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Represje w Rosji sowieckiej.
MOSKWA. (Patł. Opublikowano

dekret CKW. ZSRR., nakazujący
wprowadzenie do kodeksów kar- |
nych republik związkowych nastę-

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk!ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra«

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Audjencja ałumnów
polskich u Ojca Sw.
MIASTO WATYKAŃSKIE. Pat. —

Papież udzielił аг$ audjencji alum-
nom kolzgium polskiego, których
przedstawił papieżowi rektor kole-
gjum ksiądz Kwiatxowski. Polscy a-

lumni reprezentowali diece:je płocką
częstochowską, wileńską oraz die-
cezję w Newark (Stany Zjedn.) Pa*
pież przemówił niezwykie serdecz-

Tajemnicze wybuchy w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Na jednem z sąsiednich domów.

przedmieść Kolonji wydarzyła się| Równocześnie donoszą z Magde-
straszliwa eksplozja substancji wy-| burga o tajemniczym wybuchu w jed
buchowej, w której wyniku 12osób| nej z iabryk żelaza. Przyczyna wy-
adniosło rany. Cały dom wkrótce buchu nie została dotychczas usta-

jo wybuchu stanął w płomieniach. lona. Pięciu robotników w czasie
kańcy musieli się ratowaćWy-| tego wybuchu zostało cięzko pora-

akiwaniem przez okna na dachy, nionych. ‚

 66 osób skazano na śmierć i stracono
MOSKWA (Pat.) zza 5 godz. = = nocy ogłoszono

: : i “ komunikat o skazanlu na Śmierć I kenfiskatę majątkėwh zmian postępo d
wegow procesach onganizacyj tero. 66 z pośród 71 oskarżonych © przygotowywanie aktów
rystycznych i © akty terorystyczne, terroru przeciw władzy Sowieckiej w Leningradzie | Mos-
skierowane przeciwko _ przedstawi-| kwie.
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cielom władz sowieckich,

Śledztwo w powyższych spra-|
wach winno być przeprowadzane
najwyżej w ciągu 10 dni, Akt oskar-|

Wszystkie wyroki śmierci wykonano.

POGRZEB KIROWA.
MOSKWA. (Pat). Przed zwłoka-

żenia winien być doręczony oskar- mi Kirowa, wystawionemi w domu
żonym na 24 godziny. przed proce- związków zawodowych, ' defilowały
sem. Wreszcie sprawy te mają być przez cały dzień tłumy. Całe śród-
rozpatrywane. bez udziału stron, to mieście dalej otoczone jest kordo-
zn, bez prokuratora i obrońców. nem policyjnym, a w” niektórych
Pozatem dekret zakazuje składania| punktach zatarasowane jest przej-
skarg kasacyjnych i podań o uła- ście ustawionemiwpoprzek samocho
skawienie i poleca wykonywanie! dami ciężarowemi. Wartę honoro-
wyroków śmierci niezwłocznie po wą przy zwłokach pełnili najwyżsi
zapadnięciu wyroku, „dygnitarze ze Stalinem na czele.

 

 

LI Minister Htowakiw Finlandji.
RYGA. (Pat). Z Helsingforsu do-

noszą: Litewski minister spraw za-
granicznych. Lozoraitis odky! wczo-
raj przed południem dłużs/ą konfe-
rencję z fińskim ministrem spraw
zagranicznych. Następnie złożył wi-
zytę prezesowi 1ady  minitsrów, z  

* którym odbył dłuższą rozmowę. W
południe Lozoraitis przyjęty był na
posłuchaniu przez prezydenta re-
„publiki. Po audjencji odbyło się u
prezydenta śniadanie. Po południu
Lozoraitis złożył wizytę w parla-
mencie, wieczorem zaś podejmował
-abiadem członków rządu oraz przed
stawicieli fińskiego świata politycz-
nego i prasy. W, rozmowie. zprzed-|
stawicielami prasy Lozorantis wyra-|
«ził radość, że może osobiście prze-'
kazać narodowi fińskiemu pozdro-'
„wienia narodu litewskieśo. Minister
"ma nadzieję, że wizyta ta przyczyni
się. do zacieśnienia węzłów  przy-

LiTWINIZACJA KŁAJPEDY.
BERLIN. (Pat). Litewska Agencja,

Telegraficzna publikuje rozporzą-|
dzenie dyrektorjum  kłazpedzkiego,'
którego mocą mieszkańcy okręgu!
kłajpedzkiego posługiwać się muszą|
w sprawach urzędowych swojem na-
zwiskiem, dodając do niego” koń-nie.

Walka o uniwersytet w Pradze.
PRAGA. (Pat). Demonstracje

studenckie w związku ze zwrotem

insygniów historycznych uniwersy”|

tetu Karola przez pruski uniwersy-

tet niemiecki, wywołały ostrą walkę!

między lewicą a prawicą oraz kam-,
panję tutejszych Niemców przeciw-,
ka prawicy czeskiej, Przedstawiciel
Niemców poseł Rosche zaatakował
w parlamencie jednego z przywód-

' ców prawicy pos. Hodacza, ze z jed-
nej strony prowadzi antyniemiecką '
kampanję nacionalistyczną, z dru-

giej, jako sekretarz generalny związ

iku przemysłu  czechosłowackiego,'

Zmiana konstytucji w Turcji.
Stamibuł. (Pat). Partja ludowa

zajmowała się zmianą konstytucji i
systemu wyborczego. Złożony par-
;lamentowi projekt przewiduje przy-
„znanie czynnego prawa wyborcześo
wszystkim obywatelom obojga płci,

 

" KOMUNIKAT STRONNICTWĄ NARODOWEGO
W sobotę, dnia 8 gru

w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1)
odbędziesię

- ZGROMADZEN
na którem)

Prof. ROMAN RYBARSKI
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

wygłosi odczyt pod tyt.: ›

GOSPODARSTWO a PRAWO
_ Wstęp wolny. f

й
rezerwować wcześniej w ki „eż
Narodowego (Mostowa 1)

i Wobec spodziewanego napływu?,publiczności na odczyt zaleca się

jaźni pomiędzy obu krajami. Zapyta-
ny przez dziennikarzy o konterencję
tallińską, oświadczył Lozoraitis, że
z rezultatów konierencji jest bardzo
zadowolony, wykazała ona bowiem,
że współpracą między trzema pań-
stwami bałtyckiemi pogłębia się i
rozszerza. Prace konierencji zmie-
rzały do utrwalenia pokoju w Euro-
pie Wschodniej. W, sprawię paktu
wschodniego Łotwa i Estonja pozo-
stają przy swem  dotychczasowem
stanowisku. Jeśli chodzi o Litwę, to
stosunek jej do paktu nie uległ rów-
nież zmianie i jesi w dalszym ciągu
życzliwy. Litwa chce ut:zymać do-
bre stosunki zarówno z Francją, jak
i z ZSRR. Dziennikarze zapytali
również ministra Lozoraitisa o spra-
wę Kłajpedy i Wilna. Na pierwsze
pytamie Lozoraitis dał odpowiedź
ogólnikową, pytanie zaś drugie zbył

milczeniem. ;

cówkę litewską. Niemieckie Biuro
Inf zarządzenie to nazywa nowym
aktem gwałtu, dodając, że obecny
statut autonomiczny ze wszelkiemi
przywilejami mieszkańców okręgu
kłajpedzkiego stracił swoje znacze-

Г

otrzymuje olbrzymie wynagrodzenie,
płacone w części przez przemysł
niemiecki Odezwały się również
głosy w prasie za zniesieniem auto-
nomji uniwersytetu niemieckiego,
przyczem okazało się, że na wydzia-
ie iflozoficznyni na 13 profesorów
jest 9 cudzoziemców, na wydziale
przyrodoznawczym ma 13-tu 5 cu-
dzoziemców, na. lekarskim na 17-tu
12 cudzoziemców.  Protestacyjne
wystąpienia w Niemczech prasa tu-
tejsza nazywa  niesłychaną bezczel-
nością.

liczącym lat 22, bierne zaś prawo
wyborcze przysługiwałoky po u-
kończeniu 30 lat. Nowe zgromadze-
nie ustawodawcze liczyłoby 360 po-
słów, zamiast dotychczasowej  licz-
by 317.

dnia o godz. 12 i pół

IE PUBLICZNE

Wstęp wolny.

w Sekretarjacie Stronnictwa

Późnym wieczorem zwłok) Kirowa
spalono w  krematorjum, poczem
urnę z prochami ponownie  posta-
wiono w domu związków zawodo-
wych.

GENEWA. (Pat). Raport w
sprawic zagłębia Saary, który baron
Aloisi przedstawił Radzie Ligi Na-
rodów w. imieniu Komitetu Trzech,
stanowi obszerny  22-sironicowy
dokument. i składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza część dotyczy kwestyj
politycznych, druga — spraw finan-
sowych. W części politycznej raport
zajmuje się przedewszystkiem okre-
śleniem ustroju zagłębia Saary na
wypadek, gdyby ludność Saary wy-
powiedziała się za utrzymaniem
status quo. Raport: omawra również
kwestję obywatelstwa mieszkańców

„ (W, razie utrzymanią status
quo stworzone zostałoby obywatel-
stwo saarskie i mieszkańcy Saary,
którzy dotychczas są obywatelami
Niemiec, zostaliby obywatelami sa-
arskimi. Zapewnione zostałoby rów-
nież prawo opcji. Dalej raport oma-
wia sprawę rozciągnięcia na miesz-
kańców Saary, nie mających prawa
głosu, gwarancyj zabezpieczających
głosujących przed  -poźniejszemi
prześladowaniami ze względu na
stanowisko polityczne, zajęte w o-
kresie administrowania Saary przez
Ligę Narodów. Dalej raport oma-
wia sprawę traktowania mieszkań-
ców Saary w razie przyłączenia za-
głębia bądź do Niemiec, bądź do
Francji. Komitet uznał, że postano-
wienia traktatu nie pozwalają mu
narzucić państwu,. któremu całość,
bądź część terytorjum zostanie przy
znane, specjalnie trwałych zobowią-
zań, ograniczających wykonywanie
suwerenności, niemniej raport zaleca
powzięcie zarządzeń, dla ułatwienia
przejścia do obecnego ustroju no-
wego. Raport omawia dalej sprawę
zagwarantowania praw w dziedzi-
nie kwestyj społecznych oraz za-
bezpieczenia praw urzędników saar-
skich. W części drugiej, dotyczącej
spraw finansowych, raport przytacza
układ francusko-niemiecki, podpisa-
ny w Rzymie 3.grudnia, a dotyczący
kredytów handlowych, wierzytel-
ności skarbu francuskiego, długów
carskich, banknotów .francuskichi
zagranicznych, będących w obiegu
na terenie zagłębia. Następnie ra-
port wymienia: szczegóły, dotyczące
należności francuskich, które Rze-
sza ma wypłacić w razie powrotu
Saary: do Niemiec. Wi zakończeniu
raport Komitetu Trzech formułuje
pewne zalecenia na temat rokowań
ifnansowych i gospodarczych, które
odbędą się po przyłączeniu Saary
do Niemiec. Komitet proponuje Ra-
dzie Ligi, aby oświadczyła w inte-
resie sytuacji finansowej 1 gospodar-
czej zagłębia Saary, że okres przej-
ściowy w razie powrotu Seary do
Niemiec będzie wynosił conajmniej

PARYZ. Pat. Sędzia śledczy, po
przesłuchaniu wdowy po znanym a-
ferzyście Stawiskim postawił ją w
stan oskarżenia, jako podejrzaną o
współudział w  oszustwach męza.
Stawiska, jak wskazują fakty, pro- 
 

Raport w sprawie zagłębia Saary.
dzynarodowych, przyczem również
w nich nie byłyby: reprezentowane i
Niemcy. Delegat W. brytanji oświad
czył, że jeśli W. Brytanja zostanie
zaproszona do współpracy, to zgodzi
się ona dostarczyć odpowiedniego
kontygentu - dia utworzenia siły

jeżeli inne państwa wchodzące w
rachubę także się na to zgodząi
pod warunkiem, że Francja 1 Niemcy
nie będą iemu przeciwne. Analo-
iczne oświadczenie złożył imieniem
Włoch  barón Aloisi. Komisarz
Litwinow oświadczył, że jego rząd
ustosunkuje się przychylnie do
wszelkich propozycyj : zmierzają-
cych do usunięcia tarć między naro-
dami, Minister Benesz zaznaczył, że
|kraj jego nie uchyla się od obowiąz-
ków międzynarodowych 1 że nie-
wątpliwie przyjmie proponowane
zobowiązania na warunkach sformu-
łowanych przez ministra Edena.
Skollei przemawiał prezydent ko-
misji rządzącej w zagłębiu Saary
Knox, który wyraził swoje zadowo-
ienie, że jednomyślność panuje
wśród członków Rady Ligi co do ko-
nieczności powołania w zagłębiu
Saary międzynarodowego kontyn-

GENEWA. (Pat). Pouine posie-
dzienie Rady Ligi Narodów. otworzył
przewodniczący Benesz, «tóry  zło-
żył iadczenie, że zrzeka się
przewodnictwa ze wzgędu na to, iż
Czechosłowacja jest stroną w spo-
rze między Węgrami i Jugosławią.
Benesz będzie .przewodniczył obra-
dom nad innemi sprawami, figurują-
cemi na porządku obrad, Przewod-
nictwo objął delegat  Portugalji
Vasconcellos,

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
ślonosi, że minister Laval odbył dziś
konferencję z ministrem Edenem,
przyczem głównym temate rozmów
była memorandum: jugosłowiańskie.

Przed plebiscy
GENEWA. (Pat). Przedstawiciel

Niemiec w Genewie (konsul Krawel
wręczył przewodniczącemu komite”
tu trzech Aloisiemu pismo ministra
spraw zagranicznych Rzeszy w spra
wie gwarancyj. Podobne oswiadcze-
nie złożył Aloisiemuw imieniu Fran

cji minister Laval, i
SAARBRUECKEN, (Pat). Na tle

kampanji przedpiebiscytcwej, pro-
wadzonej przez poszczególne ugru- miesiąc. Cała część finansowa i go-

spodarcza raportu dotyczy tylko te-
zy powrotu Saary do Nieiniec. Ra-
port wyjaśnia, że tylko w tym wy-

dku nastręczają się poważne pro-
lemy finansowe, które pożądane

byłyby uregulować zgóry
Pod: Rapart

GENEWA. (Pat). Po zarządzonej
przerwie Rada Ligi Narodów
przewodnictwem ministra
rozpatrywała sprawę utrzymania po”

Laval, który zwrócił się do Rady z.
apelem o wzięcie na siebie utrzyma-
nia porządku w zagłębiu Saary przy
pomocy zbrojnej międzynarodowej
siły. Framcja chętnie godzi się na
to, by nie była codziennie.

