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„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie
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«TP.
OLGIERD BACZYŃSKI

grzeb na cmentarzu Rossa.
O czem zawiadamiają

 

Konwent Polonia !Filistrz: у

„sSyn Heliny z Horczyńskich I Bronistawa
Komiliton Konwentu Polonia

student łl roku prawa, p. por. rezerwy
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. $akramentami zmarł

dn. 19 grudnia 1934 r. w wieku lat 25
Eksportagja z Konwentu Polonia przy ul. Królewskiej 7 do kościoła

Sw. Jakóba odbędzie się dn. 21 b. m. o gedz. 17ej
bne zostanie odprawione dn. 22 b. m. o godz 9,30 poczem nastąpi po-

Nabożeństwo žalo-

   

  
 

СОИг (ehacdjana Rudnickiego
MICKIEWICZA 1, TROCKA 1

POLECAJĄ na SWIĘTA'po cenach hurtowych
DLA SKLEPÓW, SZKÓŁ, INSTYTUCYJ

Cukierki owocowe, czekoladowe, pierniki na czystym miedzie
oraz różne ożdoby choinkowe z cukru, pierników I czekolady

 

„Posiedzenie sejmowej Komisji budżetowej.
WARSZAWA (Pat). Sejmowa ko-

misja budżetowa prowadzia na dzi-
siejszem przedpoiudniowem  pesie-
dzeniu daiszy ciąg debaiy nad pre-
liminarzem  budzetowym  minisier-
stwa opieki spoiecznej. Buažet ten
wywołał bardzo długą dyskusję, do
której zapisało się kilkunastu mów-
ców ze wszystkich klubów posel-
skich. Ze strony opozycji krytyko-
wano działalność ministerstwa opie-
ki społecznej, uskarżano się na zre-
dukowanie preliminowanych kredy-
tów w tym dziale, domagano się
jednocześnie -zwiększenia pomocy
dla bezrobotnych, na walkę z gruźli-
cą, na pomoc powodzianom, na po-
moc reemigrantom itd,

Przedstawiciel PPS, pos. Szczer-
kowski, wywodził, że budżet fundu-
szu bezrobocia jest za mały.

Poseł ks. Szydelski (Ch. D.) wy-
sunął różne postulaty, m, in. doma-
gał się podwyższenia dotacyj na po-!
moc  doraźną dla bezrobotnych
Lwowa.

Posianka  Waśniewska (BBWR)
apelowała o załatwienie sprawy ra-
tyfikacyi konwencyj międzynarodo-
wych konferencji pracy.

Poseł Kornecki (Kiub Narodowy),
poruszając kwestję organizacji ubez-
pieczeń społecznych, utrzymywał, że
nie osiągnęła ona właściwego sto-
sunku.

Posei Sanojca (BBWR; zwraca
uwagę, że przy omawianiu ubezpie-
czeń społecznych ugrupowaniom po-
litycznym chodzi nietyle o ubezpie-
czenia, ile o przeprowadzenie roz-
grywek politycznych.
Posłanika Jaroszewiczowa (BBWR)

wysunęła postulat, aby jeszcze w
obecnej sesji wnieść ustawę, która
ujęłaby w sposób przynoszący wię-
cej pożytku sprawie opieki, zwłasz-
cza nad młodzieżą.

Następnie zabrał głos minister
opieki społecznej Paciorkowski. Na
wstępie swego przemówienia mini-
ster podkreślił, że po kilkunastu la-
tach własnych doświadczen możemy  

sobie już postawić pytanie, czy to,
co nazywamy nasząspolityką socjal-
iią, odpowiadą poirzebom naszego
panstwa i spofeczeństwa, czy nie

pyła zbyt jeanostronna i czy uwzglę-
dnia specyliczne warunki naszego
życia. Minister oświadcza, że spra-
wy te obszernie omówi na plenum.

