnio — prawdopodobnie wsku-
teik kryzysu — liczba ta: nieco spad-
ia, pozostaje jednak bardzo poważ-
na i za lat 14 — 15 ludnosć Polski
cojdzie do 40 miljonów, t. zm. do-
równa iudności Francji i Włoch.

Niewątpliwie liczba ludności
kraju jest jednym z najważniejszych
czynniców jego potęgi poiitycznej i
gospodarczej. Przyroda, która daje
nam środki do zaspokajania naszych
potrzeb, nie daje nam prawie nic go-
iowego. Frzewaznie daje nam oną

Kto zwycięży?
W. konserwatywnym  „Czasie”

przygodni autorzy toczą między so-
bą dyskusję na temat, ktory: kieru-
nek ideowy zwycięży śród młodzie-
žy. „Čzas“ nie wróży przyszłości,
słusznie zresztą, „Legjonowi Mło-
dych". Streszczając tę dyskusję
„Gazeta Warszawska” konkluduje:

Rozwój świata postępuje w tym kie-

runku, iż coraz bardziej staje się oczywistą

konieczność wzięcia za punkt wyjścia poli-

tyki państwa i jego ustroju — zasady naro-

dowej. Tyłko wychcdząc z zasady,

można pokusić się o rozwiązanie wielkich

problemów _ społecznych, politycznych i

gospodarczych,« jakie stanęły dziś przed

światem. Rewolucja narodow». dokonana

lub dokonywająca się w szeregu państw

zachodnich, jest przykładem, potwierdza-

jącym słuszność tego poglądu.

łe

 tylko pewne możliwości, z których
dopiero dzięki pracy ludzkiej otrzy-|
muje się wartosci cenne. lm więcej,
rąk ludzikich dc pracy, tem większe|
bogactwo, tem większa jego siła,

(WI zawresie politycznym  zaiud-
nienie kraju również odgrywa wiei-
ką rolę. Jesi to zrozumuałe, jeśli się
weźmie pod uwagę, że wpiyw poli-
tyczny kraju mierzy się potęgą jego,
którą w decydującym momencie
mógiby on rzucić na szalę, t. zn. siłę
zbrojną; ta siła za1owu w prostym
stopniu żależy od zaludnienia.

ż powyższego wynikaioby, że
warost staty zaludnienia Polski jest
czynnikiem dodatnim, z którego

cyjny „Lliustrowany Kurje: Codzien-
ny' wystąpił z alarmem.

Przyjrzyjmy się pisze „IKC' nie-
tylko liczbie ludności, ale stosun-

Nasza młodzież widzi to wszystko,

chłonie w siebie i coraz lepiej zaczyna ro-

zumieć. Tem się tłumaczy fakt jej nąrodo-

wych przekonań i postępu, jak: robi nacjo-

nalizm w jej szeregach.

Dlatego też jesteśmy spokojni o to,

„kto zwycięży” na terenie młodego poko-

ienia.

Zwycięży idea narodowa. To zaś, że

z szeregów młodzieży narodowej ubywa od
czasu do czasu ta lub inne grupa, nie mo-
gąca się pomieścić na froncie walki, już to

ze względu na swoje skłonności do bar-
dziej radykalnej taktyki, już to ze względu

na swój oportunizm, niczego nie przesądza.

"Takie są już prawa życia.

Niezawisłość sądownictwa,
„Czas”* porusza sprawę nieza-

wisłości sądowniciwa i tak pisze:
Niezawisłość sądownictwa była po

wszystkie czasy i pzez wszystkie wieki

odkąd ludzkość zaczęła się organizować, 
kom życiowym i jakości przyrostu
'w Polsce. Kejestrowane bezrobocie
wykazuje cyfrę około 300.000 bez--
robotnych w miastach; ilu jest na
wsi, to się uchyla z pod statystyki.
Lzy są widoki, że bezrobocie się
zmniejszy? Nie trzeba w tej mierze'
żywić wielkiej nadziei. Nawet, gdy-;
by stosunki gospodarcze w Polsce
zmacznie się poprawiiy, gdyby wzro-|
ste uprzemysiowienie, bezrobocie.
mie ustanie, bo olbrzymi przyrost|
naturalny ludności w Polsce dostar-|
czać będzie ce roku nowych zastę-
pow, szukających napróżno pracy...
Kacjonaizacja produkcji przeuiysio-
wej sprawia, że iabryki ocz powięk-|
szenia ilości  robotnikow mogą.

zmacznie zwiększyć swą wydaj-
ność”

„Jaką biologiczną wartość posia-;
da pozostaiy przy życiu pizychówek|
w postaci okoio 4UU,UUU co roku
przybywającyen dzieci? Nie znamy
"gin, ilustrujących dokiadnie biolo-
giezną waniosć nowych pokoleń w
rolsce, aie komisje poborowe woj-
skowe wyrażają się bardzo ujem-
nie. Wežmy też, że we współczes-

nych Niemczech ustalono iiosć męż-
czyzn 1 kobiet, kwalitikujących się
do „sterylizacji, na 400 tysięcy! A

jeden, z bioiogów angielskich twier-
«dzi, że co dziesiąty mieszkaniec w
Angiji jest nienormalinym, mniej
wartościowym. czionkiem społeczen
Svwa. Mozna podawać w wątpii-
wosc cyirę angielską, ale niemiecka
jest pewna.

Jeśli tedy w Niemczech jest
400.000 ludzi, którzy dzuaieją zbrod-
niczo wobec spoieczenstwa, piodząc
sizieci chore, opańczone dziedzicznie
i skutkiem tega siające się ciężarem
dla spoieczenstwa, iie takich jedno-
stek aoliczymy się w proieiaryzują-
cej się Foisce/ Ubawiać się należy,
że conajmnej tyle, co w Niemczech;

Alarmy „IC“ są niesiuszne i 0-
pierają się na niedostatecznej ana-
uzie siosunków populacyjnych м
naszym kraju. Źrozumiai to już sa-
nacyjny organ krakowski i ostatnio
wycoiuje się już -częściowo z po-
przednio zajętego stanowiska.

Biąd „1AU” polega ra tem, że o-
becny stan kryzysu i bezrobocia,
zwłaszcza na naszej wsi, bierze się
za coś trwaiego i stałego. lymcza-
sem. o stałem i bezwzgiędnem prze-
tudnieniu Helski długo jeszcze mo-
wy nie będzie. Warunki przyrodzo-
ne, t. zr. gleba, bogactwa mineralne
itd, są w Polsce mniej więcej takie
same, jak w Niemczech, gdzie gę-
stość zaludnienia przewyzsza gę-
stość zaludnienia Polska bardzo
znacznie. Jeśli więc w Niemczech
może się mieścić i wyżywić tak
zmaczna liczba mieszkańców, to nie-
ma żadnyeh obiektywnych racyj,
aby w Polsce miało być inaczej.

Obecne masze przeludnienie, wy-
rażające się w znacznej ilości bezro-
botnych, jest -chwilowe i względne.
JWynika ono raczej z nieudolnej po-
lityki gospodarczej, niż z powodów
innych. S

Bierwszą przyczyną bezrobocia i
nędzy naszej wsi był brak zaintere-
sowania sprawami rozmieszczenia
iudności kraju ze strony czynników
decydujących. W. każdym podręcz-
niku geografjt przeznaczonym czy to
dla szkoły powszechnej, czy dla gi-
mnazjum, czytamy, że rozmieszcze-
mie ludności w Polsce jest niejedno-
iite ł nienormalne, Obok. przeludnio-
myeh części południowych, mamy
puste prawie obszary na północy i
wschodnie. Ale z tej oklepanej już
prawdy nigdy rie wyciągauno właści-
wych wniosków. Zajęto się mnó-

„Czas

"artykuł wstępny

najwyžszym postulatem jej etycznego roz-

woju. To też nawet w krajach rządzonych

despotycznie, zasada ta by'a ustawowo

uświęcona, gdziekolwiek zaś przyszło do

jej zachwiania skutki były fatalne. Do-
puszczając nawet możliwość pewnej inter-

wencji ze strony najwyższej władzy wyko-

nawczej za pośrednictwem  prokuratorji

wszelka interwencja parlamentarna lub ko-

teryjna, narusza bezstronność sądów i

wiprowadza przez to do życia publicznego
element groźnej niepewności.

To wszystko prawda. Tylko że
uwagi powyższe poświęca

Francji i okólnikowi francuskiego
ministra sprawiedliwości, który u-
znał za konieczne przypomnieć są-
dom, ażeby same broniły swej nie-
zaw

Ucieczka z Polski do Airyki.
Katowicka Polonia“

sanacyjnym i rozczarowaniu, które
ich obecnie coraz głębiej ogarnia:

Sanacyjni konse1watyści duszą się w

atmosferze, panującej w Polsce. Ich organ

„Czas“ daje stale wyraz zwątpieniu i roz-

paczy i w jednym z ostatnich artykułów

wyrwał mu się krzyk: Lepiej uciec z Pol-

skil Upatrzył sobie nawet azyl dła ucieki-

nierów i to w Południowej Af.yce, w Ro-

dezji. ża

Omawiając w dalszym ciągu ar-
tykuł , Czasu” p. t. Apatja, „Polo-
nia' stwierdza, że uogólnienia „Cza-
su', jakoby charakterowi polskiemu
wrodzone były bierność i ienistwo—
jest niesłuszne,

—

 

A. Z, Kahan omawia („Mioment“

Nr. 265) „rolę zagadnienia žydow-

skiego w Stanach  Zjednoczonych'':
„Faszyšci i nazišci, ktėrzy rozszerzyli

swoją sieć po całym świecie, rozwijają

rozgałęzioną propagandę przeciwżydowską

również w Stanach Zjednoczowych A. P.“

Judofobi już otwarcie wystawia-

ją swoich kandydatów, nawet w No-
wymi Yorku, 'tóry posiada około
2 milj. żydów:

Ci kandydaci nie przeszli,
„ale ze smutkiem należy stwierdzić, że

zagadnienie żydowskie poczęło odgrywać i
w najbliższej przyszłości będzie niewątpli-

wie również odgrywało pewną rolę w po-

lityce amerykańskiej”.

DZIENNIK MILGRGKI .

Zprasv.
„Bietną, leniwą, a więce: jeszcze —

spodloną jest ta część naszego społeczeń-

stwa, która siebie uważa za lepszą, która

stanowi Ł zw. wyższe warstwy, 'nteligencję

i półinteligencję. Wyzuła jest vna z wszel-

kiego poczucia godności i nawsłrroś zma-

terjalizowana. Na dowód wystarczyłoby

przytoczyć przykłady, w jak pogardliwy,

„poniżający sposób traktuje niejeden biuro-

krata polski — osiągnąwszy dzięki kapry-

sowi lub protekcji wysokie *wpływowe

stanowisko — poteniatów przemysłowych,

agrarnych, profesorów uniwersytetu, wy-

bitnych inteligentów, a wszyscy chowają

sobie to poniżenie ich godności ludzkiej do

kieszeni, gorzej — schlebiają, nadskakują
im, publicznie ich wychwalają i bałwo-

chwalczą oddają im cześć”.