A

rządku w Saarze w okresie plebi-
scytu. Najpierw przemówił min.|jakoby rząd włoski

powania, wydarzyło się ostatnio
kilka wypadków terroru.
scysji doszło w jednej z kawiarń;
podczas zajścia interweniował oso-
biście komendant policji Anglik
Hemsley,. zarządzając liczne areszto-

Powszechny układ midzynarodowy
o status quo na 10 lat

PARYŻ. (Pat). „Paris-$oir* do-
nosi z Rzymu, że w tamtejszych ko-
łach politycznych krąży pogloska,

dzynarodowego w sprawie przyjaźni
i neutralności. Układ takiobowią-|

wadziła akcję, świadczącą, że by ła

 

międzynarodowej w tym wypadku, |

 

Sesja Kady Ligi TA
Sprawa memorandum Jugoslawji.

Do ostrej

wtajemniczona we wszystkie oszu-
keńcze operacje swego męża.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

!

|

gentu wojskowego dla zapewnienia:
porządku. Mówca jest gięboko

przekonany, że dzięki temu iadZo- |
stanie utrzymany i że plebiscyt od-!
będzie się w atmosterze pokoju. Ka-

| da zdecydowaia następnie, że ko-|
| mitet trzech do spraw Saary zbada

te kwestje i przedstawi przed kon“

cem sesji konkretne propozycje. Na“

tem posiedzenie zostało zaiaknięte.'

GENEWA. (Pat). Donicsia de-'
bata: w sprawie utworzenia między-

narodowej sity mającej na celu u-

trzymanie porządku w Saarze było

niespodzianką. Tylko rządy brytyj-

ski 1 włoski poiniormowane byfy o

zamiarze rząau francuskiego przed-

stawienia tego rodzaju propozycji.

Fropozycja ta została stormutowana
przez min, Lavala najpierw na taj-
nem. posiedzeniu Rady, dla: którego

odbycia posiedzenie publiczne zo-
stato przerwane. Wobec tego, że
delegacje państw wyrażających zgo-
dę na udzielenie kontygentu dla u-
tworzenia siły międzynarodowej
uzależniły to oa zgody obu zaintere-
sowanych państw, pierwszym: kro-
kiem będzie obecnie zapytanie Nie-
miec, czy gotowe będą wyrazić swą
zgodę. 
Nazwisko ministra Edena wymienia-
ne jest przez różne koła jako nazwi-
sko osoby najbardziej powołanej do
przedstawienia sprawy zamachu
marsylskiego na forum Ligi Naro-
dów.

GENEWA. (Pat). Dziś o godz. 16
pod przewodnictwem delegata por-
tugalskiego Vasconceloosa zebrała
się Rada Ligi Narodów na poufne
posiedzenie, na  którem przyjęto
jednomyślnie wniosek  przewodni-
czącego o wpisanie na porządek
obrad obecnej sesji sprawy apelu:

O godz. 1645!' jugosłowiańskiego. :
rozpoczęło się posiedzenie pu-

| bliczne.

tem w Saarze.
wania, Pozatem dokonano zbrojnego

| napadu na biura partji koniunistycz-
nej w Saarbruecken, w związku z

| sžėm dokonano również szeregu a-
resztowań, Nieznani sprawcy wła-
mali się nocą do biur zarządu górni-
czego w Luisenthal, przyczem skra-
dziono główne akta oraz 25.000 fr.
gotówką. Dochodzenie w toku. W
razie powtórzenia się tego rodzaju
wypadków przewidziane jest wy-
danie przez. komisję rządzącą no-
(wych zarządzeń, aby zapobiec ewen
| tualnemu zaostrzeniu kampanii, pro-
| wadzonej przez zwalczujące się o-
| bozy w zagłębiu Saary.

tyby Węgry, Które nie chciałyby
, zgodzić się na utrwalenie na prze-

celu odnowienie 1/3 członków

nie do zlumnów i udzielił im bło-
gosławieństwa.

Pogłoski o bliskim konsystorza.
RZYM. (KAP). „Giornale d'lta-

lia', opierając się na wiadomościach

—jak twierdzi — z dobreżo źródła,
podaje, że oczekiwać należy zwoła-

|nia konsystorza na pierwsze dnie
stycznia. Ze śmiercią kardynała
Gasparriego brak jest w św. kole-
gjum 17 kardynałów. Nieobsadzone
są stanowiska camerlengo, bibljote-
karza i archiwarjusza Kościoła, nad-
to odczuwa się wielki brak kardyna-
łów kurjalnych.

Potwierdzenia tej wiadomości ze
źródeł _miarodajnych dotychczas
niema.

Podziękowanie.
WARSZAWA. (Pat). Zewzględu

na wielką liczbę depesz i listów

kondolencyjnych z racji zgonu ś p.

kardynała Piotra Gaspari, nadesła-

nych z Polski do Watykanu iRodzi-

ny zmarłego księcia Košciola, i wo-

bec niemożności przesłania odpo-

wiedzi każdemu z osobna, redakcja

Polskiej Katolickiej AgencjiPraso-

wej została upoważniona przez Nun-

cjaturę Apostolską wWarszawieda

złożenia publicznego podzięckowania

wszystkim, którzy dali wyraz swe-

miu współczuciu.

Wiadomości
.

telegraficzne
** Ojciec Święty przyjął na pry”

watnej audjencji ks. biskupa Przeź-

dzieckiego. в

* Na uniwersytecie lyońskim
odbył c'ę obchód 100-lecia wPana
Tadeusza”, zorganizowany  stara-

niem: stowarzyszenia Les amis de la
Pologne.

* Dzienniki angielskie donoszą
o nowym kredycie, jakiego Bank

Angielski udzielić ma Niemcom. Po-

życzka ta udzielona ma być Banko-

wi Rzeszy i wynosić ma 750.000
tuntów szterlingów. 3

** Prezydent Roosevelt wypowie-
dział się na korzyść prawa Bankhe-

 

ada, przewidującego ograniczanie
zbiorów bawełny do 10 miljonów
dol.

** Wybory w Irlandfi, A
е-

natu, przyniosly zwYcięstwo  stron-
alebo rządowemu, które uzyskało
6 nowych miejsc w Sena:ie,

* Agencja Havasa podaje ze
źródeł kompeteninych, że baron
Lersner, który przybył z Londynu
do Paryża jest gosciem «aunbasadora

niemieckiego Kestera. Wizyta jego
ma charakter prywatny.

** Zmarł w Londynie magnat pra”
sowy lord Riddeell.

* Zmarł w Brukseli słynny
badacz polarny baron Gerlach de
Gomery.

** Na Ceylonie szerzy się w za”
straszający sposób epidemja ma-
1агй, Liczba osób, dotkniętychtą

epidemją, w poszczególnych miej-

6cowościach dochodzi do 90 proc.
iudności.

* Na kolei południowo-mańdżur-

skiej zderzyły się dwa pociągi
W katastrofie utraciło życie 12 osób. |

Liczba ciężko rannych jest znaczna. |

Zachodzi podejrzenie, iż pizyczyną
katastrofy był sabotaż.

Strajk adwokatów.
BUKARESZT. (Pat). Rumuńska

izba adwokacka postanowiła przy-

stąpić od środy do strajsu. Powo-

dem tej uchwały jest wprowadzenie

nowych podatków, które godzą | ciąś lat 10 staius quo.

|
|
| PARYŻ. (Pat). W: kołach parla-
menetarnych podkreślają niezwykle

zwłaszcza w adwokatów.

 

Budżet francuski.
"1 wysłuchała 900 mów. Budżet prze-

| widuje deficyt w wysokości —

zywałby w ciągu 10 lat. Dziennik czybkie tempo dyskusji budżetowej, 524.827.461 fr. Ogólna cyfra wpły-

reprezentowana w dodaje, że główną trudnością w doj-| która trwała tyllko 14 dni, podczas| wów wynosi 46.986,316.540 franków, Е
tych kontygentach wojskowych mię-! ściu do skutku takiego projektu by- ktėrych izba osibyta 34 posiedzenia! ogėlne wydatki 47.581.141.001 fr,  
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po konferencji państw
bałtychóch w Tallinie.
Kenferencja Łotwy, Litwy i

Estonji jest już zamnkiętym etapem
w  rezwoju stosunków małych

państw nadbałsychich. P. Lozorajtis,

najruchliwsay minister spr:w zagra-
nicznych z trójki bałtyckiej, wraca
już z podróży do Finlandji 7 orderem

Białej Róży. Pe drodze iozdawał

hojnie w imieniu p. Smetony ordery
Giedymina. Podkreślamy ten szcze-

gół, gdyż Litwa robiła niezwykłe

reweranse pod adresem swych
północnych sąsiadów.  Kowietowała
w sposób może nazbyt widoczny

Estonję i Finlandię.  Lozorajtis za-

wiózł przecież naczelnisowi pań-
stwa w Estonii Piatsowi list odręcz-

ny prezydenta Litwy i order Giedy-

mina z łańcuchami, a.więc odzna-
czenie PY jakiem Litwa roz-

porządza. Taksamoz gałązką oliw-

ną pokoju i prezentami wybrał się

litewski dyplomata do Helsinek.
To wyładowanie komplimentów

i grzeczności, pod adresem Estonji i
Finlandji rządu litewskiego . rzuca

pewne światło na ostatnią konfe-
iencję bałtycką w Tallinie. ®

Litwa spośród trzech państw
bałtyckich jest tymi członkiem, któ-
ry najbardziej zabiega © względy

awych północnych sąsiadów.

Nie wypływa to bynajmniej z mi-
łości do Łotyszów lub Estończyków.
Litwini w cztery oczy nie mają dość

cierpkich dla nich słów. Poza u-
śmiechami ukłonami i dygami pod

adresem Rygi czy Tallina kryje się
strach przed Niemcami. Jeszcze
przecież nie tak dawno Litwa była
zdecydowanym w:ogiem współpracy

z Łotwą i Estonją. Pamiętamy: do-

brze enuncjaeje na ten temat dr.

Zaumiusa. Gdy jednak Hitler za-

przestał wygrywania Litwy  prze-

ciwko Polsce, jak to czyniły po-
przednie rządy niemieckie, i łekce-

ważył zabiegi litewskie «* Berlinie,
Litwini zwrócili się do państw bał-

tyckich wyrażając nagle gotowość

współpracy.
Nic dziwnego więc, że nawróco-

ma Litwa, jak każdy neofita, wyka-
zuje wielką gorliwość i przesadza.

W Rydze i Tallinie zdają sobie:
dobrze sprawę z wartośc: uśmie-

chów litewskich i oceniają jak na-

leży wysiłki dyplomacji kowieńskiej
zaskarbienia sobiz względów u Ło-|

tyszów i Estończyków.
Gdy podejście do spraw bałtyc-

kich Litwy możnaby scharakteryzo-

wać, jako instynktowne szukanie

obrońców i sprzymierzeńców, / sta-
nowisko Łotwy i Estonji jest rze-

czowe, podyktowane względami)

praktycznymi. Ten punk* widzenia
dominował też w obradach konie-
rencji iałlińskiej. Poza „akademic-

kiem potrałttowaniem sprawy  pak-
tu wschodniego i potwierdzeniem
jeszcze raz, iż państwa bałtyckie u-
stosunkowują się do niego życzliwie,

omawiano, jak wiadomo, . tłokowe

występowanie na terenie Ligi Naro-

dów i uproszczenie szerega spraw w
stosunkach wzajemnych.

Bstonja i Łotwa chcą, jak widać,

wyciągnąć jaknajwiększe korzyści

gospodarcze że współpracy wza-
jemnej, gdy Litwa ma na widoku

przedewszystkiem cele. polityczne.
Polityczny też charalkier miała

podróż litewskiego ministra spraw
zagranicznych Lozarajtisa do Fin-
łandji Litwa badała tam możliwo-
ści współpracy Finiandji z państwa-

mi bałtyckiemi i jako nowy czynnik

polityczny w: dotychczasowej współ-
pracy Łotwy, Estonji i Finlandji
chciała złożyć wizytę kurtuazyjną
mad zatoka fłiską. Trzęba pamiętać,

że Fimiandja niechętnie chce -wią-

"zać się poważniejszemi zobowiąza-
niami 2 młedemi państwami bałtyc-
kiemi. Finlandja ma tradycje pew-

" . mej samodzielności i po przez wielki

„ udział Szwedów. w życi: finlandz-
kiem związana -jest raczej z pań-
stwami skandynawskimi.

Nie:apominajmy dalej, że sym-

patje filoniemieckie w Finlandji są

bardzo žywe i Litwa w poszuklwa-

niu sprzymierzeńca w Helsinkach

natknie się na wpływy niemieckie,

które, jak łatwo się domyśleć, nie

. będą popierały współprescy państw

bałtyckich z udziałem Litwy.
Sprzeczne interesy |.tewsko-nie-

mieckie nie pozwolą również Fin-
Jandji na bliższe zainteresowanie się
Ententą Bałtycką. Na jednym tylkc

, punkcie gotowa byłaby Finlandja

podjąć współpracę z Estonją i Łot-

wą, a mianowicie na tle stosunku

do Rosji sowieckiej. Ta sprawa nie

Dokąd ten okręt piynie?
Podczas generalnej dyskusji bud-

tetowej w Sejmie jeden z posłów
opozycyjnych żalił się, że dzisiaj
nikt nie dostanie najlichszej posady
ami pracy, o ile nie zapisze się do
jakiejkolwiek sanacyjnej organizacji.
Odpowiadając temu posłowi przed-
stawiciel BB. p. Miedziński przyznał,
że tak jest i tak być musi, bo jakże-
by wyślądał okręt, którego pół za-
łogi chciałaby jechać do Londynu, a
druga połowa do New-Jorku, cała
załoga musi płynąć w jednym kie-
runku, a wówczas okręt dożedzie do
zamierzonego portu.
Na ławach BB. roziegły się huczne

oklaski, nagradzające mówcę za tak
piękne i przekonywujące porówna-
nie.

Przypominając ten sejmowy in-
cydent, organ ludowców „Piast
(nr. 55) przypatruje się temu okręto-
wi bliżej od strony jego obciążenia i
tak go opisuje:

„Wiezie ten okręt 110 różnych po-
datków — w których zaległości wynoszą

ponad 1 miljard zł. koszta egzekńcyjne w
wysokości przeszło 120 milj. zł, a oto jeden

da nowe podatki w wysokości :
szczególności 10-procentowy dodatek do

datek od cukru itp. a mimo to deficyt na

rza 149.117.900 zł.
Gdy się zważy, że deficyt ten wyniósł:

w r. 1930 61 milj, w 1931 r. 225 milj zł.

w 1932 r. 312 milj., w 1933 r. 337 milj. zł.
w 1934 r. 223 mili. w 1933 r. 337 milj. zł.
w 1934 r. 223 milj, zł. a za rok 1935 — nie

skończy się na 149 milj. ciężar to nielada.