Przechodząc do zagadnienia bez-
robocia, minister omówił sprawę
funduszu pracy, zwracając uwagę, że
tumdusz ten zatrącił wiaściwy punki
podejścia ć, zagadnienia i stał się
raczej tundusżem inwestycyjnym, niż
łunduszem zatrudnienia. Naiežaioby
więc zrzec się kocepcji, by fundusz
pracy  kapitalizował fundusze i
zrzekł się akcji pożyczkowej, Nie-
mniej jednak fundusz pracy ma już
za sobą duże zasługi i odczążył ry-
nek, dając zatrudnienie około
100.000 ludziom. Zagadnienie spra-
wozdawcze z rynku pracy źle się nie
przedsiawia. Dane statystyczne z
dziedziny zatrudnienia są raczej po-
cieszające. Gdy w roku 29 ubezpie-
czonych było 1.100.000, a byi to naj-
wyższy stan zatrudnienia, to póź-
niej nastąpił spadek, który doszedł
do 600.000 zatrudnionych w roku
ubiegłym. Obecnie składki płaci już
812.000osób, czyli obserwujemy dość
znaczną poprawę. Następnie mini-
ster przeszedł do omówienia zaga-
anienia reorganizacji ubezpieczeń,
oświadczając, że kwestja ta jest
przedmiotem codziennej pracy w mi-
nisterstwie,

Na posiedzeniu popołudniowem
przystąpiono. do obrad nad prelimi-
narzem budżetowym ministerstwa
wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego.  Reierat wygłosił Zdzi-
sław Stroński. Referent stwierdził,
że wydatki uległy dalszemu zmniej-
szeniu. Fundusz szkolny przewiduje
zł. '18.000.000 z daniny szkoinej, ma-
jącej charakter powszechności. Oma-
wiając szkolnictwo powszechne, za-
uważa, że od roku 32/33 normalny
przyrost dzieci w wieku szkolnym
stai się mniejszy i wynosi na naj-

Obrady senackiej komisji
konstytucyjnej.

WARSZAWA (Pat), Dziś popo-
łudniu senacka komisją koustytucyj-
na przystąpiła do dyskusji szczegó-
łowej nadprojektem ustawy konsty-
tucyjnej. Przewodniczący Targow-
ski zaproponował dyskutowanie nad
całemi rozdziałami. Propozycję
przyjęto. Przystąpiono do dyskusji
nad rozdziałem I „Rzeczpospolita
Poiska'. Referent Rostworowski od-
czytał zamieszczone w sprawozda-
niu drukowanem poprawki, zapropo-
nowane do tego rozdziału. , Głąbiń-
ski wysunął zastrzeżenia co do u-

prawnień Senatu do czynienia zmian
w tym projekcie. Po odpowiedzi se-
natora Barańskiego, senator Horba-
czewski (Klub Ukraiński) zgłosił
wniosek w sprawie autonomji tery-
torjalnej ziem zamieszkałych przez
ludność ukraińską. Przewodniczący
oświadczył, że wnioski będą głoso-
wane na końcu, poczem senator
Woźnicki (Klub Ludowy) w dłuż-
szem przemówieniu scharakteryzo-
wał 10 pierwszych artykułów nowe-  

go projektu Ikonstytucji, które, zda-
niem mówcy, mają charakier dekla-
ratywny, zaznaczając, że słuszne by-
łoby ująć te artykuły w jeden ogól-
ny wstęp. Mówca nie zgłasza kon-
kretnych poprawek, gdyž wie, że
będą one odrzucone.

Senator Roman w dłuższem prze-
mówieniu wskazał na ważność hi-
storycznego momentu, jaki przeży-
wamy, ustalając obecnie zasady na-
szego zbiorowego życia,

Przemawiali dalej Makarewicz
(Ch. D. w Małopolsce Wsch.) i Ka-
mieniecki (BBWR). Senator Ro-
stworowski udzielił następnie wy-
iaśnień w odpowiedzi na zarzuty
'mówców <co do poszczególnych
punktów: projelstu i na tem dyskusję
nad rozdziałem pierwszym zam-
knięto,

Następnie komisja przystąpiła do
dyskusji nad irozdziałem >
„Prezydent Rzplitej*. Senator Ro-
stworowski odczytał poprawki do
tego rozdziału,

Nowy polski statek
transatlantycki.

TRIEST Pat. Dzisiaj, przy pięknej
i słonecznej pogodzie odbyła się w
stoczni Monfalcone uroczystość spu-
szczenia na wodę polskiego okrętu
transatlantyckiego „Marszałek „Pił-
sudski“.