„Poionia” dochodzi do przekona-
mia, że tak dalej być nie może:

Przed majem 1926 r. Polska uzdrawiała

się powoli i stale od Okoniów, Dąbałów,

Herców i t. p. Rewolucja majowa skiero-
wała swoje ostrze nie przeciwka nim, lecz

„przeciwko żywiołom umiarkowanym W

sanacyjnej Polsce miejsca Owoniów, Her-

ców, Brylów i t. p. zajęli Sanojce, Idzikow-

scy, Stpiczyńscy, Miedzińscy, którzy jak

tamci ryczą: Polska, to my! [ dziś znowu

potrzebna jest rewołucja w Polsce, ale nie

ta wzorowana na maju 1926 r., iecz rewo-

lucja moralna; kt'raby sobie jako zadanie
wytknęła  bezkompromisowe stosowanie
zasad chrześcijańskiej moralności w naszem
życiu zbiorowem. Tyiko ta rewolucja może
przywrócić karność obywateli 1 uszanowa-
nie autorytetu, ale także poczucie godno-

ści, poszanowanie prawa prawdziwą wol-
ność, społeczną sprawiedliwość, a tem sa-

mem pzawdziwą kulturę obywatelską i

państwową.

O ile taka rewolucja nastąpi, to
ucieczka z Polski do Afryki nie bę-
dzie potrzebna.

Wyścig. małoduszności,
Ostatni numer „Myśli Narodo-

wej” podaje pt „Ną marginesie" o-
brazek następujący:

„Pewien oportunista, zapytany, co jest

bolączką jego życia obecnego, zwierzył się

poufnie:

—. Najcięższym warunkiem utrzymania

się na powierzchni jest lawirowanie, aby

mnie przypadkiem ktoś nie zobaczył, że

rozmawiam z narodowcem. Nie mogę nigdy

zaręczyć. czy osoba, z którą rozmawiam,

nie ma cpinji człowieka, myślącego nieza-

leżnie i czy ktoś, co się mieni moun przyja-

cielem, zobaczywszy mnie rozmawiającego,

nie zrobi doniesienia. Unikam tedy ludzi,

wykreśliiem się z resursy, boje się pójść do

kawiarni, bo nuż kto się przysiądzie i 
| nie chodzę do teatru.

poświęca'
konserwatystom '

 Co twierdzą judofobi w Stanach

Duże wrażenie wywoiał — jak

donoszą koresponidenci patyscy pism

warszawskich — artykuł redaktora

naczelnego „Information“, Leona

Chavenona, którego każde wystą-

pienie ma szeroki rezonans w ko-

łach giełdowych.

Chavenon twierdzi, że kryzys

światowy skończył się, Wszystkie

objawy, które wpływały na wywo-

Ai RASTIMETAIk.

lomiast nie poruszono nawet  nie-

zwykle ważnej sprawy koionizacji

wewnętrznej  iudnošci, t. zu. prze-

siedlenia nadmiaru ludnosci na pu-

stocie północy i wschodu.
Poruszany przez nas

mie należy do łatwych. W:
dużych środków pieniężnyc

ezorzędnej przemyślanej reorgani-

zacji. Włymaga on nadto czasu, gdyż
i problematu kolonizacji wewnętrz-

nej nie załatwia się od ręki.
Ale mimo trudności do zagadnie-

nia kolonizacji wewnętrznej musi
się w Polsce niewątpliwie przystą-
pić. Im prędzej się do tego weźmie-
my, tem dla przyszłości Polski bę-

problemat
aga on
i pierw „dzie lepiej.

J. Ch.

skompromityje mnie. Z tego też powodu

jakiż to przymus

trzeba sobie zadawać, żeby na wszelki wy-

padek mieć na pogotowiu coś ziego do po-

wiedzenia o każdym z obozu narodowego.

Ileż to trzeba wymyśleć kłamstw,

oszczerstw i konceptów, aby utrwalić o-

pinję o sobie, że nic mnie z tym obozem

zie łączy. Wyrzekłem się pism  niezależ-

nych, czytuję jakież potwornie cyniczne

brukowce. Najbezpieczniej czuję się w to-

warzystwie żydów, bo mnie nikt nie posą-

dzi o sympatje narodowe.

— Czyż istotnie Polacy są tak źli i

ulegli?
— Oni nie są może tak źli, ani nie

przymus jest przyczyną główną. Ludzie się

boją siebie wzajemnie, to jest wyścig ma-

łoduszności. Wiem to po sobie.

 

Smutki żydów amerykańskich.
(Amerykanie oskarżają Ich o komunizm).

Zjednoczonych?
„Zarzuty judofobów w Ameryce, jak i

w innych krajach, są następujące: Żydzi

zagarnęli najwyższe stanowiska państwo-

we, wszyscy żydzi są komuni:tami".

Przyjaciele żydowscy uznali za
wskazane przestrzec żydów przed

miebezpieczeństwem udziału żydow-
skiego w komuniźmie:

wTa plotka na tle komunizmu, która

jest szeroko wykorzystana przez wrogów

żydowskich w całym świecie, miała wpływ

w Ameryce w tej mierze, że były amba-

sador amerykański w Berlinie, Gerard,

uznał za wskazane przestrzec żydów na

jeduem z zebrań żydowskich, na które był

+aproszony, aby żydzi wyrzekl: się komu-

nizmu”,

Koniec kryzysu?
łanie lub na pogłębienie kryzysu,
minęły. Takie przyczyny, jak infla-
cja obiegu pieniężnego, infiacja kre-
dytu, nadprodukcja, nienormalna
zwyžka cen i t. d. są już poniekąd
praktycznie wyłączone, przynajmniej
w: tych krajach, które mają wpływ
na regulację działalności najważniej-
szych rynków świata. A mimo to
jednak kryzys trwa i trudno uchwy-
cić chociażby oznaki poprawy!

Chavenon fakt ten tłuniaczy nie
sytuacją techniczno - ścspodarczą,
ale objawami z poza dziedziny fi-
nansów, przemysłu i handlu. Tkwią
one w niezdrowych warunkach ży-
cia politycznego, w braku stabiliza-
cji wewnętrznej, albo w niepokoju z
powodu sytuacji międzynarodowej.
Llėwnie  wspomiaiane przyczyny
wpływają na to, że okres likwidacji
powszechnego kryzysu gospodarcze-
go przedłuża się ponad miarę, a
gdzieniegdzie nawet jeszcze nie za-
czął się.

W stosunku do Francji Chave-
mon formułuje śmiały wniosek, że
gdy ustaną skandale finansowe, kie-
dy rzuci się na rynek 40 lezaurowa- nych miljardów, istniejące zapasy
towarów będą w mgnieniu oka sprze

WYMOWNE OBJAWY
Warszawa, 27 list

Jeszcze kilka dni premjer Ko-

złowski zabawi w. Zakopanem. Wy-

poczywa przed  walną +ampanją,

Atėra się rozpocznie w grudniu. Jak-

kolwiek sfery kierujące nie przy”

kładają wielkiej wagi do tego, co się

mówi w parlamencie, jednakże sty-

kają się na każdym kroku z kon-

sekwencjami wystąpień parlementar

mych. Bo coraz częściej ma się do

czynienia z czynnikiem, który do

niedawna był nieuznawany—ż opinią

publiczną.
WI słerach oficjalnych panuje

całkowita, cisza. Nie oznacza to jed-

nak bynajmniej, by życie polityczne
zamarło. Nie przejawia się wpraw-

dzie ono na forum zewnętrznem, ale

bije bardzo silnie.
Niewiele coprawda o tem wszyst-

kiem wiemy. Rejestrujemy tylko
objawy zewnętrzne, które są jednak

wymowne.
Takim wymownym objawem jest

zaniechanie zjazdu legjonistów w

sierpniu b. r. Stało się 10 po raz

pierwszy od odzyskania niepodleg-

łości. Kięska powodzi nie jest dosta-

tecznym powodeni do jego odwoła-

nia. Zjazd legjonowy byi zawsze

wielką rewją obozu  „sanacyjnego“,

na której występowali czołowi jego

przedstawiciele. Tam  wygłaszano
przemówienia, które nosiły charak-

ter wskazań, Przed rokiem u stóp
krzyża Traugutta płk. Siawek rzu-
cił pomysł elity w ciałach parlamen-

kład wewnętrzny, wyrażający się w
waice osobiste! dwu kandydatek, w

mowny.
Takim wymownym objawem jest

rozkład Legjonu Młodych, rozkład
szybszy, niżby się należało spodzie-
wać, sięgający głębiej, niżby można
przypuszczać. lo, na co niejedno-
krotnie wskazywano, radykalizm
społeczny, dochodzący aż do komu-
nizmu, uwydatnia się coraz bardziej
w deklaracjach irondujących odła-
mów organizacji,

Takim wymownym objawem jest
klub BB., który w ostatnim czasie
bardzo często musiał powoływać do
współdziałania wewnętrzny sąd ho-
norowy. Walki wewnętrzne w łonie
klubu wzmogły się silnie. Zaniepo-
kojenie wśród posłów i senatorów
wywołało niezwołanie posiedzenia
klubowego przed sesją zwyczajną i
dwukrotne wystąpienie premjera
Kozłowskiego przed zjazdem pre-
zydjów wojewódzkich BB. Dawniej
premjer używa! klubu pariamentar-
mego BB. jako terenu, na którym
się wypowiadai. Tego roku po sesji
odbyło się wprawdzie posiedzenie
klubu partji rządowej, ale na to tyl-
ko, by na niem poseł Prystor, były
premier, wygłosił _przemówienie
przeciwko nadużywaniu mandatu i
stosunków politycznych dla osobi- tarnych. No i dyskutowało się na ten

temat dość długo, aż tymczasem na
wiosnę dostał reprymendę od czyn-,

nika decydującego i koncepcję elity

złożono do lamusa.
Takim wymownym objawem jest

też odroczenie zjazdu „Strzelca'.

Ta organizacja przecie ma również

stanowić trzon obozu „sanacyjnego”.|

Sami panowie z „sanacji zapew-
niają, że „Strzelec jest apolityczny.

№ takimi razie nie wchodziły w grę|
wi tym wypadku te motywy, co przy

zjeździe legjonowym. Dlaczegoż za-

tem odroczono ten zjazd? Dlaczego
kierownictwo organizacji w stolicy
poruczono prokuratorowi Sądu Naj-,

wyższego p. W. Dlouhemu, który
jest prawą ręka ministra sprawiedli-|
wości i niechybnie tam  najwply-

wowszą osobistością? Dlaczego о-
becnie lączą pewne okręgi i prze-
prowadzają ścisłą kontrolę człon-|
ków...