A długi państwowe 4.448 mik. zł.?

Z pożyczki stabilizacyjne! otrzymały

przedsiębiorstwa państwowe około 160 mili"

zł. które miały być zwrócone ale obecnie
zosiały podpisane do kapitału zakładowego

Alarmy woln
Pochłonięty ciężką walką z róż-

nemi organizacjami buržuazyjnemi,
faszystowskiemi,  kapitalisiycznemi

осгу! jednak pewną organizację,
którą tak charakteryzuje: „Dotych-
ozas jednak nie zwróciliśmy nale-

ona tak hałaśliwa, jak mne, pracę
swoją wykazuje (co? pizyp. nasz)
pocichu, w cieniu kościeluej kruchty
i. na plebanji. To Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży (KSM), pod
którem ukrywa się dawne Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP)
najważniejszą dla nas miarą jest jej
masowość, której oprócz „Strzelca”,
7. Н. Р/п nie osiągnęła bodaj że
żadnaanna organizacja proletafjac-
ka, działająca na terenie młodzieży
robotniczej i chłopskiej. Oto KSM.
liczy dzisiaj 223.901 członkow z po-
śród miodzieży robotnicze; (107.427
chłopcówi 110.473 dziewcząt), zaś
wraz z kierownikami K. 5; M, liczy
przeszło 300.000 członków. Ale nie-
tylko ta liczba woła na alarm Za-
straszający jest przedewszystkiem

ków, czyli,.
lat. przeszło czterokrotnie”.

Rzuciwszy kilka  ordynarnych

ze sterników t. j. minister skarbu zapowia-|

milj. zł.,w,

podatków bezpośrednich, dodatkowy po-|

rok najbliższy wyniesie wedlug prelimina-

etc. socjalistyczny „Robotnik prze-,

 

wzrost K. S. М., które jeszcze w ro-|stwo
ku 1925 liczyło tylko 65.564 człon-|werbując

że wzrosło w ciągu 9| obojga do K. S. M i nie kryjąc przed

ŁpraSsy-
czyli wspamiałomyślnie darowane

Deficyt budżetowy ma być załatany

operacją kredytową, projektuje się rentę

wieczystą w wysokości 200 mit. zł. w któ-

zej będą przymusowo uiokowane fundusze

Ubezpieczalni, Powszechn. Zakładu Ub. od

ognia itp."

Dodawszy jeszcze do tych ujem-
nych pozycyj to, że zjedzoną została
już także pożyczka narodowa,
„Piast” stwierdza, że tak obciążony
okręt płynąć może tylko .,w niezna-
ne“. Lzy przystań, do ktorej zdąża
okręt p. Miedzińskiego, będzie bez-
pieczni, — to się jeszcze okaże.

Dlaczego?
W. „Robotniku'w ostatnich cza-

sach stale były kontiskowane arty-
kuły jednego z byiych więźniów

brzeskich, b. posła Liebermana. W
ostatnim numerze „Robotnika” czy-
tamy:

edakcja „Robotnika“  z« робгей-

nictwem swego obrońcy prawnego zwróciła

się do prokuratury Sądu Okręgowego w

Warszawie z prośbą o wyjaśnienie powo-

dów konfiskat artykułów tow, Hermana

Liebermana.
W' odpowiedzi prokurator zakomiiniko-

wał, że w fakcie umieszczania w prasie

artykułów b. więźniów procesu Centrole-

wu', którzy uchylili się od wymiaru spra-

| wiedliwości i opuścili kraj, upairuje cechy
przestępstwa, przewidzianego w art. 170

 
k. k. i z tego względu artykuły te podlegają|

| zajęciu.

Artykuł 170 k. k. brzmi: „Kto publicz-.
| nie rozpowszechnia iałszywe wiadomości,

| mogące wywołać niepokój publiczny, pod-
lega karze aresztu do lat 2 i grzywny”.

° . +

Omawiać tej sprawy w taj chwili z t.

zw. względów, niezależnych od nas, nie

możemy. Z. P, P. $. powróci do niejz try-

| byny sejmowej.

 

PC °
omyślicielskie.
inwektyw pod adresem kgięży, „Ro-
botnik' dochodzi do wniosku, że
„tu nietylko moc samego proboszcza
działa. Za działalnością K S. M, kry-
je się episkopat, który popiera tę
orgamizację w tej oczywiście nadziei,
E powstrzyma miodych robotników

żytej uwagi na jedną z nich. Nie jest| od zaciągnięcia się pod sztandary siedmiu
socjalizmu.

Ale my nie możemy pozwolić, by
te 223 tysiące młodych robotników
tkwiło madal w niewoli klero-fa-

!szyzmu".
Socjalistyczna gazeta mimowoli

dała doskonałe świadectwo kierow-
nikom Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Nie myli się bynajmniej
„Robotnik“ co do enia tej orga-
nizacji, bo istotnie jej zadaniem jest
zagarnąć całą młodzież polską do

| by Chrystusowi, odrywając ją od
sztandaru socjalistycznego — апбу-
chrysta.

| Jedno tylko wymaga faktycznej
poprawki, mianowicie, że Episkopat

j wcale się nie „kryje“ ani za K. S. M.
| ani wśród niego, przeciwnie — Epi-
| skopat i podw.adne mu duchowień-

działa najzupełniej jawnie,
młodych Połaków płci

nimi celów i zadań organizacji.
(KAP).

Aleja Sobieskiego
w Brukseli.

BRUKSELA Pat. W środę odbyła

się w Brukseli uroczystość otwarcia

[alei Jana Sobieskiego. Odsłonięcia

|tablicy orjentaeyjnej dokonał poseł

Rzplitej Jackowski. W uroczystości

wzięli udział przedstawicieie rządu

belgijskiego, władz miejskich, wo)-

skowych, członkowie poselstwa i

konsulatu, przedstawiciele  społe-

czeństwa belgijskiego i liczna ko-

lonja polska. Po akcie odsłonięcia

tablicy przemawiał burmistrz Bru

kseli Adolf Max Aleja Jana Sobies-

kiego jest jedną z największych

arteryj nowej dzielnicy brukselskiej

i prowadzi na wystawę światową,

która będzie otwarta w roku 1935.

Wybory prezydjum Rady  miej-

skiej w: Łodzi ;

wielkiem. zainteresowaniem w  <ca-

tym kraju. Przyczyną tego był wy-

nik wyborów do Rady, dający bez-

względną większość 1adnycn Stron-

nictwu Narodowemu, oraz to, że

trzech z tych radnych przebywa: w

więzieniu. s

Wybory, ak już donosiliśmy

wczoraj, miały się odbyć we wtorek.

Tego dnia przewidziane były dwa

posiedzenia. Pierwsze posiedzenie

rady miało ustalić wysokość uposa-

żenia prezydjum i ilość wiceprezy-

dentów; na drugiem posiedzeniu

miały się odbyć wybory prezydenta,

wiceprezydentów i ławnisów. :

Od samego już rana dobijano się
'o bilety wstępu na galerię, wydano
ich jednak w tym roku tylko kilka-
dziesiąt. Komisarski prezydent Ło-

dzi p. Wojewódzki odmówił wyda-

nia biletów wstępu klubowi radziec-

kiemu Obozu Narodowego, który

dotychczas otrzymywał zawsze pe-

wien kontyngent dla rozdania swoim

zwolennikom. Odmówiono również
biletów wstępu przedstawicielom
prasy warszawskiej.

O godzinie 7,15 p. Wojewódzki
otworzył zebranie, stwierdzając nie-
obecność 10-ciu radnych. Zazna-

|czyć należy, że radni Obozu Naro-
dowego stawili się w kompiecie, z
|tych trzech, którzy od

 
miesięcy przebywają w

| więzieniach Sieradza i Łęczycy. Na
posiedzenie zjawił się nawet radny
Solczyński, który od tygodnia jest
poważnie chory. i

Po otwarciu zebrania przewod-
niczący radzieckiego Klubu Naro-
dowego, p. Podgórski, poprosił o
głos w sprawie uzupełnienia porząd-
ku obiad nagłym wnioskom, w któ-
rym radni narodowcy domagają się,
by wysłano delegację do min. spraw
wewn., któraby interwenjowała w
sprawie uwięzion radnych. Jed-
nocześnie Klub Narodowy wnosi o

wyjaśnienia skutków tej interwen-
cji Wniosek ten wniesiony został
przez Klub Narodowy, a p. Podgór-
ski prosił o głos w cełu uzasadnie-
nia.

P. Wojewódzki nie udzielił głosu
p. Podgórskiemu, oświadczając, że...
wniosek Klubu Narodowego jest
sprzeczny z regulaminem. Mimo te-
50 oświadczenia p. Wiojewódzki po- 
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Zaginięcie sa

HONOLULU. (Pat). Pogłoski o
znalezieniu samołotu Ulma nietylko
nie zostały potwierdzone. ale oka-
zały się tałszywe. Samoioty, które
wysłano po otrzymaniu sygnałów

SOS, dotychczas nie matrałiiy na
dad lotnika. Co do losu Ulma i jego
dwóch towarzyszy panujz wielkie
zaniepokojenie. Od 10 godzin brak
o nich wszelikiej wiadomości.

LONDYN. (Pat). Dzienniki an-
gielskie zamieszczająa o.
tycznego napięcia wiadomości radjo-
we, me od Ulma.

Godz. 11.20. Znajdujemy się na
południe od Honolulu, ale obecnie
zwracamy.
Godz. 11.25. Straciliśmy kierunek

wśród chmur i silnych wiatrów
przeciwnych. Benzyny slarczy na
15 minut.

Godz. 11.30.  Opuszczamy
Uderzyliśmy o wodę.

Godz. 11.58. Osiadłem na wo-
dzie i zawracam lie maszynę
pod wiatr. Przybywajciei zabierzcie
nas, Przypuszczam, że zdołamy u-
trzymać się na powierzchni dwa dni,

ESI TDKDRA JO MOBCE PACZEKRKA

jest narazie aktualna, a więc niea-

ktualne jest zbliżenie Finlandji do
państw bzsłtyckich. Reasumując wy-
niki naradw Tallinie, należy stwier-
dzić, iż dały one pewne konkretne,

praktyczne wyniki, nie posunęły jed-

nak naprzód scementowania polity-

cznego. Najbliższa konferencja ma
się odbyć w kwietniu lub maju.
Zycie pokaże, czy postulaty uchwa-
lone na zjeździe dyplomatów bałe

tyckich 1 i 2: grudnia r, b. dadzą

się. się zreelizować.

molotu Ulma.
Dramatyczne komunikaty radjowe.

i "Natemkomunikat radjowy Ulma.
urywa się. !

18 amerykańskich|: аЫаіусЬ:шіа.'зі
ydropianów wyruszyło na oc.
Pozatem Ulma szuka kaikioiūkdias:
ny statek  pasažerski
Coolidge”, 18 amerykańskich łodzi
podwodnych, trzy amerykańskie
torpedowce, dwa parowce przy-
brzeżne i liczne japońskie statki ry-
backie. Statek „Prezydent Coolid-
ge" przybył już na miejsce, gdzie —
jak przypuszczają — Ulm osiadł na
wodzie, ale żadnych śladów  Ulma
nie znalazł.

 

Ukamienowanie kobiet
BUENOS AIRES. Pat. ——Donoszą

z Meksyku, że w miejscowości Aca-
jete, stanu Puebla, wzburzony tum

córkę, które z ramienia stronnictwa
'akcji socjelistycznej usiłowały zorgne
nizować manifestację na znak soli-
daryzowania się ze stanow'skiem za-
jętem -przez rząd w sprawach reli
gijnych.

Obcinanie warkoczy.
WARSZAWA. Pat. — Wedłu; do-

nlesień z Nankinu, rząd nankiński
przesłał  gubernatorom prowincyj
rozporządzenie, zalecające w termi-
mie 3'dniowym obcięcie" warkoczy
tym osobom, które je dotychczas
jeszcze noszą. To samo rozporzą-
dzenie zakazuje niewiastom - krępo-
wania nóg. :

i i)
Każdy świ. lak—pionie-
oi A orai

uczy anaifpbetę! 

„Prezydent'

ukamienował dwie kobiety, mat<ę i,

Reforma konstytucji w Senacje.
Referent uchwalonego przez Sejm

ji odesianego do Senatu projekiu
zmian konstytucji sen. Rostworow-
ski z BB. opracował już swój reterat

„i w najbliższych dniach odda go do
| druku. miany, proponowane przez
jp. Kostworowskiego poza  usunię-
ciem przepisów, dotyczących elity
są natury czysto kodytikacyjnej.

Ponieważ z okresu 30-dniowego,
jalki przystuguje Senatowi do zapro-
ponowania zmian: w: projekcie sej-
mowym.skonsumowanych zostało już
12 dni, a wznowienie sesji iiczyć się
będzie od 8 b. m., przeto ostateczny
termin, do którego Senat na pełnem
posiedzeniu. zobowiązanyjest swoje
poprawki zgłosić, przypada na 25
rudnia,t. j.wpierwszy dzieńświąt
= Narodzenia. Wobec tego za-

powiedź poprawek nastąpi jeszcze
przed terjami świątecznem.

Posiedzenia : senackiej komisji
konstytucyjnej odbędą się w dn. 11,
13, 14, 15 i 17 b. m, „Na pierwszem
posiedzeniu p. sen. Rostworowski
wygłosi swój: referat, na następnych
posiedzeniach * opinję + swoją wypo-
wiedzą powołanii rzeczoznawcy
prof. Michał Bobrzyński, prof. Wa-
cław Komamicki, prof Stanisław
Starzyński, "prof, Wacław'Makow-
ski, wicemarsz. p. Stanisław Car i
p- Wialery Sławek.

sha

"Reforma rolna.
/ Wykonanie planów reformy rol-

„nej w ciągu r. 1935 obejmuje parce-

prywatn: jak również majątków
państwowych. ie rozparcelo-
„wanychbędzie 121.000 ha 'gruntu.
Większość parcelowanych majątków
przypada na ziemie wschodnie: oraz
na ' województwa poznańskie i po-
morskie, 

 

 

oczekiwane były z.

odroczenie po.iedzenia aż do czasu|

 

OTWARCIE KOŚCIOŁA
0. 0. FRANCISZKANÓW.