Na uroczystość tę przybył wczo-
raj z Rzymu ambasador R.P. p.
Wysocki oraz z Warszawy specjalna
delegacja z pp. wiceministrami —
przemysłu ł handlu Doleżalem i ko-
munikacji Bobkowskim na czele.
W uroczystości ze strony władz wło-
skich wziął między innymi udział
podsekretarz stanu Ministerstwa Ko-
munikacji Lojaconoe dyrektor na-
czelny stoczni Cosulich oraz przed-
stawiciele władz samorządowych i
wojskowych.

 

  CO - DZIEŃ PRZYPOMINAĆ SIĘ
BĘDZIE PREZENT GWIAZDKOWY,
jeśli zaprenumerujesz dla kogoś na

I świazdkę ciekawy dziennik.

bliższy rok około 90.000. Ogółem
mamy w wieku szkclnym 5 013.000
dzieci uczęszczających do szkół.

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty instyt. społecz, za wiersz tekstu 30 gr, Uk!tad ogłoszeń
przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra”

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

przepłacisz.

Za kilka groszy
sprawić możesz praktyczny upominek gwiazdkowy kupując pierwszorzędny krajowy towar i nie

A przekonasz się o tem gdy zawczasu odwiedzisz
POLSKĄ SKŁADNICĘ GALANTERYJNĄ

FRANCISZEK FRLICZKA
 

PARYŻ. (Pat). Na wlorkowem
posiedzeniu Senatu, w czasie debaty
nad budżetem ministerstw» spraw
zagranicznych, minister Laval wy-
głosił exposć na temat polityki za-
granicznej Francji.

Na wstępie, . omawiając ostatnie
posiedzenie Rady Ligi Na.odów, mi-
nister podkreślił wyniki te; sesji, na
której rozstrzyśnięto dwie sprawy
międzynarodowego znaczenia: spra-
wę zapewnienia spokoju w okresie
plebiscytowym w zagłębiu Saary i
sprawę sporu jugosłowiańsko-węgier
skiego. Rozstrzygnięcie tycn donio-
słych spraw stanowi wybilny krok
naprzód na drodze pokoju. Następ-
nie minister poruszył rCkowania
trancusko - włoskie, mające na celu
bardziej ścisłą wspołpracę między
temi dwoma państwami. Minister dał Po referencie zabrał głos minister

oświaty Wacław Jędrzejewicz, któ-
ry na wstępie omówił dodalnie usto-
sunkowanie się szerokich warstw do
spraw oświatowych 1 kulturalnych.
Celem ulżenia doli nauczycielom
przeniesiono do wyższej grupy płat-
niczej dotychczas 11.000 nauczycieli,
a po nowvm roku spotka to 20.000
nauczycieli Obecnie przyjęto kon-
cepcję wypracowania statutów po-
szczególnych rodzajów szkół, W,
przyszłym roku szkolnym zakończy
się pozekształcenie szkół powszech-/
nych pod względem programowym,|
a potem przekształci się je pod
względem formalnym przez zalicze-|
nie do 1, 2 i 3-go stopnia. Dłużej
rozwodził się minister nad sprawami |
szkolnictwa ukraińskiego, przyczem
krytycznie wyraził się o wygórowa-
nych postulatach pewnych odłamów
„udności ukraińskiej. :
W dyskusji nad budżetem mini-

sterstwa WIRiOP zabierali głos prze-
dewszystkiem przedstawiciele opo-
zycji, krytykując sytuację oświatową
w Polsce.

Dalszy ciąg jutro o 10,30.

aj
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wyraz nadziei, że rokowania te u-
wieńczone będą pełnym sukcesem.
Z kolei mówca przeszedł do paktu
wschodniego,

Pakt ten, uwzględniając układy
już istniejące między pewnemi kra-
jami, umocni porozumienie między-
narodowe w części Europy, której
los: óriśle jest związany z interesem
pokoju. Tę inicjatywę Francja po-
wzięła w pelnem porozumieniu z
rządem sowieckim, Rząd sowiecki
w pełni usprawiedliwia politykę,
jaką wraz z nim prowadzi Francja.
Francja kontynuuje rokowania i
pragnie przedeszystkiem zapewnić
sobie zupełne porozumienie z Pol-
ską. W tym względzie Francja udzie-
liła Polsce wyjaśnień równie sku-
tecznych, jak dokładnych, które nie
pozwolą na żywienie przez nią żad-
nych wątpliwości w sprawie pragnie
nia Francji liczenia się jej ze słusz-
nemi troskami. Minister Laval zapo-
wiedział, że wkrótce będą podjęte
rozmowy z Niemcami, by wzięły
udział w zbiorowym akcie, w któ-
rym uzyskają te same gwarancje, ja-

