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na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie.
O czem zawiadamia  

po ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 15 grudnia b. r.
Nabożeństwo żałobna za duszę $. p. zmarłego odbę

św. Jakóba w Wilnie w dn. 18 grudnia o g. 9 m. 30, poczem nastąpi pogrzeb

Zarząd Wileńskiego Koła
Zrzeszenia Sędziów I Prokuratorów

dzie się w kościele   
 

MICKIEWICZA 1,
| ukierni Sebajana Rudniiego
POLECAJĄ na ŚWIĘTA po cenach hurtowych

DLA SKLEPÓW, SZKÓŁ, INSTYTUCYJ
Cukierki owocowe, czekoladowe, pierniki na czystym miedzie
oraz różne ozdoby choinkowe z cukru, pierników I czekolady

TROCKA 1

 
 

WARSZAWA Pat. Wczoraj o g.
13-ej prezes Światowego związku
Polaków z zagranicy marszałek
Raczkiewicz, dyrektor tegoż związku
Lorentowicz oraz przedstawiciele
młodzieży polskiej z Kanady, którzy

„przybyli na kursy wiedzy o Polsce,
zostali przyjęci przez Prezydenta
Rzplitej w Spale, gdzie nastąpił akt
przekazania prezydentowi daru po-

 

tor „Deutsche Allgemeine

stosunek sąsiadów niemieckich do

Rzeszy: od chwili objęcia władzy

przez partję narodowo . socjali-

styczną. Artykuł ten skierowany

jest 'przedewszystkiem przeciwko

Litwie. Wskazuje rządowi kowień-

skiemu, że jego antyniemiecka poli-
tylka na obszarze Kłajpedy dopro-
wadzić może 'do tego, że Litwa bę-
dzie ostatnim sąsiadem, który nara-
zić się może na przykre konsek-

wencje tego rodzaju polityki. Autor
wskazuje następnie, że w pierwszym
okresie objęcia władzy przez Hitle-
ra stosunek wszystkich państw do
Niemiec był wrogi. W. tej najgorszej
chwili wystąpił nagle stary żołnierz
Piłsudski, który pierwszy zrozumiał,
że obawa, niechęć nie są odpowied-

iniormacyjne donosi z Moskwy: Na

plenarnem posiedzeniu leningradz-

kiej organizacji partyjnej postano-

wiono wyłączyć z okręzowego i

miejskiego komitetu partyjnego kie-

rownika wydziału leningradzkiego

ludowego komisarjatu spraw we-

wnętrznych Miedwiedia oraz jego

zastępcę Pomina. Jak wiadomo,

obaj oni wraz z innymi funkcjonarju-
szami leningradzkiego GPU. zostali

aresztowani zaraz po zabójstwie Ki-
rowa i przewiezieni do Moskwy.
Oskarżeni są oni o niedostateczne 
stwa.
MOSKWA. (Pat). Wedle ostatnich|wego.

wiadomości agencja TASS, donosi z

Grupa opozycyjna Zinowjewa
dokonała zamachu na Kirowa.

MOSKWA Pat. (ichwały plenar-
nych obrad moskiewskich organi:

zacyj partyjnych stwierdzają, że za-
mach leningradzki jest dziełem by-
łej grupy opozycyjnej Zinowjewa,

której członkiem i narzędziem był
zabójca Kirowa. Rezolucje podkre-
ślają stosowanie terroru, określając

go jako białogwardzistowski i faszy-
stowski, spowodowany walką poj-

tyczną.  Zapowiadają wyplenienia

pomiotu zinowjewowców. W piśmie

do Stalina komuniści moskiewscy
zapewniają o wierności i obiecują

bezlitośną walkę z wrogami prole-

tarjatu. „Prawda” nazywa zinowje-

wowców największymi wrogami kla-

sy robotniczej, zapowiadając najsu-

rowsze represje. Opozycja Zinowje-

wa powstała w 1925 r. w organizacji
leningradzkiej i była zlikwidowana
przez Kirowa. Była ona odłamem
lewego odchylenia. Należy zazna-
czyć, że mimo oficjalnego stwier-

dzenia lewicowego źródła zama-
chu motywy wszystkich wyroków

Dar polonji kanadyjskiej.
Cztery bizony kanadyjskie.

Nowa polityka niemiecko-polska.
BERLIN, (Pat). Naczelisy redak- nim fundamentem dla budowania

Zeitung”, przyszłości.
umieszcza w organie swym obszerny|stosunek Niemiec

artykuł wstępny, w którym omawia! pisze: Wiemy, jakie przeszkody cią-

lonji kanadyjskiej w postaci 4 bizo-
nów kanadyjskich. Wygłosił prze-
mówienie Sędziak, wręczając Prezy-
dentowi album pamiątkowy. Prezy-
dent Rzplitej w serdecznych sło
wach podziękował Polakem kana-
dyjskim za dowód pamięci i za
przywiązanie do kraju. Po zakoń-

czeniu tej uroczystości Prezydent
podejmował gości śniadaniem.

 

Charakteryzując dalej
do, Polski autor

żą jeszcze mad nową poliiyką nie-
miecko - polską, Nie zapominamy
bynajmniej, jak wielkie. wymagania
narodowe trzeba było posiawić lud-
ności gdańskiej. Każda próba jed-
nostronnego wyzyskania sytuacji
musi być wyłączona w intesesie obu
krajów w kierunku polityk. Hitler—
Piłsudski, Pisząc o Francji, autor
twierdzi, że od śmierci Barihou po-
lityka Francji wkroczyła na nowe
tory. Nie wiadomo, jak Francja wy-
obraża sobie praktyczne przeprowa-
dzenie równouprawnienia Niemiec.
Musimy jednak uznać za postęp fsikt,
że sprawa ta jest powažaie trakto-
wana. Nie: wątpimy też, że przyjdzie
do porozumienia z Francją. 

 

Dalsze represje w Sowietach.
28,0sób skazano na śmierć.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro: Kijowa, że na sesji koleżjium woj-

zastosowanie środków bezpieczeń-:

 

skowego sądu najwyższego ZSRR.
rozpatrywano sprawę 37 terorystów
oskarżonych o przygotowanie za-
machu przeciwko urzędnikom so-
wieckim. Sąd ustalił, że oskarżeni
przybyli z zagranicy dla dokonania
aktów terorystycznych na terenie
Ukrainy sowieckiej. W czasie aresz-
towania wykryto, że większość o-
skarżonych miała rewolwery i gra-
naty ręczne. Sąd skazał 28 oskarżo-
nych na śmierć i konfiskatę mienia.
Wyroki śmierci wykonano. Sprawę
pozostałych oskarżonych, wobec
stwierdzenia nowych okoliczności,
skierowano do śledztwa dodatko-

®

śmierci, skazanych w związku z za-

bójstwem Kirowa określają jako
białogwardzistów, przybyłych czę-
ściowo z zagranicy, przyczem prasa
inspiruje udział w zamachu czynni-
ków zagranicznych, Wobec przeby-
wającego w Moskwie Zinowjewa
nie zastosowano żadnych represyj.

dorawy komonistów w Rzeszy.
BERLIN. (Pat). W ostatnich

dnia prasa niemiecka coraż częściej
zamieszcza wiadomości o wyrokach,!
przeciwko działaczam komunistycz-
nym, wydawanych: przez sądy na;
obszarze całej Rzeszy. Między in.“
w Kassel wyższy sąd ikrajowy, roz-|
patrując sprawę przeciwko 23 ko-
munistom z Frankfurtu nad Mienem,
oskarżonym o rozpowszchnianie u-
lotek  antypaństwowych, skazał
trzech głównych oskarżanych na
karę od 5 do 9 lat ciężkiego więzie-
nia. Sześciu innych oskarzonych na

 

|na wokandzie sądowej

 karę ciężkiego więzienia do 2': lat.

 

  
  

Administracja czynna od g. 9 - 20, w niedziele i święta od g. 12 - 13.

Laroche wyjechał
do Paryża,

PARYŻ Pat. — „L'lntransigeant"
donosi, że ambasador Laroche wy-
jechał z Warszawy do Paryża. La-
roche ma zdać w Paryżu min. La-
valowi sprawę z tego, jakie wraże-
nie wywołała w Polsce nota fran-
cuska z dnia 26.11 w sprawie paktu
wschodniego. W Warszawie amba-
sador miał otrzymać, jeśii nie ofi-
cjałne to w każdym razie półofi-
cjalne wrażenia. Przed wyjazdem
Laroche był przyjęty przez min.
Becka i wiceministra Szembeka, W
Paryżu jak utrzymuje dziennik, La-
roche otrzyma instrukcje, które po-
zwolą utrzymać przyjaźń  polsko-
francuską w stanie nienaruszonym.

Proces żyrardowski
jesienią 1935 r.

Prace biegłych sądowych, powo-
ianych przez Wydział Hanalowy Są-
du Okręgowego dla zbadania gospo-
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OFICER ANGIELSKI ZAWIES
NY W CZYNNOŚCIACH.

LONDYN. (Pat). Prasa londyn-

ska obszernie omawia incydent w

Zagłębiu Saary, którego sprawcą

był kapitan angielski Justice, kie-

rujący policją międzynarodową w

pogranicznem mieście Homburg.

Z zamieszczonych przez dzien-

niki szczegółów wynika, że w nocy

z soboty na niedzielę Justice był w

kawiarni w towarzystwie szefa po-

licji zagłębia Saary anglika majora

Hemsleya i kilku innych anglików

w tej liczbie przybyłego do Justice darki Zakładów  Žyrardowskich
przeciągają się ze względu na о-
grom materjału, podanego  eksper-|
tyzie. Biegli muszą zbadać około.
12.000 pozycyj w księgach za ostat-'

gościa iorda Aylesforda. Całe to-

warzystwo było banśzo wesołe i tak

hałaśliwe, że spowodowało to za-

targ z obecnymi w kawiarni znanym

nie 10 lat, jak również niezliczoną! przywódcą antyhitlerowców  księ-
ilość dokumentów,
ich potrwają conajmniej poł roku. Z!
tych powodów - rozprawa :meryto-
ryczna nad skargą mniejszości akcjo-
narjuszów polskich o unieważnienie
uchwał walnych zebrań i o wyna-
grodzenie szkód istrat znajdzie się

dopiero je-
sienią 1935 roku. /

swąd SOLA  gp

Inspekter Bony.
PARYŻ. (Pat). Inspektor Bony,

przed kilkoma dniami wypuszczony
prowizorycznie na. wolność, obecnie
złożył podanie o dymisję ze stano-
wiska inspektora „Suretć nationale"

Wiadomości
telegraficzne

“ 14 b. m. podpisana została w
Madrycie umowa handlowa i nawi-
gacyjna pomiędzy Polską i Hiszpa-
nją, regulująca całokształt stosun-
ków handlowych między temi kra-
ami,

**Prasa podaje, że szeł iitewskie-
go sztabu generalnego pułk. Raszti-
kis w czasie swego pobytu w Rydze
zaprosił do Kowna naczelnego do-
wódcę armji łotewskiej gen. Berkisa.

 

Popierajcie Polską Macierz

tote: badania| ciem Loevensteinem, który wyraził

głośno zastrzeżenia przeciwko za-

chowahiu się Anglików, pędących

widocznie pod wpływem alkoholu.

Ks Loevenstein udał się natych-

miast w nocy ze skargą do prezy-

denta Knoxa,  Wiówczas Justice

wraz z lordem Aylestordum i w to-

waizystwie pewnej Niemk1 szybko

opuścili kawiarnię i odjechali sa-

mochodem Justice. Poczem nastą-

piła znana katastrofa. Dzienniki za-

znaczają, że Justice jest doskonałym

kierowcą wyścigowym i często brał

udział w wyścigach samochodowych.

Oczekują tu, że szef policji za-

głębia Saary major Hemsiey zgłosi

swą rezygnację. Dzienniki rozpisują

się również i wiecach  protestacyj-

nych odbytych w niedzielę w Saarze,

na których ze strony przywódców

hitlerowskich padały ostrzeżenia

pod adresem Anglików, że Niemcy
nie dadzą się traktowac jak mu-
rzyni.

SARBRUECKEN. (Patj.  Prze-

wodniczący komisji rządzącej ogłosił

komunikat, w którym przedstawił
zajścia ub. nocy oraz zawiadomił o
wydaniu zarządzeń mających na

szego dochodzenia.  Dopoki docho-
dzenie nie zostanie zakończone, ofi-
cer, który wmieszany był w zajścia,
jest zawieszony w pełnieniu swych   Szkolną. obowiązków.

(PERLA |SK RSSTT

Rokowania w sprawie Austrji
powodem zwłoki wyjazdu Lavala do Rzymu.

RZYM. (Pat). W tutejszych ko-
łach francuskich krążą pogłoski,»że
powodem zwłoki w przyjeździe mi-
nistra! Lavala do Rzymu są trudności, |
jakie wyłonić się miały w toku roko-|
wań na temat Austrji. Wprawdzie za,
$adnienie stosunków  juśosłowiań-
sko _ włoskich miało być wyłączone |
z projektowanych rozmów pomiędzy
Mussolinim a  Lavalem, jednakże
jednym z głównych tematów tych
rozmów miała być kwestja zagwa-
rantowania niepodległości Austrji na
podstawie paktu międzynarodowego.
Podczas gdy Włochy skianiają się
podobno do koncepcji paktu, który
obejmowałby przedewszystkiem
wielkie mocarstwa, Francja chętnie
widziałaby; jako sygnatarjuszów pak-

tu również Czechosłowację i Jugo-
sławję. Taki punkt widzenia zdaje

się niedogadzać całkowicie Wło-

chom, które domagają się utrzyma-

nie hierarchji państw europejskich.

Natomiast rokowania dotyczące

sprawi kolonjalnych posunąć się mia-

ły dość daleko. Wedle %rążących

pogłosek, Włochy otrzymać mają na
pograniczu Libji około 126.000 km*
należących dotychczas do Francji.
WI Somali Francja odstąpitakty Wło-
chom obszar graniczący z Erytreą.

„Jeśli chodzi o Tunis, konwencja o
obywatelstwie dla Włoch zostałaby
przedłużona na lat 10. Sprawa oby-
watelstwa włoskiego w Tunisie zo-
staiaby po upływie 30 lat ostatecznie

„załatwiona.