Starożytna świątynia Franciszkań:
ska w Wilnie, zamknięta dnia 12

sierpnia 1864 r. ręką zaborezą, zo-
stała otwarta.

Wyniosłe mury świątyni, które
przez 70 lat patrzyły na archiwalne
pomniki niewoli, wypełnią znowu

tłumy wiernych i wzniesie się

w niebo pieśń radosna i dziękczyn-

na: Te Deum Laudamus i odtąd już

rozbrzmiewać będzie Chwała Boża.

Program uroczystości: które się

odbędą w dn. 6, 7, 8 i 9b. m.

W czwartek: o godz. 8-ej rano
JE. ks. Arcypasterz dokona „rekon-

Walka o samorząd w Łodzi
zwolił na odczytanie wniosku na-
giego Bb i.udzielił następnie głosu

socjaliście w sprawie oswiadczenia

poza porządkiem dziennym. Wów-

czas p. Podgórski zażądał stanowczo

poddania pod głosowanie radywnio

sku Klubu Narodowego, .powołując

się na art. 13 p. 5 v 6 regulaminu

obrad rady. miejskiej i
P. Wojewódzki „oświadczył na

to, że wniosku nie. może wsiawić. do
porządku obraxi, poniewaz nosi on

charakter polityczny i przekracza

kompetencje rady miejskiej. Wów-
czas na znak protestu przeciw po-
stępowaniu p. Wojewódzkiego, Kiub
Narodowy opuścił salę posiedzenia.

Pozostał tylko radny Kapczyński,
który „twierdzii, że dalsze obrady
są nieważne ze względu na brak
quorum, Wówczas p, Wojewódzki
zarządził 5-minutową przerwę.

Stanowisko Kiubu Narodowego
było ola  „sanacji” niespodzianką.
Podczas przerwy doniesiono o prze-
biegu zebrania panu wojewodzie. Po
krotkie; chwili p. Wojewódzki zja-
wia się na sali i oznajmia, że > po-
wodu braku quorum pierwsze „cora-
mie nie odbędzie się. Zupowiada
jednocześnie na godzinę 8-ą zebranie
drugie, na którem przystąpić miano
do ów.

O gódzinie 8-ej Klub Narodowy
wraca na sale. Tu jednak nowa nie-
spodzianka. P. Wojewódzki rozpo-
czyna obrady nad drugim punktem
pierwszego posiedzenia. Wówczas
wstaje p. Podgórski i oświadcza, że
Klub Narodowy został widocznie
źle poinformowany, poczem Klub
Narodowy opuszcza zebranie. ° Р.
Wojewodzki ogłosił wobec tego, że
wobec abeencji Klubu Narodowego
zebranie wyborcze odbyć się nie
może.

W! myśl -regulaminu wyborczego
do zarządów miast, następne zebra-
nie wyborcze odbyć się powinno za
7-dni. gna”

 

Rada adwokacka w
Warszawie.

WARSZAWA. Pat. — ,3 b. tn. u-
konstytuowała się rada adwokacka
w Warszawie w odnowionym skła
dzie. Dziekanem wybrany zosta!
Adam Coełmoński, wicedziekanem
Leon Nowodworski.

cyljacji kościoła,
W czwartek, piątek i sobotę:

o godz.: 7ej wieczorem odprawiane
będą nabożeństwa przebłagalne z
wystawieniem - Najśw. Sakramentu
i kazaniami.
W niedzielę: o godz. 945 powi-

tanie JE. ks. Arcypasterza u bram
kościoła. O' godz. 10-ej rano uro-
czysta Suma Pontyfikalna, którą
odprawi JE. ks. Arcybiskup=Metro-
polita. Kazanie wygłosi O. Francisz-
kanin. Ma zakończenie wierni od-
śpiewają: Te Deum Laudamus oraz
„Boże coś Polskę".

Lumbardowanie abligagj +
PozyCzai NarOaOwej.

 

| Podobno.ma być ogłoszony dekret
j w sprawie papierów wartościowych
ji obugacyj, Łekret ten upoiządkuje
obecny stan rzeczy, okreslając u-
prawnienia do wydawania į puszcza-
nia w.obieg wszelkiego rodzaju pa-
pierów wartościowych. Rowniež u-
normowana ma być sprawa sprze-
daży papierów, jakoteż iombardo-
wanią.

Chodzi o stworzenie pewnych
warunków. prawnych, uniemożliwia-
jących sztuczne obniżenie wartości
papierów. W. odniesieniu. do. obliga-
Cyj .Kożyczki Narodowej.powstanie
możliwość lombardowania tych pa-
pierów i.otrzymywania na nie poży-
czek. Jest to posunięcie ważne przez
wzgląd na przepisy, które umožli-
wiają. rolnictwu. pokrywanie. długów
papierami Pożyczki: Narodowej. W.
ten «sposób wierzyciele iolmictwa
mogą otrzymać kiikanaście miljo-
nów złotych. Zlombardowawie tych
papierów ułatwi sytuację.

aefui Ma4asca pisowni
Polska Alkademja umiejętności

rozpisała. ankietę w sprawe reformy
zasad pisowni polskiej, zwracając
się z prośbą o opunję do najpoważ-
niejszych instytucji naukowych w
Rzeczypospolitej. Po zbadaniu ma-
ter,ału, otrzymanego z ankiety, roz-
poczną .się (prawdopodbnie. w. dru-
$iej połowie bież. miesiącaj obrady

W. obradach tych wezmą udział
przedstawiciele« polskiej .Akademji
umiejętności, T-wa naukowego war-
szawskiego i lwowskiego, T-wa
przyjacół nauk w Poznanu i w Wil-
nie, T-wa nauczycieli szkół wyż-
szych, Akademji nauk technicznych,
polskie; Alkademji literatury. Zw.
nauczycielstwa: polskiego, Zw. wy-
dawców książek i czasopism, Zw.

! dziennikarzy polskich oraz ministe-
| rjum: oswiaty.

 
*-| Tematemobradma byćtakie

opracowanie zasad pisowni, aby z
jednej strony ortografja: poiska była
jak najprostsza, zdrugiej — by no-
we zasady. mogły*być jax najdłużej
zasadami obowiązującemi 1 nie wy-
magały po kilku . latach nowej re-

Popierajcie Polską Macie: z
Szkolną.

 

 

` Napad na pocztyljona.
LUBLIN. (Pat). Dziś w nocy do-

konano krwawego napadu na рост-'
tyljona w Szczebrzeszynie. W. chwili
gdy pocztyljon: wiózł pocztę z miasta
aby ją nadać na pociąg, idący ze
wowa do Warszawy, śdy pociąg

twowski wjeżdżał na stację, jakiś
nieznany osobnik, korzystając z

 

, ciemności na peronie, strzelił z tyłu
w głowę do pocztyljona, kładąc go
trupem na miejscu. Zbrodniarz por-
wał worek z pocztą, w której znaj-
„dowało. się między.«innemi- 9.000 zł.
w. gotówce i zbiegi przez nikogo nie-
zatrzymany,

  

SPO RT
Jutro ostatni dzień głosowania.

Jutro wieczorem otwarte już zo-
staną urny konkursu sportowego
„Dziennika Wileńskiego” o miano
najlepszych sportowców wileńskich.
Głosować węc będzie mozna dzisiaj
i jutro.

Te wszystkie kupony, które dru-
kowane były. dotychczas, a-nie wy-l
zyskane przez. głosujących mogą być.

wycięte i po wypełnieniu wrzucone
do umny.

Wczoraj  zaimteresowanie kon-
kursem było rekordowe. Punktem
kulminacyjnym będzie niewątpliwie
dzień jutrzejszy. ać powinni
wszyscy w Redakcji „Dziennika
Wileńskiego", gdzie ustawiona: jest
właśnie urna konkursu.

 

PRZED MECZEM BOKSERSKIM
Z WARSZAWĄ. {

W. sobotę odbędzie się w Wilnie nad-

zwyczaj ciekawe  spotkanie bokserskie
między Wilnem a Warszawą. Mecz odbędzie
się w sali teatru żydowskiego pizy ul. Lud-
wisarskiej 4, początex o godz 12

Składy obu drużyn . są następujące:
musza — Rotboltz względnie Krysik wal-

PP. czyć będzie z Sandlerem,wkoguciej—

Moczko spotka się z Krasnopiorowem, w.
piórkowej — Polus walczyć będzie ze
Szczypiorkiem, w lekkiej — Fabisik spotka
się z Taiką, w półśredniej Janczak walczy
z Matiukowem, w średniej—Ożorek spotka

się z Wojtkiewiczem, w półciężkiej—Do-
roba walczy z.Polikszą, wciężkiej zaś wo-
becrezygnacji Dziureski, Mizerski z Legii
zdobędzie dwa pudkty walkowerem.

Mecz budzi ogromne zacickawienie.
W drużynie warszawskiej na uwagę zasłu-

guja Rotholtz, Moczko, Polus i Ożorek.

ARADEMICY JADĄ DO ZAKOPANEGO.

Grono narciarzy AZS, wileńskiego wy-
jeżdża 18 b. m. do Zakopanego. Kierowni-|
kami wycieczki są inż. J. Grabowskii dr.
W. Stankiewicz, Wilnianie w Zakopanem

zabawią dwa tygodnie. Organizowaćoni
będą najrozmaitsze wycieczki w. pobliskie
„okolice Zakopanego. -Jest- również projekt,
by zorganizować raid z Zakopanego do
Krynicy,

Zapisy przyjmowane ‚ 5а- do.soboty

włącznie, W. sobotę w AZS: odbędzie się
zebranie iniormacyjne. Początek o g. 20.

JAZETESIACY OTRZYMALI ZAPROSZE-
NIE NA ZAWODY DO ST. MORITZ.
- Wileński AZS. otrzymał "aproszenie

do St. Moritz nazawody narc.arskie o mi-
strzostwo akademickie Europy. Zawody
odbędą się w lutym 1935 r.

ZWilna najwięcej szansna wyjazd do
stolicy sportów zimowych mają Lawryno+
wiczówna i Starkiewicz.

Zawodnicy ci powinni solidnie treno-
wać, by móc wyjechać na. tak poważne

| zawody.

ZGUBIONO KRONIKĘ PIŁKARSKĄ.
Zgubiona została-kronika piłkarska

WKS.Smigły.- Kierownictwo -prosi'laska-
wego<znałazcę o”zwrot p, W.schowicze«
wi, ul. Chocimeka 42—6,
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KRONIKA

 

Koło czynnych
koopEraiySieK.

№ istnej powodzi przeróżnych
międzynarodowych zjazdów,

| W kronice kobiecej „Kurjera
| Warszawskiego” z dn. 1.XIL. r. b.|

odby- |
wających się w okresie wasacyjnym, |

przedstawicielki Polski miezawsze
| mogiy brać udział, aczkoiwiek od-
/, powiadające owym obradom. cele re-
alizowane są przez istniejące w na-
szym kraju organizacje kobiece. Ża-
brakio. nas jednak na Międzynarodo-

| wym Kongresie Ligi Kooperatystek,
| który odbywał się w Londynie, dla
| tego, że podobna Liga u nas nie ist-

nieje. lstnieje wprawdzie zrzeszenie
| tego rodzaju na ziemiach panstwa
| poiskiego, ale jest to organizacja ko-
| biet ukraińskich, które dla braku do
| statęcznych jeszcze środków, w 0-

| wym pariamencie kobiecym, też u-
działu nie braiy

Ale nieistmeme Ligi me wyklu-
| cza jeszcze istaienia specjalnych ko-
operatyw kobiecych. Miaslo nasze,

ami jego dalsze nawet regjony po-
chwalic się tem nie mogą, natomiast
„Warszawą i Łódź, a zwiaszcza Ma-
łopolska. mogą być dumne, iż i pod
tym względem przodują reszcie

kraju.
Może się komuś wydawać, że two

rzenie kół czysto kobiecych jest rze-
czą zgoła zbyteczną, wobec istnienia
spółdzielni ogólnych, a jednak kio
się poznaje bliżej z ich działalnością»
musi im przyznać słuszną rację ist-
nienia.

Otóż jako informację, a zarazem
zachętę, aby coś podobueżo powo-
łać do życia w „Wilnie, komunikuje-
my co następuje: Kół polskich Ko-
operatystek na ziemiach polskich
jest 9, liczących przeszło 3UU człon-
kiń. Są to spółdzielnie różnego typu
jak: mieszkaniowa w Warszawie, i
spożywcze jako przeważające.

| Ale nietylko dostarczanie towa-
| rów, czy mieszkań jest jedynym ce-
lem tych kół, Na terenie kół idzie
różnorodna praca zarobkowo-kulto-
ralna. 1 tak: kooperatywa mieszka-
niowa warszawska zorganizowała

| dwie pralnie na swoim terenie, koło
| м Łodzi urządza szereg wykładów
np. z towaroznawstwa, organizuje
kursy kroju i szycia, robót. szydeł-
kowych, gospodarstwa domowego,
zimnego bufetu, urządza zebrania i
herbatki towarzyskie, choinki dla
dzieci, przedstawienia teatralne i
koncerty, przeznaczając dochód na
samolot spółdzielczy, Poza tem two-
rzy koionje wypoczynkowe dla do-

| rosłych członkiń i kolonje letnie dla
dzieci, jeździ na wycieczki i zwiedza
kraj oraz organizacje pokrewne.

Koło w Nowym Sączu urządza
konferencje w sprawach kobiecych,
prowadzi pracownie bielizny i kon-
tekcji damskiej — obrót tej pracowni
wynosii w r. 1933. 3020 zł.

Koło w Sławikowie prenumeruje
dla swych członkin dwa pisma kobie
ce, odbywa co miesąc zebrania z re-
ieratami, prowadzi propagandę kupo
wania towarów firm polskich, urzą-

| dza wycieczki. 5
| Koło w Bolesławiu prowadziło
kursy prania, pieczenia ciasta, pre-
numerowało pisma kobiece, urządza
ło wieczory dyskusyjne i t. d. i t. d,

Z tego treściwego sprawozdania
wynika już w dostatecznej mierze,
jak różnorodną a wysoce peżytecz-
ną działalność prowadzą te zrzesze-
nia gospodarskie kobiece. lleż mo-

| głyby one zdziałać na terenie nasze-
go miasta! Praca charytatywna wy-

a nietylko czasu ale i pieniędzy,
odstręcza więc wiele osób, których
nie stać zwłaszcza na to drugie. W

| wypadku wejścia za członka koope-
„ratywy ma się korzyści materjaine,
uczestnicząc w dywidendzie przed-
siębiorstw a prócz tego korzysta się
kulturalnie, będąc w stałym kontak-
cie z członkami kierowniczymi i da-
jąc własną pracę na rzecz ogółu sto-
warzyszonych.