I
F

  

Polityka zagrani
Przemowienie ministra,,Lavala.

kie przyznaje się innym krajom sto-
' warzyszonym. _Wspomniawszy
| swych genewskich rozmowach z ko-
'misarzem Litwinowem, minister La-
val odczytał pódpisany w wyniku
tych rozmów protokół. Dalej mówca

oświadczył, że Francia prowadzi po-
litykę pokojową, która nie jest wy-
mierzona przeciwko żadnemu kra-
jowi i nikogo nie wyklucza. Prze-
ciwnie, zwraca się o współpracę do
wszystkich, którzy ożywieni są do-
brą wolą. Rząd francuski nie uczy-
nił nigdy nic, coby pozwoliło Niem-
com sądzić, że zamierza w stosunku
do nich prowadzić politykę okrąże-
nia. Zbliżenie irancusko - niemieckie
w ramach międzynarodowych jest
$śwarancją pokoju. Niech Niemcy
będą przeświadczone 0 tem i niech
odpowiednio działają, a wielki krok
zostanie uczyniony w kierunku ko-
niecznego pojednania dwćcn ludów.
Niemcy będą się mogły wypowie-
dzieć w czasie przyszłych rokowań
i oświadczyć, czy zechcą wziąć u-
dział w zbiorowych paktach, które
są planowane. W: ten sposób dadzą

MOSKWA (Pat). Agencja TASS
przynosi opublikowanie tekstu pro-
tokułu, podpisanego w Genewie w

| dniu 5/12 przez ministra Lavala i ko-
misarza Litwinowa, który stwierdza
wspólne postanowienie obu rządów

( siecia paktu wschodniego. Oba
rządy, gdy rozpoczęte rokowania
weszły w fazę bardziej ożywioną,
zgodziły się zająć następujące sta-
nowisko: W! swych stosunkach z rzą-
dami, które zostały zawezwane do
udziału w pakcie, a zwłaszcza z te-
mi, które nie udzieliły nań swej zgo-
dy, żaden z obu rządów nie nawiąże
rokowań, mających na celu zawarcie
paktu dwustronnego lub wielostron-
nego, mogącego utrudnić przygoto-
wanie i zawarcie wschodniego paktu
regjonalnego. Zobowiązano się tak-

 
kładów przeciwnych duchowi, jakim

Zamkowa9, tel. 6-45
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=rancji
one miarę swojego poczucia solidar-
ności.

Przemówienie swe minister Laval
zalkończył oświadczeniem, że Fran-
cja jest przeświadczona, że obecnie
coś trwałego może być stworzone

jedynie przez szczere i efektywne
stosowanie współpracy międzynaro-
dowej. Senat przyjął exposć mini-
stra Lavala długotrwałemi oklaska-
mi, poczem przyjął wniosek, w któ-
rym wyraża podziękowanie mini-
strowi Lavalowi za pełną taktu i
stanowczości obronę stałych zasad
polityki francuskiej w Genewie.

PARYŻ. (Pat). lzba po długo-
trwałej dyskusji przyjęła wniosek,
upoważniający rząd do wydatkowa-
nia dodatkowo 800miljonów fran-
ków na potrzeby ministerstwa woj-
my. Wniosek ten przyjęto 460 głosa-
mi przeciwko 130.

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa
zaprzecza wiadomości,  zamieszczo-
ipla pewien dziennik angielski,
w sprawie układu wojskowego mię-
dzy Francją a ZSRR. Agencja o-
świadcza, że wiadomość ta jest wy-
tworem bujnej fantazji.