Demonstracja inwalidów w Paryżu,
PARYŻ. (Pat). Pochód złożony

z tysiąca inwalidów udał się w nie-|
dzielę po południu ze sztandarami;
pod Łuk Triumfalny, gdzie na gro-
bie Nieznanego Żołnierza złożono
wieńce,

Inwalidzi udali się następnie pod

LONDYN Pat. Udzielając wyja-
śnień w sprawie konfliktu wiesko-
abisyńskiego sir John Simon, po
streszczeniu już znanych szczegó-
łów, oświadczył, że rząd brytyjski
będzie starał się wypełnić swe obo-
wiązki, kiedy sprawa wpłynie na
obrady Ligi GNarodów w styczniu
roku przyszłego.

GENEWA Pat. Sekretarjat Ligi
Narodów otrzymał notę rządu wło- 

ważniejsze żądania inwalidów. W
czasie manifestacji doszło do starcia
między inwalidami a policją. 4 poli-
cjanci zostali ranni.

Po przemówieniu prezesa fede-
racji inwalidów przed pomnikiem
Clemenceau demonstranci rozeszli

;pomnik Clemenceau. Inwaiidzi nie-! się w spokoju.
śli transparenty, streszczające  naj- --

# a „ -

Zatarg wlosko-abisynski.
skiego stanowiącą odpowiedź na
notę abisyńską. Oba te dokumenty

będą doręczone wszystkim człon:
kom Ligi.

RZYM Pat. Wedle urzędowych
danych, jak donosi agencja Stefa-
niego, straty włoskie podczas ataku
abisyńskiego na posterunek włoski
w Ualuat wyniosły 30 zabitych tu-
ziemców i 60 rannych.

4 į ka PE

celu przeprowadzenie jak najsurow- |,

Jedwabne w duże kwiaty,

WILNO, ZAMKOWA

WYJAŚNIENIE OFICERA
ANGIELSKIEGO,

PARYŻ .(Pat). Kapitan Justice
w wywiadzie udzielonym korespon-
dentowi „Daily Maily" oświadczył,
że iego auto najechaio na trotuar i
pchnęło jakiegoś przechodnia, któ-
ry wpadł na przechodzącą tamtędy

„kobietę. Przechodzień ów padając

zranił się w nogę. Justice zapropo-
nowaž owemu osobnikowi odszko-
dowanie w wysokości 50 franków.
Tymczasem z pobliskie, kawiarni
iłumnie wylegli ludzie, Powstało

zbiegowisko. Tłum, przeszkadzając
Justice odjechać i zatrzymując go dol
przyjścia policji, przybierai coraz

sobotę rozpoczął się przed;
Kowieńsuim sąaceia wojskowym pro-

CES NMiemucow Kiajpeuzkica ar,

iNNcumasa, pasiora Dassa i inn ycia.

4e wizgięau na wielkie zaintereso-

wame, JAKIE Sprawia: 1а Dudaz1i nie-

AYLKO w Litwie warto zapodnac SIĘ

|2 giosamu prasy litewskiej O niej.

! Wiemuy „Lieuivos Adas, jest

lio naywięssza sprawa w  uiiewskiej

. praktyce sąaowej. USKarZEnprzy-

'gotowywau żamach na nielykainosc

| uerytorgum. litewskiego 1 SZyKOWal

się przy pomocy zbrojnego powsta-

nią oaerwać obszar Miajpedy od

Litwy. Na iawie oskarzonych Zasia-

da 'w rzeczywistości niety:KO 120

kiajpedžian. 4a kulisami są bowiem

une czynniki, wywoiujące najwięk-

sze Zainteresowanie opini swiata 1

nasuwające anaiogję z wypadkami
w. Austrji 1 gdzieinaziej. <rozumiaią

jest rzeczą, że sąd mie oędzie mogi

cgraniczyc się jedynie do wyjaśmienia
występnej akcji oskarżonych osób,

iecz będzie się starad wyjasaić rów-

nież stronę zakulisową. й
Proces jest bezpośrednim wyni-

kiem zgubnej roboty wykonywanej

przez pewne warstwy na obszarze

Ńiaypeay, Zachęcane 1 wspierane

przez państwo obce. Nie należy za-

pominać, że od pierwszej chwili

przyłączenia Kłajpedy do Litwy po-

wstały zarówno w Kłajpedzie, jak

też w Niemczech organizacje, które

systematycznie pracowały przeciw-

ko wytworzonej sytuacji MW Niem-

czech powstał Memeilandound, iktó-

ry wytknął sobie za zadanie propa”

gowanie w narodzie niemieckim my-

śli, iż obszar Kłajpedy znowu musi

przypaść Niemcom. Organizacja ta

rozwinęła swą działalność na terenie

całych Niemiec. * Jej ougan „Das
Memeiland'* systematycznie? podbu-

rzał przeciwko- nietykalnosci tery-

torjum. litewskiego. Na wiecach Me-

mellandbundu przy udziale odpo-
wiedzialnych osób z rządu niemiec-
kiego szargano miano Litwy i agito-

wano przeciwko Państwu Litewskie-

mu. Rząd niemiecki wszystko to
tolerował.

Jeszcze latem 1934 r. wykryto w

Kłajpedzie tajną organizację, która

wyznaczyła nawet dzień zbrojnego
powstania, pragnąc oderwać obszar

Kłajpedy od Litwy. Organizacja ta

otrzymała broń. porozumiała się z

pokrewnemi organizacjami obcego
państwa, wyłoniła komitet powstań-
czy, wyznaczyła głównego wodza.
Jednak niebezpieczny ten plan
stał zburzony.

Dojście do władzy hitlerowców w
Niemczech dało impuls. wszystkim
nielojalnym żywiołom w Kłajpedzie
do tem intensywniejszej roboty. Po-
wstały w Kłajpedzie «dwie organi-
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KOWNO. (Pat). W procesie Neu-

mana! i Sassa rozpoczęto: dziś czyta-

nie aktu oskarżenia, ponieważ jed-

mak spisany on jest w księdze o 500,

stronicach druku, przeto czytanie to,

potrwa prawdopodobnie parę dni..
Przebieg procesu śledzi pilnie adwo- ;

kat angielski Lavrance,
władze litewskie nie pozwoliły na 

anteryjna FRANCISZEK FR

 

Proces hitlerowców kłojpedzkich.

 

któremu ,

CZY CHCE PANI WIEDZIEĆ?
a) wełniane damskie rękawiczki o długich mankietach,

c) chińskie jedwabne ciepłe szlafroki na wełnie.

Polska Składnica Gal

Echa zajści
LICZKA.

3—r

a w Saarbriicken.
groźniejszą postawę. Wówczas, jak

oświadczył Justice, wydobyłem re-
wolwer i strzeliłem w ziemię. Gdy

paść miał drugi strzał tłum zaatako-
wał mię, wyrywając rewolwer.

LONDYN. (Pat). Korespondent

dyplomatyczny Reutera donosi, że

nie należy: przypuszczać, by incy-

dent w zagłębiu Saary miał poważne

następstwa. Sprawa dotyczy komisji

rządzącej Saary i odpowiedzialność

rządu brytyjskiego nie zostaia zaan-
gażowana, Oficer wmieszany w zaj-

ście wstąpił do policji zagłębia Saary

za pośrednictwem komisji rządzącej.

Nie zwracał się on o informacje do

brytyjskiego biura rządowego do
spraw werbunku.

AKR 7CTIBEEOWRZOOKIEВОНВАа

zacje:  Christlich Sozialistische
Arbeitsgemeinschaft i Sozialistische

Volksgemeinschaft pod wodzą pasto-

ra Sassa i dr, Neumanna. Ostatecz-

nym celem tych organizacyj było

oderwanie Kłajpedy od Litwy. Ów-
czesny Dyrektorjat kłajpedzki mie-

tylko tolerował tę antypaństwową
robotę, lecz nawet do niej zachęcał,
wytwarzając dogodne warunki jej
rozwoju: Gdyby nie stanowcza in-

gerencja rządu i organówsądowych,

partje Neumanna i Sassa próbowa-

łyby wykonać cel i wywołać po-

wstanie przeciwiko legalnej władzy.

Po przeprowadzeniu rewizyj i

aresztów w ręce władz litewskich

trafiło wiele kompromitującego ma-

terjału. Znaleziono wiele broni.

Z chwilą wmieszania się rządu

litewskiego do działalnosci hitle-

rowców kłajpedzkich rozpoczęły się

w: ich ionie wzajemne posądzenia0

niedość zamaskowaną konspirację.

W) takiej atmosterze doszło do ak-

tów: terorystycznych. Mianowicie za-

mordowano urzędnika sądu kłaj-

pedzkiego Jesutisa i usiłowano za-

mord. miesz. wsi Grabupie Loopsa.

Te akty terroru należały do progra-

mu partyj narodowo - socjalistycz-

nych w Kłajpedzie. :

„Rytas“ talk charaktery”ujedzia-

łalność rządu niemieckiego wobec

Kłajpedy: :

Wyniki śledztwa wykazały, że
rząd niemiecki od chwili przyłącze-

nia Kłajpedy do Litwy wszelkiemi

legalnemi i nielegalnemi środkami,

często sprzecznemi z zasadami pra-

wa międzynarodowego, starał się na

obszarze Kłajpedy podtrzymać nie-
mieckość i nielojalność względem

Państwa Litewskiego. Do celu swe-
go dążyły Niemcy: 1) za pośred-
mictwem- niemieckich  organizacyj

kredytowych w Kłajpedzie, które

wydawały pożyczki odpowiednio do

przynależności do partyj narodowo-
socjalistycznych; 2) za  pośredni-

ctwem t-wa skupu bydła, płacącego

wyższe ceny rolnikom, którzy się

zapisali do partji Neumanna; 3) za

pośrednictwem urzędników kłajpedz

kich  instytucyj autonomicznych,
którym wypłacano co miesiąc odpo-

wiednie dodatki do płac normal-

mych; 4) przy pomocy różnych ulg,

stosowanych względem Kłajpedy, a

mających wyraźny charakter agita-

cyjny (xp. zakaz importu mięsa, po-

chodzącego z Litwy oraz brak tego

zakazu w stosunku do mięsa pocho-

dzącego z Kłajpedy); 5) za pośred-

nictwem prasy niemieckiej w Kłaj-

pedzie, utrzymywanej za pieniądze

niemieckie, jak również za pośred-

mictwem propagandy, prowadzonej

przez Memellandbund w Niemczech

itd

obronę Newmana i towarzyszy. Roz-
prawę obserwują również miejscowe
ikoła dyplomatyczne. Obsługą praso-
wą DNB. (niemieckie biurc  infor-
„macyjne) kieruje specjalny wysłan-
nik tego biura dr. Hans Senlicher,
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siejszej polskiej rzeczywistosci. Kto

chciałby doszukiwać się jakiegos

związku pomiędzy frazesami opo-

zycyjnymi a działalnością tych sa-

mych kół, które szafują w prasie

jowiszowymi gromami przeciw bądź

to mało oszczędnej gospodarce fi-

nansowej, bądź przeciw etatyzmowi,

bądź praktykom, błędom i indolen-

cji biurokracji i t. p. — ten zawie-
dzie się srodze. Piękne, nieraz bar-

„dzo słuszne słowa są tylko dekora-

cją, za którą kryją się kulisy tej sa-

mej bierności, zależności i ślepego

posłuszeństwa, jakie obserwowało

się w czasie, dy na żadną krytykę,
żadną „rzeczową' opozycję poszcze-

gėlnym organom prasowym oboz!

sanacyjmego nie pozwalano.

Od szeregu miesięcy mamy w

Polsce zabawne widowisko. Wszyscy

są w opozycji, cała prasa sanacyjna

ima coś polskie; urzędowej polityce

czy gospodarce do zarzucenia, Or-

óany ‘емлсу sanacyjnej biją w te

działy administracji państwowej,

które :zekomo faworyzują zbytnio
słery gospodarcze i wielkocbszarni-
cze, prasa konserwatywna atakuje

budżet. przerost liczebny biurokra-
«cji i jej praktyki.

Nawet najbardzoe! „urzędowa '---

jeśli tak powiedzieć można—,„Gase-

ta Polska“ pozwala sobie od czasu
do czasu na „rzeczową' krytykę

czy to praktyk administracji pre-

„wincjonalnej, czy jakichś zbyt sztyw

nych przepisów i rozporządzeń, ale

skutek tych opozycyjnością zarażo-
swych wystąpień jest oczyw ście ża-

den.
Typowym objawem takiej — nie-

stety — bezskutecznej i jałowej opo-

zycji jest opozycja, uprawiana od
dłuższego czas: przez prasę konseT-
watywną. Zwracaliśmy już ma nią

uwagę. .
Naprzykład  „Czas* poświęcił

kilka, przyznajmy, słusznych w ar-
gumientacji artykułów sprawom bud-
żetu państwowego i metodzie uchwa
lania budżetu w komisji budżetowej
i w Sejmie. Wskazywał na koniecz
mość zuacznej redukcji w poszcze-

gólnyca działach, zaklinał posłów
sanacymych, aby zgodnie z sumie-
niem i przekonaniem zajzii się ob:

cięciem różnych wydatków, nie-

potrzebnie ciążących na budżecie i
hamujących życie gospodarcze.

Zdawało się, że posłowie komser-

watywri — dodajmy noiabene iż
„Czasowi” patronuje Janusz ks. Ra-

dziwiłi — poprą czynnie przynaj-

w: przeszłym tygodniu w komisji Se-
natu. Mianowicie chodzi o propor-
cjonalność, która miałaby być usu-
nięta w wyborach do Sejmu.

Organ narodowy wyraża nadzieję
że sprawa usunięcia proporcjonalnoś
ci nie jest temsamem przesądzoną i
zostanie utrzymana w nowe: ordyna-
cji wyborczej, która będzie uchwalo
na ewentualnie po zmianie konsty-
tucji.