Jest to sprawa tak ważna, zwła-
szcza w dzisieszych czasach, że pi-

 

| stan rodziny, t. j. gdzie któreś z ro-

 
sząc powyższe słowa jestem przeko-!
nana, iż poruszy ona nasze czytel-
niczki, pobudzi do inicjatywy i stwo
rzy nowe -ogniska  uspoiecznionych.
Polek. M. Godlewska.

Szkoły Matek
* "W: sprawozdaniach z Między-

narodowej Wystawy Kształcenia Go
spodarczego w Berlinie znajdujemy
ciekawy opis szkół matek (Mitters-
śchule), gdzie młode dziewczęta przy
gotowują się się do tego. wzniosłego
posłannictwa. Przeprowadza się tam
zasadę, że niedość urodzić dziecko i
w: zdrowiu wychować jego ciało, ale
do matki należypieczanadwychowa
niem moralnem. Zabawa z matką, jej
pouczanie i opowiadania wywierają
wpływ, trwający przez życie całe.
Dziewczęta więc niemieckie uczą
się zabaw i piosenek _ dziecięcych,
zagadek opowiadsnia baśni, rodzi-
mych podań i legend, tych, które
sprawiają, że dziecko nicznacznie
„wrasta w nastrój. kultury swego na-

| rodu. Matka uboga może dziecko

 

swe wychować równie dobrze, jak
matką zamożna. Wystawa własnie
pokazuje, jakiem skutecznem narzę-

/ dziemi wychowania są zabawki, zro-|
Į bione z bezužytecznych przedmio-

Aiks

 

  

 

ukazał się antykuł „Życie dziecka”
omawiający zgubny wpiyw, jaki na
duszę cziecka wywiera: nienormalny|

dziców opuszcza dom. Przykiady, 0-
brazujące smutne życie dzieci, ©-
puszczonych przez ojca, lub matkę
zączerpnięte są z książki p, t. „Po-
znajmy warunki życia dziecka” pra-
cy zbiorowej sekcji: psychologów
szkolnych I[-wa im. J. Joieyki.. Mó-
wią one o bólach, brakach i skut-
kach, jakie wywiera na kształtowa-
niu się psychiki i umysłu dziecka złe
wychowanie i iaka aimosiera w do-
mu, gdzie „dziecko: wyra.ta spaczo-
ne i rozgoryczone do świata, bo
.„matka iub ojciec, nie zasługuje na
szacun<k",

Dziecko nieraz zostaje obdarte
beziitośnie z największego skarbu,
jakim dla każdego człowieka jest po
jęcie, zawierające się w słowie „mat

ka“.
Dziecko takie od początku swego

życia zasluguje na litość, czuje się sie
rotą, samoinym na świecie.

Większość przykładów, jakie po-
daje praca psychologów szkoinych,
zączerpnięta jest z życia rodzin pra-
cowników fizycznych. !

Wartoby było równie. zwrócić
uwagę i na watuuki rodzinne wśród
inteligencji, gdzie dziesi są na stałe
na skutek rozwodu rodziców, pozba
wione ojca lub matki,

Autorka art. „O życie dziecka”
pisze m.in. „wyrastają z nich bowiem
przewažnie neurastenicy, często buń
czucznie ukrywający wewnętrzny
dramat, ale jednak odczuwając swo-
ją krzywdę dotkliwie. Dzieci takie
z zazdrością pairzą na „rodziny nor-

 

| dzieci, postępy. ps

PRA
DZIECKA.
 

maine'. gdzie dzieci. są wychowywa-i
ne pod kochającem okiem obojga ro-
„dziców. Czasem nawet... nie lubią
bywać u koleżanek czy kolegów,

gdzie spotykają się z.qormalnemi sto
suakami. Udy .podrastają..:przycho-
dzi pewna rezygnacja, ale urąz psy-
chiczny pozostaje i .odbija.się na- ue.
sposobieniu“.

Odpowiednikiem. tego. upośledze-
nia są przeżycia dzieci, klore — ma-
jąc oboje rodziców — mają jednak
„piekło w domu”. O. tasich dzie-
ciach. pisze J. Szollówna w. rozpra-
wie „kotrzeby: najmocniej odczuwa-
ne przez dziecko''..Są to: dzieci ner-
wowe, lękliwe, nieopanowane, czę-
sto wybuchające rozpaczkiwym bun-
tem przeciw warunkom swego ży”
cia. $ą wśród nich takie, którę rzu-
cają się.na. kolana i. „SiĘ 0
śmierć ojca, zakłócającego awantura
mi spokój w. domu. Są takie, które
same myślą o samobójstwie.

Gdy przegląda się tekartki, wo-
iające wielkim „głosem o. krzywdzie
dziecka, a obok nich „odpowiedzi
dzieci rodzin — nawet. ubogich —,
ale o szczęśliwem pożyciu, — na
suwa się znów nieodparcie uwaga,
że dla przyszłości społeczeństw ie" łej krzyż Legii Honorowej.

tyle ważne są postępy techniki, zdo-
DZ jalne cywilizawji,ile— ; i i
aa RÓ. La po PFR przy których pełnią wartę ofice- szłości, tak i przyszłości będą nadalnormalne waru! wania. czło-
wieka, - ile umiejętne traktowanie

ychologiiipeda-
gogji, odpowiedzalność rodziców i
współpraca z niemi pedagogów-spe-
cjalistów.

„Takie będą Rzeczpospolite, ja-
kie ich młodzieży chowanie" — ta
zasada odnosi się zarówno do szkol-
nictwa, jak i do wychowania domo-
wego i do. wpływów zzewnątrz idą-
cych.

CY
| Najszybsza kobieta |

Świata.
| WI katastrofie lotniczej w pobli-
, żu. Goyancourt poniosła śmierć zna-|
ma lotniczka francuska, Helena. Bu-|
cher.

Mimo, iż liczyła zaledwie 26 lat,
była jedną z najbardziej zasłużonych
kobiet w lotnictwie | światowem.|
Karierę lotniczą rozpoczęła pracując!
głównie nad akrobatyką  iotnicząij
szybkością. у |

Helena Bucher bierze pierwszy|
raz ydział w rajdzie do Deanwille w
r. 1927, gdzie koło Never. ulega ka-|
iastrofie, z której cudem wychodzi'
.bez szwanku. W r. 1933 samotnie!
leci do Sajgonu. WBagdaizie defekt
motoru zmusiły ją do zaniechania dal
szej podróży. Po powrocie do Fran-'
cji bije rekord wysokości lotu, na-'
leżący dotychczas do Amerykanki,
osiągając 5.900 metrów. i

Rok 1934 jest szereżiem trium-|
dów. > !

Ostatni sukces przed śmiercią
„osiągnęła w Lizbońie na meetingu'
im. pilota Abren. |

Minister Denaim, oceniając zasiu-|
gi lotniczki przypiął do piersi zmar-!

 
Zwłoki lotniczki zostaiy wysta-

Pałacu Inwalidow w Pary-'| wionew

rowie lotnicy. |

Francuzi nawiedzają licznie zwło-'
ki, składając kwiatyna trumnę naj-
sławniejszej lotniczki.

 

Obstrykcja, złe funkcje trawienia, prze-,

„Franciszka-Józeła*. Pytajcie się lekarzy.

|A AAA

 

 

|
|
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PIELGRZYMKA DO K Ž

Loterja Narodowej
Zwyczajemi dorocznym N. O. K.

urządza w dniach 8 i 9 grud-
nia fantową loierję, z któej dochód nmiedzieię dn. 9-g0śrudnia, wstąpmy |
idzie na prace Narodowej Grganiza-
cji Kobiet. Organizacja ta jakLesė
wszechnie wiadomo, nie posiada zad
nego funduszu, ani też nie ofrzymuje
żadnych zapomóg. Utrzymuje się je-| i nam przyniesie los szczęście, a w, alaporzuconych przez rodziców
dynie ze składek swych członkiń.| każdym razie da moralne zadowole-|ci. Frzytutki, do których przyjmowa-
Głównem źródłem dochodu jest właś
nie loterja fantowa.

Bilety nie są drogie, 50 gr. sztu-,
ka, co drugi bilet wygrywa. Fantyj

 

YMU

Organizacji Kobiet.
zaś są bardzo ładne i rozmaite. Idąc
spacerem w sobotę dn.. 8-go lub w

do ozdobnego kiosku, _mieszczące-

go się przy ul, Mickiewicza 6, obej-. nie jeżdzą samocnody i nięria kaba-

rzeć ianty i nabyć bodaj jeden bilet.
Fortuna kołem się toczy, może więc

nie, że czynnie wzięliśmy udział w
zacnej sprawie.

J. Bohusz.

O pomoc dia nzszych Świątyń kresowych.
W związku z naszem wezwaniem

o pomoc dla ubogich świątyń kato-
lickich, zgłasza się sporo kapłanów,|
przedsiawiając nam potrzeby swoich |
parafji. Ostatnio otrzymałyśmy list
od księdza Jankowskiego z 'miastecz
ka Kurzeńca (8 km. od Wilejki pow.)
z prośbą o zaopatrzenie w następu-
jące przedmioty służące do nabo-
żeństw. 3 komże z krótkiemi 0
wami, kapę czarną i zieloną, ornaty
zielony, czerwony i biały—tudzież
lichtarze, gdyż Kościół mą tylko dre

że Związku
W] ostatnim numerze „Pani Do-

mu' czytamy sprawozdanie z ostat-
niego zebrania
Związku Pań Domu. Znajdujemy tam
dużo nowych i ciekawych poczynań,|
jak np. odznaczanie pracownic do- |
mowych za 5, 10, 15, 20 i 23 iat pra-;
cy w domu członkiń Z. P. D.,, utwo-!
rzenia z odpowiednio pizeszkolo- |

nych członkiń związku kadr pomo-'
cniczych dla pomocy w gespodar-|
stwie najbiedniejszym. Liao 44. p.
zorganizowanie pokazów czynności!
gospodarskich, jak prania, sprząta-
nia, zmywania, mycia i zaopatrywa-
nia okien, a przedewszysikiem ni-
gdzie jeszcze nie praktykowana or- |
ganizacja kursów gotowania łatwych
potraw dla dziewczynek w wieku
lat 9 — 12 — 15; Ważne to jest bar-'
dzo ze względu na obozy harcerskie,
gdzie dziewczęta same -golują i wo-

w Niemczech.
tów, jak: gałganków, korków,-szpu-
lek, pudełek i t. d. 4

Propaganda macierzyństwa na
wystawie miemieckiej jest wprost
„przejaskrawioną, wszędzie widnieją
wizerunki matki z dzieckiem, posągi
macierzyństwa i t, p. Nie mówiąc już
o szkole matek, ale wszystkie szko-
ły gospodarcze pokazują namprace |
uczenic z zakresu pie'ęgnowania
dziecka: wyprawki niemowięce, za- |
stawianie posiłków dla dzieci zdro-
wychi chorych w różnym wieku.

Jedna ze szkół wpadła na pomysł |
ułundowania wędrownej wyprawki,
dla niemowlęcia, wraz ze wszystkie- |
mi niezbędnemi przyboratni, jak: wa
nienka, termometr i t. d. Wypraw-
ka ta wędruje do ubogiej rodziny, w
której urodziło się dziecko i może
być używana w ciągu 3 miesięcy.
Po tym czasie wraca do szkoły, aby
po wydezynfekowaniu i zremontowa
niu służyć znów innej matce. Jakże-
by taka impreza przydała etę u nas!

| cotnie likwidację i

wniane i ołowiane. Parafja niezbyt
liczna, rozproszona. wśród ludności
prawosławnej, sama bardzo uboga,
nadto pochłonięta jest całkowicie

| troską © pokrycie dachu, który częś
ciowo tylko zabezpiecza wnętrze od
deszczu.

Przypominamy. więc. naszym Sz.
Czytelniczkom, że wszelkiędary na
ten cel pobożny .przymowane.są
przez organizację N. O. K. w ręce p.
Bułhakowej, Plac. Orzeszkowej 3,
m. 3, między 3:4 a 4-ą p. p.

góle na obecne. ciężkie .czasy taka:
umiejętną i chętną dziewczynka, w

zarządu głównego niejednym domu może być wielką
pomocą matce.

Następnie znajdujemy krótkie
sprawozdania z od
Polski, wszędz.e widzimy.wiele, ini-
cjatywy i konsćatiyemy rozwój. tej
organizacji takpotrzebnej. w„okre-
sie zmian w organizacji gospodar-
stwa, w jakich tak wiele gospodyń

| się znalazło.

Za przykładem centrali, wszystkie
koła wzięły się energicznie Čo walki
z analiąbetyzmem, głównie wśród
służby domowej.

Szczerze przyklaskując wszystkim
tym pracom, ze smutkiem stwierdzić
musimy, że nasze, Wilno nie figuruje
w żadnych. sprawozdaniach 1 jąkeś-
my się dowiedziały mimo usilnych
starań kilku chętnych członkiń tu-
tejszy oddział Z, P. D. jest w stanie

likwidacji, ©
Trzeba byłoby zadać. sobie pyta-.

nie, dlączego kobietyswileńskie wy-
kazały talk małe zainteresowanie się
temi sprawami? Przecież warunki,w
jakich pracują nasze „Panie domu"
wcale nie są łatwe i nieraz potrze-
bowałybyśmy rady i pomocy,

Rzucam to pytanie i proszę o od-
powiedź w naszej kronice.

Może jednak. okaże się, że znajdą
się osoby. zainteresowane . które ze-
chcą „dopomóci wskrzesic zamiera*'
jącą placówikę. Teraźniejszy. zarząd

na przyszłym
ogólnyni zjeździe, który = się od-
być w kwietniu w Krakowie nie za
braknie delegatki z Wilna. '

J. B.

I AJ)
„Bospoliłe  ruczenie: oświatowe
członków stowarzyszeń Spo-
łecznych usunie hańbęanal-

fabetyzmu!

81— 181. Cena zł. 425. Informacje i zapisy
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ui.Ks.$KOrUpKi 1-a

WAGONS—LITS/, COOK, Mickiewicza 6.

oddziałow z całej!

| że umarło”,

„Dzieci Repubiiki
francusniej.

"WQ Paryżu, przy spokojnej cichej
ulicy bestent-Kocnezeau, po której

retow,jest aom, w kiorym mieści 616

jedyny może na Świecie, przytułek
dzie

ne są poarzutk: są w ka<dym kraju

nigazie jeanak niema takiego, jak

ten przy uiucy beniert Mocnereau.