 

Prolókuł Sowiecka - (ródtushi W Sprawie
paktu wschodniego,

kierują się oba rządy. Z tej racji
każdy z obu rządów będzie infor-
mowany przez drugi rząd o każdej
propozycji, odnoszącej się do tej rze-
czy, jakąkolwiekby drogą ta propo-
życja nadeszła. Protokuł podnosi,
że zobowiązania te obowiązują w
ciągu całego trwania akcji dyploma-
tycznej, będącej w toku lub w ciągu
wszelkich zamierzonych następstw,
które wynikną z tej zasady głównej
i z tej samej trosiii. Oba rządy zo-
bowiązują się nie odstępować od
tych zamiarów bez wspónej zgody,
stwierdzającej bezużyteczność kon-
tynuowania tej akcji. Gdyby zaszedł
podobny wypadek, oba rządy nara-
dzą się w sprawie nowej gwarancji,
której w tym samym duchu i w tym
celu uznają za stosowne udzielać so-

że wzajemnie do niezawierania u- bie wzajemnie,

W dniach najbliższych „DZIENNIK WILEŃSKI"
ukaże się w nowej szacie zewnętrznej: ulegnie
zmianie format naszego wydawnictwa przy równo-
czesnem powiększeniu liczby stronic. W ten sposób
„DZIENNIK WILEŃSKI" upodobni się do większości
codziennych pism w Polsce. Czytelnicy nasi zyskają
na tej zamianie, ponieważ otrzymywać będą więcej
materjału; bowiem oprócz numerów zwykłych wy-
dawać będziemy także numery powiększone.

Za główne swoje zadanie uważaliśmy | uwa-
żamy szybkie I dokładne informowanie czytelników
przedewszystkiem o sprawach politycznych i sa-
morządowych, nie zaniedbując jednocześnie dzie-
dzin społecznych kulturalnych I t. p. Zmiana for-
matu i powiększenie objętości pisma pozwoli nam
na poczynienie znacznych ulepszeń I na ożywienie
jego treści.

Niezależnie od tego dawać będziemy stale
nasz dodatek kulturalno - literacki, a ebok tego
dotychczasowe działy: akademicki, sportowy I kroniki
kobiecej.

Prócz tego „DZIENNIK WILEŃSKI" dawać będzie
ilustracje ważniejszych wypadków bieżących.

 
1

|
Н

 

ii IF

Stołeczna rada miejska z nominacji.
WARSZAWA Pat. Minister spraw

wewn. na zasadzie art. 5, ust. 2 roz-
porządzenia prezydenta Rzplitej z
dnia 24-9-34 r. powołał tymczasową

radę miejską w składzie 36 i jedno-
cześnie powołał komisję rewizyjną
m. st. Warszawy z Arturem Sliwiń-
skim jako przewodniczącym.

 

Nowy wiceprezydent m. Warszawy.
WARSZAWA Pat' Minister spraw|miejskiej inspekcji handlowej na

wewn. powołał Czesława Zawistow- | stanowisko wiceprezydenta m. War-
skiego dotychczasówego dyrektora 'szawy.

Zaprzeczenie wieściom o konwencji
francusko-sowieckiej,

BERLIN (Pat) Niemieckie biuro „Star“ o konwencji francusko-so-

informacyjne donosi z Londynu, że wieckiej, jednak w świecie dyplo-
wprawdzie, że zarowno ambasada , matycznym zaprzeczenia le nie są
francuska jak i sowiecka 4demento-| uważane za przekonywujące.
wały wczorajszą intormację gazety |

 

. . ® ” °

Nowy gabinet jugosłowiański.
BIAŁOGROD Pat. Minister sprawj nister Jewticz ma rzekomo nieogra-

zagranicznych Jewticz otrzymał mi-|niczone pełnomocnictwa, by dopro-
sję tworzenla nowego gsbinetu. We-|wadzlć do pawstania rządu koncen-
dle informacji z kół rządowych, mi-'tracyjnego.

Powództwo cywilne w procesie
o zabójstwo krola Aleksandra.