Takim wymownym objawem są
stosunki w Związku Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, w tej instyiucji, któ-
ra stanowiła jedną z podwalim obozu
„sanacyjnego” i która dała klubowi
BBWR. kilkanaście posłanck. Roz-

 

stych celów malerjalnych. A już
nowy premjer przed klubem BB, się
mie zjawił, jakkolwiek dwukrotnie
wygłaszał swe deklaracje,

Takim wymownym objawem są
prądy, poglądy i zmagania opinji na
iemat dalszej taktyki. Niewiadomo,
która strona zwycięży: czy koncep-
cja utrzymania BB. w dotychczaso-
wej formie organizacyjnej, czy też
koncepcja stworzenia osobnych śrup
politycznych, stojących na gruncie
„ideologji marszałka Piłsudskiego”.
Pierwszą koncepcję reprezentuje
pos. Sławek, „któremu zależy na u-
trzymaniu dotychczasowego tworu.
także i ze względu na obecną sesję
sejmową, drugą zaś min. Kościał-
kowski, którego szanse mają iść w
górę. Ten jest wyrazem tych opinij,
których rzecznikiem był prof. Bar-
tel: rywalizacji ideowe; pomiędzy
grupami rządowemi.

To wszystko posiada swe kon-
sekwencje w polityce. To wszystko
znajduje się w okresie w:zenia, a
wskutek tego nic nie jest zdecydo-
wane.

Ale nastroje narastają.
H. W.

Cudowne ocalenie urzędnika Banku |
Polskiego.

W dn. 26 b, m. kurjer Warszawa—Wil-

no miał małe opóźnienie i nadrabiał czas

z szybkością 80 kilometrów na godzinę. Po

wyjeździe z Łap tuż za mostem na Narwi

rozwijał coraz większą szybkość.

Jadącemu w pierwszym wagonie za lo-

komotywą urzędnikowi, Banku Polskiego

oddział w Białymstoku, p. Lewandowskie-

mu nagle zrobiło się niedobrze.

Kurjer zbliżał się już do Białegostoku

i podchodził do stacji Buciaty, śdy P- Le-

wandowski wyszedł na korytarz, by udać

się do umywalni.

Umywainia była zajęta, wobec czego

p. L. przystanął na korytarzu obok drzwi.

Co się z nim dalej stało, nie pamięta. Ciem-

no w oczach mdleje. Ocknął się, leżąc na

torze kolejowym, a w mrokach nocy do-

strzegł tylko oddalające się czerwone świa-

tełka pociągu. W tej chwili poraz drugi zro-

biło mu się jakoś niedobrze i znów zemdlał.

Po niejakim czasie odzyskał przyfom-

ność. Spróbował wstać i z niezwykiem za-

dowoleniem i ze zdziwieniem stwierdził, że

nic złego mu się nie stało i żadnych dotkli-

wych obrażeń cielesnych nie »dniósł.

W pierwszych chwilach swego  nie-

zwykłego przebudzenia się p. L. swoim

własnym oczom nie wierzył. Zimny wiatr

aocny i ostre bolesne uderzenia kropel

deszczu ocuciły go zupełnie.

Znajdował się na torze wśród gęstych

mroków ponurej listopadowej nocy. Naoko-

ło straszliwa, beznadziejna pustka. Cóż ro-

bić dalej, P. L. wnet zrozumiał, że musi

dowlec się do jakiegoś ludzkiego osiedla.

Począł więc kroczyć w ciemnościach i po

upływie kilkunastu minut dojrzał światło,
które dodało mu odwagi. Z trudem i wy-
siłkiem nerwów dotarł do stacji kolejowej

Buciaty.

Zameldował się natychmiast  urzędni-

kowi kolejowemu, prosząc go o pomoc i

poradę.
Kolejarz pomógł jak umial. Porannym

pociągiem p. Lewandowski przybył do Bia-

iegostoku.

 

 

OŚWIADCZENIE
Podaję do publicznej wiadomości, że

sprawę przeciwko b. urzędnikowi Zakładu
Sprzedaży P. M. T. ALEKSANDROWI
JORDANOWI, rozpuszczającemu o mnie—
z zemsty — za pomocą drukowanej ulotki,
cszczercze wieści, skierowałem do Sądu
za pośrednictwem adwokata.

STEFAN BAYER
Kierownik Zakładu Sprzedaży
Polskiego Monopolu Tytoniowego

w Wilnie.

    

dane, przemys! zacznie intensywnie
„pracować, kredyt się ożywi, ceny
hurtowe pójdą wydatnie w górę i
dikwidacja kryzysu zakończy się w
Patempie.

olityka nowego premiera Flan-
ldina idzie*właśnie, zda,e się, w tym

 

mn 
Wypadek nastąpił prawdopodobnie w

momencie gdy p. L. mdiejąc oparł się o

drzwi, a te, nie będąc domknięte, ustąpiły

pod ciężarem ciała,

Niezwykły ten wypadek cudownego
ocalenia wywołał olbrzymią sensację w ko-
łach kolejarzy.

Wypadek ten bowiem jest naprawdę

'akiemš' niezwyklem i wprost cudownem

zdarzeniem, jeśli zważyć, że p. Lewandow-

ski wypadł z kurjera w pełnym jego biegu

i to z pierwszego wagonu za lokomotywą i

nic mu się nie stało.

Istny cud! \

Opis tego niezwykłego wypadku za-
czerpnęliśmy z grodzieńskiego  „Dziennika
Kresowego".

 

Zjazd w sprawie
t zw. świadomego macie-

rzyństwa.
Pierwszy ogólnopolski zjazd w

sprawie t zw. świadomego macie-
rzyństwa i reformy seksualnej nie
zakończył się po myśli inicjatorów
z red. Ludwikiem Szczepańskim (l.
K. C.) na czele. Po pierwsze chcieli
oni, by zjazd miał szatę naukową,
bezstronną, a tymczasem de facto
miał przebieg zupełnie niepoważny.
Stwierdził to zresztą jeden z naj-
gorliwszych sympatyków tego ru-
chu, dr. Mann, który wyrzucał głoś-
no organizatorem zjazdu niski po-
ziom programu i skarżył się pu-
blicznie, że szkoda było na taki
zjazd ściągać ludzi z. całej Polski.
Powtóre nie udało się zamaskować
roboty liberalno-masońskiej, o któ-
re „dla zmylenia śladów' czyniono
pewne starania. Uczestnicy i refe-
renci „nie wytrzymali”, uderzyli o-
twercie w Kościół katolicki i jego
duchowieństwo. Stanęli do tej na-
gonki zgodnie + ateusze w rodzaju p.
dr. Budzińskie:-Tylickiej i komuni-
zujący socjaliści w guście dr. B.
Drobnera i masońscy propagatoro-
wic „Ligi reformy obyczajów” (vide
inż Michejda z Katowic et consor-
tes). =

Konsternację wywołał lakt, že
1) nie przyjechał główny protektor
świadomego macierzystwa 1 reformy
seksualnej, Boy-Żeleński, 2) rezo-
lucje nie przeszły w brzmieniu przy-
gotowanem przed zjazdem, 3) zjazd
nie wykazał jednolitości poglądów,
którą naprzód „otrąbiono” (Kap).

МАМИНОНННИНОИНОИНОЖНАНОЪКОНННИНВЕЕАНОНИЙ
Popierajcie Polską Macierz kierunku.

 

Szkolną.

 

|
walkach osobistych w rozmaitych: czy. że pewien ruch t zw. umysiowy robili
środowiskach prowincjonalnych, że-| na prowincji ludzie z większych ośrodków
by wspomnieć tylko Kraków, Prze-| intelektualnych. To znaczy, że prelegenci

myśl, Lwów, — jest niezwykle wy-, zjeżdżali de małych miast i miasteczek i

 
no stosunkowo niewiele.

Na marginesie
ostatniej „Środy".

Dotychczas bywalo naodwrót. To zna-

budzili ze śpiączki umysłowej tych, co

chcieli się obudzić.

I na tem m. in. polega promieniowanie

większych ognisk kulturalnych.

Ale żeby ludzie z małego miasta po-

trafili przedzieżgnąć się w  kultutregerów

miasta uniwersyteckiego,  pretendującego

do roli kierowniczej dla całej 3-ej części
Polski, miasta posiadającego RWZA i Izbę

Kultury in statu nascendi, to moze się zda-

rzyć tylko w Wilnie,

Takem sobie myślał, kiedy szedłem
na ostatnią "„Šrodę“ literacką Bo oto na

„Środzie* występował gość nie z żadnej

stolicy, nawet z żadnego Krakowa, Lwowa
czy Lublina, ale gość z prowincji, z tej pro-

wincji, nad <której ukulturalnieniem  deba-

tował niedawno pod auspicjami czcigodnej

Erwuzy zjazd działaczy kulturalnych w

Wilnie: Gość z Grodna.

Była nim. p. Nadzieja Dru:ka, literatka

z Grodna, a komunikaty głosiły, ze odczy-
ta referat pt. „Piszący i czytający” oraz

urywki ze swej powieści pt. „Donkichot-

ka“.
Nazwisko nie wiele mówiłc tytuł re-

ieratu też był dość oryginalny. To też

pójściem na „Šrodę“ kierowała mną
grzeszna ciekawość, jak też prowincjuszka

wygląda na Olimpie wil. zw. literatów.

I, przyznaję się, doznalem miłego

rozczarowania. Polega ono na tem, že by-
ła to bodaj pierwsza w obecnym sezonie
„Šroda“ literacka, na której nie wiało nu-

dą, ani atmosierą wzajemnej adoracji, ani

sztywnością uznanej, usankcjonowanej na-

uki, Była to właśnie „Środa”, jakie Cela

Konrada już ma w swej przeszłości, „Śro-

da”, która wreszcie przypomnieła właściwy
cel tych słodko-herbacianych zebrań,
wolną dyskusję o rzeczach, które domagają

się zajęcia wobec nich stanowiska.

To, że rola inicjatorki przypadła w

udziale literatce z Grodna, z jednej strony

świadczy o tem, że z tą prowincją nie jest
znów tak źle, jak to wyglądać by mogło z
minorowych debat wspomnianego już Zjaz-
du, a z drugiej, że Związkowi Lit. Wileń-
skich przydają się od czasu do czasu za-

strzyki z zewnątrz.

Na całość „Šrody“ złożył się reierat na
temat wciąż dzisiaj aktualny — rozdźwię-
ku między literaturą a czytającą publiczno-

ścią, niedopasowania literatury do rzeczy-
wistości, oderwania się jej od złemi, temat

celów i zadań powieściopisarza i jego rola
społeczna, — rzeczy, które jeszcze nie do-

czekały się w Polsce inteligentnego sądu,

wyzbytego z kompromitujących obaw ja-
kichś urojonych wpływów stąd czy stam-

tąd. Drugą część „Środy* wypełaiło odczy-

tanie przez autorkę kilku nowefistycznych

epizodów ze swej powieści pi. Donki-
chotka“, i

Obie części spowodowały bardzo inte-
resującą i żywą dyskusję, w ktorej zabie-

rali głos Łopalewski, dyr. Łysakowski, Ma-
śliński, E. Maciejewska, J. Bułhak i in,
dyskusję, po której oczywiście, jak zawsze,

każdy pozostał przy swojem zdaniu.

temat roli

już różnica

Ale ważne jest to, że nai

społecznej literatury istnieje

zdań. a

Już są głosy, które i w Wilnie bronią
tezy, że literatura nie może tkwić w ab-

strakcji, że jej rola to organizacja psychiki

rzesz czytających.

Mimo b. interesującego tematu, osób

-L,

 

IPolskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 1 grudnia 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka, Mu-
+yka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
iu. 7,50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.