„Węediug prawa francuskiego, każda

matka ma prawo oddać swe dziecko

do tego przytuiku. Nie potrzebuje ro
bić tego komiecznie sama. Każdy

trancuz, lub cuazoziennec może ją

wyręczyć. Podanie nazwiska rodzi-

sów lub ich adresu jest zbyteczne.

 

 Łasadniczo przyjmuje się dzieci do

l-u miesięcy życia, Mogą być przy-
jęte i starsze, aie. wteay urzędnicy
przytułku, przyymujący dziecko 8-0
Jmiesięczne obowiązani są powiado-,

mmić matkę, że o ile zatrzyma dzie-

£ko,przy sobie. to państwo dopomo-
że jej, przez umieszczenie na pe-
więn czas wspecjalnym „Domu dla
Matek", lub też otrzyma zasiłek pie
niężny. Chodzi bowiem o to, by mat
ki nie wyrzekały się swych dzieci.

Bardzo jednak mało matek za-
trzymuje przy sobie dzieci, Oddając
ie do przytułku wyrzeka się wszel-
kich z niem styczności, nie wolno go
jej odwiedzać. Co najwyżej może co
trzy miesiące zapytać «arią, czy
dziecko żyje, czy umarło? Na co o-
Arzymuje odpowiedź krótką dru-
kowaną „że dziecko zdrowe” lub

Dzieci tu oddane stają się dzieć-
mi Republiki Francuskiej, dostają na
zwiska, a o rodzicach swych nic nie
„wiedzą. Państwo w ten sposób za-
pobiega zabijaniu i znęcaniu się zad

! niemowlętami, Wiadomo powszech-
nie, jak mało dzieci rodzi się we

Francji, chodzi, więco to, by ocalić
te niemowlęta od niechybnej może

Dodać też należy, że metylko u-
bogie kobiety z ludu oddają tu swe
niemowlęta. Przeciwnie badzo czę-
sto przywożą je matki zamożne, któ-
re dla rozmaitych względów nie chcą
„czy. mię mogą wychowywać swego
dziecka. Dzieciom, które wychowuje|
się ma. koszt państwa, dzieje się bar-
dzo dobrze

Do 1 i pół roku zostają w Cen-
trali paryskiej w Antony, gdzie są
pod opieką lekarzy i wykwalifikowa
nych pielęgniarek, Następnie oddaje
się je pod opiekę bezdzietnych ro-
dzin, które za to otrzymiują od pań-
stwa stałe i wysckie zapomogi. W
dalszym też ciągu państwo czuwa
troskliwie nad swemi dziećmi, o ile  się je.od opiekunów.W. r. b. we Fran
cji było wszystkich takich dzieci Re|
ER sto tysięcy. Na ulicę Den-!
ert Rochereau zgłasza się co roku|

ee aelotą tysiącaZACH,czy- |
Ji dziennie 5-ro dzieci przybywa do
przytułku. |

|

sw | Ę w

„SĄ wychowywane niedbale odbiera|Dusze

ze Zlednoczenia |
Słowiańskiego kobiet. |

Oddział warszawski  Zzednocze-

„jugosłowiańskiej wy-
stawy ludowej, która odbędzie się
w dn. 6 b. m. w Warszawię, w „Pa-
žacu Sztuki“ przy ul. Trębackiej 2.

Eksponaty, w dużej ilości nade-
słane przez jugosłowiańskie kobiety,|
stanowią piękne okazy sztulki ludo-

gotowaniem

Wystawa budzi wielkie zaintere-
sowanie, szczególnie w kołach, zaj-
mujących się polską sztuką ludową.

Mi sejmik stanowy Zwiątia Polek
w ameryce

We wrześniu obradowai w De-
troit pod przewodnictwem stanowej;
prezeski, Gibasiewiczowej, sejmik
4£wiązku Polek na stan Michigan, w
którym wzięto udział 122 delegatek.
Na sejmik przybyia również prezes-
ka jeneraina Związku Poiek, Emilja
Napieralska.

Po długich obradach na tematy
organizacyjne III sejmik stanowy
Związku Polek w Ameryce powziął
rezolucję, w której Polki z Ameryki
przesyłają Ojczyżnie uczucia mi-|
łości i uwielbienia dla caiego naro-|
du, zapewniając, iż tak, jak w prze-!

gorliwie pełnić misję przyjaźni mię-
dzy narodem amerykańskim i naro-
dem poiskim.

 

KOBIECEJ.

 

Prawa kobiet
w Estonii.

Jak wiadomo, przed 2 laty wy-

| nia Kotiet pracuje obecnie nad przy szła w Estonji ustawa, na mocy któ-

rej niedozwolone było zajmowanieu-
rzędów państwowych lub kcmunal-
nych przez obcje z małżonków. U-
stawa miaa termin dwuletni. Po wy

gaśnięciu jej w r. bież, nie przedłu-
żono dalej jejmocy działania.

Na UniwaisyvetaCh
węgierskich.

Węgierki, w dużej liczbie studju-
jące filozotję i medycynę mają zam-
knięte dla siebie na wyższych uczel-
niach krajowych prawo i inżynierję.
Węgry nie chcą dopuścić kobiet do

sądownictwa i adwokatury. Równie
„zasadniczo“ traktują kwastję pracy
technicznej kobiet. : "
аЫааЯ КОiais

FILTREM DLA KRWI
JEST WĄTROBA
W wątrobie wytwarza się żołć i spły-

wa do kiszek. у 2 :
Gdy wskutek zastoju żółci tworzą się

w niej osady i zbijają się w twardeśrudki

(piasek żółciowy), $dy na grudkach osia-
dają sole wchodzące normalnie w skład
żółci, — a na nich odkładają się wciąż no-
we osady, — grudki stalę powiększają się,
u w rezultacie powstają kamienie żółciowe.

Kuracja ziołami Cholekinaza H. Nie-

mojewskiego polega na pobudzeniu wątro-
vy do normalnej czynnośći i regulowaniu

przemiany materji. "a.
Skład Główny: Nowy Świat 5. Warsza-

s: tnych br: wyjaśnia-

AE.po a.391942

Z wydawnictw.
mijają przy użyciu naturalnej wody gorzkiej Marja Reuttówna. Maryka — dzie dobrze obcować z tą Babunią,

Powuesć. Nakł. Księgarni Sw. Woj-
ciecha.

Wielce ruchirwa tirma w. Woj-
giecha, zwiaszcza, gdy idzie o wy-
drukowanie jakiej pozytecznej a mo
rainie zdrowej pricy literackiej i w
tegorocznym oxresie $świazakowym
przynos: nam miią w swej zewnętrz-
nej szacie a bogaią w tresc powieść
znanej nam, źwiaszcza na gruncie
Wiieaskim p. Marji Keuttówny, U-
twór jej przezuaczony jako dar
gwiazdkowy dia miodzieży czytać
będą i starsi z dużem zainieresowa-
niem. Dzieje ostatnich lai przedwo-
jennych to okres wzmożonej walki
o poiskość nietylko muasta Wilna,
ale i najdalszych rubieży ziem daw-
nej Rzeczypospolitej. Serce się ści-
ska przy czytaniu tych kart, prze-

peinionych gorącem uczuciem przy-
wiązania do tych prowincyj i ziemi
ziączonych niegdyś z etnograficzną
Foiską drogą Unij dobrowolnych i
bronionej krwią polskiego rycerstwa

na polach Orszy i Kircholmu! ileż
przebija z nich wiary w dziejowe po-
sianmictwo kultury polskiej, zmaga-

jącej się z prusactwem barorów nie-

mieckich i wpiywami wschodu.
Sceną, na której rozgrywa się o-

powieść p. Reutt, to najdalsze już
kresy północno - wschodnie, ziemia
Poiocka granicząca z dawnemi ln-

ilantami, brzegi Dźwiny, zamieszka-
ne przez ludnosć wiejską, nijaką je-

szcze, ale żywiącą większe zaułanie

do katolickiego dworu polskiego, niz

do niemieckich baronów i rosyjskich

isprawników. ak
Jakże się czasy zmieniły dzisiaj, i

jakże może być inaczej, gdyśmy sa-

mi zatracili wiarę w siię naszego

genjuszu narodowego, a prawo
pierworodztwa odstępujemy każde-

mu kto się po nie zgłosi, nie żąda-
jąc wzamian nawet symbolicznej mi-
ski soczewicy. | to dzieje się w cza-
sach, gdy mamy własny aparat pań-
stwowy a za eobą nieprzedawnione
prawo zasługi! ;

Książka p. Reuttówny będzie
dla czytającej młodzieży jedną z kart

przedwojennej historji Narodu tem.
cenniejszą, że opartą na dokumen-

tach branych z życia ludzi istnieją-
cych i rzeczywistych i na własnych

doświadczeniach autorki. Czysta a-

tmosfera, w jaką wprowadza autor-
ka czytelnika, podnosi go bez jego
wiedzy w: wysokie stery uczuć praw
„dziwie wzniosłych i każe mu żało-
wać, że mimo wszystko oddychało
się w tych opisywanych czasach głę
biej i szerzej.

Nie podajemy tu treści utworu,
aby czytelnika tem więcej zacieka-
wić i zachęcić ogół do powiększenia

swych bibliotecznych zbiorów o eg-
zemplarz książki, która nigdy nie
straci na swej wartości a obsługiwać
może szereg polkoień,  kształcąc i
krzepiąc ich uczucia narodowe i spo
leczne.

M. Godlewska.

W. Miłaszewska Dusze Domu
Imionnik. Poznań. Ks. Św. Wojcicha.

Książki Wandy Miłaszewskiej
są znane szerokiemu ogółowi. Pisa-
ne z talentem, nie banalne, mają w
sobie coś kojącego, są bardzo miłe.

Domu,świeżo wydana powieść
zaliczoną być winna do najmilszych.
Autorka w przedmowie zaznacza że
nie jest to ani powieść, ani też zbiór
NA, z apiea to onie.
śmieliłabym: się iedzieć, že to

są „Wopominki“ ad co odeszli, a
może i tych, którzy jeszcze się ko-
łaczą po świecie. Fantazji tu niema
żadnej, a tembardziej sensacji nie,
znajdzie czytelnik, alę jakże mu bę-|

 

|jak pokocha Dziadzia, tę DuszęDo-
mau, i czcić go. będzie za jego ostatnią
modlitwę. Giną już dwory, finą i du
że lipowe aleje, pó których może je-
szcze kroczą duchy naszych Dzia-
dów, szepcząc swe pacierze, dobrze
więc że Sz. Autorka wywołała jednę
taką postać.
A ten stary bosy pastuch, Huter

ski, jakiż on znany i miły! Pasał swe
krowy przez sto lat bez mała. Znał

je wszystkie i ie, które w dawnych
latach wyganiał w pole i te ż ostat-
mich lat. Troskał się serdecznie o
każdą. One go również znały i słu-
chały. Gwarzyli po swojemu. A gdy
byk Tuzik zabił starego pastucha,
to jeszcze go nie pochowano, gdy sta
do jego pozbawione czujnej opieki,
o mało całe nie zginęło, nie stało
bowiem tego, który zwykł był o so
bie mówić: ,„Jak Bóg jest nad ludźmi
tak ja jestem nad krowami. |

Nie podobno opisywać tu każdej
opowieści. Wszystkie są miłe i zaj-
mujące, dlatego pastp poleca-

nasz czytelniczi ‚

są 2 M. Reutt.
Ballady Bohaterskie. Kazimiera liła-

kowiczówna. Lwów. Wydawnictwo zakładu

Narodowego im. Ossolińskich r. 1934:

Do bogatego dorobku lau:carki wiied-

skiej, przybył nowy tom poezj. Są w nim

zawarte piękne w formie i treś:: „Bal'ady

bohaterskie, których poczet rczpoczynają

mówiące nam o młodzieńczym królu-boka-

terze: Władysławie Warneńcz,ku, następ-

nie „Żałosne pieśni” o Barbarzy i Auguście,

jedne głęboko liryczne, inne jak wiersz

p. t „Piotrków 1548“ siln+ jak  spiż,

Ballady o Stelanie Czarneckim,  Żeli-

gowskim i wiersze Belwedersk e, z których

niejedną już czytała w Wilnie poetka na

środach literackich. Nastpęnie niemniej

piękne i może bardziej wzrusz jące „Balla-

dy Zwyczajne”, mówiące o szazej doli sza-

rych ludzi, żyjących w naszem pobliżu, do

których dusz nie zaglądamy niżdy, nie od-

czuwamy ich radości, potrzeb i ciężkiej

nieraz niedoli.

Piękne naogół są poezie  llłakowi-

czówny, ale niestety, tak jak i utwory in-

nych naszych poetów, mało znane szero-

kiemu ogółowi. Czyżby zamiłowanie do

poezji wygasło w duszach wszoiczesnych?

Szyż zjadaczami jedynie chleba jesteśmy?

Sporty, biegi, rzuty i wyścigi zajmują nas

iędynie, Czemuż rie naśladujemy dawnych
sportowców, jakiemi byli starożytni Grecy,

którzy Ćwicząc się fizycznie, urządzając bie

gi i igrzyska, nie zapominali i o duchowej

kulturze. M.R.
PIELĘGNIARKA POLSKA.  Stow.pie-

lęgniarek zawodowych  stworryio sobie
czasopismo, stojące na poziomie  wy-

magań wydawniczych. Poruszine w niem
są nietylko ściśle zawodowe zagadnienia,

lecz i tematy, związane z pielęgniarstwem

w szerszym zakresie, a pozatem — Za*
mieszczape są liczne informacje« kraju i
swiata.

„PANI DOMU*
W grudniowym numerze tego pisma,

każda pani domu i matka znajdzie pomoc
i radę w kłopotach przedświątecznych. Ar-
tykuł „Kolendy“ wskazuje najpiękniejsze
utwory i zbiory kolend, a wskszówki te
przydadzą się w każdym inteligentnym do-
mu polskim, ;

Pięknie ilustrowany artyku! p .t. „Ką*

cik pani domu“ nasunie pomysł, jak urzą-

dzić w swoim domu specjalny kąt dla sie-
bie. gdzie można pracować i odpoczywać
należycie. Również oryginalne modele su-
kien i projekty łatwych, praktycznych po-
darków będą pomocą wielu paniom.