PARYŻ (Pat). Prasa donosi, że la Aleksandra. Interesy jej repre-
| królowa Marja jugosłowiańska wy-| zentować będzie były minister spraw
stępuje z powództwem  cywilnem| zagranicznych Paui-Boncour.
przeciwko wspólnikom zabójcy kró-

Echa zajścia w Saarbruecken.
LONDYN. (Pat). Major "emsley,, policji międzynarodowej w zagłębiu

szef policji międzynarodowej w za- | Saary, ma być major wojsk angiel-
głębiu Saary, podał się do dymisji w | skich Hennessy, który już od pewne-
związku z zajściem, któr: odbyło go czasu był oficerem policji w za-
się ostatnio w Saarbruecken, |głębiu Saary. Przydzielony on był

SAARBRUECKEN, (Patj. Na- do osoby prezesa Komisji Rządzącej
stępcą mir. Hamsley'a, inspektora Konoxa.

° ° e.

Od Administracji.
Celem ułatwienia uiszczenia należności za prenumeratę

do dzisiejszego numeru „Dziennika Wileńskiego"  załączyliśmy:
dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów zamiejscowych
ostatnio wprowadzone blankiety przekazów rozrachunkowych,
wolnych od wszelkich opłat pocztowych. )

Prenumerata miesięczna z przesyłką 3 zł. 50 gr. Nieopła-
cone egzernplarze będąz dniem 1 Stycznia 1935 r. wstrzymane. 
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(plyty gin
We wtorek ra posiedzeniu Sejmu

Klub Narodowy zgłosił do laski mar-
szałkowskiej następujący wniosek:

„Sejm wzywa rząd do przedsia-
wienia w Sejmie sprawozdaria o po-
lityce zagranicznej państwa'.

Uzasadnienie wniosku brzmi jak

następuje:
„Obecny bieg polityki zagra-

nicznej Państwa budzi niepokój
bądź io niepewnością w jednych
dziedzinach, bs:.dź to niepon:yślnemi
wynikami w innych.

Stosunki z Francją uległy prze-
wlekłemu zadrażnieniu, uniemożli-
wiającemu nadanie sojuszowi polsko-
francuskiemu pełnej wartości. Ró-
wnież w stosunkach z Małą Ententą,
w szczególności z Czechosiowacją i
Rumunją, istnieją tarcia.

Ściślejsze. porozumienie trzech
państw nadbałtyckich: Estonji, Ło-
twy i Litwy, bez styczności z Polską,
dokonało się nie w myśl dążeń po-

lityki Polski.
Stan rzeczy w Gdańsku, a mia-

nowicie rzeczywista łączność jego
z Rzeszą Niemiecką, nie odpowiada
postanowieniom Traktatu Wersal-
skiego, a układy, zawarte w swoim
czasie z iem, dają jedno-
stronne korzyści wolnemu miastu,

Zbliżenie z Rzeszą Niemiecką
otoczone jest niejasnością, która
daje pole do podejrzeń.

Na gruncie Ligi Narodow ani nie
uzyskano stałego miejsca w Radzie
Ligi, jednocześnie z Z. S. R. R, ani
też nie doprowadzono do zadowala-
jącego załatwienia sprawy szczegól-
nych zobowiązań Polski w zakresie

W sprawie bezpieczeństwa, waż-
nej szczególnie obecnie wobec zbro-
jeń niemieckich, nie zaznacza się w
sposób zgodny z istotnemi potrze-
bami wzmacnianie obronności pol-
skiej własnemi siłami i porozumie-
niami,

Całość zagranicznej polityki pol-
skiej, wśród tyłu niepewności i uje-
mnych objawów, jest tembardziej
niepokojąca, że rząd uchyla się cał-
kowicie od przedstawienia jej dążeń
i działań Sejmowi, a w ten sposób
i społeczeństwu".

Komentarze do powyższeżo wnio

sku i jego uzasadnienia są niema!

zbyteczne. W] uzasadnieniu są wy:

mienione wszystkie sprawy, które

żywo imteresuja polską opinię pu-

bliczną, we wniosku jest powie-

dziane to, czego ta opinja domaga

się od rządu, Wniosek nie jest po-

dyktowany ani interesem ani wido-
kami partyjnemi, wypływa z po-

wszechnego niepokoju, nuntującego

w całesni bez różnicy przekonania

spoleczeistwie polsiciem, jest na-

stępstwem tajemniczości posunięć

'w naszej polityce zagranicznej

kompletnego zdezorjentowania tej
opinji co do celów, do których na-

sza polityka zewnętrzna zmierza.