Koła sanacyjne widocznie nie
mają ustalonych poglądów na spo-
sób wyboru posłów sejmowych, a
tymsamem sprawa ta jest szczegól-
nie ważną dla ziem o ludności na-
rodowo mieszanej. „Kurjer Lwow-
ski“ pisze:  Prawdę mówiąc, nie widziriy poza pro-

porcjonalnością skutecznego sposobu za-

pewnienia przedstawicielstwa ludrości pol-|
skiej na Kresach wszchodnich. U katastrze

narodowym chyba się nie myśli. Reprezen-

tacja mniejszości, jaką mala dawza austrja-

cka ordynacja wyborcza do Rady Państwa,

uzależniała nas od żydów. Bez żydowskich

głosów było trudnem lub wpro»: niemożli-

wem zdobycie 25 proc. głosów cla polskie-

go kandydata. Wykroić polskie okręgi w

Małopolsce Wschodniej, na Wołyrnrmu czy na

Polesiu — jest operacją skazaną na niepo-

wodzenie. Tak więc musi się uizzymać pro-

porcjonalny system. wyborczy w całej

wschodniej części państwa, jeśli się nie chce

zbyt liczyć na... cudy nad urną.
I nietylko na wschodzie. 7apytujemy,

jak tworcy nowej konstytucji zamierzają

bez proporcjonalności zapewaić mandaty

polskim miastom? Czy znowu, jak za
austrjackich czasów, mają kandydaci pol-

scy pielgrzymować do rabinów : cadyków,

by uzyskać ich poparcie? Tak czynili przed
wojną wybitni nawet politycy, jak WŁ L.

Jaworowski i Rosner. Jest przecież jasnem,

że przy rozbiciu Polaków na dwa lub trzy

obozy, decydować będą o wyb »>rze polskie-
go kandydata głosy żydowskie. Zawsze się
znajdzie — niestety — kandydat polski,

który z rąk żydów mandat przyjmie. Nasze
miasta otrzymałyby wtedy reprezentację

tylko pseudo-pol:ką, w gruncie rzecz zaś

wysyłałyby do Sejmu najmitów žydowskich.
Uwagi rasze odnoszą się do wszystkich  miast poza dzielnicą zachodnią, Ani na

chwilę nie dopuszczamy myśli, by Be-Be
odważył się zadać taki ciężki cios narodo-

wym interesom polskim.

Nie byłoby również rozwiążariem pro-

blemu włączenie miast do oksęgów wiej-
skich, posiadających znaczną wiekszość pol

Żydzi w

dencji 4 rragi aonosi o zaognieniu
stosunwow wewnięuznyca w tze-

cnaćn. dtosunki te iiiędzy poszcze-
goinenmu  naroaowosciami  OStatnio
varazo silnie pogorszyty się. .LZEs1

juz aawno stawiają zarzuty pod adre
sem żydów: i

w — Laesi mają stare pretensje dc -,

dów, dlaczego to oni mowią po niemiecku,
popierają niemiecką prasę, tean i teratu- |

j konstytucji, uchwalonej przez sejm.

 

(Niezmienne sympatje do Niemiec). В

„Momeni' (Nr. 4/aj w korespon- ieligentów). Na ten nastrój przetiw-

ny posiądać niezależną repre-cnlację ze

względu na odrębne interesy gospodarcze.

Sprawa, poruszana pizez pismo
lwowskie jest rzeczywiście ważna.
Autorzy projektu konstyiucyjnego
nic na miejsce proporcjolnaności nie
wprowadzają, Można żywice obawę,
że puszcza się na jakieś ryzykowne
eksperymenty, albo, że obronę pol-
skich mandatów będą opierać na
starostach i różnych... cudacn. Ale to
przecież nie starczy na długo.

Co będzie z Konstytucją?
Jakie będą dalsze losy konstytu-

cji po uchwaleniu w Senacie popra-
wek sen. Rostworowskiego? Tylko
to pytanie — zdaniem „Naszego
Przeglądu* — interesuje wszystkich,
a bynajmniej nie poprawki,

Gdy na drugiem posiedzeniu toczyła
się ponownie dyskusja w komisj' konstytu-

cyjnej senatu, zainteresowanie osiabło cał-
kowicie.  Oczekiwano tylko oswiadczenia
jednego rzeczoznawcy — prezesa slubu BB,

pułkownika Sławka. Chciano się Jowiedzieč

tylko jednego, — co będzie nazajutrz. Prze-

cież nikt nie wątpi, że senat wchwali po-
prawki wniesione przez referenta, że znaj-

dzie się tam kwalifikowana większość, Dla

nikogo nie ulega kwestji, że sejm przyjąłby

poprawki wniesione przez senat, że gdyby

zachodziły wątpliwości konstytucyjne co dó

kwalifikowanej większości w sejmie, to

zawsze znajdzie się interpretator, który roz

strzygnie wszystkie te wątpliwości.

Jeśli zajdzie potrzeba ponownego wyjś

cia na Plac Marszałka Piłsud:xiego, pod

pomnik Poniatowskiego, to zawsze będzie

jak i politycznych utrzymują w for-
mie kategorycznej, że gen. Włady-
sław Sikorski został odwoiany z kil-
kuletniego urlopu i przydzielony do
dyspozycji Ministerstwa Spraw Woj.

1 Zarządzenie to ma się u-
kazać już w przyszłym tygodniu w
Dzienniku Pexsonalqym _ Minister-
stwa Spraw Wojskowych.

Walne Zgromadzenie
TNSW.

Na 11 i 12 stycznia 1935 zwołane
zostało do Warszawy. doroczne wal-
ne zgromadzenie Towarzystwa Na-
uczycieli Szkół Wyższych. Na zgro-
madzeniu odbędą się wybory władz

mozaikowemi barwnemi dekorącja-
mm. Londyn ma tysiące obiicz: poka-
zuje przepych, bogactwo i okrutną

nędzę w promieniu jednego yarda.

Niesposób oderwać od tasmy 1iimo-
wej życia ulicznego głównej ulicy
metropolji. Wśród tłumu siaaowczo
góruje element kobiecy: girlsy i ma-
dames dokonują zakupow  przed-
świątecznych w magazynach multi-
milionera amerykanskiego Selfrid-
gea i w  trancuskich magazynach
1utrzanych, kosmetyków i wykwint-
nego oouwia. Wprawdzie 1 w Anglji
obowiązuje hasło ,,„kupuj wyroby an-
gielskie" (by British), ale w prakty-
ce żeńska klijentela jak wszędzie ma

T-stwa. słabość do zagranicznych artyku-
Wialne zgromadzenie odbędzie sięjłów. 7 nad Sekwany pizychodzi

moda kobieca. Londyn jest arbitrem
elegancji męskiej. Eldoradem panów
są stosunkowo przystępne dla kie-
szeni urzędniczej magazyay Austina
Reeda na sąsiadującej z Oxiord —
Regent Street.

Sezon świątecznych zakupów
poprzedza potężna kampanja ogło-
szeniowa w prasie popularnej. Wiel-
kie miljonowe organy lordów Be-
averbrooka i Rothermera przynoszą

tym razem blisko, dwa. miesiące
przed upływem roku sp:awozdaw-
czego, który kcńczy się w ostatnich
dniach marca.

Przyśpieszenie to następuje z te-
go wzgiędu, że część kół T. N. S. W.
już w trakcie roku bieżącego doma-
gala się zwołania uadzwyczajnego
walnęgo zgromadzenia. Ponieważ
nie byto statutowej większości dla
poparcia tego wniosku, zarząd nie

 
zwołał nadzwyczajnego zgromadze-, obecnie czytelnikom na sniadanie
nia, ale obecnie. przyśpiesza * zgró- | więcej ogłoszeń, niż wiadomości
madzenie doroczne. dziennikarskich. Rada  familijna

przy ognisku domowem pianuje nad
rozciągniętą płachtą ogłoszeń „Daily
Mail“, lub t. p. wyprawę do wielkich
magazynów Oxtord Street. Prze-
ciętna rodzina angielska poeiada о-
twarte konto w jednym z większych

Na czele T-wa stał prezes b.
remjer prof. Władysław Grabski.'
obec złego stanu zdrowia  prof.'

Władysław Grabski zrezygnował z!
prezesury, obowiązki jego pełniza-| można wyciągnąć na ulice odpowiednią ilość

ludzi, pracujących w Magistracie, w Przy-

sposobieniu Kolejowem i w tysiącach urzę-

dów, gdy po godzinach pracy urzędnicy no-

sić będą na ulicy pochodnie, wzmnosząc о-

krzyki na cześć nowej konstytucji.

Ale punkt ciężkości nie tkwi tutaj. Iść

po raz drugi na piac, a później czekać .

bram Belwederu na odpowiedź, — jest rze-

czą ciężką.

Dalsze losy Konstytucji według
„Naszego Przeglądu* będą następu-

j Warszawy i 2 z prowincji,

stępczo wiceprezes Stefan Kwiat-
kowski. ;
"Wybrani mają być na nadchodzą-
cem walnem zgromadzeniu prezes, 4
członkowie zarządu głownego z

magazynów i należy do jego „stałej
klijenteli“. „Christmastime, (okres
przed swiętami Bożego Narodzenia),
jest okazją do zakupów wyjątko-
wych. Zresztą rodziny odkładają

 

Podział gospodarstw wiejskich.
Dia celów oddłużeniowych'

Dekret Prczydenta  Nzeczypo- twach i powiaiach kraju. Na pod- jące: 4
W czwartek senat zapowie zmiany do

Ww

ciągu 30 dni senat przeprowad te zmiany,

a później wszystko w obozie BB. zmieni się

w natężony słuch. spoglądać będą w twarz

prezesa, czy był TAM, czy słyszał wresz-

cie: o'key.

Czechach.

żydowski wpiywa szereg przyczyn:
w — Niepomyślny stan ekonomiczny,

niezadowolenie szerokich mas ż sytuacji po-
litycznej, wyrażające się w dążeLiu do znie-
sienia demokracji i do wprowadzenia kursu
narodowo - faszystowskiego, wywoiuje to

coraz większy oddźwięk, szczególnie zaś że
większa część ich politycznyca dążeń nie
wyklucza judofobji',

Charakterystyczne to popieranie

jawcze, wydane na podsiawie tego

rę. Jest to stara i miestety gorzka prawda. niemczyzny wiCzechach, pomimo po

spolitej, stanowiący nowe przepisy stawie tego upoważnienia już w naj-
prawne dla akcji oddłużeria w rol- bliższych dniach ogłoszone zostanie
nictwie oraz rozporządzenia wyko- rozporządzenie wykonawcze  mini-

strow: skarbu oraz rolnictwo i 1е-
dekretu dzielą gospodarstwa  wiej- torm rolnych, zaliczejące gospodar-
skie, mające podiegać oddiużeniu, na stwa wiejskie do grup  oudiuženio-
kategorje, zwane grupami: A, b i C.! wych: A. i B.
MW zaiežnošci od kategorji gospodar- Rozporządzenie to postanawia,
stwa qbliczany jest przy awcji oddłu- |że w województwach: wiienskiem,
żeniowej stosunek długów, ciążą-| nowogróazkiem i poieskieim; w po-
cych na gospódarstwie wiejskiem,|wiatach: lubomelskim, «owelskim,
io szacunku nieruchomoś.i. Urupa|sarneńskim, kostopolskim i w czę-
A obejmuje gospodarstwa najdrob-|ści powiatu łuckiego, pofożonej na
niejsze, grupa B gospodarstwa śred-| pólnoc od linji kolejowej Nowel —
nie, a grupa C majątki większe. Kowne województwa wotyńskiego

Największe ulgi nowe przepisy|— do grupy A zalicza się gospodar”
prawne stosują wzgiędem gospo-| stwa wiejskie O obszarze ao LUU ha,
aar.tw drobnych, a wiżt zaliczo-| do grupy b zalicza się gospodarstwa
nych do grupy A. Gospodarstwa za-| wiejskie oobszarze do 1090ha.
liczone do grupy. B uzyskaiy więk- W, województwach: pomorskiem,

sze wigi przy spiacie i konwersji diu-| tarnopolskiem, stamsiawowssiem; W
gów od gospoaarstw zaliczunych do| powiatach: wiodzimierskim, poz 0”

grupy: Ć. i chowskim, dubienskim, rowieńskim,
Uekret P. Prezydenta nie usta-| Zdoibungwskim i krzemienieckim

 
£ydzi czescy, szczególnie bogaci prascy „po,

tentaci”, pomimo ostatnich wydarzeń wsa”|

siednich Niiemczech, niczego nie nauczyli

się i niczego nie zapomnieli”.

mniej częściowo wywody swego or-
śamu. Tak nalkazywałaby zwykła
logika, no i własny interes politycz-

 lityki hitlerowskiej, jest to jeszcze
ieden dowód, jak. gtębokoo tkwią w
żydowstwie sympatje niemieckie,
jak łatwo. wpływy żydowskie mogą

nawia jednak ścisiej kwalitikacji
gospodarstw wiejskich, upoważnia-
jące ministrów. skarbu oraz rolnic-
twa i retorm rolnych do szczegóło-

"niem któregoś z posłów cpozycyj-

. zycję „rzeczową”, a posłowie sana-

| dział ról zastosowany został spowo-

  

A
4

 

ny. Jakże to bowiem będzie w o-

czach własnych zwolenników wy

glądat poseł lub senator, który po:
stępowaniem  zaprzeczy gorącym

wywodom swego naczelnego orga
nu?
A jednalk... Od tygodnia przeszło

trwają obrady komisji budżetowej

Sejmu * toczą się ustalonvm od lat

kilku trybem. Drobne zmiany w pre-
liminarzach, lekkie ukłony w stronę

przedstawicieli poszczególnych re-

sortėw i zwykłe uchwały  Pozatem
nuda, przerywana czasem wystąpie-

nych, rewelacjami na temat zamia*

ny kopert listów, przesyłanych
pocztą, albo uwagami o interesują-
cych i interesujących się posłami,
przygodnych gościach w  bufecie

sejmowym.
Prasa sanacyjna bawi się w opo*

Cyjni robią w dalszym ciągu grzecz
nie i potulnie współpracę. Złośliwi
powiadają i piszą, że ten zgodny po-

du bliskick wyborów i bodaj ci zło-
śliwi mają rację.