Artykuły 0 sezonowych produktach

imak, miód, kapustaj, projekty wieczerzy
wigilijnej, obiady, kolacje, i przepisy — sta-
nowią dział kulinarny numeru. Wreszcie z
cyklu prawniczego omówiono sto*unek ma-
jątkowy małżonków w razie rorwoda  



KRONIKA.
Sprawa eksportu drze

Zrzeszenie Związków właścicieli

lasów з Związki drzewne w porozu-

mieniu z Dyrekcją lasów państwo-

wych zfożyły miemorjał do władz

skarbowych w sprawie konieczności

przedłużenia taryf aneksowych, o-

bowiązujących do dnia 30.XI rb. na

okres 1934/35. Memorjał, wskazują-

cy na znaczne pogorszenie się sytu-

acji na międzynarodowym rynku

drzewnym, uzasadniał postulaty, wy
sunięte przez gospodarkę  drzewną

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

W dzielnicach wschodnich: Po-

chmiurno i opady śnieżne. Nocą u-

miarkowany, dniem lekki mróz.

Umiarkowane i porywiste wiatry Z

kierunków wschodnich.

WI pozostałych dzielnicach: Po-

chmurno, mglisto i miejscami opad.

Chłodniej. Słabe lub umiarkowane

wiatry. z kierunków południowych.

LYZURY APTEK:

Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:

Sukc, August>wskiego — ul. Kijowska
— ul. Nie-Nr. 2 (telef 16-31, Frumkina

miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-

go — ul. Katwary:ska Nr. 31, Wysockie-

go'— ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na «rzodmieśc ach, prócz Śnipiszak.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Adoracja. Zarząd Katolickie-

go Stowarzyszenia Kobiet podaje
do wiadomości swych c:łonków, że

7 b. m. jako w pierwszy piątek

miesiąca odbędzie się adoracja Prze-

najświętszegołSakramentu w kaplicy

Serca Eucharystycznego (Mickiewi-

cza 19—2) od godz. 4i pół do

71 pół w. — zakończona błogosła-

wieństwem Przenajświętszym Sakra-

mentem.
; — Sodalicja Marjańska A-czek

U.S.B. w Wiinie. W piątek o g. 19

odbędzie się adoracja Przenajśw.

Sakramentu w kaplicy S.$. Urszula-

nek—Skopówka 4.

fs. — Roraty pracowników Wileń-

skiego Banku Ziemskiego, Banku

Polskiego, Państwowego Banku Rol-

nego i Wileńskiego Prywatnego Ban-

ku Handlowego odbędą się w sobo-

tę 8 grudnia r. b. o godz. Bej rano

w kościele św. Jerzego, oraz w po-

niedziałek 10 grudnia r. b. o godz.
7 rano w tymże kościele udbędzie

się nabożeństwo żałobne z egzekwi-

jami za dusze zmarłych pracowni-

ków i członków ich rodzin.

 

zy

wnego z Wileńszczyzny
w Polsce. Memorjał wskazywał: na

osłabienie użycia drewna w głów-

nych ośrodkach odbiorczych, przez

co zapasy drewna urosły do roz-

miarów, ciążących na rynku we-

wnętrznym.

Władze kolejowe, biorąc pod u-

wagę motywy, wysunięte wprzedło-

żonym memorjale postanowiły  ta-

ryf aneksowych nie cofnąć i taryfy
te utrzymać do 31 grudnia 1935 r.

———

URZĘDOWE.
— Prezes izby okręgowej kon

troll państwa w Wilnie, p. Zenon
Mikulski wyjechał do Warszawy
w sprawach służbowych. Zastępstwo

powierzono naczelnikowi wydziału,

p. Witoldowi Rusieckiemu
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,;
— Z Uniwersytetu. Dziś o godz.

13-ej w Auli Kolumnowej Ūniwer-

sytetu odbędzie się promocja na
doktora medycyny lekarza Edwarda
Wyganowskiego. Wstęp wolny.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE..
— Kary administracyjne. Sta-

rosta grodzki w trybie administra-
cyjnym skazał na zł. 50 grzywny
z zamianą na 10 dni aresztu Bejlę
Biniuńską, właścicielkę sklepu owo-
cowego przy ul. Mickiewicza 11, za
handel w godzinach zakazanych.
Równocześnie skazanych zostało
kilka osób na wysokie grzywny za
wprowadzenie w obieg niestemplo-
wanego mięsa i za „radjopajęczar-

stwo“.
Jeden z klijentów fryzjera Dawi-

da Gielfanda, przy ul. K-Iwaryjskiej

4, zawezwał policjanta celem spisa-

nia protokułu za używanie brudnej
serwetki. W wyniku sporządzonego

protokułu starosta grodzki skazał
Gielfanda na 20 zł. grzywny z za-
mianą na 5 dni aresztu.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.,
— А jednak wciąż, się ilkwi

dują warsztaty pracy Według da-
nych w ub. miesiącu w Wilnie ule-
gło likwidacji 19 warsztatów pracy,
zakładów handlowych i przemysło-
wych. Liczba ta jest jedną z naj-
mniejszych ze wszystkich miesięcy
r. b, gdyż jak się okazuje w po-
czątkach r. b. w Wilnie likwidowało
się po 30,40 i więcej zakładów pra-

z

(Polska nad rodakami na obczy-
Znie“ zwraca się do czytelników

__BZIENNIE MILENSKI ">

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wydział I T-wa Przyjaciół

Nauk. W piątek o godz. 18-ej w. lo-

kalu Seminarjum  Polonistycznego

(Zamkowa 11) odbędzie się nauko-

we posiedzenie. Na porządku dzien:

nym referat prof. J. Otrębskiego:

Sprawa nowej pisowni. Goście mile

widziani.
Stowarzyszenie „Opieka

z prośbą o składanie ofiar w po:

staci książek dla emigrantów na

„Gwiazdkę*. Zostaną one wysłanę

do szkół polskich, bibljotek i szpi-

tali zagranicę. Składać je można

w „Dzienniku Wileńskim" — Mosto-

wa 1, oraz w mieszkaniach Zygmun-

towska 18—3, lub Suwelska 7 m. 1.,

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Konferencja piekarzy. W

związku ż zatargiem między robot-

nikami piekarskimi a właścicielami

zakładów piekarskich, w najbliższym

czasie odbędzie się wspólna konfe-

rencja zainteresowanych stron, na

której poczynione zostaną starania

likwidacji zatargu na drodze polu-

bownej.
m——————— L:K

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Ostatnie

przedstawienie „Hamleta”. Dziś o g. 8 w.

ostatnie wieczorowe widowisko, arcydzieła

literatury dramatycznej, „Hamleta” W.

Szekspisa, w wykonaniu całego zespołu 2

dyr. M. Szpakiewiczem w roli glównej. De-

koracje W. Makojnika.

Jutro o g, 8 wiecz. „Kwierista droga”.

—Jutrzejsza premjera „Kwiecista dro-

ga“ Katajewa — jutrzejsza: premiera Teatru

na Pohulance — przychodzi do Wilna po-|

przedzona rozgłosem jednego z najwię-

kszych powodzeń teatru Moskwy, Lenin-

gradu, Charkowa 1 in. Bohaterem komedji

jest nowy na scenie typ prelegenta radjo-

wego. Należy zaznaczyć, że utwo” ten od-

znaczony został Il-gą nagrodą na konkursie

dramatycznym w Moskwie. Jedną z glėw-

nych sił odtworzy świetna artystka St. Ma- |

zarekėwna,

— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziś po

cenach zniżonych barwna, stylowe dporatka:|

Falla „Madame Pompadour z J. Kulczycką

w roli tytułowej. Ceny zniżone |

— „Ptasznik z Tyrolu“ po cenach pro-

pagandowych w „Lutni“, Jutro wartościo-|

wa op. Zellera „Ptasznik z Tyrolu" zwy|

stępem Janiny Kulczyckiej, Piękna ta ope-|

retka po piątkowem przedstawieniu, zej-

dzie na dłuższy czas z reper'uaru. Ceny

propagandowe. : 3

— Wileński Teatr Objazdowy gra dziś
w Nieświeżu „Dzień bez kłamstwa”, jutro—

 
I  cy i przedsiębiorstw handl. przem.
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w. Horodzieju.

DZIS REWELACYJNA PREMJERA. FENOMENALNY SPIEWAK — NAJWIĘKSZY TENOR SWIATA

| Słuchowisko:

Z KRAJU.
wstrzymanie robót drogowych.

Z dniem 15 bm. w powiatach wo-

jewództwa

wstrzymiane wszystkie roboty dro-

Płonący samochód na drodze.
Samochód ciężarowy, należący

do tartaku drewnickiego,na drodze

między miejscowościami Tomasze-

wicze a Wisłok uległ wypadkowi.

Mianowicie kierowca samochodu

skutkiem zepsucia się xierownicy

Zatrzymanie bandy cyganów.
Bandę cyganów w ilości 11 osób

zatrzymano z trzema wozami w po-

bliżu Michorowszczyzny Cyganie

w pow. mołodeczańskim oraz woło-

żyńskin. skradli kilka komi i krowę
ludności. wiejskiej.

Wiiki w pow. Słonimskim.

 

SŁONIM. (Pat). Z terenu powia-

tu wołkowyskiego donoszą, że w

gminach zelwiańskiej i międzyrzec-|

kiej, w lasach sapieżyńskich i rządo-

wych ukazały sięw większej. ilości

wilki, które czynią rolnikom znacz-

ne szkody. We wsi Dziergiela wilki

porwały jakoby w ciągu jednego

dnia 20 owiec.

 

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 6 grudnia 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka, Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan

domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Копс. rekl.

1.55: Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hej-

nai. 12.03: Wiad, meteor. 12,10. „Na święte

go Mikołaja” — obrazek dla dzieci. 12.30:

Poranek szkolny. 135%). Dzien. poł. 13,05:

Z rynku pracy. 13.10: d. c. poranku. 15.30:

Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc, pw. 15.45:

Muzyka operetkowa (płyty). 16.15; J. Hayda

Koncert na obój z fortep. W wyk. A. Bzajt-

mana. 16.45: Lekcja francuskiego. 17.00:
„Arais” — p-$ Verneuilla.

17.50: Skrzynka pocztowa Nr. 339. 18.00:

Koncert erkl. 18.05: Litewski odczyt gospo

darczy. 18.15: Recital fortepianowy, 18.45:

„Co czytać” — szkic liter. L. Piwońskiego.

19.00: Koncert kameralny. 19.30: Muzyka

popularna (płyty). 19.45: Program napiątek.

19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil, wiad. sport

20.05: Muzyka lekka, 20.45: Dzien. wiecz.

20.55: „Jak pracujemy w Polsce”. 2100:

Koncert muzyki fińskiej. 21.45: „Krytyka

wiedzy” — odczył wyśł. prof. Т.Kotarbiń-

ski. 22.00: „W świetle rampy” — nowości

teatr. omówi Z. Falkowski. 22.15: Lekcja

tańca. 22.35: Muzyka taneczna, 22.45: konc

rekl,.23.00: Wiad, meteor. 23.05: d. c. mu-

zyki tanecznej. 4

  

"Oszczedna gospodyni

wileńskiego zostaną |

 

* kupuje mydło i wszelkie dodatki de

'gowe przy budowie szos, drug itp.
Wznowienie tych prac nastąpi na

wiosnę.

wjechai na słup i spowodował wy-
| puch zbiornika benzyny. W, jednej
| chwili samochód stanął w  płomie-
niach. Mimo akcji ratunkowej cały
samochód spłonął. Szofer wyszedł z
nieznacznemi pokaleczeniami.

! W. wozach cygańskich znalezio-
no kilka sztuk zabitego drobiu i trzy
świnie, pochodzące z, kradzieży.

Dwóch cyganów niejakiego Łu-
czykai Miesiejewicza ścigały listy
gończe za liczne kradzieże.

KRONIKA POLICYJNA.

— Ciężko ranny w porachunkach 0s0-

bistych. Wczoraj rano władze bezpieczeń-

jstwa publicznego zostały zaaiarmowane

j wiadomością o dokonanem zabojstwie przy

ul. Lwowskiej 11. Gdy na miejscu zjawiły

się władze policyjne stwierdzono, iż па

środku podwórka w kałuży krwi leży ja-

kiś mężczyzna z ciężką raną w okolicach

brzucha. W wyniku dochodz:nia zdołano

ustalić tcżsamość zranionego, którym się

okazał  e'ektromonter Jan  Jabłkiewicz

(Wiłkomierska 53) i że został on w kłótni

zraniony siekierą przez dozorcę domu nr.

11 trzy ul. Lwowskiej Jana Wipalisa.

Ciężko rannego Jabłkiewicza  skiero-

wano do szpitala św, Jakóba, zaś Wipalisa

aresztowano i osadzono w areszcie Cen-

iralnym do dyspozycji władz śledczo-sądo-

wych.

— Napad na ulicy Ponarskiej. Na ulicy
Ponarskiej koło składów kolejowych na

przejeżdżającego handlarza Jana Stankie-

wicza z Trok napadło kilku łobuzów, któ-

rzy ściąśnęli go z wozu, a następnie skradli '

worek mąki.

 
— Harce pijanego dorozkarza, Na

ul. Subocz pijany dorożkarz, którego
nazwiska nieustalono, jadąc szybko|
spowodował wywrócenie  dorożki
do rynsztoka wraz z pasażerem|
Aleksandrem  Targońskim - (Żelazna
Chatka 23), który padając na bruk|
rozbił sobie głowę i zwicimął rękę.|
Dorożkarz, pozostawił nieprzytom-
nego pasażera na ulicy a sam zbiegł.
Rannego Targońskiego skierowano |
do szpitala Sawicz.

 
'"Radjood-
biornik -

—

— Zemsta porzuconej. Wczoraj do

jednego z zakładów fryzjersk'ch przy ul.

Niemieckiej wpadła niejaka Stanislawa

Wołodkówna (Majowa 35), która poczęła

demolować urządzenie fryzjerni, a gdy jej

przeszkodzono i wypchnięto na ulicę, po-

częła pięściami wybijać szyby w oknach,

ciężko kalecząc sobie ręce.

Powodem tej awantury był jeden z

fryzjerów, który utrzymywał bliższe stosun-

ki z: Wołodkówną, a następnie po roku ją

porzucił.

Wołodkównę skierowano do pogotowia

ratunkowego.

— „Miły współlokator. Krole Teodor

(Zarżeczna 6) doniósł policji, iż wspólnie z

nim mieszkający Śliwiński Jan skradł mu

81 zł. w gotówce, parę pantofli męskich,

ubranie i walizkę, poczem zbieg! w niewia-

domym kierunku:

WYPADKI
— Wypadek ta pržeježdzie kolejowym,

Wiezoraj o godz, 7 wiecz. na przeježdzie

kolejowym w pobliżu Wilczej Łapy pociąg

osobowy najechał na iurmańkę chłopską,

którą rozbił, przyczem znajdujece się w

niej 3 osoby wyrzucone zostały ńa ziemię

i zostały pokaleczone. Pierwszej pomocy

rannym udzielono ze szpitala na Wilczej

Łapie.