Nik: w: Polsce, poza ścisłem za-

pewne gronem wtajemniczonych, nie

umie sobie odpowiedzieć na pytania:

Dlaczego nie uczynilišmy żadne

$o kroku, aby uzyskać stałe miejsce

w Radzie Ligi Narodów?

4 jalkicń powodów istn'eją nie-

porozumienia i tarcia z Czechosło-

wacją, z sojuszniczką Rumunją, z
całą Maią Ententą?

Dlaczego doprowadzono do za-

niedbań 'w stosunkach z wolnem

miastem Gdańskiem:? :

Ale największy znak zapytania

przedstawiają nasze stosunki z Fran-

cją i w ich konsekwencji 7 Rzeszą
Niemiecką. Dla nikogo nie jest ta-

iemnicą, że od dłuższego czasu od-

i

 

Fakt, że nastroje opozycyjne w
Polsce gwałtownie rosną nie da się
ani zaprzeczyć, ani przemilczeć. Nie
ma rękę to sanatorom, zwłaszcza
tym, którzy trochę obserwują i tro-
chę spostrzegają, a głównie pp. kon-
serwatystom,

To tež organ konserwy sanacyj-
nej „Czas' wymyślił, że są w Polsce
dwie opozycje: jedna pariyjna (Str.
Nar., PPS, ludowcyj, druga — opo-
zycja „Szarego człowieka, Nad
pierwszą ,„Czas' przechodzi do po-
rządku dziennego, drugą zaś chce
koniecznie przedstawić, jako „opo-

zycję króla Jegomości”.
Jak wielokrotnie pisaliśmy, opozycja

przeciw Marszałkowi w Polsce zanika. Sza-

ry opozycjonista pogodził się z myślą, że w

Belwederze siedzi Starszy Pan z długiemi
wąsami, z którym komunikacja jest utrud-

niona, który się do codziennych szczegółów

nie miesza, ale który w sprawach zasadni-

czych sam bierze decyzję, od ktorej niema

apelacji. Nietylko szary opozycjonista się z

tym zasadniczym faktem. pogodził, ale nor-
malnie pragnie, by trwał on jawnajdłużej i

problem  „dopo Mussolini" narełnia go

obawą.

Jak również już pisaliśmy szary opo-

zycjonista odnosi się z pewnym respektem

do t. zw. pułkowników. Tutaj powtarza się

ciekawy atawizm z czasów szlacheckiej

Rzeczypospolitej. Dawny szlacnctka odno-
sił się z pewną rewerencją i atencją do

magnatów, uznając ich zwyczajowe prawo

do przewodnictwa, atoli .półpanków niena-

widził. Dzisiaj się to samo powtarza. Jest
w Polsce niewątpliwy szacunek dla praw-

dziwych  „pułkowników”, natomiast naj-
kłębsza niechęć do „pseudo-pu'kowników*

fkwestja dawnej ramgi wojskowej i dzisiej-

szego stanowiska urzędowego nie odgrywa
tu żadnej roli — decydującym jest politycz-

ny ciężar gatunkowy i niepisana, ale szero-

ko znana i komentowana hierarchja pil-

„ DZIENNIE MILRRKAA „4
r

«a prasy.
„Czas* o opozycji.

dla „rzucania się, czy robienia siebie

„ważnym. Nie będziemy tej tezy ilustro-

wać nazwiskami, łatwo je sobi» każdy do-

śpiewa.

Stosunek szarego opozycjonisty do BB.

jest dwoisty. Stosunek do samej koncepcji,

t. zn. do próby wyciągnięcia organizacyj-

nych konsekwencyj z poglądu, ze ani pra-
wica, ani lewica nie są i być nie mogą w

Polsce w absolutnej przewadze, a żatem, że
Polska musi mieć stale rząd” plus minus

koalicyjne — wydaje się być coraz pozy-

tywniejszy i zwolna zyskiwać coraz szersze

uznanie. Stosunek do tego, co možna na-
zwać biurokracją BB. do dzisiejszych ko-

mórek organizacyjnych, do zarządów lokal-
nych i sekretarjatów jest wyraźnie i do-

bitnie negatywny, i to zarówno wśród opo-

у й, jak i wśród samych "wolenników

obozu pomajowego. Słusznie, czy niesłusz-
nie, szary człowiek uważa, że wśród biuro-
kracji BB. przeważają karjerowicze, arri-