   

  

11.57: Czas, 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka
taneczna. 13.00; Dzien. poł. 13.05: Muzyka
cperowa (płyty). 15,30: Wiad. o eksporcie.
13.35: Codz. odc. pow. 15.45: Nowe nagrania
z płyt. 16.30: Słuchowisko dla dzieci. 17.00:
Nabożeństwo z Ostrej Bramy. Kazanie na
temat „Królowa Panieńska" wygł. ks. AL
Lubecki. 17,50: „Plotki i ploteczki”. 18,00:

Przegląd prasy roln. 18.15: Koncert na dwa
iortepiany. 18.45: „Historja fajansowej fi-
gurynki“ reportaž. 19.00: Koncert chóru.
220: „Srem nad Wartą* odczyt. 19,30:
Utwory jazzowe na fortepian. 19.50: Wiad,
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20,00: Muzy-
ha lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak
pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert. 21,45'
„Niedyskrecje literackie". 22.00: Koncert
rekl. 22.15: Muzyka taneczna. 22.30: Roz-
wiązanie konkursu, 22.45: Muzyka taneczna.
2*.00: Wiad. sport. 23.05: „Loża Szyder-
ców". 23.35: Jazz (płyty). 24,00: Muzyka ta-
reczna.

Niedziela, dnia ż grudnia 1934 r.

9,00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 9.50: Progr. dzienny. 10.00: Płyty (mu
zyka religijna). 10.30: Nabożeństwo. Kaza-
rie. 11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03, Wiad.
meteor. 12.05: „Aktualne sįrawy Iniarskie“
— odczyt wygł. inż. Czesław Sluchocki,
2.15: Poranek muzyczny. 13.15: d. c. po-
ranku. 14,00: Godzina życzeń (płyty). 15.00:
„Obyczaje ludu naszego” - pog. wygł. Helena
Romer. 15,15: Audycja dla wszystkich, 16,00
„Mali ludzie" — nowela Nadzieji Druckiej;
czyta Zbigniew Śmiałowski. 16.20: Pieśni.
16.45. „O Bogumiłku, który chciał być tak
jak chrząszcz silny —opow. dla dzieci Ste-
fana Themersona. 17,00: Muzyka do tańca.
17.50: „O książce zakazanej” — wygł. dr.
J. Muszkowski. 18.00: Recital fortepiano-
wy. 18.30: Kwadrans wiolonczeli (płyty).
18.45: „Starzy i młodzi po roku 1863“ —
odczyt. 19.00: Słuchowiska: „Kapitan Sze-
iiga' — K. Brończyka. 19.45: Progr. na po-
niedziałek. 19.50: „15-lecie Reduty" feljeton
aktualny wygł. prof. M. Limanowski. 20.00:
Muzyka lekka i popularna. 20.45: Dzien,
wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce, 21.00:
Na wesołej fali., 21,30: Wiad. sport. ze
wszyst. Rozgł. 21.45: „Ze świata radjowe-
go" pog. wygł, A. Daun. 22,00: „Ciotka Al-
binowa mówi!'* — monolog humoryst. 22.15:
Aud. lit.: „Niedoceniony Hipolit* — kome- dja. 22.30: Pieśni w wyk. Janiny Pławskiej
(sopran). 23.00: Wiad. meteor. 23,05; Mu-
zyka taneczna,
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"KRO
Jedną z największych atrakcyj

dla mieszkańców. grodu Gedymina
będzie bezprzecznie wesoiy pochód
XII-go Tygodnia. Szereg organizacyj

akademickich będzie walczył o pier

wszeństwo w organizowaniu najwe-

selszej i najbardziej pomysłowej. śru-

py w pochodzie.
Koło rolników i Koło Włóczę-

gów, wierni tradycji lat ubiegłych,
obmyśliły szereg niespodzianek. Kto
chce ujrzeć tę ciekawą i niecodzienną

KOMUNIKAT KIEROWNICTWA

1. Zbiórka Koła Rolników o 8.45
wi celu udania się po konie i wozy
do koszar. Gmach Główny U. S. B.
lokal A.Z,S.

2. Zbiórka samochodów i koni

NIKA.
' Wesoły pochód propagandowy XIl-go Tygodnia|

Akademika w dniu 2 grudnia:1934r. » »

 
9.45 przed Bibljoteką Uniwersytec-;
„ką, |

3. Zbiórka o godz, 9.30 grup: a):
A.Z.$, Koła Medyków (Św. Jań-
ska 11), b) Koła Prawników, Legjoni '

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Przepowiednia pogody: Chmurno

rano miejscami mglisto. Temperatu-

ra bez większych zmian. Nocą przy-

 murozki, silniejsze w górach. Słabe

wiatry z zachodu i północo - za-

chody. : %

LUYŻURY APTEK;
Dziś w nocy dyżurują następujące

upteki:

Augustowskiego ui. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-58), Jurkowskiej : Romeo-

kiego — ш. Wilenska Nr. 3, Monowicza —

Nr. 2 (telet, 16 31, rrumkina — ul. Nie*

miecka Nr. 23 iteief, 3-29) i Rostkowskie-

go — ul. Kaiwaryjska Nr. 51, Wysockie-

go — ul. Wielke > (tel. 11-99), Oraswszyst-

kie „a przedmieściach, Droce SneDlszex.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Nabożeństwo z okazji 16-tej

rocznicy sakry biskupiej J. E. ks.

Arcybiskupa, Wczoraj o godz. 9 m.

30 zrana w kościele św. dana w ©-

 
sakalų

 becności J. E. ks. Arcybiskupa-Me-

tropolity Romualci Jaibizykowskie

go, kapituły metr,politalnej z JE.

ks. biskupem Micnalkiewiczem na

czele i wiernych, ks. prałat Sawicki

odprawił uroczystą Mszę na inten-|
cję. Arcypasterza z okazji 16 rocz-.

nicy Jego konsekracji. |

—Kapelan S.S. Benedyktynek,

Na mocy zarządzenia J. E. ks. Ar-

cybiskupa - Metropolity, ks.Antoni

Songajło, kan. hon., mianowany 20-

stał drugim kapelanem 5.5. Вепе-

dyktynek w Wilnie przy kościele

sw. Katarzyny.
URZĘDOWE.

—Echa zajścia przed konsula-
tem łotewskim. Z polecenia woje-

„wody starosta grodzki wiseński zło-

żył w dniu wczorajszym. o gadz. 12.30

konsulowi łotewskiemu p. Donasow.

wyrazy ubolewania w imieniu pana

wojewody, 5
Z MIASTA.

— Nikła ilość pojazdów mecha-

nicznych. Ze wszystkich miast pol-

skich Wilno należydo rzędu najmniej

ruchliwych. Dość wyraźnie ilustrują

ta dane zaczerpnięte ze źródeł o-

ficjalnych. Na terenie miesia kursu-

je 60 dorožek samochodowych, 2560

rowerów, 33 zarejestrowane wozy,

Arbonu i 34 wozy: komunikacji mię-

dzymiastowej.

Jak na: przeszło 200000-ne mia-

sto są to cyfry bardzo skromne.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

— Koło Polskiego T-wa Filolo-

icznego w Wilnie, Uroczyste po-

siedzenie Koła odbędzie się dziś o

godz. 18 w sali Seminarjum Filologii

Klasycznej U.S.B. ul: Zamikowa 11

(I-sze pietro). Na porządku dzien-

nym: 1) Referat prof, Stełana Srebr-

ego „Danaida Aischyloosa“, 2) A-

kademja dla uczczenia 30-letniej pra

cy naukowej i pedagogicznej proł.

dr. Jana Oki.
Z ZYCIA STOWARZYSZEN.,

—Posiedz. Nauk. WiL T-wa Le-|
karsk. odbędzie się dn. 3 b. m. o,

godz. 20 (Zamikowa 24): Pokazycho- |

rych i preparatów; prof. Pelczar i

Kołosowski—O hodowli tkanek po-

za ustrojem (z demonstracją). Doc.|

Bagiński — O przenikaniu prątkow|

B.Ć.G. przez śluzówkę układu po-|
karmowego. Doc. Mienicki i Krzy-|

wobłocki — O zachowaniu sięglo- |

bulin surowic kiiowych w próbach

wiązania dopełniacza.
—- Tow. Pszczelnicze ziemi Wi-

leńskiej przypomina swym członikom

i miłośnikom pszczelarstwa, że Ww

niedzielę, 2 grudnia, o godz. 12 m. 30

w: lokalu Izby Rolniczej (Domini-

*ańska 13) odbędzie się zebranie in-

formacyjne, na którem prof. Żar-

nowski wygłosi odczyt na temat

„Wosk i sposoby wykrycia tałszowa
nia wosku”.

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Zatar$ w garbarniach wileń-

skich. Jak już donosiliśmy, w gar-

barniach wileńskich wybuch  za-!
targ na tle sprawy nowej umowy

zbiorowej. Zastrajkowali robotnicy

- zatrudnieni w oddziałach wykończal|
ni. Ponieważ bez pracy w tych dzia-'

łach nie może pracować reszta dzia-

łów, właściciele garbarn: wymówili

robotnikom pracę częściowo w dniu,
wczorajszym (dzień wypłalj, częś-
ciowo zaś mają zamiar uskutecznić|

ło w dniu dzisiejszym.

 

 

|

 

imprezę, niech śpieszy ( w niedzielę)
zobaczyć pochód, który między godz.
11 — 12 będzie przeciągał ulicami:
Zamkową, Mickiewicza w stronę pla
cu Łukiskiego. Największą jednak.
atralkcją będzie uroczyste odsłonię-
cie pomnika na placu Orzeszkowej.
Kierownictwo pochodu spoczywa w
ręku kol. Janickiego. Młodzież Aka-
demicka powinna się stawić punktu-
alnie w miejscach wskazanych w ko
munikacie.

POCHODU XII TYGODNIA
(Koło Prawników Zamikowa 11), c)
Banda Alkademicka, Klub Włóczę-
gów (Ognisko, Wielka 24),

Wszyscy Alkademicy nieprzydzie
leni do grup winni się zebrać na pod
wórzu Piotra Skargi o godz. 9.30.

Kierownictwo pochodu kol. kol.:
Janicki Stanisław
Ciesielski Władysław
Cybulin Anatol

SPRAWY PRASOWE.
— „Szczygiel“, jednoniowka sa-

tyryczno - humorystyczna, wydana
przez p. Jana Dyszkiewicza, ukaza-
ła się w naszem mieście, Kilka zręcz

nych dwuwierszy wileńskiego abe-
cadła ożywia numer wolny od oso-

bistych napaści i złośliwości. Ot. tro
chę niefrasobliwego humoru w mieś
cia, przedziwnie smutnem i nad mia-
rę poważnem. Rysunki p. Feliksa

Dangla.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Sodalicja Marjańska A-czek

U. S. B. w Wilnie, Dziś o godz. 20 od
będzie się Ogólna Konferencja So-

dalicyjna w kaplicy SS. Urszulanek

(Skopówika 4). Obecność konieczna.
W niedzielę, dn. 2,XIL o godz. 9
Msza św. w kaplicySS. Urszulanek,
potem odrazu zebranie ekcji Eu-
charystycznej, zaś o godz. 16 (bez
kwadransu)—zebranie Sekca Współ
czesnych Zagadnień Religijnych z za
gajeniem i dyskusją na temet „Koś-

ciół a zagadnienie pokoju”. Goście
mile w1dziani.
— Sprostowanie, Uprzejmie do-

nosimy, że „Czarna Kawa' XII-go
„Tygodnia Akademika" rozpocznie

się nie o 22-ej, lecz o godz. 20,
ZABAWY.