— Zmarło dziecko z ciężkiego oparze-

nia ciała. Gryganiec Bronisław (Chmielna

10) zameldował w policji, iż bratanica jego,

Gryganiec Jadwiga, lat 9, podczas zabawy

przy rozpalonym piecu doznała ciężkiego

poparzenia ciała, wskutek czego zmarła.

— Zaginięła służąca. Służąca p. L Ма-

karcwej 24 letnia Katarzyna Czardykówna

Wileńska 26) zaginęła w tajemniczy spo-

sóbł
Za »aginioną wszczęto poszukiwania.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Carltasu“.

 

_6lełd a.
WARSZAWA. (Pat). Dewizy. Beigja.

12405 — 124.36 — 123,74 Berlin 212.80 —
21380 — 211.80. Gdańsk 172.85 — 173.28 —

| 172.42. Holandja 358.50 — 35940 — 357 60.
Londyn 26.16 — 26,29 — 26.03. Nowy York
kabel 5.303 — 5.333/s — 5.273, Oslo 131.60
— 132.25 — 130.95. Paryż 34.94 — 35,02 —
34.84. Stokholm 135.05 — 135,70 — 134,40.
Szwajcaria 171.90 — 172.33 — 171.47. Wło-
chy 45.24 — 45.36 — 45.12. Tend. niejed-
nolita.

Papier, proc.: Pożyczka inwest, 115.50.
Konwers. 64.65. Dolarowa 72.75. Stabiliz.
68.75 — 68.50 — 68.63 — 69.00 68.75.
(drobne). 41/2 proc, ziemskie 52 —- 52.25.

Akcje: Bank Polski 94.50 — 94.75 —
£4.50. Węgiel 13.75 — 13.50. Ostrowiec
serja B 13—13.0 Starachowice ' 1312.90.
tend. niejednolita, :

czy to oznacza, #е оп| @
sig we mnie koche?| fa
— Może być. A

może mal drogą
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Józef
wnajaowszem, ge i e Ś ra
przepięknem
areydziele

nowsze dodatki.

HELIOS| N
REWIAFE

Wielki podwójny program. Największy ak-

Dziś w dwóch kinach: w

A
W roli tyt.

Сtor, najlepszy reżyser. najweselszy człowiek

w najlepszej komedji wszyst- «$
kich czasów p. t:

2) Po raz pierwszy w Wilnie
wersja dźwiękowa epokowy
monumentalny film p. t.:

w roli

kinie „ROXY“

Schmidt
ZDOBYWA

aparaturze dźwiękowej odznaczające| się precyzją I doskonałością.

Początek punktualnie: 4, 6, 8,10 I 10,20 wiecz.

DZIS. Największe arcydzieło filmowe 1934—35 r.

genjalna ROSJANKA
słynna gwiazda ekranów sowiecxich

Seanse: 4, 6, 8 I 10,15.

WIATŁA WIELKIEGO MIASTA»

„Królowa Niewolników*
gi. MARJA CORDA. Dla młodzieży dozwolone. |

CASINO"

* 1 1
Największą ZERA |
jest słuchać Schmidta

SWIAT. tembardziej-na naszej
Nadprogram urozmaicony: naj-
Bilety honorowe niaważne.

Ludwisarska 12 (róg Talaiskiej).

cudnych zapachów,
 

prania w polskim składzie aptecznym

fari, WŁADYSŁAWA TRUB'ŁŁY

Taraże woda kolońska na ważę 78 prze

 

1 ь
lampowy

kupię na wieś dc
świetlicy. — Oferty 2
podaniem ceny złożyć
do „Dz. Wil." pod
„Swietlica*. 324

 

 w-g nieśmiert. powieści

ANNA STEN.

„WYCIECZKA INŻYNIERÓW”

ział mogą brać wszyscy
18.XII-1934 — 15.1.-1935.

OR BIS>.Mieklewicza 20“ tel! 882.
— SKA

a

eszkania ]
i pokoje |

POKÓJ frontowy z
asmo-
e z używalności
kuchni do | aafęcie:
Wilkomierska 3 m. 11

Balkon 25 gr

HARLIE CHAPLIN

 

 
dia „A. H.“

 

 

 

“kliny, Syrii, Egipto, Tarcji, Grecji, Ramunji

mieszkania 4—5 pok.
w centrum z wygoda-
mi, 1 lub 2-gie piętro
Oferty do „Dz. Wii.*

312

płaszez karakułowy w
dobrym stanie. Podać
adres | cenę do „Dz
Wil.” dla „M. R."

 

OSOBA inteligentna,
wykształcona, lat śre-
dnich, sumienna, ener
czna, szuka jakiej-
olwiek pracy: biuro-

wej, lektorki, do dzie:
Gi, wyręczenia pani
domu, ewentualnie
rzyjmie każdą zao-
arowaną pracę z

wdzięcznością.  Micj-
scowość obojętna. O-
ferty do Administracji
„Dzien. Wileūsk.“ pod
„Wdzieczna“ lub Por-
towa 3—10 osobišcie.

gr—2

 

323

domek o 3 do 5 mie:
szkaniach z ogród-
kiem warzywnym |
młodym sadem. ©ter-

 

 
: Największy film sezonu 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżyserski CECIL B. DE MILLE p.t: : upno "A do; „Dz Wil." pod

66 Do wynajęcia i I sprzedaż ||" 32
: oo świeżo :

х
$ vdremontuwane, 510-

| reczne, suche, za
й | "ieiti wygodami| |

: ž Dzieje, któ przy ul.  Artyleryj- interes handlowy do

ję”ss Claudette Colbert i Józef Schildkraut. Tais |» Nr. 8 (blisko tuczone klio zł. 1,35 brze GARALAJNCO -

światem. Rzym 1 Egipt wskrzeszone w modę ais Monumentalny film,z dziejów upadku masce WMS poleca W SWE

starožytnošal.
Ža „Bz. o

padza. wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betty;Boop wIgrotesce wskaże. sA Twiedryński dla „handlowca“. gi

rysunkowej oraz Pat.
Wileńska 36

Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 i 10,15. aARARRh tel.12:24. BERR6R

 

*

D. G. WODEHOUSE. 46)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego |

WITOLDA DOLINSKIEGO.

— Cyntja mogłaby to zrobić! — Cyntja, która była zawsze najde-

jikatniejszem svworzen:em.

— Zapewne w szkole?

— Tak.
— ВуЮ to prawdopodobnie w czasach — rzekł Psmith — zanim

zaczęła się upijać. *

— Upijač?
Psmith poczuł się lepiej.

wszystko to byo może nieco za brutalne w

Cyntji, lecz opanował tę niemęską słabość. Należało, aby Centja cierpia-

ła w dobre; sp: awie. Zaczął wiaśnie okrywać w oczach Ewy brzask aniel-

skiej litości, litość zaś jest to uczucie uznane przez wszystkie powagi za

najcenniejsze ze wszystkich jakie strarający się może obudzić w pannie.

— Upuata się! — powtórzyła z dreszczem Ewa.

— Mieszkaliśmy w jednej z suchych prowincyj Kanady i to właś-

nie, jak to często się zdarza, spowodowało nieszczęście. Od chwili gdy

zaczęła w domu pędzić alkohoi, upadek jej był szybki. Pod działaniem

domowej wódki szalała po całym mieszkaniu jak niszczycielski cyklon...

Strasznie mi pizykro mówić to o dawnej przyjaciółce pani — rzekł

Psmith głosem niskim i drgającym. — Nie zwierzyłbyłmi się z teżo nikomu,

prócz pani, Wszyscy p! zypuszczają, oczywiście, że ja ponoszę całą winę

zerwania. Fostarałem się o to. Mało dbam 6 opinję świata. Lecz z pamią |

sprawa jesi imna, Nie chciałbym, aby pani źle o mnie myślała, Niełatwo |

Przemknęła mu przez głowę myśl, że

stosunku do  mseobecnej  

zaa TT — = ALEKSANDER Z! "W Z RE Rze

-
Drukarnia A, Zwieczyśskiego,Mlino, Mostowa Nr. 1. 

 

zaprzyjaźniłem się z lucźmi — jestem człowiekiem samotnym — lecz od
chwili naszego poznania zdaje mi się, że powinniśmy zawrzeć przyjaźń.

Ewa wyciągnęła impulsywnie rękę. !
— Aiež oczywišcie!
Psmilh schwycit jej dł

wiąc, bylo potrzeba. M
— Dziekuję pani — rzekł, — Dziękują i.
Skierowai dziób łodzi ku brzegowi zabić wolno wiosiować

i — Qierp.ałem — powiedziałzpoważą — lecz zapomnę. jeśli pani
zechce olfiarorwać mi swą przyjaźń. ; :

Poszii w inilcżeniu ściżką, wijącą się w górę ku zamkowi.

$ 6.

; (W. pięć minut później do pokoju Psmitha, siedzącego z papierosem
i spoglądającego w rozmarzeniu na odległe pagórki, wszed pan Fryderyk
Threepwooi i zamknąwszy drzwi za sobą, podbiegł da łóżka, wydając
głęboki i nieharmonijny jęk. Psmith, wyrwany w tak szorstki sposób z

oń i trzymał znacznie dłużej niż, ściśle mó-

- m.

przyjemnych marzeń, odwrócił się i spojrzał z niechęcią na przygnębione-
go młodzieńca. )

— W. każdej innej chwili, kolego Threepwood — rzekł uprzejmie— |
iecz stanowczo tylko nie teraz, Nie mam weny.

— Co? — spytał nieprzytomnie Fredzio,
— Fowiadam, że w każdej innej chwili będę słuchał z rozkoszą, °

jak naśladujesz odgłosy obory, tylko aby nie teraz. W| tej chwili jeste.
głęboko pogrążony w swych własnych myślach i otwarcie ci irena =
uważam cię za natręta. Pragnę samotności, samotności. Tonę w <udow-
nych marzeiach, a obecność twoja ciąży mi, że tak powiem, nieznośnie.

Fredzio zrujnował symetrję swojej U jechawsz -
kowo paicami po włosach.  *; * m a

M dy NX
(T (m Wilnke. J |
ъ AT "FP

REAR TaTASTEBISSITPETE ikial

. Stolarz
przyjmuje wszelkie
roboty wchodzące w
zakres stolarstwa jak
również reperacje i
opakowanie mebli, —

ykonanie — solidne,
ceny niskie, ul. Mic.
kiewicza 24 m. 17. J.
Chmielewski. 812

Miłość czy ostroż-
ność.

Dwie dziewczynki
rozmawiająr:
— A ten wysoki

blondyn, to cały cza»
jak ze mną rozma-
wiał, to mnie trzymał za ręce. Jak myslisz,

szpllkę w krawacie?

Masaże
zastrzyki, stawianie
baniek i t p. wyko
auje absolwentka In-
stytutu Higjeny Spo-
s ulica Mostowa

Potrze-
bna

do wydzierżawienia
«oncesja wódczana.—
Oferty kierować do
„Oz. Wil.“ pod kon-
cesja. 306

Dwuznaczna  odpo-
wiedż.

Nauczyciel ukarał
ucznia i mówi mu:
— dkarełem cię dla

twego dobra. Ukera-
łem cię tak surowo
dletego, że cię Ко-
cham.

„odpowiada:
— Ча też bym chcial

kochać pana profeso-
ra... 

  EE TAR

SŁUŻĄCA w b. cię-
żkich warunkach pro“
si o jakąbądź pracę
domową.  Administr.
„Dz. Wi“ dla E. W.

—3

MŁODY CZŁOWIEK

lat 23, mogący pro-

wadzić  samedzielnie
dział Administracyjnv

w firmach  handlo-
wych poszukuje po-

sady w tym dziale.

Pisze „na maszynie.
Reterenoje b.  po-
ważne. Dom OO, Sa-
lezjanów, Dobrej Ra-
dy 22, tei. 2-32 Po-

rubienko Jan.

й NAUKA. i
i
NAUCZYCIELKA

z kilkuletnią prakty-
ką, z nową metodą
nauczania, poszukuje
posadyw miejscu lub
Go majątku. Świade-
ctwa i reierencje b.
dobre, Łaskawe oier-
ty kierować do Ad-
ministracji „Dz. Wil.”
dla „Młodej”, 2 

typa. — Zgarnąwszy włosy na lewę stronę j 6 inga: ! , przejechał znów palcami ra
prawo. — Wie pań co? Musi pan wyrywać stąd i to zaraz! S omni z

! tóżka. i zbliżył się do okna. Następnie pochylił się Psmithowi do ucha
i A: — Wszysto przepadło! :

*smit usunął ucho z pewną wyniosłością, lecz spojrzał młodzień
‘ ca z nieco większem zainteresowaniem, Gdy Bredujaj wkaadiyt z |.
e. "iš że Pr będzie dawno już wyczerpany te

i o ziamanego serca. Jak się okazalo, Fredzi i žniejmos ło, Fredzio miał ważniejsze spra

Śr Nie rozumiem cię, kolego Threepwood — rzekł Pemuth. — O-
bę raz, gdy miałem przyjemność rozmawiać z tobą, zawiadomiłeś mnie
r)kozę czy jak tam się ona nazywa w chwili gdy ją objąieś,zachi“
! ła tyko i powiedziała ci, abyś nie robił głupstw. lnnemi słowy nie
jest detektywiką. Cóż więc znowu wyprowadziło cię tak z równowagi?

— Baxter! t
— e zrobił Baxter? .
— Mic, tylko zwierzył mi się ze wszystkiego — rzekł ziko

Fredzio. —Ściągnął gwałtownie za ramię Psmitha, aaa:s,siłopy
tego znakomitego męża lekki jęk i wygładzanie zmarszczek powstałych
na rękaw:e. — Słuchaj pan: Właśnie rozmawiałem z tym  łajdakiem.
Przechodziłem koło bibljoteki, gdy wyskoczył z za drzwi i wciągnął mnie
do środka. I do djabła, po dwóch sekundach rozmowy zorjentówałem
się, że przejrzał nawylot całą sprawę i to faktycznie od chwiii pańskie-
go poza daje się że na sztzęście, nie wie nic o moim współudziale

„— Przypuezczam, że nie wie, jeśli ci się zwierza. Ale, ale, dl :
wogóle to zrobił? Dlaczego właśnie ciebie wybrał sobie na ES

AB O ile mogę się zorjentować, chciał uformować kontrbandę, jeśli
aaachcęa asie epp o tem, jak to oni ja, je-

yni mło е w domu, powinniśm: ё 1 ie-Ri ok Akr y byč przygotowani do wystąpie

+ - = « е— Nie gadaj pan tak wiele! Nigdy nie spotkałem tak gadatliwego fd. c. a]
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