Senat, jak wiadomo. zapowie
zmiany w proiekcie konstytucji p.
Cara i następnie zmiany te, w myśl
referatu sen. W. Rostwo-owskiego,

uchwa!: i prześle do Sejmu. Jak i
kiedy sprawa znajdzie się ponownie
na porządku dziennym obrad, nie-

wiadorzo, liczyć się wszań:że trzeba
z tem, że B.B. będzie łorsował przy-
jęcie zmian senackich. „Gazeta Pol-
ska'* zapowiada:

Konstytucja z 26 stycznia 1934 r. wej.
dziewżycie, Może ulectym czy owym
zmianom. Może w takiem czy innem stor-

Ostatnie zaburzenia studenckie,
które zakończyły się wystąpieniami
przeciw żydom, mają tło ogoiniejsze:

„ — Wogóle daje sę zauważyć ostatnio
wzrost ukrytych sił judotobskich w całym
kraju, O judoiobji Niemców niema co mó-

wić, Ma ona silne oparcie w kraju Hitlera.
Ale i Czesi saminie sąinni, zarównow

mieście jak i na wsi, a judofobja przybrała

takie iormy, jakich ше znało się tutaj je-

szcze dwa lata temu“.

Podczas alkcji wyborczej do rad|
miejskich, która ostatnio odbywa się
w. niektórych okręgach, pod hasłem
walki z żydowstwem zjedaoczyły się
„Narodowa Liga“ (ruch na poły ta-
szystowski) i „Narodowi demokraci''

być w chwili decydującej rzuconena
szalę wypadków ma korzyść —№е-
miec,

wego podziału gospodarstw  wiej-
skich na grupy oddłużeniowe w po-
szczegolnych azielnicach, wo;ewódz- 

R vai Elijas

Powódź mandatów karnych.
ŁOMŻA. (Kap). Niektórzy staro- niego siedem orzeczeń karnych już

stowie korzystają szeroko z władzy, to za zebrania 3. M, Ł., już za
nakładania kar w trybieorzeczenia przedstawienia. amatorskie, już za
aamanistracyjnego. Że _ starostwa|zabawy czionków 3. M, V. Jednak-
Lomżyńskiego np. w bieżącym roku |ze Эаа odawoiawczy wszystkie te
rozlaia cię istna powódź mandatów|kary uchylił jako bezpodstawne.
karnych na księży i stowarzyszenia Podobnie  postąpito starostwo

 

oraz w części powiatu łuckiego, po-
żożonej na południe od lini kolejo-
wej Kowel — kKtówne województwa

wofyńskiego; w powiatach: luba-
czewskim, rawskim, sokalskim,  ja-
worowskim, żótkiewskim, przemys-
kim, mościckim, gróaeckim, lwow-

skim, dobromiiskim, samborskim,

rudeckim, bóbreckim, sanuckim, le-
skim, iurczańskim i dronobyckim

województwa iwowskiego; w powia-
tacn: w1OSZCZOWSKIM, KONECKIM 1 0-
poczynskim  wOjewoQztwai

kiego; w powiecie przasnyskim wo-
jewoaztwa warszawskiego,

wiatacih: ostroięckim, szczuczyn=

skim augustowskim, suwalskim, Da-

tostockum, sokoiskun, grodzienskim,

bielskim 1 woikowyskim wojewodz-

«ieiec- |

w po-|

 (partja czeskich przemysłowców i in

klasom, całości a nie częściom ! zdolnych
podporządkować interesowi Państwa wszel-

kie inne interesy — ta myśl nie ulegała i
nie ulegnie zmianie. O to bowiem woła dol

nas od stuleci historja.

Czy historja od stule-i woła do

obozu sanacyjnego właśnie o „kon-

stytucję z 26 stycznia 1934 r.', która

notabene nie jest jeszcze konstytu-

cją, ale narazie tylko projektem p.

Cara, nie będziemy się o to spierać.
Może się też tak zdarzyć, że „hi-

storja' będzie musiała jeszcze dłu-

żej wołać, gdy czymnik decydujący
uzna, iż nie o tę „konstytucję z 26
stycznia'* wołała. Ale to drobnostka,

jalkwiele tych, które się już, autorom
sanacyjnym zmian w ustroju, przy-
trafiły. '

MWlažniejszą jest treść owej „kon-
stytucji'. Sprowadza się ona nie do
tego bombastycznego frazcsu o pod-
porządwowanie państwu wszelkich

innych interesów, ale poprostu isto-
tę i jej sens stanowi to, co już ludzie

widzieli i odczuwali na własnej skó- mułowaniu prawnem zostać poprawiona.
Ale mysl jej zasadnicza, to co stanowi jej

istotę i jej sens — zapewnienie Polsce wj

rze w różnych krajach i w różnych

oi ii ADO iski i is ZO AO SZAIk sa O
dów, służących Państwu, a nie partjom czy ostatnich dnimonarchji w Rosji za-

 epokach Najbliższe nam  czasył

młodzieży, | Lomżynskie z ks. luzonskim z Kol-
W, przeciągu kilku miesięcy sta-

rostwo Łomżyńskie zawczwato ks.
Kochańskiego z Kolna siedmiokrot-
nie do przesłuchania i wydało na

produkowały soś podobnego w tem
państwie w dobie tak zwanej reakcji

Stołypinowskiej. Były to jakieś niby
pozory konstytucjonalizmu w pełą-

czeniu z absolutyzmem monarchy.
To stanowi istotę i sens projektu pp.

|spraw karnych za zabawy, za udzie- Sławka i Cara. Do tego damieszano
trochę pomysłów faszystowsko- |
nitlerowskich, trochę refleksów ce-
zaryzmu bonapartystowskiego ispre P

parowano twór, o który n:byto wota“

historja. Rzeczoznawcy w komisji
senackiej, (którzy zmaią bistorję i

szlaki idei politycznej narodu poł-
skiego, byli innego zdania, niż „Ga-

zeta Polska“,.c projekcie konstytu-
cyjnym B. B. Historją opetvją i naj-
chętnie się na nią powołują ci, któ-

rzy nie mają o niej zielonego poję-

cia, a co gorsza mie odczwają zu-

pełnie tradycji i jej związku z te-
raźniejszością.

Słuszniej, prościej i _ logiczniej
było powiedzieć: chcemy utrwalić
nasze rządy i dlatego uchwalamy tę
„konstytucję“. Ale co tu ma do czy-

na, któremu dwukrotnie naiožyio
$rzywny po 20V zł. za rzek.me nie-
iegalne zorganizowanie 5. М. Р,
Sąd okręgowy i te mandaty uznał
za niesłuszne.
Równocześnie starostwo Łomżyń-

skie _ wytoczyto kilkudziesięciu
członkom $. M. P, z trzech wiosek
pod Koinem przeszio dwadzieścia

twa biafostockiego; w powiatach:
biigorajskim, bialskim 1 wiodaw-
skim wojewodziwa lubelskiego — do
grupy A zalicza Się gospodarstwa

wiejskie o obszarze do 1/05 ha, do

grupy b zalicza się gospedarstwa
wiejskie o obszarze do /U ha. Dalej
rozporządzenie postanawia, że
szczegóiowe rozporządzenia, wyda-
wane na podstawie aekreiu P. Fre-
zydenta  Kzeczypospoliiej, mogą
przewidywać poawyzszenie granic
obszaru gospodarstw wiejskich zali-
czonych ao grupy A i b w okręgach,
nieobjętych rozporządzenieim oma-
wianem.

danie lokalu itp. Sąd odwoławczy
uznał prawie wszystkie mandaty
Karne za niesłuszne. Jednak przez
kilka, miesięcy niewinnie oskarżeni
stawać musieli na rozprawy i pono-
sić straty pieniężne. A znaczne kosz
ta sądowe ponieść musiał Skarb
aństwa, :

Ziemia Łomżyńska długim. pasem
graniczy z państwem  ościennem.
Jeśli gdzie, to przedewszystkiem na
po ..daiczu powinny panować spo-
'kój i roztropna gospodarka,

Jednomandatowe okręgi wyborcze,
Żydowska „Chwila'* donosi, że gów Lt zw. geometrji wyborczej.

nowa ordynacja wyborczą do ą ma” wydzielenia miast. podobno projekt

ss

 

NA GWIAZDKĘ MIŁYM, PRAK-
TYCZNYM i DŁUGOTRWAŁYM
PODARUNKIEM jest prenumerata
ciekawego dziennika lub czasopisma
pamana

 

  
 

1 Senatu będzie zmieniona, a to na- miast. Czy nowa ordy-
przód skutkiem zarzucenia zasady! nacja wyborcza będzie załatwiona w
proporcjalności. „tej sesji parlamentu, czy ież na se-

„Pp. Sławek, Car i Makowski — sji nadzwyczajnej, czy wreszcie bę-
pisze „Chwila” — zajęci są już po-| dzie  unormowano drogą dekretu
dobno opracowaniem nowej ordy-|Prezydenta Rzplitej, dotąd nie usta-
nacji. Liczba posłów miiałaby być|ionmo. Która z trzech ewentu-
zmniejszoną na 380, a liczba sena-| alności będzie wzięta w rachubę, nienia historja? Roo

torów zwiększona do 120. Najwięk-| zależeć będzie od terminu przy-
sze trudności ma nastręczać sprawa| złych wyborów”.
jedno- lub wielomandatowych okrę- 4
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lidna „family“ ongielska jest uprz
wilejowaną na Oxford Street. Wie!
kie magazyny zatrudniają po p
tysięcy pracowniczek, zaś akcj
przedsiębiorstwa spoczywają w rę
ku tysięcy drobnych posiadaczy
klas średnich, często rodzin osó
pracujących; odnosi się to zwłasz
cza do olbrzymich magazynów mód]
i wyrobów jedwabniczych, (Копсег
ny anglo-irancuskie). Business stwo
rzyl intratne zatrudnienie dia tysię
cy artystów komercialnycii, wyspe
cjalizowanych w sztuce dekoracyj
nej.

Nędza wielkomiejska wystaje u
progów wielkich magazynów. Czę”
sto ludzie młodzi, o inteligentn
wyglądzie, stoją na bruku. Żyją ze
sprzedaży pudełek z zapałkami,
czasami zaś z... wyrywania torebe
girlsom i madames. I to w biały
dzień. Policja dzień w dzień reje”
struje wiele wypadków  rabunkó
ulicznych w porze popołudniowej, w|
czasie największego nasilenia ruchu
ulicznego. 1

Oxford Street — to centrala za”
kupów dla ludzi z klas srednich i
zawodów wolnych. Biedota miejska,
załatwia swe sprawunki w 3 i 6 pen-
sowych magazynach  Woolwortha
Urzędnicy państwowi mają doskona-
ie wyposażoną spółdzielnię na Stran
dzie. Czytelnicy „Daily Heralda'|
(organ socjalistyczny, dokonują za-
kupów w paru tysiącach  wiasnych
sklepów spółdzielczych, rozsianych
po całym Londynie.

Arystokracja ludowa i piutokra-
cja ma swą dzielnicę zakupów na
bond Street. Co drugi magazyn
pyszni się tu tytułem nadwornego
aostawcy. Ulica uprzywiiejowanyca
królewskich totogratów,  ;ubilerów,
mustrzów igły. dtudio „Janet Je-
vons' odwiedziło księstwo Kentu i
świazdy holiywoodzkie. _W' maga-
zynach mód uberają się księżniczki
i egzotyczne królowe, jubiierzy Bond
Streetu zdobią klejnotami kwiat
arystokracji brytyjskiej. Jest tui
„arystokratyczna' hala icytacyjna
manuskryptów i dzieł sztuka „Sot- |.
heby and Co”, istniejąca blisko dwa
stulecia. Dopiero  sprzeaano tu
pierwsze wydanie dziei szekspirow-
skich. Zwiedziliśmy wystawioną na
widok publiczny u „Sotheby”ko- |
lekcję. nieznanych zgórą 3060 listów
Napoleona I do Margi Luizy, Listy
pójdą wkrótce pod młotek ucytacyj- |
ny i budzą żywe zainieresowanie
wśród zbieraczy i historyków, sta-
nowią bowiem nowy materjał do
wszechstronnego poznania  Napole-
ona. Napoleon posiadał b. nieczytel-
ny charakter pisma, podpisywał się
staie inicjałem „N*. Listy obrazują
m. in. przeżycia osobiste Napoleona
w czasie wyprawy do Rosji (maj —
grudzień 1812 roku), rok 1913 na
polach bitwy w Niemczecaj i w dro-
dze na wyspę Elbę. -
W kolekcji znajdują się 3 listy

Napoleona, pisane z Poznania, trzy
z 1orunia (3 @0 6 czerwca 1912) i
siedem parowierszowych listów z
Wilna, w drodze do Rosji.

 

 

FOISRNIE Naujo Wuno
Wtorek, dnia 19 grudnia 1934 r.

0.49 riesn. MUZyKa. Uuunaustyka. Mu-

гука. aJzien. por. MWiUZyKa. LuWIKA pan

Gomu. 4/.,:U; trogr. azieńany. 4.00; mońcei:

'ekiamowy. 1.90: uleida rom, 11,5/: Użas.
'e/JU: rejnat. AŻ; Wiad. meteor. 14,1U:,

Muzyka lekka, 15400: Dzien. pot 15,02:

u. ©. Koncertu. 13.90: Wiaa. eksport. 15.53;
vodz. odc. pow. 13.45: Moncert dla mno-
«ziezy (piytyj  „IWussorgski . Ubjasn. 4.

1awęskiej. 10.29: Muzyna popuiarna (pły-
*YJ. 10,40; Muzyka popuarna |pytyj. 10.40:
okrzynka F. n. Чр МЕ Keciiai spiewa“
czy, 11.45: „4arobkowanie bezrobotnych
— odczyt wygt. >beweryn liaitman. 14.55:
mirzynskie pieśni nabozne |ptytyj. 1/.2v: |

rkrzymka pocztowa tech. 15.0v; Konc. reki.
j6.0o: Łe spraw litewskich w jęz. polskim.
18:15: Roncert kamerainy-: 19.40: „dlaski 1
nędze Króla Woltera” szkic liter. Г.
Doy-Lelenskiego. 19,00: Koncert chóru
t' krainskiego. 19.20; Pogad. aktuaina,
19.50: Wesoie piosenki (piytyj. 19,40; Krogr.
wa środę. 19.50: Wiad. sport. ŻU.UU; „Hiaty
mazur” — operetka Fr. Lenara, Lzien.

wiecz. D. c. operetki. Jak pracujemy w
roisce. 1). c. operetki 22.15: „Literatura a
zycie współczesne” — odczyt wygl. lade-

usz  Lopalewski. 22.30: Nieznane opery
uounoda (ptytyj. 22.45: Koncert rekl. 25.UU:
Wiad. meteor. 2305; Utwory Kavela i
Hue |płytyj.