— Sobótka w Ognisku Akade-

kostki
buljonowe |

2 . *
dobre i tanie !

Doskonały smak- Liczne uznania.
Wyrabiane w Połsce.,

3 kostki tyko 2Q groszy

 

  
 

Teatr | muzyka
— Teatr Mieiski Pobulanka. Dziś o g.

8 wiecz, „Hamlet* W. Szeksp:re, najwięk- '

sze arcydzieło literatury drematycznej

wszystkich czasów. W wykon*niu bierze|

udział cały zespół. |

\

 
Jutro o godz. 8 wiecz. „Hamlet“.

—Jutrzejsza popołudniówka. W nie-

dzielę o godz. 4 jedna z najlepszych kome-

& С. В. Shaw'a p. t. „Nigdy nie można'

przewidzieć”, Ceny propagandowe. |

— Teatr Muzyczny „Lutnis. Dziś po

raz 5-ty egzotyczna operetka Lincke

„Gri-Gri'. Oryginalne afrykańskie melodje

splatają się z interesującą traścią, Zniżki'

ważne.
i

—Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“

Jutro na przedstawieniu popoludniowem |

po cenach  znižonych stylowa op. Falla

„Madame Pompadour" z J. Kulczycką na!

czele. CS

— „Bal w Savoy”. Słynna operetka'

Abrahama „Bal w Savoy” grana będzie w

poniedziałek najbliższy po cenach zniżo-

nych. W roli Markizy wystąpi J. Kulczycka. |
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KRONIKA POLiCYJNA.!

— Walka kobiet o mężcz ь

Do mieszkania E. Olińskiego ie-

miecka 27) wda ła się niejaka A;

Wysocka (Subocz 22), która poczę-

ła demolować mieszkanie, a na-

stępnie rzuciła się na gospodynię do

mu, chcąc ją obić kijem za rzekome !

uwiedzenie jej męża. 5 į

Olińska w obconie wlasnej por-,

wała wałek i uderzyła nim w głowę |

Wysocką. Włlysocką w stanie cięż-

kim skierowano do szpitaia św. Ja- |

kóba. |
— W Kinie „Rewja” skradziono p. Ka-,

zimierzowi Zigremu (Kalwaryjska 23) z,

kieszeni palta portmonetkę, w której było

v9 zł, oraz skórzane rękawiczki. j

—Strzały na ulicy. Andrzej Gawryłow: |

1cbotnik, zam. przy ul. Zwierzynieckiej 12,|

ć niósł policji, że gdy przechodził ulicą ,

Wiłkomierską przy zbiegu ze Zwierzyniec-

ką spostrzegł w pewnej chwili dwóch oso-

tqików. Jeden z nich, ścigający drugiego,

strzelił z rewolweru. Strzał ugodził Gawry- 

DZIENNIKMILBRSE) |
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Pomoc dla osoby uczącej czytać ana la

z obrazkami Wandy Romeikówny.

 
 

 

 

Zadzwoniy
dzielnych żołnierzy.
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„Miesiąc likwidacji, analfabetyzmu książkowego” pod hasłem: „Każdy światły Polak

żołnierzem oświatowym: umiejący czytać — uczy analłabetę”.

NAUKA CZYTANIA
betę, ułożona przez Józefa Stemiera

ТАВЕА &

orzeł

Orzeł biały to nasz polski znak czyli

herb Pod tym znakiem walczyli

zawsze Polacy. Z hasłem: Bóg

i Ojczyzna bronili Rzeczpospolitą

przed wrogami.

dzwony z kościelnej wieży, ksiądz pobłogosławił

ldźcie w bój, o arogie dzieci Ojczyzny, Ona

wam nagrodzi rany i blizny. Pędzą, gonią jeźdźcy,a trąbki grają,

walą chłopcy naprzód, gwiżdżą, śpiewają. Już bój się rozpoczął.

W lesie przy drodze Janek padł, — a Franek ma kulę w nodze.

Ratuj, radź, doktorze, bo ból nie mały, lecz to za Ojczyznę i dla

Jej chwały! Zapłakały dzwony z kościelnej wieży: chowają koledzy

zmarłych zołnierzyl.. Żegnają ich salwą, żalu nie kryją.. Padli

bohaterzy za iych, co żyiąl..

.
, ,

kropka przecinek  šred

Mową Boga nie oszukasz!
Śpiewa! „Boże daj”. ale ręki przyk'ada!
Kto nie dołoży okiem, dołoży workiem.
Wielkie bogactwo—na małem poprzesteć

dź
9 !

dz dž

nik dwukropek

Przysłowia.

mickiem. Dziś odbędzie się w Ogni- ł

sku Akadem. ostatnia Sobótka. Bu- towa w Prawa rękę, zdzierając, naskórek.
ot J Ei 4 ь , Stwierdzono, że strzelał Romuald Jurewicz

tet, azz-band. OCZ. 0 godz. 18. Le- "7 zaść, Łachmanka, gm. rzeszańskiej, Do-

sitymacje. Karty wstępu. | chodzenie w tej sprawie trwa.

(AS I TST TT IIATAI

Wstrząsające morderstwo rabunkowe

Kto chce biedę zgnieść, musi dużo znieść
'Lepsza garść ziemi z błogosiawieństwem.

„niż wieś caia z przekleństwem
Nie na to Pan Bóg bogatego stworzył,

żeby biednych głodem morzył
Lepsza swoja buda, niż cudze palace.

przy ul. Połockiej.
20 letni siostrzeniec morduje

ZAALARMOWANIE WŁADZ

Dnia 30 listopada r. b. w godzi-

nach rannych władze bezpieczeń-

stwa publicznego zostały zaalarmo-

wane wiadomością o slraszliwem

morderstwie, dokonanem na osobie

70-letniej Michaliny Jereminowiczo-

wej, zam. przy ul Połockiej 12

NA MIEJSCU MORDERSTWA

Na miejsce wypadku miezwłocz-

nie udała się specjalna komisja le-

karska i śledcza na czele z pproku-

ratorem Sądu Okręgowego.

W. mieszkaniu ofiary, która zaj-

mowała dwa nieduże pokoiki, wynaj

mowane od Józefa: Bobrowicza, spo-

strzeżono nieład. W kuchni tuż koło

łóżka znaleziono zwłoki zamordo-

wanej, leżące na ziemi w kałuży

krwi, z głową odwróconą do ściany.

Nogi i ręce ofiary były związane po-

wrozami i ręcznikiem, zas usta za-

kneblowane chusiką. Na szyi wi-

dniał kawałek powroza, którym zbro

dniarze dusili swoją ofiarę. Opodal

zwiok znajdowało się skrwawione

narzędzie zbrodni w postaci kawał-

ka grubego drewna. Głowa starusz-

ki cała slkrwawiona, na ścianach

peino krwi. Nieład, jaki panował w

kuchni i pokoju, wskazywał wyraź-

mie, iż nastąpił też rabunek. Przy-

puszczenia potwierdziły się zupeł-

nie, kiedy stwierdzono pootwierane

szuflady i kufer, gdzie staruszka

przechowywała swoje oszczędności.

Niedaleko drugiego łóżka zr: leziono

zawiniątko ze szmaty, w którem uja

wniono 150 zł. w banknoiach. Wi-

docznie mordercy przez roztargnie-
nie i spośpiech zapomnieli zabrać tej
sumy,
CO ZRABOWANO STARUSZCE

Zamordowana Jereminowiczowa

uchodziła za zamożną osobę. Regu-

larnie otrzymywała od syna, znajdu-
jącego się w Warszawie, po 100 i
więcej zł. miesięcznie, zaś wydatki

miała minimalne,
Ponieważ w śjedztwie stwierdzo

no, iż z pokoju Józefa Bobrowicza

również zabrano niektóre przedmio-
ły i obuwie oraz, wszystkie fotogra-
ije jego najmłodszego syna Jana, po-

dejrzenie skierowało się ku Janowi

Bobrowiczowi, który w godzinach

rannych opuścił mieszkanie.
Równocześnie zbadano sąsiadów

i Bobrowicza, który stwierdził, iż
Jereminowiczowa w godzinach ran-
nych była w kościele, a następnie

przyszła do domu na śniadanie. W
tym czasie on oraz sąsiedzi udali się
bądź do pracy, bądź też na targ i

ciotkę w celach rabunkowych
więcej nic nie mogą powiedzieć.Gdy

uż powrócili, zastali zamordowaną

Jereminowiczową.

PROKURATOR OBEJMUJE

ŚLEDZTWO I WYSYŁA NA MIA-

STO WYWIADOWCÓW
W związku z tem, iż ślady wska-

zywały wyraźnie, iż morderstwado-

konał ktoś z blizszych znajomych,

cały punkt ciężkości skierowano ku

ciostrzeńcowi Janowi Bobrowiczowi:

Wysłano wobec tego na miasto naj-

zdolniejszych wywiadowcówwydzia

łu śledczego, którzy poczęli prowa-

dzić dochodzenie we wszystkich

punktach miasta.
Podczas rewizyj, w podejrzanych

spelunkach i melinach złodziejskich,

funkcjonariusze wydziału siedczego,

w domu zajezdnym Dajchesa przy

ul. Kolejowej, zatrzymali dwóch mło

dych ludzi, którzy zdradzali silne

zdenerwowanie Zatrzymani. posia-

dali walizkę, w której znajdowałysię

różne przedmioty, co do których nie

mogli udzielić bliższych wyjaśnień.

Podczas rewizji osobistej u zatrzy-

manych znaleziono 120 zł. i 150 rb;

w złocie po 5 i 10 rb. monet car-

skich. Zapytani, skąd mają te pie-

niądze, oświadczyli, iż zrabowali

pewnej kobiecie na ul Połockiej. Za-

trzymanymi okazali się Jan Bobro-

wicz i Edward Leoszko ur. w, 1914 r.

Pierwszy z nich jest siostrzeńcem za

mordowanej Jereminowiczowej; dru-

@ zaś pomocnikiem fryzjerskim w

jednym z zakładów przy ul. Zarze-

cze
W domu „zajezdnym usiłowali

sprzedać skradzione rzeczy i łyżki

srebrne, a następnie planowali u-

cieczkę zagranicę. Jeden z nich a

mianowicie Leoszko zaopatrzył się

nawet w paszport zagraniczny na

nazwisko swego brata. Młodociani

bandyci zdołali podzielić się łupem
tak, iż każdy posiadał mniej więcej
po 500 zł. w gotówce.