środa, dnia 19 grudnia.
6.45: Vieši. Muzyka. Gimnastyka. Mu-.

zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka pań do-
iu. „7.40: Vrogr. dzienny. 7.50: Aua. lniar-
ska. 7.55: Gierda roln. 11.57: Czas, 12.00:
riejnat. 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Koncert
muz, lekkiej. 13:00: Dzien. poł, 13,05: In-
strumenty smyczkowe (płytyj. 15.30: Wiad.
<ssport. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: „Mała
skrzyneczka — listy dzieci omówi Ciocia
Hala. 16.00: „Spotkanie” — obrazek mu-
=усгпу Jurandota. 16.45: Kwadrans dla po-
rarych K. I. Gałczyńskiego. 17.00: Kecita!
w ganowy. 17.35: Swieckie pieśni chóralne
ltyty). 17.50: Poradnik sportowy. 18,00:
Konc. rekl. 18.25: Muzyka lekka. 18.45: „O
zrzeludnieniu wsi polskiej" odcz. wygł. B.
: ączkowski. 19.00: Duety. 19.20: Pog. aktu- |
alna. 19.30: Utwory Gershwina (piytyj. 19.50 |
Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. sport. 20.00: |
Muzyka z płyt. 20.15: Audycja kasprowi-
czowska. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak
pracujemy w Polsce, 21.00: Koncert chopi-
nowski. 21.30: „W krainie wschodzącego
słońca" felj. wygł. Stefan Jędrychowski.
21,40: Pieśni polskie. 22,00: „Do remizy!—
aud. z cyklu „Wędrówki mikrofonu”. Re-
portaż z remizy i warsztatów autobuso-
wych. 22.15; Muzyka lekka. 23,00: Wiad.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna, i
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

„ W calszym ciągu pogoda chmur-

na i mglista z rozpogodzeniami w

zachodniej połowie kraju. Dość cie-'

pło. Słabe lub umiarkowane wiatry

z południo-wschodu.
UYŁUNY APILK:

Dzia w mocy dyżurują następujące

apieki:
Miejska — ul. Wileńska Nr, 23 (telet.

2-90]; sukc. Chomiczewskiego — ul. w,

Pvhulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza

1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr, 29 i

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

ora wszystkie ma przedmieściach, prócz

Snipwzek.
NEKROLOGJA.

— Komitet im. ks. Zygmunta
Lewickiego podaje do wiadomości,
że nabożeństwo żałobne za duszę
śp. księdza Z. Lewickiego, jako w
rocznicę Jego Zgonu odbyło się
dnia 17 bm. o godz. 7 rano w koście-
le św. Jerzego.

Z MIASTA.

— Godziny handlu w tygodniu
przedświątecznym. Starosiwo grodz-
kie wileńskie podaje do wiadomo-
ści, że w tygodniu przedswiątecz-
mym, poczynając od 18 b. m., sklepy
mogą handlować do godz. 21-ej, w
niedzielę zaś, 23 b. m., od godz. 13-ej
do godz. 18-ej, a w dzień wigilijny,
24 b. m. do godz. 18-ej,
— Znaczne zmniejszenie kredytu

budowlanego. Bank Gospodarstwa
Krajowego przyznał Wilnu na rok
1935 kredyt budowlany w. ogólnej
wysokości 285.000 zł. Kontyngens
ten podzielono w sposób następują-
cy: na przebudowę dużych mieszkań
na maie i remonty domów —- 120.000
zł., na budownictwo blokowe (mu-
rowane) — 85.000 zł., na drobne bu-
downictwo drewniane — 80.000 zł.

Zaznaczyć należy, że suma ogól-
na 285.000 zł. jest w stosunku do
potrzeb budowlanych Wilna śmiesz-
ie mada i w roku bieżącym Wilno
korzystało z kredytu większego,|
około 700.000 zł. Godnym jest rów-
nież uwagi fakt, že Wilno przy re-
partycji kontyngensu kredytów bu-
dowlanych zostało najwyraźniej po-
krzywdzone, znalazło się bowiem na
szarym końcu w stosunku do wszyst
kich innych większych miast Polski.
— Wystawa kukurydzy. Wiczoraj

w lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
otwarto wystawę kukurydzy. Eks-
ponaty należą do Katolickich Sto-
warzyszeń Młodzieży i pochodzą z
tegorocznych zbiorów.
— Wyniki walki z żebractwem.

W dniu wczorajszym policja zatrzy-
mała na terenie Wilna 30 kilka osób
trudniących się żebractwem i włó-
częgostwem. Wśród zatrzymanych
niektórzy byli karani za oszustwa i
kradzieże. Wiłóczęgi z poza (Wilna
zostali przymusowo wysiedieni, M.
in. zatrzymano właściciela domu,
który trudnił się żebraniną.

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.

— Wywóz drobiu na święta do
Prus. Za pośrednictwem kupców kre
sowych 5 tys, sztwk drobiw zakupio-
no do: Prus Wschodnich, Transport
śęsi około 1.200 sztuk odszedł już w
dniu wczorajszym.

Pozostałe transporty drobiu z
powiatów 'woj. wileńskiego, nowo-
gródzkiego i białostockiego odejdą
w tych dniach.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Dziś odbędzie się w sali II
Uniwersytetu (ul. ś-to Jańska) od-
czyt p. doc. W. Sukiennickiego p. t.
Liga Narodów jej powstanie i orga-
nizacja z cyklu „Współczesna orga-
nizacja stosunków miedzynarodo-
wych'. Początek o g. 19.

  

DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

LUB DZIENNIK i zaprenumerować
je jako praktyczny podarunek

: śgwiazdkowy.

SPRAWY PRASOWE.

— Uchylenie koniiskaty. Na po-
siedzeniu niejawnem w dniu 13

grudnia 1954 r. Sąd Okręgowy w
Wilnie rozpoznawai wniosek  wil.

starosty grodzkiego z dnia 1.X1 rb.
nadestany przy piśmie РгоК. 5. О.
w Wilnie z dnią 2, XII rb. o zatwier-
dzenie zajęcia nakiadu
„Uziennik Wileński" Nr. 314,
wysłuchaniu wniosku: prokuratora

dąd postanowił: wniosek starostwa

odrzucić, wobec braku w art. „Jesz-

cze o berezie Kartuskiej" cech prze-
stępstwa z art. 170 K. K.

W treści omawianego artykułu

Sąd nie dopatrzył się wiadomości,

które mogtyby wywołać niepokój

publiczny,
4 ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
Arcypasterz w  „Sokole”.

(W, ub. niedzielę wieczorem w lokalu

„Sokoła przy ul. Wileńskiej 10 od-

był się wspólny, opłatek wszystkich

członków gniazda wileńskiego. Uro-

czystość «wę zaszczycił obecnością

Arcypasterz, kióry przybył do „S0-

koła w towarzystwie ks, Mościc-

kiego. J. £. ks. Arcybiskup-Metro-
politę powitali u wejścia: prezes

okręgu mec. Jasiński, prezes gniaz-

da Kulesiński i naczelnik Jarocki w

otoczeniu sokolie i sokołów.
Później, przed przełamaniem się

opłatkiem, do zebranych przemówii

Arcypasterz, zachęcając do wierno-

ści xieałom sokolim, wyrażającym

się w pięknem zdaniu: Bog i Э)-

czyzna. Udpowiedział mec. Jasiński,

dziękując Arcypasterzowi za stałe i

niezmienne uczucia w stosunku do

braci sokolej.
Przełamano się opłatkiem. Chór

odśpiewał szereg koleni, poczem

tradycyjny „św Mikołaj” oudarował

zebranych prezentami świątecznemi.

— Ks. Mościcki kapelanem Chrz.

Zw. Zaw. J. E. ks. Arcybiskup-Me-

tropolita, przychylając się do prośby

dorocznego sejmiku chrz, zw. zaw.

wi Wilnie, mianował ks. dyr. Ale-
ksandrą Mościckiego
tych związków

— Z życia wi. T-wa opieki nad

zwierzętami. W, dn. 8 i 9 listopada
r. b. odbył się w Poznaniu П-&
(Wszechpolski Zjazd Delegatów To-

warzystw Opieki nad Zwierzętami,

na którym zostały opracowane

wnioski i memorjały do minister-

stwa spraw wewnętrznych, rolni-

ctwa i sprawiedliwości, w sprawach
dotyczących opieki nad zwierzęta-

mi 1 ich ochrony. Między innemi zo-

stała jednogłośnie potęp:ona wiwi-

sekcja zwierząt oraz rytuainy ubój

ich. Od Wil, T-wa Opieki nad Zwie-

rzętami udział w Zjezdzie brał wice-

prezes T-wa. Zjazd liczył około 100

delegatów od Towarzystw z całego

kraju.
Sekretarjat Twa wileńskiego

mieści się przy ul. Żeligowskiego 4

m. 2 i czynny jest codziennie
18—19-ej prócz niedziel i świąt.

Ikoli i iuuuŁy mó
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś i jutro

o godz. B-ej wiecz. po cenach ptopagando-

wych komedja w 4-ch akiach W. Katajewa

pt. „Kwiecista droga”, która ; «szy się

coraz większem powodzeniem. Są to 0-

statnie przedstawienia tej komedji, która

ustępuje miejsca świetnej komedji wiedeń-

skiej pt. „Mecz małżeński: — której pre-

mjera odbędzie się 22 bm.

— Teatr Muzyczny „Lutnia, Dziś, z

powodu próby generalnej z op. „Zemsta

nietoperza” — pizedstawienie zawieszone.

Jutrzejsza premjera. Jutro wchodzi na

repertuar wartościowy utwór J. Straussa

„Zemsta nietoperza”, posiadający piękne

tradycje na scenach europejsk'ch. Przygo-

towania do wystawienia tej operetki od-

bywały „ię od dłuższego czasu pod reży-

serją M. Domosławskiego i pod kierownic-

twem muzycznem M. Ko hanowskiego. W
roli Rozalindy wystąpi J. Kulczycka w o-
toczeniu: Hałmirskiej, Łasowskiej, Dem-

bowskiego, Domosławskiego, Szczawińskie-

go, Tatrzańskiego i innych. £. mas . cum... 
W pozrańskim „Głosie dwuly-

godniku polskiej myśli narodowej. za:

mieścił proś. dr. Adam Żółtowski

diuższy artykuł p, t „Podstawy filo-

zołiczne polskiego ruchu narodowe-

go”. Pozwalamy sobie pizedrukowac

część tego artykulu, przedstawiającą

treściwie rozwój podstaw :uchu na-

rodowego w Polsce. (Red.)

Uciśnione narodowości Europy o-

siągnęły swój cel, wyzwolono wszyst

kich niewyzwolonych jescze Wło-

chów, Serbów, osiągnęli niepodle- |

głość Czesi, Irlandczycy, a nawet Ło

tysze i Estończycy, wreszcie pojawi-,

ła się na nowo na mapie Europy

przez 100 lat z niej wymazywana

Polska. Wielu ludziom wydawało się
wobec tego, że wszelkie ruchy naro-

dowe stały się zbędne i przeżyte, że

trzeba się oglądać za nowemi zasa-

dami dalszego rozwoju, że ta karta

historji raz na zawsze się odwróciła.

Niespodzianką nielada było to, że po

wojnie tu i ówdzie o „zasadach naro.

dowych”, o ruchu narodowym zaczę-

to mówić na nowo,

gnięta niepodległość nie zakończyła
` jeszcze ich po

"ków ducho'

Otóż nieporozumienie to wszę-
dzie

puszczalne, aniżeli w Polsce. W. isto-

cie, jeśli zajrzymy do źródei i pomni-

wego życia Polaków w

wieku XIX, przekonamy się łatwo,
że choć dążenie do zrzucenia kajdan
przyświecało im przedewszystkiem,
jednak nie wyczerpywało to ich my-
śli, a w głębi ich świadomości odzy-
wało się coś obszerniejszego i sięga
jącego dalej.

Więc przedewszystkiesa uderza-
rysem naszej porozbiorowej

historji jest chyba to, że znajdując

się w najcięższych ze wszystkich

narodów warunkach, Połska, jak

nikt inny, pierwiastkiem narodowym
przepoda całą swoją kulturę, I tak
pozostanie faktem chyba niezaprze-

czonym, że to potężne zjawisko, któ

re nazywa się romantyzm, na zacho-
dzie służyło naogół ideałom nieskrę- |
powanego indywidualizmu, w Polsce
idei narodowej. Jest to Tys, który
warto zaznaczyć i zapamiętać. Zresz.

jak gdyby osią-| tą usymbolizował je Mickiewicz w,
Dziadach śmiercią Gnstawa a naro-
dzinami Konrada,  Indywadualizm,

Arbonem' i na jaki varun! 3
сгазо‹ршша'." bonem“ i na jakich warunkach

Po;

„nili błąd, przesądzając w s

kapelanem.

raczej było zrozumiałe i do- -

Na jednem z ostatnich posiedzeń
Rady Miejskiej przy omawianiu in-
terpelacji w sprawie „„Anbuuu“, za-
powiedziane zostało  wptowadzenie
na porządek obrad Rady Miejskiej
w miedalekiej przyszłości sprawy
komunikacji miegskiej w Wiunie,

; Nie idzie nam w obecnej chwali
o to, czy miasto porozumic się z

Nie ulega wątpliwości, że — jeśli
nawet do porozumienia dojdzie —
umowa nie zostanie zawarta jak do-
tychczas na lat 10, lecz na znacznie
krótszy przeciąg czasu. I to właśnie
jest sednem sprawy. Urakoja auto-
busowa stanowi bowiem w Wilnie
tylko prowizorjum i nie załatwia
sprawy komunikacji miejsmiej w na-
szym. grodzie.

Przy omawianiu umowy, która
miała być zawarta z  „Arbonem“
rzeczoznawcy techniczni z ramienia
Rady Miejskiej niewątpliwie uczy-

zbyt kategoryczny, że tramwaj elek-
iryczny jest już przeżytkiem, a je-
dyną komunikacją nowoczesną jest
autobus.

Komunikacja i jej rodzaj nie mo-
gą być dobierane na podstawie ja-
kichś ogólnych przesłanek, lecz w
scistem oparciu o grunt .uiejscowy.

Są miasta, gdzie tramwaj „est ana-
chronizmem, są i takie, gdzie auto-
bus nie spełnił swego zadania, bo

irzeba budować kolej podziemną,

czy napowietrzną. Nonsensem by-
łoby budowanie w Wilme kolei
podziemnej, natomiast jesl rzeczą
coraz pewniejszą, że Wilnu po-
trzebny jest tramwaj elektryczny.

Z autobusami mamy już parolet-
nie doświadczenie. Wozy, które
„Arbon* wysyła na miasto, nie są
złe i jest rzeczą wątpliwą, czy pręd-

  ko moglibyśmy otrzymać lepsze. A
jednak komunikacja autobusowa nie!
spełnia swego zadania, bo jest
droga i za mało regulowana. i

Komunikacja miejska w Wilnie.
Coraz więcej ludzi mieszka na
Zwierzyńcu, Sołtaniszkach, Antoko-
iu, Legyonowej itd. Dla iych osób
komunkacja miejska jest zagadnie-
niem podstawowem. Jeśli mieszka
iam rodzina, złożona z kiłku osób,
to przy minimalnym ikursie autobu-
sowym do środka miasta, wyno-
szącym 30 gr., miesięczny wydatek
na autobusy wynosi około 40 — 50
zł, czyli uniemożliwia mieszkanie
w tych odcinkach.

Warszawa przyzwyczajona do
wyższej stopy życia niż Wilno, i po-
siadająca tramwaje, które niezałeż-
nie od odległości wożą po 25 gr.
(istnieje pozatem mnóstwo różnych
ulg nieznanych w Wilnie), stałe na-
rzeka się na drożyznę komunikacji i
domaga się zniżki, Jalkże więc bied-
me Wilno może płacić 30 gr., a czę-

sto nawet 40 gi., za kurs n:ewielki,
jaki istnieje w naszem mueście?

Czy autobusy mogą 7niżyć o-
płaty? Niewątpliwie do 'akiej nor-
my, jak tramwaje elekir;yczne —
nie. Autobus zwłaszcza w Wilnie,
przy naszych jezdniach, musi być
droższy od tramwaju. Będąc zaś
droższym nie załatwia sprawy — Ко-
munikacji miejskiej.
W Wilnie rozwiązanie komuni-

kacji miejskiej polegać winno na
współżyciu tramwaju z autobusem.
Autobusy byłyby ograniczone do
jednej linji w śródmieściu może
okrężnej), ' biegnącej ul. Wielką,
Zamkową, kawałkiem Mickiewicza.
Jagiellońską, Zawalną. Tutaj tram-
waj byłby niewłaściwy z powodu
wąskości ulic. Taka linja autobuso-
wa niewątpliwie opłacałaby się
zwłaszcza po ułożeniu ulepszonych
jezdni,

Obok tej linji autobusowej po- |

linję tramwajową lub na autobus.
Gdyby pozatem wprowadzono

bilety ulgowe dla młodzieży szkol-
nej, robotników i pracowników biu-
rowych do godz. 8-ej rano, bilety
miesięczne i kwartalne, możnaby po-
wiedzieć, że sprawa
miejskiej jest w Wilnie załatwiona.

skusji na temat komunikacji  miej-
skiej w Wilnie zostanie wysunięty
zarzut, że na budowę tramwaju
elektrycznego niema kapitału. Jest
to zarzut pozorny, bo chwilowy. W
iej chwili prawdopodobnie takiego
kapitalisty niema. Ale można i
trzeba go szukać. A pierwszym
warunkiem w tym kierunku jest:
niezwiązywać się długoletnią

 
į roiniczejw

W. dniu 15 b. m. w szkoie rolni-

komunikacji ,
@ 2 SO | nysłowców

Niewątpliwie w ewentualnej dy| Ubezpieczalnia Społeczna
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Wilno na powodzian.
W/ Wil. Pryw. Banku Handlowym do

dn. 18 bm. ogółem złożono 41 644,19 zł. w
'em Członkowie Stowarz. Kupców i Prze-

Chrześc. w Wilnie zł. 48.50,
p/g listy ofiar

Wr.234 zł. 2.80,  Wileńskie Iowarzystwo

Farmaceutyczne zl, 87.40, Pracownicy Zw.
Spl. Mleczarskich i Jajczarskich w Wilni2
zł, 40.86, Pracowncy Szkoły Handlowej

łokształcając. w Wilnie zł. 5.57., Profeso-
sowie Instytutu Nauk Handl:-Gosp. w Wil-
nie zł, 29.87, Wil. Urząd -Probierczy p/$ li-
sly ofiar Nr. 403 zł. 12.80, Pracownicy fir-
my „M. Łempicki* zł. 24.16, Dyrekcjai
Nauczyciele  4-letn. Szkoły Handlowej

Stowarz. Kupc. i Przem. Chrześc. w Wilnie
25.28, Dyrekcja Bibljoteki Uniwersyte--

kiej w Wilnie p/g listy ofiar 94 zł. 54.78,
wą z żadnem  przedsiębiorstwem| Ofiary złożone w administracji „Słowa” zł.
autobusowem. 62.50.

r
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„Z KRAJU.
Zakończenie roku szkolnego w„SZKole —.

 

Bukiszkach.
Goście, absolwenci i ich rodzice

winny od „placu „Katedra.nego pro- czej w Bukiszkach skończył się rok zgromadzili się w sali rex"eacyjnej,

mienisto biec linje tramwajowe: na szkolny i w tym dniu nastąpiło uro- gdzie nastąpiły przemówi:nia oko-

Zwierzyniec i Sołtaniszki, do Jero-

ul. Legjonowej, do dworca  osobo-

(czyste rozdanie świadeciw absol-

za | zolimki, do Pośpieszki, aa kraniec, wentom.
Na uroczystość przybył do Bu-

Wilno — jak mieliśmy sposob- |wego. Bilet powinien kosztować kiszek starosta powiatu wileńsko-

licznościowe, po których rozdano
świadectwa ukończenia szkoły 29

, absolwentom.
W) końcu odbył się obiad wspoł-

riość stwierdzić przy innej roi T me wiecej niž 25 gr. z prawem jed-!rockiego, przedstawiciele przyspo-|ny wszystkich uczestników tej uro-

peryferjach.jozbudowuje się na

|
|

; ściele po-Kernardyńskim odbyły się

pierwsze po wojnie, wspólne roraty|

wszystuich wileńskich ceuhow rze-
mieślniczych chrześcijańskich. Pa-

miętając o pięknej tradycji, rze-

mieślnicy wileńscy nadzwywzaj licz-

nie przybyli do Ikościoła na tę uro*

czystość ładnie udekorowanego 1 0-

świetlonego rzęsiście. Po obu stro-|

nach nawy głównej, począwszy odj
presbiterjum prawie aż do wyjścia,

stanęły poczty sztandarowe poszcze-

gólnych cechów, a przy nicn dele-
gacje. Dalej zgromadzili się człon-

kowie 1 ich rodziny, zapeł1ając ko-

ściół po brzegi.
Roraty odprawił ks. Lachowicz

w. asyście duchowieństwa, a kaza-

nie wygłosił ks. dyr. Aleksander

Mościcki, Kaznodzieja, /wspom-

niawszy; na wstępie o tradycji nasze-

go rzemiosła, o jego przywiązaniu do

wiary św. i ideałów Nauki Chrystu-

sowej, wzywał do wytrwania na sta-

nowisku niezależnego rzemieślnika,

opartego na wzniosłej idei Chrystu-

sa, do jednosci i wspołdziałania

wszystkich pracujących na tem polu.

Tegoż dnia, nieco wzześniej, o  
który doprowadza np. w esonomice

do tak mało poetycznyja konse--

kwencyj, jak te na które patrzymy,

w istocie ma swoich piewców, ma

swoją poezję, i ta nie bylejaką.'

Wszak Boryń jest poetą indywidu-

 
alizmu. Jest nim tak samo Sheley,!
jalk Chateaubriand, jakbene,
jak Leopardi. Tak samo trudno bę-

|dzie jakieś ideały polityczne odkryć

w  Goethem — a pieśni bojowe

| Aradta czy Koernera więcej się zda-

ją świadczyć o nastrojach chwili, a-|

niżeli wskazywać na przyszłość. W

Niemczech jeden Fichte mógłby sta-

nowić wyjątek, lecz to nie obaliłoby

ogólnej reguły, tak, jak jej nie oba-

lają społeczne aspiracje pani Sand,

ani demokratyczne przekonania Mi-

cheleta, Tymczasem, w poiskiej po-

ezji, jak burza, zrywa się patrjotyzm,
i natchnienie narodowe w improwi-,

zacji Mickiewicza. _Powiedziećby

można, że od niej rozpocznie się no-|
wa era w poczuciu narodowemi Po-|

lakėw. Ale wystarczy dokladnie wej

NA GWIAZOKĘ najmiiszym upominkiem

jul Radio-odbiornik
Naj większy wybór I najniższe ceny

© f-mie MICHAŁ GIRDA,
Wilno, Zamkowa 20, tel. 16-28.

Uniwersalne odb'orniki na prad stały | zmienny Ap»rety okazyjne.

norazowego przesiadania na inną

   
   

     
Ruraty rzemieślników i robotników

chrześcijan.
Wczoraj o godz. 7 zrana w ko- godz, 6 zrana, w kościele sw. Ducha: gimalny proces.

(po-Dominikańskim) odbyły się po-;
aobnie uroczyste roraty  chrzešci-
ańskich związków zawodowych. Po
abu stronach nawy środkowej usta-
wiły się delegacje kilkunastu związ-
ków, nad któremi powiewały sztan-
dary organizacyjne. Nawa środko-
wa, boczne i obszerny korytarz za-
pełniali robotnicy. Ci zś ktorzy póź-
niej przybyli, nie mogąc się docisnąć
do wnętrza, stali na ulicy.
Nabożeństwo celebrował J. E. ks.

Arcybiskup-Metropolita, a kazanie
wygłosił kapelan _chrzescijańskich
Związków Zawodowych, ks. dyr.
Aleksander Mościcki, Kaznodzieja
mówił o roli: chrześcijańskich związ-
ków zawodowych w życiu społecz-
nem i zawodowem, podkreślając, iż
jest ona pod każdym względem do-
minująca, gdyż związki są czynni-
kiem ładu i porządku w życiu spo-
łeczno - zawodowem w Wunie, póź-
niej zaś, omówiwszy te organizacje
ze strony zawodowej, stwierdził, że
robotnik chrześcijański nie pragnie
krzywdy bliźniego, odwtotnie
przyjdzie zawsze z pomocą, lecz z
drugiej

„Ja kocham cały Naród, obiąłem w

ramiona

Wszystkie przeszłe i przyszłe jego

pokolenia”,

„Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,

Chcę nim cały świat zadziwić!'

Jak w tych wierszach zawarta
jest najistotniejsza definicja narodu,
alko całości wszystkich pizyszłych i
przeszłych pokoleń, związanych jed-
nem uczuciem miłości, tak odzywa
się w nich świadomość narodowego
przeznaczenia: i powołania. Bo na-
ród, odzyskując wolność, nie byłby
jeszcze koniecznie przedniiolem po-
dziwu. Mickiewicz zaś pragnie za--
pewnic mu szczęśliwość, «a świat
wprawić w zdumienie oczywiście
tem, co ten naród przedstawiać bę-|
dzie i zdziałać potrafi. Jeszcze do-
kładniej wyrazi to w w innym wier-
szu tej samej Improwizacji:
„Jabym mój naród jak piesn żywą

stworzył.

Poeta dokładniej się wyrażać nie

strony żąda dla siebie:!

p,
3

Podstawy Hlczolimne ruthi narodowego.

rzeć w ten najwyższy pomnik po- ma potrzeby. Wszak nie chodzi tu o

etycznegg uniesienia, aby się prze-' poezję dydaktyczną. Naród jako ży-

'konać, że właśnie tam pojmowanie wa pieśń, to znów jedna z najpięk-
narodu i jego przeznaczeń bynaj- niejszych definicyj narodu, a wymo-
mniej nie służy tylko nastrojowi wnie wskazująca, że dła narodu tyl-

chwili i potrzebom artyzmu, ani się ko być i być samodzielnym, to je-
| kończy na wyśpiewaniu dążenia do szcze nie dosyć, że musi on treść
| uiopodiegiego bytu. „| pewną w sobie nosić,przedstawiać

sobienia wojskowego i dz'egat Kat.
Stowarzyszenia Młodzieży z Wi!na.

Burnas Ignacy, mieszkaniec osa-
dy Kukle gm. janowskiej dostał ata-
ku szału, podczas którego podpalii
swój dom, usiłując do płomieni

Sadza w Kominie
W) zaśc. Zabłocie gm. gruużyskiej

pow. Oszmiańskiego spauł się dom
mieszkalny oraz chlew i stodoła z
narzędziami i tegorocznemi zbiora-

GRODNO. (Pat): Przed: Sądem
Okręgowym Urodzieńskini, jako są-
dem arugiej instancji, odbył się ory- 

Wiaściciel nierucnomości w Dru-
skienikach Mutrotan Sokołow, nie
mogąc pozbyć się niewypiacalnego
lokatora, p. baiczewskiego, porobił
otwory w: ścianie swej kucnni, przy-
łegającej do mieszkania iokatorai
począł smażyć na ogniu gumę, wy-
dzielającą przykry dym. Lokator za-
skarży! p. Sokołowa do Sądu Grodz
kiego, który skazał właściciela do-
mu na dwa tygodnie aresztu.