Ktociało zbyt stroi — o duszę nie stoi,

Nie, spełniłbyś całego zadania,
"z którym przerobiłeś wszystkie ćwiczenia z tej

zapomnieć, czego się nauczył i stanie się powrotnym analiabet

шо

Do uczącego

i gazet, teraz prowadź go po niej.
Przez kilka dni po ukończeniu

kułów w gazecie. Nasiępnie
je czytać. Potem przyjdzie

zwracać listewrie do Poradni dla samouków Polskiej Macierz

kowskie Przedmieście Nr. 7

э a
' ”

pytajnik wykrzyknik -cudzysłów myślnik

Hardo stoją puste kłosy.
Wiedzą sąsiedzi. jak kto siedzi.
Poznają się ludzie na farbowanych lisach.

Świecą się guziki — a koszula brudna.

Wyjdzie szydło z worka.
Kto bydłęcia nie szanu.e,

sam siebie oszukuje.

Każdy początek trudny.
Częściej żałujemy mowy — niż milczenia.
Kto watr sieje
Czas—lekarz boski na wszystkie troski

- burzę zbiera.

—=

gdybyś nie otoczył dalszą opieką i pomocą człowieka,

„Nauki czytania”, Pozostawiony sobie może on

a. Otworzyłeś mu drogę do książek

„Nauki czytania" niech uczeń czyta tylko tytuły arty-

wybieraj łatwe teksty, większemi czcionkami drukowane i zalecaj

kolej na książeczki z wyraźnym drukiem. Po wskazówki możnasię

y Szkolnej w Warszawie, Kra-

Po nabraniu wprawy dawaj mu ciekawe książki do przeczytania. Porozmawiaj z nim

o tem co czytał. Usłyszysz z serca płynące i dobrze zasłużone: Bóg zapłać!
 

 

 

Wskazówki dla uczącego podane na tabiicy 1.
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Kięska pożarów w

GŁĘBOKIE. (Pat). Po onegdaj-
szej alarmującej wiadomości o stra-
szliwym pożarze, jaki nawiedził wieś
Gwozdowo, pow. dziśnieńskiego,
gdzie spłonęło 31 gospodarstw, wczo
raj nadeszła wiadomość o klęsce no-
wych pożarów.
W nocy z 29 na 30 listopada wy-

buchł pożar we wsi Mūkelany, gmi-

 

Przy pieczeniu każda z pań przejęta

jest aż nadto zrozumiałem życzeniem, aby

się tylko placek udał. Eksperymentowanie

kosztownemi dodatkami byłoby przecież

lekkomyślnością i stratą czasu. Gospodyni

|aś musi mieć pewność powodzenia w swej

pracy. Otóżp do pieczenia Dr. Oet

kera BACKIN zaoszczędzi paniom trudu i

kłopotów, Od trzydziestu już lat słosują

go przy pieczeniu miljony. gospodyń i cenią

coraz więcej. Proszek nabyć można u swego
do tawcy lub w każdym innym składzie ko-
lenjalnyc.

аеча TAOWY,„OAOTEE

gdzie się znajdują pieniądze, młodo-

ciani rabusi zabrali je, a nestępnie
dla zatarcia śladów postanowili ją
zamordować. CO ZEZNAJĄ ZATRZYMANI

Zatrzymanych przewieziono do

Wydziału Śledczego, gdzie przystą-

piono do drobiazgowego dochodze-
nia.
Zdołano ustalić iż Jana Bobrowicza

w: godzinach rannych odwiedził E.
Lecszko. Po ksótkiej rozmowie Je-
reminowiczowa zamierzała wyjść z

mieszkania z zamiarem udenia się
do miasta. Wówczas na staruszkę
rzucili się zbrodniarze, przewrócili
ją na ziemię, związali i pod groźbą
śmierci zażądali wydania pieniędzy.
Gdy staruszka wskazała miejsce,  - Silnemi uderzeniami wałkiem od

ciasta i trzonkiem siekiery rozstrza-
skali głowę Jerem'nowiczowej, a
ta wyzionęła ducha — rabusie, po
zrabowaniu niektórych przedmio-
tów, zamknęli na klucz mieszkanie i
zbiegli.

Aresztowanych _ osadzono w
areszcie Centralnym do dyspozycji
władz sądowych. Zwłoki zamordo-
wanej umieszczono w kostnicy szpi-
tala św. Jalkóba.

Wypadek ohydnego morderstwa
wywołał . wstrząsające wrażenie
wśród mieszkańców tej dzielnicy,

RA

gdy|

JU.
ny zaleskiej, który strawił 13 domów |

mieszkalnych i 9 stodół ze wszyst:|

kiemi tegorocznemi zbiorami oraz in

wentarzem żywym i martwym. Stra-

ty są ogromine, jednalkże wysokości

lich dotychczas nie dało sięustalić.

Ponadto w folwarku Powianusz-

, gminy mikołajewskiej, na szko-

dę włascicielki Albiny Pruniewskiej

spaliła się stodoła oraz duża suszar-

nia lnu. Pastwą płomieni padły duże

zapasy płodów rolnych oraz narzę-

dzia rolnicze, co stanowi wartość о-

koło zł. 5.000.

W związku z pożarem w Gwoz-

dowie udał się tam w zastępstwie
starosty powiatowego mgr. Białkow-

ski, który pogorzelcom rozdał tytu-

łem doraźnych zapomóg zł. 300.

Wszystkie te poż onegdajszej

doby w anawa: dogłębi okoliczną

ka

 powiatu dziśnicńskiego, który, nale-
żąc do najuboższych w Wileńszczyź-

| nie, będzie mu.iał zużyć dużo wysił-| ;»

ków, by poniesione straty wyrów-

nać,

 

* samobólstwa włościan.
MOŁODECZNO. Mieszkaniec

wsi Sawłowo, gm. połoczańskiej, An
| drzej Kowalewicz zabił się wystrza-

jłem z obciętego karabinu w głowę.

Przyczyną samobójstwa była nieule-
czalna gruźlica.

We wsi Duża Jelonka, gm. rakow
skiej, tamtejszy mieszkaniec Piotr
Rudy usiłował również popełnić sa- życie były nieporozumienia
ne. :

 

broni. Przyczyną targnięcia się naj

|
\
\

|
|
i

mobójstwo zapomocą takiej samej, Ideta

) r

łdzieldia sażownicza
н w pow. Daliniekakieni.
GŁ FBOKIE. Dnia 27 bm. w Łuż:

Ка „ФЪ;Ё;Ё‹; ::'Аъгш'ю organiza“

e įelni lowniczo - owo*

Wdziśnpieńskiego. Na ze-

branie przybyli przedstawiciele sa-

downictwa w liczbie 30 osób. Refe-

rat o znaczeniu sadownictwa wygło-

sił sędzia Konarski. W, wyniku ze-

brania powołano do życia spółdziel-
nię, zrzeszającą 'wszystkich właści-
cieli sadów w powiecie, której zada-
niem będzie systematyczne podnosze
nie stanu sadownictwa oaz organi“
zacja zbytu produktów,

Fabryka Knorr mimo krótkiego czasu
swi:go istnienia zdobyła sobie pokaźny za-
stęp gorących zwolenników - smakoszów,
którzy z zadowoleniem spożywają jej wy-
roby m. i. zupy w kostkach. Obecnie fa-

e.„czyniąc zadość aaa
licznych jej klientów, przystąpiła do wyro-
bu kostek buljonowych KNORR, które
toza istotnie doskonałym smakiem mają i tę
zaletę, że są znacznie tańsze od wszelkich
dotąd handh

na kostek buljonowych popularyzują nowy
ten produkt, całkowicie wytwarzany w kra-

tak jak dotąd wszysuie irar wyroby
„mawianej firmy. Postępowa i oszczędna
„ani domu będzie zatem wz własnym iate-
resie używała d h i tanich kostek bul-
jonowych KNORR. "

Ceny nabiału.
Ceny nabiału i jaj według notowań

Związku ółdzielni Mleczarskich i а)-
czarskich Oddział w Wilnie, Końska 12.
Dnia 30 iistopada 1934 r.

Masło za 1 kg w zł. Wyborowe 2.90
(hurt), 3.20 (detal). Stołowe 2.70 (hurt), 3.—
(detal). Solone 2.30 (hurt), 2.60 (deteal).

- Sery za 1
(hurt), 2,80 (detal). Lechicki 2-— (hurt), 2.40

|. Litewski 1.70 (hurt), 2,-- (detal).
Jaja: Nr. 1 — 7.80 za 60 szt., 0.15 za szt.

Nr. 2 — 7.20 za 60 szt. 0.14 za 1 szt, Nr.
rodzin-' 3 — 6.60 za 60 szt, 0,13 za 1 szt.
—

‹ ; у lu się znajdujących, įdyž

ludność i stanowią wielką klęskę dla 3 kostki kosztują tylko 20 drosy.
Najsziachetniejsze surowce i niska ce )

kg. w zł. Nowogródzki 2.40-
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SPORT
Wszyscy do urn Konkursu sportowego.

| KUPON

| forsują Aleksandrowicza — mistrza
szkół w narciarstwie. Aleksandro-
wicz rozpoczął więc rywalizować z
Fiedorukiem, Małachowskim: i in-
nymi uczniami. Nie mniej ciekawa
walka toczy się między Wieczor-
kiem i Keplem, który wysuwa się
coraz bardziej na czoło.

  

s Pięk: alizacj dza
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIEŃNIKA WILEŃSKIEGO abe ЕО oajlaaka, Mwokóikć

GŁOSUJĘ wileńskie, a mianowicie: p. Plewa-
kowa i p. Ławrynowiczówna. Obie
mają tytuły mistrzowskie z tą tylko

| różnicą, że jedna przoduje na wiośle,
a druga na nartach.Zobaczymy więc,

|która z pań zwycięży ostatecznie.
Ostatni kupon wydrukujemy w

numerze środowym, a zamknięcie
| głosowania nastąpi w piątek 7-g0
' grudnia wieczorem. W ter. więc spo-
sób osoby zamieszkałe ni prowincji
„będą mogły przysłać swoje głosy

tą.na najlepszy klub sportowy e

NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA

 

 

 

 

 

 

JUTRO PORANEK KOLARSKI.
Została zmieniona godzina uroczysto-

ści kolarskich, zorganizowana przez Wil.
T. C.i M. na zakończenie sezonu sporto-
wego.

Poranek odbędzie się jutr- o godz. 12

 

 

na najlepsze koło sportowe szkół średnich
poż:

ZZO PTR PĘCZKA DOP TIK ACT KE POREDOTYKA IEC ACTWBO

Nazwisko głosującego + |

 

 

 

 

Adr w lokalu Wil. T. C. i M. przy ul. Zygmun-
ai towskiej 4. Program uroczystosci przewi-

RER duje przemówienia i rozdanie nagród spor- 

Daje się wyczuć, że w tym roku sowanie trwa w całej pełni. Wczoraj towych.
konkurs nasz będzie wyrazem. zgod- posypały się do urn konkursowych SKŁAD REPREZENTACJI WARSZAWY
nej opinii sportowej, która w sposób pierwsze gł įosy. I NA MECZ Z WILNEM
bezstronny oceni wyniki | Wyraźną zdaje się mieć powinni Został już ustalony ostatecznie skład
poszczególnych zawodników. Gło- przewagę ,mickiewiczacy', którzy reprezentacji bokserskiej Warszawy prze-

BPEYA KATA ЩИ САЕЕЫЫЕ A NERA 

Kupno
i sprzedažDBLZPIECZALAN SPOŁECZNA W WILNIEEEEE

OBWIESZCZENIE. |."
z » s Side * > i , |tami, tylko niedrogi

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie niniejszem powiadamia, że na zasadzie Oferty

 

GEKWOAEXREAREJ

szafkowy kupię chęt-

nie, może być z pły-

z podaniem

MILENSKI
 

Hi proszek do pieczenia „Backio“ i jego cukier w
|] zawsze świeże,

apiljowy aabyć motoa

Dr. A. Ocikser

jdajeie bezpłatnych książeczek z przopisami Dra Oetkora w okiadach spożywczych!