Sąd Okręgowy w  Grounie, do
którego Sokołow się odwcłai i przed
którym wyjaśnił, że chciał „wyku-

sprawiedliwośc: i słuszne; płacy za

pracę w myśl zresztą Nauki Chry-
stusowej i encyklik papieskich. W
końcu zachęcał w gorących słowach
do jedności i do wspólnej, intensyw-
nej pracy o lepsze jutro.

'legoroczne roraty chrześcijań-
skich związków zawodowych wy-
padły bardzo uroczyście i stały się
niejako spontaniczną manifestacją
świata pracy na cześć tych ideałów,
a których mówił ks, Mościcki w
swem kazaniu.

 

 

 

m. I. S

' harmonijnie wyrażać.
Filozoficznie naibardziej pogłę-

biony z romaniyków, nietylko pol-
skich, Krasiński, tej prawdy świado-
my jest w cąłe: peini i wielokrotnie

ją wypowiada. Cała jego lilozoija po-

lityczna, na tem przekonaniu będzie
oparta, że narody to żywe urzeczy-
wistnienia możiiwości założonych w
duchu ludzkim przez Boga samego,
mające najwyższe metafizyczne i re-
ligijne znaczenie. Wszak on to po-
wie o Bogu i narodach:

„Garść im powołań sypnąłeś z wysoka;

W każdym z nich żyje mysl jakaś

głęboka,

 
Co piersi Twoich zesłanem jes.

tchnienient'|

I narodowi odtąd przeznaczen.cm".

Na tej koncepcji oprze się nie-
| wzruszona wiara Krasińskiego w na-
rodową nieśmiertelność, a ta mu po-
zwoli iak trafnie, jak się ckazało,
przewidzieć przyszłe losy Polski,
które za jego życia bliskiemi bezna-
dziejności wydawać się mogły. Wa-
żniejszem dla nas w tej chwili jest
to, że Krasiński znowu najwyższy
nacisk kładzie nie na faki, lecz na
treść narodowego życia. Odzyskanie
niepodległości nie przedstawia mu
się jalko rzecz przypadku, jako jakaś
szczęśliwa niespodzianka, lecz jako

i konieczność narwyższego, bo ducho-

czystości.

Obłąkany podpalił swój dom.
wciągnąć 19-letnią Aleksandrę Tul-
kównę b. narzeczoną.

Obłąkanego obezwładaiońo i o-
desiano do szpitala.

powodem pożaru.
mi. Pożar powstał wskutek zapalenia
się sadzy w kominie. Właściciel spa-
lonego gospodarstwa ob: za swe
straty na 12.000 zł.

- Gryginainy Sposób pozbycia się lokatora.
rzyć! nie lokatora lecz. karaluchy,
«tóre zagnieździły się w kuchni, za-
twierdził wyrok pierwszej instancji,
mając jednak na uwadze podeszły
wiek oskatżonego, zawiesił wykona-
mie kary na przeciąg dwóch lat.

z

 

| KRONIKA POLICYJNA.
— Wykrycie sprawców kradzieży futra.

W związku z kradzieżą futra w sklepie

Gitela, o czem wczoraj don sil.śmy, wła-

dze policyjne przeprowadziły scchodzenie,

w wyniku którego aresztowały -iużącę Gi-

iela Osiównę i jej narzeczonego Rodziewi-

cza z Jerozolimki. Podczas: rewizji u Ro-

dziewicza w mieszkaniu znaleziono 'kilka-

naście skórek futerkowych, „pochodzących

z kradzieży. Jak się okazało, Osiówna sy-

stematycznie w ciągu 6-ciu mies. okradała

Gitela, narażając go na dotkliwe straty..

WYPADKI.
— Smutne skutki pijaństwe.

Antoni Grzymowski (Zawalna 53). będąc w

słanie podchmielonym, spadł ze schodów

w Hali Miejskiej : złamał nogę Pogotowie
odwiozło Grzymowskiego do szpitala miej-

skiego. %

— lwasskiewcz Michal (Antokolska

22), nie mając pieniędzy na -wodkę, wypil

większą ilość spirytusu skażonego i zatruł
się. Pogotowie odwiozło go do szritala św.

Jakóba.

wego porządku, brzemienna dalszą
treścią o nieskończonej wartości.

l cały ten prąd ideowy z roman*
iyzmem związany, 0 którym słyszy
się tyle powierzchownych sądów
— mesjanizm polski miał swoje stro-
ny małe, niedojrzałe, ludzką ułom-
nością nacechowane. Ale zasadniczo
na niczęm innem się nie opierał, jak
na poczuciu niespożytych wartości
narodowego ducha, niewspółmier-
nych z kolejami losu, które do czasu
przytłumić go mogły. ‚ 3

WI świetle takiego rzeczy pojmo-
wania to, co się na oczach naszych
dzieje w świecie, przedstawia się ja-
ko obrót zdarzeń, który n'etylko. był
do przewidzenia, lecz był przewi-
dziany. Odzyskanie przez narody u-
jarzmione, a w pierwszym
przez nasz własny, niepodległość,
nie jest wcale szczytem i ostatniem
słowem ich historji, jest przeciwnie
jakby tylko wstępem, choc nieodzo-
wnym warumkiem do tego, by żyć
zaczęły wedle swoich przeznaczeń,
uzdolnień i powołania. Jedno się wy-
daje pewnem, że w uświadomieniu
tych rzeczy naród polski wyprzedził
mne, cnoć ich może w tej cawili nie
wyprzedza w ich urżeczywistnianiu.

Dr. Adam Žoltowski,
"ai 

54-letni

rzędzie |
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SPORT
Wiec protestacyjny sportowców

Wileńskich.
ciu sportowem całej Polski.

Smutny ten falkt, to niz jest
Niniej - łączną krzywda jednego z klububów
Z RY арна аййа A CIOS wy- ! sem gimn. Zygmunta Augusta, które wygra--

wileń- ło wszystkie spotkania. Drugie miejsce za--
komunikować ogółowi sportowców, wileńskich — to jest
Wileńskich, że w dniu 20.XII b, r.; mierzony całemu sportowi
o godz 18 w sali Ogniska K. P. przy|skiemu.
ul. Kolejowej 19 odbędzie się wiel- Wszyscy sportowcy
ki wiec protestacyjny sportowców;muszą stawić się na wies, abydo- |niu z gimn. Zygmunta Augusta zawicdla
wileńskich, spowodu  skandaliczne-|wieść, iż nie pozwolą deptać swoje: nerwowo i wypuściła łatwo zwycięstwo.
$0 lekceważenia sportu wileńskiego|ambicje sportowe. ;
przez centralne władze NA Komitet Organizacyjny.

Ostatnia decyzja olskiego й i
Związku Hokeja ma Lodzie jest| Międzyszkolue rozgrywkipiłki
jeszcze jednym dowodem systema- | siatkowej.
tycznego usuwania sporiu wileū-: | Nareszcie po dlugiej

 

CASIN

PAN Imponujące sceny batalistyczne.

 

GOIAZDKA SIĘ ZBLIŻA...
Każde dziecinne serduszko z niepokojem oczekuje

Gwiazdki — Co też Aniołek pod choinkę położy?
Od najbogatszych do najbiedniejszych — każda matka

i ojciec z zainteresowaniem przegląda ogłoszenia w gazetach
i ogląda wystawy przedświąteczne w sklepach z myślą — co
nabyć, ażeby wywołać srebrzysty śmiech swych pociech?...

Ten grosz wydany na podarki—
pójdzie do Was p. p. Kupcy.

Umiejętna reklama przedświąteczna —
to pewny zarobek.

jako najstarsze„DZIENNIK WILEŃSKI" see s
skie najbardziej jest odpowiednie dla reklamy.

Administracja śnienniebezprzerwy od g. 8 do 6w.

I1111A

Polski Sklep Galanterji i Trykotaży p RE

„JANUSZEK“ SE
Wilno, ul. S-to Jańska6 AA

 

 

ZASTOSOWANIE

poleca GWIAZDKĘ» 244 | 7BÓLE.GŁOWY.
KOSZUL, KRAWATÓW, SWETRÓW | MIGRENA, NEWRALGJA,

POŃCZOCH,
oraz ciepłą bieliznę

Rabat świąteczny 10proc.

BEO AAALEI
SKLEP GALANTERYJNY

HJK! KOMKOWE)
przy ul. Mickiewicza 29

Poleca na święta | „GWIAZOKĘ“
w wielkim wyborze galanterję

damską | męską
CENY BARDZO NIZKIE.

KKK |

BÓLE ZĘBÓW. |
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,

STAWOWE KOSTNE
  

RA:

ŻĄDAJCIE W APTEKACH POCSZAÓW
un KOGUTKIEM
NATU LEZTELECM
ikOS2kÓwWPUDEŁKU
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ul. Zarzecze Nr. 19.EJ
]   

 

D. G, WODEHOUSE. 54)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
Głębokie westchnienie wyrawało się z ust pana Cootesa.
— Nie może te złościć człowieka! — zawołał po dłuższej pauzie.

— Ty masz dopiero szczęście! Włazisz tam po czerwonym dywanie, po-
łożonym umyśinie dla ciebie, i przy muzyce! Wiesz, Lizo, ty — gdybyś
wpadła do studni, to wylazłabyś z wiadrem w ręce. A to szczęściarika z
ciebie. Słucha no, wiesz, co roo'łem dziś po południu? Próbowałem wkrę-
cićwe do tej zakazanej chawiry i wylali mnie stamtąd po dwóch minu-
tach.

— (ol tyś próbował, Ed?
‚ — Fewnie. Nietylko ty słyszłałaś o tych szkiełkach.
— O, Ed! — w głosie miss Peavey przebijało gorzkie rozczarowa-

nie. — Gdyby ci się było udało! Strach pomyśleć, coby to było, gdybyś-
my tylko mogli razem pracować. Jakżeś się tam chciał wikręcic?

Pan Cootes zapomnał się ze zmartwienia talk dalece, że splunął ze
złością na przechodzącą żabę. ! ten nawet trywjalny wyczyn nie udał mu
się. Chybił, a żaba usuięła się w trawę, rzuciwszy mu zimnespojrzenie
nagany.

— Ja? -- rzekł pan Coctes. — Myślałem, że mi pójdzie gładko.
Pokumałem się z zaproszonym tam facetem, który się rozmyślił i nie
pojechał, Wtedy poyślałem sobie: czemu nie mam gechać zamiast niego.
Gość ten nazywał się McTodd, poeta, a nikt tam $o nie widział, prócz
tego stareżo, k.óry ma za krótki wzrok, aby kogoś poznać. Witedy więc...

Miss Peavey przerwała mu.

- Mirdawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI. —,

  

-' ciekawe i stały na wysokim poziomie.

wileńscy| Nauczycielskiego, która jednak w spotka-

przerwie ujrze- mierza z Nowej Wilejki. Zespół wyrównany
skiego od szerszego udziału w ży-' liśmy znowu zawody szkolne w siatkówce. i ambitnie grający.

DZ'S PREMJERA. Najnowszy film produkcji 1934—35 r.

„Wszyscy Ludzie sq Grogami”
Na czarownem Capri, w Londynie, Paryżu i Wiedniu rozgrywa się akcja tego przepięknego

filmn. Nad program: Najnowsze dodatki. Seanse: 4, 6, 8 1 10 wiecz.

Monumentalne arcyzieło filmowe, które wywołaje zachwyt i zdumienie.

„BUNTOWNIK (frwawe Porotacje Narodowe
Fascynujące walki w górach Najczarowniejsze zakątki świata.

jeczne widowisko, które olśniewa każdego. W rol. gł. BANKI — TRENKER — VARKONYI
Nadpregram: Najnowszy suoerfilm. Kawalkada życia amerykański-*go „JARMARK MIŁOSCI" z rewela-

cyjną obsadą: Janet Gaynor, Lew Ayres, Wii Rogers | in.
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żywe | Śnięte z zrzeszonych |Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileńsko-
gospodarstw jeziorowych || Nowcgródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza kon

stawowych sprzedaje Spółdzielnia Produ-|kurs na stanowisko lekarza rejonowego w
<entów Ryb w Wilnie ze sklepów: Rynek|Duksztach pow Swięciańskiego. Bliższe in-
Drzewny — Stragan Magistracki. Rynek Łu-|formacje oraz składanie podań w Kance-
kiski—Stragan Magistracki. Rynek Zarzecki— |larji Izby Lekarskiej (Wileńska 25) do dnia

  

DZIENNIK MILERSKI

Koło sportowe przy Seminarjum im. Toma=,
sza Zana w Wilnie zorganizowaio w nie-;
dzielę turniej piłki siatkowej (trójkami), w

 

' szkolne. Wszystkie spotkania były bardzo

oraz opinję publiczną stolicy amgiel-
Niedzielny turniej zakończył się sukce-. skiej, przynosi coraz nowe  niespo-

 

drużyna Seminarjumjęła świetnie grająca

prowadzili znowu  „seminarzyści*,

pod koniec załamują się i przegrywają 9:11.

Trzeci set był niesłychanie zacięty. I

| Trzecie miejsce zajęła drużyna gimn. A.

; Mickiewicza, które zawiodło nieco oczeki-

wania, nie będąc w najlepszej formie. Bar-/
dzo dobrze zaprezentowało się, pomimo za-

jęcia ostatniego miejsca gimn. Św. Kazi-

!

‘

!