Niech się Pani sama nie krzywdzi!
Niech Pani zwraca baczną uwagę na towar, jaki Pani kupuje! Obecnie

często usiłuje się sprzedawać paniom domu zamiast znanych od dziesiątek lat.
ze swej znakomitej jakości fiandpwąpiicentćóww iDwen Geticera,
RuBERE wvugyabĖb»ųg w łudząco naśladowanem opakowaniu, lecz wgorszej

kj jakości. Należy zatem przy zakupie baczyć na to, żeby na paczce znajdowały się
nazwisko „Dr. Oetker" i marka ochronna „Jasna Glowa“, i nie przyjmować
żadnych naśladownictw. Dr, Ą. OETKER.

Dzięki wielkiemu obrotowi budynie Dra Qetkera. oraz Dra Oetkera

 

stety walczyć
będzie mógł,

służba w wojsku.

ciw Wilnu. Warszawa w Wilnie walczyć
będzie 8 grudnia. Skład Warszawy wygląda
następująco: Krysik, Moczko, Polus, Fabi-

siak, Janczyk, Ożorek, Dorobt i Mizerski.

Jest to faktycznie drugi garnitur Warszawy,

bo piedwszy walczyć będzie w Warszawie

z Poznaniem.
Wilno wystawi prawdopodobnie skład

następujący: Sandler, Bagiński, Oriicz, Tal- stwowy mecz  Mecz bokserski Polska—Czechosło-
wacja,

WARSZAWA. (Pat).
miedawno w Warszawie międzypań-

bokserski Polska

 

|iri PTS

w barwach Warszawy nie|

bo na przeszkodzie stoi mu Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty. Belgja

123,75—124.06—123.44. Berlin 212.90—213,90

Rczegrany

—211.90.
liolandja
26.38—26.51—26,25. Kabel 5.301/5—5.33'/s—
5.27!/s. Paryż 34.92'/2—35.01—34.84, Praga
22.11—22.16—22.06. Stokholm 136.15—136.85

| —135.45. Szwajcarja 171.90—172.33—172.47.
"-, Włochy 45.24—45.36—45.12. Tendencja nie-

Gdańsk  172.79—173.22—173.36.
358.20—359.10—357.30. _ Londyn

ko, Matiukow, Wojtkiewicz, Poliksza i Czechosłowacja o puhar środkowej| iednolita.
Dziuresko. Ostatecznie skład zostanie po- Europy zostai definitywnie unie- eT procentowe: Budówlana ię

j j dach  elimina- żni 5ledó fo: lnych. | 4::75. Inwestycyjna 114.50—115.00. Inwestay bo DEz PŁ CWA Taa a i LSB 4| seryjna 118.00—118.25. Konwersyjna 6550—
koda R ESD: 2 propozycją, Jeden z sę OW a ZO 16.00—65.50. Kolejowa 62.00. Dolarowa
by zamiast dwuch ostatnich walk w wa- orzeczenie, na co regulamin nie|7238. Dolarówka 53,00—53.25. Stabiliza-

| gach ciężkich odbyły się dodatkowe spo- pozwala. Mecz powyższy zakończył c.jna 68.75—69,38—69.29. Listy ziemskie

(tkania w wadze muszej piórkowej. się zdecydowanem zwycięstwem| 200—52.50. Mocniejsza.
i Rothorc, o którego Wilno prosiło, że- Polski 11:5. Zawody

 

zostaną powtó- Akcje: Bank Polski 94.00—94.50. Lilpop
2 * Ы ь я, 10.25—10.20—10.30. Starachowice 13.10 —

by przyjechał koniecznie do Wilna, nie- rzone w najbliższym czasie. 12.90. Niejednolita.

ARKA IEBRECR GERPOR IERZ STIKLAS Ria

R Najwiekszy tilm sezonu 1934-1935 ro- 66KomuniKatŁ. 550 a went reysesi
CECIL B DE MILLE p.t: Ы

W rol
gł: Cłaudette Colbert i Józef Schildkraut.

film z dziejów upadku starożytności.
Wkrótce wielka premiera

w kinach

Dzieje, które wstrząsnęły światem, Rzym
wskrzeszone w całej wspaniałości. Monumentalny

i Egipt

ROXY i CASINO.
 

POCZĄTEK o godzinie
e.

PAŃzarządzenia władz nadzorczych, od dnia 1 grudnia b. r. wprowadza system le-| ceny ZE da
nia oparty na | : ili i . „|„Dz. Wil sub „u-cze party na lekarzach domowych. Czasowo do chwili rozmieszczenia leka аак 33-41 PODANE200

rzy w ich rejonach, lekarze domowi będą przyjmowali w dotychczasowych loka-
lach Ubezpieczalni, częściowo we własnych, w godzinach od 10 do 12 i od 16| SPRZEDAJE SIĘ

Przepiękne pleśni w mistrz
6, 8,10, 0,20.

REKORD POWODZENIA!

Dziś PETERSBURSKIE NOCE
ZACHWYT!

Nadprogram: DODATEK SOWIECKI „NOWA I STARA MOSKWA” oraz „FOX" I „PAT”.
Bilety honor.I bezoł. nieważn”,

wykonaniu fenomenalnego tenora JOZEFA SCHMIDTA pozostaną w pa-
mięel I na ustach wszyst<ich. Wkrótce w filmie .PIESN ZOOBYWA SWIAT”.
 

 

do 18-ej.
Zapisy ambulatoryjne do lekarzy będą się odbywały od godz. 8 do 10

i od godz. 15 do 16. Zapisy do obłożnie chorych od godz, 8 do godz. 12-ej.
Uprawnieni zamieszkali na Antokolu będą zgłaszali się do Przychodni —

szafa dębowa z lu-
 

strem, toaleta, lampa
stojąca (komplet) ma-
jutki kredens i 6
krzeseł wiedeńskich.
ul. Mickiewicza 11-a

FABRYKA CUKRÓW
| CIEKOLADY „,

sy EEoi obuwie NAUKA.

FORTUNA || "m W. PUPIAŁŁO i
(UL. OSTROBRAMSKA 75) NAUCZYCIELKA

 

NĄCZELNY LEKARZ.

ul. Antokolska 56, zamieszkali w dzielnicy Snipiszki, Derewnictwo i Sołtaniszki do| = 7: 0d £ 3—5.
Przychodni na Snipiszkach, ul. Kalwaryjska 29.

Uprawnieni zamieszkali na Zwierzyńcu w obrębie od ul. Tomasza Zana do
a” będą zgłaszali się do mieszkania p. D-ra Dziadula — ul. Sosnowa

m, 3.
Pozostali zaś uprawnieni do Centralnego Ambulatorjum ul. Dominikańska

Ne 15 w godzinach wyżej podanych.
Przyjęcia chorych dentystycznych w Przychodniach na Snipiszkach i Anto-|

kolu z dniem 1.-XII.-b. r. zostają zlikwidowane, chorzy dentystyczni z całego mia-
sta winni się zgłaszać do Centralnego Ambulatorjum Dentystycznego — ul. W.-
Pohulanka 18.

Sposób udzielania pomocy rodzącym pozostaje dotychczasowy.

Wilno, dnia 29 listopada 1934 r.

E. KĄTKOWSKI
KOMISARZ.

do sprzedania.

Lgubiono
ksiąžkę wojskową ni

wicza rocz. 1895 zam.
w Kadryszkach pow.
Brasławskiego wyda-
ną przez PKU. w
Święcianach un. się.

Dr. SZNIOLIS J. GRADOWSKI
DYREKTOR.

  
Balkon 25 gr, DZIS POCZĄTEK o GODZINIE 2-ej. alkon 25 gr

„HAL Ka”
STANISŁAWA MONIUSZKI z udziałem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN.Nad program: Komedja wesoła „FLIP i FLAP W WOJSKU”.   Dla młodzieży dozw olone.

DZIŚ pocz o g' 2 ej. w fescynującym romansiaNajpieknirjs”a gwiazda NORMA SHEARER nowoczesnej kobiet y

„TWE USTA KŁAMIĄ
Najnowsze mody, najwspan toalety wzbu- z genjalną rosjanki

| Wkrótce N A N a Avdziły sensację w Świecie kobiecym. ANNĄ STEŃ

Dziś początek © godz. 2-ej. Najnowszy przebój

Od wieczora do północy...
W rot gł. Stynny pieśnierz, o: ż.sze e Śwista Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 pięknychdrie+c:ąt | znawomite : rkiestra Duse El'ngtona. Wspaniała treść. Tempo akcji. Cudowna rewaj.Piękne melodje — Nad progra": Tygodnik „Paramountu” I „Pat” Bil. honor. nieważne.Mastępny program: Monu 'entelny film „KLEOPATRA” reż. Cecli B. de Millea.

+

 

283—3

csobniak z ogrodem

Adaidas 4 |Cztonkėw Towarzystwa Spółdzielczego „Wi-

Ea

imię Klemensa Koto-

dzenia

w Kolonii,

działkę ziemi Nr. 167.

przedawnienia.

Sa OSA

4 RÓŻNE. į

<.lowski.

Wilno, Metropolitalna 5, telef. 19 19.
Skiep fabryczny detaliczny NIEMIECKA 2

wznowiła prece | poleca swoje wyroby znane z pierwszo:
rzędnej jakości. Ceny dostępne.
Wielki wybó ozdób choinkowych craz wyś - ienitych pierników.

Żądajcie we wszystkich sklepach. —1|о_ 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ieńska Kolonja Kolejowa*

odbędzie się w niedzielę dnia 16-go grudnia 1934 r o godzinie 13-ej
w pierwszym terminie, a w razie braku odpowiedniej liczby człon
ków, przewidzianej w $ 34 statutu, o godzinie 14-ej w drugim ter
minie, w domu T-wa w Kolonji Wileńskiej przy ul. Wodnej Nr. 22-6

z następującym porządkiem dziennym:

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego i sekretarzą Walne
a|go Zgromadzenia.

2. Odczytanie protokułu z poprzedniego Walnego Zgroma-

8. Przekazanie Zarządowi Miejskiemu m. Wilna jednej z vlie

4 Wydanie Zarządowi Miejskiemu m. Wilna aktu kupna na

5. Zmiana w statucie T-wa.
6 Przekazanie praw do działek ziami.
7. Sprawa przynależtości T-wa do Związku Rawizyjnego.
8. Sprawa umorzenia wierzytelności b. członków z powodu

9. Wolne wnioski.

Masaże
zastrzyki, stawianie
paniek i t p. wyko-
auje absolwentka ln
Stytutu Higjeny Spo
łecznej ulica Mostowa
7—11.