17:15. |

HELIOS

 

Spróbujcie—porównajcie,
a przekonacie się, iż ROXY|

Najciekawszem spotkaniem turnieju był

mecz gimn. Zygmunta Augusta — Semi- strychniny. Śmierć jego oraz towa-;
narjum. Pierwszego seta wygrywa łatwo rzyszące

drużyna Seminarjum 10:5. W drugim secie| przyczyniły się zresztą do wykrycia
W drugim secie prowadzili znow: „semina-| zakrojonej na szeroką skalę sieci! .

szpiegowskiej w Singapore. Twier-
dzą również, że samobójstwo Niszi-
mury zostało popełnione z 1

tu „seminarzyści* będąc blisko zwycięstwa! dek patrjotycznych, gdyż aresztowa- || lizacyjna 68.00 — 68.13 — 68.00 i drobne
(9:6), załamują się i po emocjonującej wal-! ny najwidoczniej obawiał się
ce zwycięża gimnazjum Zygmunta Augusta! dzenia w czasie przesłuchania waż-

jednak

»Tajemnicza afera szplegowska. |
Afera szpiegowska w angielskiej dzianki. Obecnie komuniku'ą urzę-|

| którym wzięły udział wszystkie drużyny bazie morskiej w Singapore, emocjo dowo, że wybitny przemysłowiec|
nujac od przeszło tygodnia władze iapoński Niszimura, który zmarł na-

i gle w: czasie przesłuchania pizez po-

licję w Singapore, popełnił szmobój- 4yn 26.21 — 26.34 — 2608, Kabel 5.291/.
stwo. Sekcja i
Niszimura otrui się większą

|
|

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Dewizy. Belgja

123.90 — 124.21 — 123.59, Berlin 212.85 --
| 213.85 — 211.85. Gdańsk 172.82 173,25 —-

72.39. Holandja 358.20 — 359.10 — 357.30.
Kopenhaga 116.90 — 117.90 — 116,30, Lon-

-- 53242 — 5.26'/+. Praga 34.92/» — 35.03
— 3485. Praga 22.121/: — 22,18 — 22.06.
Stokholm 135.15 — 135.80 — 13450, Szwaj-
carja 171.60 — 172.03 — 171.17. Włochy

okoliczności |La — 4546 — 45.22. Tendencja niejed
nolita,

| Akcje. Bank Polski 93.75 Lilpop 10.15.
| Starachowice 12.60. Tendencja niejedno-
uta.

5 Papiery procentowe. Budowlana 45.50.
Konwersyjna 66.00. Dolarowka 53.25. Sta-

zwłok wykazała, że
ilością'

jej. dziwne

 

pobu- |

žiai 68.25—68.18. Listy ziemskie 51.75—51.50.
a | Jendencja dla pożyczek przeważnie utrzy-

mana, dla listów przeważnie słabsza.
"nych tajemnic swego państwa.

 

Przecudny dramat miłosny. John i Lionel Barrymore, Helena Hayes, Clark Gabie, Rob.

 

DZIŚ. Arcydzieło 6 gwiazd. Wysoce artystyczny fllm, który niema sobie równych

„Nocny ot“
Montgomery | Myrna Loy. — Nadprogram: „Slub Ks. Maryny I Ks. Kentu".

Pocz. o 4ej,

Codziennie 2 przedstawienia. Początek o 5.36 | 8-ej

DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW.
FSKICH prezentuje wesoły ooeratkowy z w 16 obrazach p. t;

Udzial blorą: Serafina Talarico,«DRZWIAMI I OKNAMI» romanse cygańskie WacławaMorawska, (pełne werwy wodowilistka), Irena Grzybowska. Kwartet ta-
neczny št. Luzinskiej Iris Irhora Edward Czermanski, Stenistaw Janow-Ski, Branisław Borski, Zdzisiaw Eiwicki i Z Ee Wiater.

Po rocznem oczekiwaniu JUŻ OCENZUROWANY
przepiękny film — symfonja  iłości I poświęcenia

Dziś.

Ich ostatnie spotkanie...
W rol. gł urocza boh flmu „Ludzie w biell* Elżbieta Alian I John Stuart. — Film przewyższa
„Białą siostrę". Bogaty nadprogram. Uprasza się o przybycie puaktualnie na początki seansów: |

4, 6, 8 i 10.15. W sokotę I nledzielę od g. 2-ej.
 

Do nabycia w sklepach
winno - spożywezych.  POLECA

WEŁNY,   

 

SKLEP BŁAWATNY JEDWABIE,

„J.Bublchal$ka

№аi PSST
4—r

 
  

  
    

  

edwabie, wełny, WEŁNY, JEDWABIE.

 

 

Już czas pomyśleć —40
© ogłoszeniach świątecznych.

Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILENSKIE-
60“ I innyeh pism—przyjmuje na bardzo

logodnych wa unkach

BIURO REKLAMOWE
STEFANA GRABOWSKIEGO

__w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.

Dydm|
dużych rozmiarów.
używany, kupię. Podać wymiar,

cenę i warunki. Oferty w Admin.

„Dzien. Wileńsk.* (ul. Mostowa 1),
ži dla S K“

 
miejskich i Ošrodka Zdrowia,

Pzyjmowanie ofert
macyj uskutecznia

 

grudnia 1934 r.

"Szy prozentneGWIAZDKĘ
upić można tylko w sklepie

galanteryjnym

JÓZEFA KŁODECKIEGO
Wilno, Zamkowa 17, tel. 9-28
Poleca: Swetry, Dżempry, Szla-
froki, Torebki, Bluzki, Pończo-
chy, rękawiczki, skarpetki, kra-

waty, szale I t. p.
Ceny niskie.   S1-XII-r. b.

AAAAAAAAA AAA AAA

| — Naprawdę, Ed, mówisz, że mogłeś wkręcić się do zamku udając
Ralstona McTodda?

— Pewnie, że tak, Dlaczegoby nie? Cóżby w tem było trudnego?
Zapowiadało s.ę doskonale. A pierwszy frajer, którego spotkałem w
zamku, musiai właśnie znać doskonale McTodda. Pomówiliśmy parę słów
i dałem nogę. Wiem, kiedy mnie nie pragną. {

— Aiež, Ed! Ed! Co ty pieciesz? Ralston McTodd siedzi teraz w
zamku, w lej właśnie chwili,

— Jakże to może być?
— Napewno, Jest już parę dni. Długi, cienki facet z mouoklem.
W. giowie pana Cootesa -apanował chaos, Nic nie mógł zrozumieć.
— Nic podobnego! McTodg nie jest ani tak bardzo wysoki ani cien-

ki i przez cały czas jak z nim byłem, nie nosił monokla. Ten... — przer-
wał nagle. — Do djabła, ciekaw jestem! — zawołał. — Lizoi Ilu jest

* tam teraz mężczyzn w paiacu?

warzystwo na bal, lecz narazie tylko tylu jest ich wszystkich. Najpierw
' syn lorda Emswortha, Fredzio...
! — Jak wygląda?

— Taki gogo, blondyn z włosami wtył wylizanemi. Potem jest pan
Keeble. Niski, z czerwoną twarzą,

j — A potem?
— Potem Baxter. Sekretarz lorda Emswortha. Nos: okuiary.
— I to wszystko?
— Wszystko, co tam jest, nie licząc tego tam McTodda i służby.
Pan Cootes uderzył się z głośnem klaśnięciem ręką po nodze. Ła-

j godny i miiy wyraz malujący się na jego twarzy podczas rozmowy z
Psmithem, zniknął teraz zupełnie i ustąpił miejsca ponurej złości.

— A ja dałem mu się wygnać za drzwi jak zbłąkany szczeniak! —
| wycedził przez zaciśnięte zęby.
: — O czem ty gadasz, Ed?

Drakas A. Źmieczyłakieśo, Mimo, MosionaNe1.”
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SĄ STARE — os pa

Li Е — NAJTANSZEM ZRODLEM ZAKUPOW JEST FIRMA:

ROMAN RUCINSKI
w Wlinie, przy ul. Wielkiej JG 30, tel. 2.58

stale na składzie | w dużym wyborze.

 

  

TOWAR KUPUJE.
NOWOŚCI SEZONU.

WYBÓR DUŻY. — CENY NISKIE.

Ogłoszenie.
zie dwieście złotych.|

S k! Zostawcie mi swój m. 25 Grabowska.
adres, to przyślę wam

ep jeszcze nieniędzy. Stolarz

do wynajęcia — Tak nie idzie— Przyjmuje — wszelkie
Mielas wykrzyknął oburzony >aa

Wiadomość u dozor-jchłopek. -- Czy pan śowslęż 50 ek ;
су. 235| myśli, że ja pozwolę Sak i P' ki

się przejeżdżać na Wwy owanie me —
ratyl | Wykonanie solidne,

Kupn |ceny niskie. ul. Mic-
Upno kiewicza 24 m. 17, Jszpitali | I sprzedažg | Czmieiewaki* 82;

: ‚ SSE a 7 ieSis s
Rewelacja!!! Natura!

OKAZJA. ny miód leczniczy|SEKCJA MŁODYCH

Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza przetarg na
dostawę: a) pieczywa, b) mięsa i słoniny — do
szpitali miejskich oraz c) mleka — do

Na każdy z wyżej wymienionych pod a, b
i c przetargów winna być złożona osobna oferta,
ze wskazaniem cen jednostkowych.

oraz udzielanie
się w Wydziale Zdrowiai

Opieki Społecznej (ul. Dominikańska Ns 2 —
oficyna-pokój Ne 2) do godziny 9-tej dnia. 20

W tymże dniu o godzinie 10-ej odbędzie: się
otwarcie ofert i ustny przetarg na dostawę pie-
czywa, o godz. 11-ej na dostawę mięsa i słoni-
ny oraz o godz. 12-ej na dostawę mleka,

Stający do przetargu winni załączyć do każ-
dej oferty kaucję w kwocie 250 zł. oraz znaczek
kancelaryjny Zarządu Miejskiego w wysokości 2 zł.

Warunki przetargowe są do przejrzenia w
Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej (pokój Ne 2),

Zarząd Miejski
w Wiinie.

SOS TA kti L GORCE E A A CTWOS? PROPO 0...dcPIK CYRK i ik R OO

— Tylko czterech, prócz lorda Emswortha, Ma przyjechać duże to- ,

EAORW p т Odpowiedzialny Redaktor STANISLAW JAKITOMICĖ, ,

 

 

LAALASRE

Sparty zimowe we Francji
ALPY — PIRENEJE —WOGEZY — OWERNJA
Zniżki kolejowe. Informacje:

OFICJALNE  PRZEDSTAWICIELSTWO KOLEI  FRANCGOKICH

PŁÓTNĄ

 

ul. Wileńska| właścicieli У
Januszewskich SZANUJE wPOLSCE

sprzedaje jak zwykle TEN TYLKO W FIRMIE: Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 68485, oraz wszystkie

Po giuna В JM. MAĆKOWIAK i T. ROMAŃCZUK ia podróy, э
różne płótna, baje, ul. WIELKA 47 wieka na  drodze|Młodsza służąca po- wiejskiej. ;ragnieza- trzebna do wszystkie-

łatwić spiawę polu-|go umiejąca dobrze
bownie i proponuje: Nao Zgłaszać się
8 is „tylko ze świadec-

Macie tu _nara- twą ml. Gerbarska 1

LOKALE.

LTSEKT

|

  

 
 

do sprzedania domek
murowany, blisko cen-
trum, skanallzoweny
z ogródkiem, w bar-
dzo dobrym  stenie,
z  wolnem, elegan-
eko odremontowanem
mieszkaniem Wiado-
mość: Garbarska 1
Biuro ©głoszeń.

Strunnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek _ pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
swych członków,
Zgłoszenia przyjmuje

Administracja zien-
nika Wileńskiego”,

kg. 2,20 — Grzyby
s'szene (borowiki)
7 zł klg. | 8 — oraz
inne artykuły spożyw
cze po «najniższych
cenach można jedy-
nie dostać w składzie
spożywczo - kolon!al-
nym Wł. Czerwiń
skiego, Wileńska 42
vis a vis Placu Orze-
szkowej.

»TATA
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH

WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE PO CENĄCH

infor-  Fortepian zagranicz-
ny w. dobrym stanie
350 zł. sprzedam Nie-
miecka 22 m. 19.

| RÓŻNE. Ė

Pokój
najęcla, tamźe aparat
fot. nowy 6 na 9 obj.
ŠuоООО KONKURERCYJNYCH
m. 1. »| D UKARNIA
RRRRRAR A, ZWIERZYNSKIEGO

Na raty! WILNO, UL. MOSTOWA 1Automobilista prze-
jechał jakiegoś czło-  МА

Н
„
>
P
M
D

TEELFON Nr. 12-44

— A ja mu podziękowałem! POdziękowałem mu! — jęczał Edward
Cootes, wijąc się na wspomnienie tego faktu. — Podziękowałem mu za
to, że mi pozwolił pójść:

— Eddie, c czem ty...?
—Słuchaj, Lizo, — Pan Cootes opanował z wysiłkiem wźruszenie,

— Wdepnąłem do tej budy i spotkałem faceta ze szkiełkiem w oku, a on
mi powiada, że zna Mclodda dobrze i że to nie ja, A to właśnie on udaje
McTodda, jak widać z tego, co mi gadasz! Czy ty nie kapujesz? Ten bu-
bek zacząi tę samą robotę co my. Musiał poznać MeTodda i wywęszył, že
tamten nie przyjeżdża do zamiku, i sam się zjawił zamiast niego, tak jak
ja. Tylko, że pierwszy przyjechał, niech go djabli wezmą! Nie może to
człowieka pokręcić ze złości!

Zdumienie odebrało na chwilę głos miss Peavey. Wreszcie prze-
mówiła, 3 ; ' ›

— A to drabl
Pan Cooies, nie zważając na obecność damy, użył określenia znacz-

nie dosadiiejszego,
—Oq,samego początku miałam przeczucie, że z tym typem jest coś

nie w porządku! — rzekła miss Peavey, — Aha, to on pewnie także
przyjechał po ten naszyjnik.

— Pewnie, że po naszyjnik — rzekł pan Cootes niecierpliwie, —
Poco miałby przyjeżdżać? Na świeże powietrze może?

— Siuchaj, Ed! Pozwolisz mu wyrwać z tym naszyjnikiem?
— Czy mu pozwolę! — izekł pan Cootes, poirytowany tem nieroz-

sądnem pytaniem, — Zbudź mrie w nocy i spytaj!
— Cóż myślisz zrobić?
— Zrobić! — rzekł pan Cootes. — Zrobić! Powiem ci, co zrobię...

— Przerwał, a niezłomne pośianowienie, przebijające w wyjazie jego
twarzy, zaczęło widocznie słabnąć, — Co ja właściwie do djabła mam
zrobić? — ciągnął dalej słabszym już nieco głosem,

ld. c. 34)

 

 

 

 

 