POTRZEBNE
 

dwie siły biurowo -
administracyjne na
wyjazd do Brześcia
n/B i Nowogródka
Praca stała, dobrze
płatna. Reilektuje się
na siły samotne, mo-

święceniem i odda-|
niem się dla sprawy,|
lubiące pracę społecz!
no - polityczną, sło-
wiańskiego pochodze- |
nia, dysponujące nie:
wielką gotówką, po-
zostającą w ich dy-
spozycji. _ Potrzebna 30-XI-1934 r.

Zarząd

T-wa Spółdzielczego

„Wileńska Kolonja Kolejowa".
<= IO EAO,

STARA POWAŻNA ®
FIRMA Рrawnik

z kilkuletnią prakty- przyjmie samodzielne

AMOTNY niemlod; go kierownika (czkęj | ką „adwokacką i ad-
działem w gotówce | inistratora, przyjmieе gotówce administrację domu

  

» . . b - :

Ža logaspo- ada)ua O) za skromne. wynagro-ego albo mle- pensję i ją. Inior-|dzenie. Referencje
macje — Boniirater- |poważne. Adres wiciego w dobrym

"ie. Olerty: Wil-
Poste-restante

ska 5 m. 3 od 10 do Admin. „Dzien. Wil.”
3 p.p- 288

również siła biurowa
na miejscu, do pracy
w administracji orga-
nu partyjnego. Zgła-
„zać się do Sekretar-
jatu N.S.P.RW, w
„Wilnie ulica Wiłko-
„mierska Nr. 1 m. 2,
do dnia 4-į0 grudnia
r. b. 586

SEKCJA MŁODYCH
Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o *”askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek  pracy
lub zatrudnienia, cho-

swych członków. —
Zgłoszenia Pić
Administracja „Dzien: ais|IDAUL284 nika Wileńskiego".

Jest eleganckie, modne tanie I gwarento-
wane.

P.P. Oficerom polecam buty I sztyblety

 

gące pracować z po-| gg?

i

 

ciażby czasowego w Antokolu, w pobliżu
Wilnie i na prowin-| kościoła Św. Piotra i do wszystkiego, zdro-
cji dla bezrobotaych Pawła. Oferty skłą. W3 uczciwa z dobrem

 

|z kilkuletnią prakty-
ą, z nową metodą

| nauczania, poszukuje
posady w -miejscu lub

KUCHARZ | do ay: Do
z długoletnią prakty- ctwa i relierencje b.
ką poszukuje posady. dobre. Łaskawe ofer-
Świadectwa  chlubne. ly kierować do Ad-
Jelenia 3 (Zwierzy-. ministracji „Dz. Wil:
niec). —3 dla „Młodej”. ‚ 2

  

 

MŁODY CZŁOWIEK. B. nauczycielka
iat 23, mogący pro- lot zrajdując s'ę

wadzić samodzielnie|w Skrajnel nędzy, nie
dział Administracyjny msjąc Żadnych krew-
w. firmach  handlo- nych |zsejomychpro-

si Ntośriwe osoby oNATYCHMIAST wych poszukuje„po-| akąkolwiek  pomoe.sady w tym 1
152е па maszynie.

Reierencje b.  po-
ważne. Dom OO. Sa-
lezjanów, Dobrej Ra-
dy 22, tei. 2-32 Po-
rubienko Jan.

jLeskawe ofary skła-
dać w Administracji
„Dz wii* dla „S. 8,“
Adres tamże,

Łany
1 traneuskiego, craz

i 1 pokoje l
początków  niemiec-

POKÓJ kiego, grek/, włoskie-
(i lub 2) frontowy, jo 1 angleiskiego u-
jasny, ciepły, suchy, ziela student Mosto-

ładnie umeblowany, z wośe Magdziak

wygodami, centrum noch

miasta — zaraz lub Uijielan
później do wynajęcia

solidnej, inteligentnej

lekcj! niemieckiego.
ozieci poniżej lat /4,

osobie, Śniadeckich 1,

n'e uwzględniam, O-

m. 11, od godz. 13-ej.

2884 4
Oferty do Adm. „Dz.
WII.* pod „rok jeden",

į PRACA. i3-ch pokojowego, lub

POSZUKUJĘ pracy

 

ан аоЩ
Mieszkania

2-ch dužych pokoi z
kuchnią poszukuję na 

gotowaniem, może na
wyjazd. Adres ul. św.

Pod Ignacego Nr, 3 m. 14.
242, —3

dač z podaniem ceny

do „Dzien, Wil.*

„Zaraz“.

Ž
i
n
i
a

 

D. G. WCDEHOUSE, 42)

Zaufajcie Psmithowl.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINSKIEGO.

—Jezioro będzie się pan: podobało — rzekł Psmith. — Iyjawki są
sławnej, starej rasy Blandings. Zaprowadzono je wraz z chrząszczami
wodnemi za rządów królowej Elżbiety. Oczywiście lord Emsworth po-
siada wszelkie zwierzchnicze prawa co do rójki komarów.

Ewa miała umysł niezależny i nie lubiła, aby ją sobie „przywłasz-
czano' i kierowano jej postępkami, a zwłaszcza aby to robił luloś, mimo
swych prelensyj, nieledwie zupełnie obcy. Lecz z jakiegoś dziwnego po-
wodu trudno jej było oprzeć się woli towarzysza spokojnieuzurpującego
sobie prawa do rozkazywania. Prawie że z pokorą towarzyszyła mu
przez łąkę 1 zarośla, wzdłuż aksamiitnych trawników i jarzących od
/kwiatów grządek, a oburzenie jej ulotniło się z chwilą, gdy uderzyło ją w
oczy piękno tego. wszystkiego. Westchnęła lekko. Jeśli Market Blan-
dings było miejscowością nadającą się do szczęśliwego życia, to Blan-
dings. Castle wyglądał jak raj.

— Przed mami teraz — rzekł Psmith — ciągnie się sławna aleją ci-
sowa, nazwana tak od cisów, które tu rosną. Pozwoię sobie zauważyć,
jako przewodnik po te" posiadłości, że skoro miniemy najbliższy zakręt,
zobaczymy widok niezwykle charakterystyczny.

Istotnie zobaczyli. Gdy wychylili się z pod gałęzi starego drzewa,

 

_" rozpostarła się przed nimi zielona polana prześwietlona plamami słońca.

 
| kobietę w strojw pokojówki,

Na środku polany pan Fryderyk Threepwood trzymał w objęciach młodą
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Psmiih pierwszy ocknął się z osłupienia, wywołanego tem  nie-
zwykłem spoikaniem, Fredzio zaś ostatni, Nieszczęsny młodzieniec,
zauważywszy zdumiony wzrok Ewy, skamieniał na miejscu i stał z
otwartemi ustami. Psmith, uprowadzając szybko Ewę, rzucił na odchod-
nem swemu miodemu przyjacielowi spojrzenie wyraża,ące niespodzianą
przykrość i wy:zut tak doskonale ze sobą zmieszane, że trudno było
rozstrzygnąć, co przeważało. W każdym razie widz niemógł mieć wątpli-
wości, że delikatniejsze uczucia Psmitha doznały ciężkiej próby.

— Niemiła scena — zauważył do Ewy odciągając ją w kierunku
domu. — Nigdy jednak nie powinniśmy zapominać o wyrozumiałości.
Może on wyciągał jej muchę z oka, aloo uczył ją dżiu-dżitsu.

Spojrzał na nią badawczo.
— Nie wydaje się pani tak oburzona — rzekł — jak można było

oczekiwać. To świadczy o słodkiem, powiedzmy anielskiemi usposobie-
niu i potwierdza moją wysoką opinję o charakterze pani.

— Dziękuję panu.
— Niema za co — rzekł Psmith, — Proszę pani, nie przypuszczam,

aby tego rodza u czynności byiy nałogiem kolegi Threepwooda. Prawdo-
podobnie ma wiele innych sposobów przepędzania wolnego czasu. Pro-
s pamięiać o tem, zanim pani go osądzi. Ponadto, młoda krew i tam
alej.
— Nie mam zupełnie zamiaru osądzać $o. Zupełnie mnie to nie in-

teresuje, co robi pan Threepwood w wolnych chwilach lub też poza
niemi.

— On jednak bardzo interesuje się panią. Zapomniałem o tem po-
wiedzieć, ale on kocha panią. Prosił mnie, żebym o tem wspomniał, jeśli
nasza rozmowa pójdzie w tym kieruniku,
— Wiem, że się we mnie kochą rzekła z żalem Ewa.

| = Czy świadomość tego nie porusza w: pani jakiej sympatycznej
struny?

— Taki nudziarz,

w Wilnie, }

 

' Baxter — rzeki uprzejmie,

przedstawić miss Halliday.

i mógłbym sobie życzyć uprzejmiejszej,
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— To — rzekł Psmith serdecznie — nazywam zajęciem naležyte-
$0 stanowiska. Miło mi to stwierdzić. Porzucamiy zatem rozmowę o
tredziu, ja zas postaram się znaleźć inne tematy, które mogłyby panią
zainteresować, podnieść na duchu i zabawić, Zbliżamy się teraz do
głównych budynków. Nie jestem znawcą architektury, nie mogę po-
wiedzieć pani tego wszystkiego, co pragnąłbym, o fasadzie, lecż pani
wilzi, że jest fasada i według możej skromnej opinii, bardzo dobra. Zbli-
żamy się zwirowaną aleją.

— Muszę się zgłosić do pana Baxtera — rzekła stanowczo Ewa. —
To zaczyna być zbyt niedorzeczne. Nie mogę marnować czasu na prze-
chadzki po parku. Muszę natychmiast widzieć się z panem Baxterem.

Psmith pochylił głowę.
— Nic łatwiejszego. To wielkie otwarte okno naieży do bibljoteki.

Niewątpliwie kolega Baxter siedzi gdzieś tam, w starych szpa1 gałach.
— Tak, aie nie mogę anonsować się krzykiem przez okno,
— Naturalnie — rzekł Psmith — to zupełnie zbyteczne. Proszę

mnie to pozostawić. — Schylił się i zanim Ewa mogła temu zapobiec
podniósł stojący pod ścianą na tarasie duży wazon, i rzucił go lekko w
otwarte okno. Z wnętrza rozległ się głuchy stuk, a potem ostry okrzyk.
Na twarzy Psmitha ukazał się uśmiech, który rozjaśnił poważny jej wy-
raz. — Tax, istotnie, on tam jest. Spodziewałem się tego. Aha, panie

gdy nagle ukazała się w oknie górna część
korpusu zakończona głową w okularach — co za miły słoneczny dzień.
Jak się miewamiy?

Dzielny Baxter walczył ze zdumieniem.
— Wygląda pan — rzeki Psmith uprzejmie — jak błogosławiona

dziewica, spogiądająca z poza złotych krat niebios. Baxter, chcę panać Przybyła szczęśliwie, po dość nużącej po-
dróży. Będzie pan z niej zadowolony. Gdybym posiadał bibljotekę, nie

milszej i zdolniejszej pracownicy.
14. c. nd
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