wiści, ludzie mało związani z miejscową

ludnością, zawdzięczający swoje stanowiska

płaskim pochlebstwom, nędznemu wysługi-

waniu się rozmaitym lokalnym  kacykom,

brakowi zasad charakteru. Droga do

wzmocnienia BB. leży niewątpliwić po dro-

dze znacznego zaostrzenia kwalifikacyj

moralnych dla pracowników na tej niwie,

natomiast złagodzenia kwalifikzyj poli-

tycznych: należy być liberalny:a w słosun-
ku sakramentu pokuty politycznej, nieraz

passer l'eponge nad przeszłością polityczną

obywateli, mniej dbać o całk wite dzie-

wictwo zwolenników BB.

„Czasowi“ marzy się już jakiś no-

wy „neo-BB“, do ktorego wszedłby
ien „szary opozycjonista“ na zasa-
dzie kompromisu z rządem. Rząd
musiałby — według „Czasu — po-
czynić ustępstwa, a natomiast zy-
skałby potężne oparcie w nowej
grupie rządowej. |
Z ów „Czasu zasługuje na

podkreślenie tylko jedno: oto głębo-

i

 sudczyków), do drugorzędnych figur, które

wykorzystują jakieś chwilowe stanowisko

tylko w

michał

Duży wybór.  

PARYŻ (Pat). Jalk donosi „L'In-,
formation* z Tallina, rząd estoński

stałego sekretarjatu pocozumienia
trzech państw bałtyckich: Estonji,|
Łotwy i Litwy. Sekretarjat ma mieć|

LONDYN (Pat), Chociaż dele-
gacja amerykańska oirzymaia dzis z

Waszyngtonu aprobatę w sprawie.
tormuty, dotyczącej odroczenia roz-
mów, aelegacja brytyjska 1 japońska
czynią wszelkie możiiwe wysniki, by

została wyznaczona data wznowie-
nia: rozmów w sprawach morskich.
Podczas dzisiejszej porannej rozmo-
wy z Normanem Davisem, Matsu-
daira zaznaczył, że otrzymał in-
strukcje z Tokio, by nalegał na
wznowienie rozmów. Norman Davis
pointormował go jednak, że amery-
kański punkt widzenia nie ulegnie
zmianie. _ Delegacja c 0
utrzymuje, że rozmowy zostały za-
kończone przez wypowiedzenie tra-
ktatu waszyngtońskiego. Sprzeciwia
się ona energicznie wyznaczeniu już
obecnie jakiejkolwiek daty wzno- bywa się proces roziuźniaaia sojuszu

trancusko-pjolsiego, długi czasbę- |

dącego podwaliną naszej polityki,

zajgranicznej. Rozluźnianie to nastę-,

puje już nietylko w dziedzinie dy:

plomatycznej, ale na miejsce daw-|
nych stosunków przyjaznych, opro-

mienionych obopólną sympatją dwu

narodów, na miejsce wzajemnego

sentymentu coraz bardziej wkrada

się, coraz donośniej orzmi ruta nie-

chęci, skutkiem częstokroć świado-

mie wywoływanych podrazrień,

Nikt z drugiej strony nie jest śle-

py na fakt coraz bliższego zacieśnia-

nia urzędowych i nieurzędowych

stosunków z Niemcami, I nikt. nie

umie sobie zdać sprawy z powodów

odwrócenia kierunku polityki po!-

sikiej wobec tych dwóch państw i
z celów, do jakich to ma prowadzić.

(W. państwach z rządami nie

mniej siż w Polsce autosytatywne-
mi, jak w Rzeszy i we Włoszech,

< opinja publiczna nie jest odsuwana

"od źródłowych informacyj o dro-
gach i celach polityki zewnętrznej.
Szełowie rządów i ministrowie

spraw zagranicznych nie skąpią oby-
watelom i organom przedstawiciel-

skim wyjaśnień w tej dziedzinie.
Przeciwnie, szukają na tej drodze

i

 poparcia dla swych posunięć,

Fachowy i oszczędny radioamator
kupuje radiosprzęt

Wiino, Zamkowa 20, tel. 16-28
Radioodbiorniki na prąd zmienny, stały oraz bateryjne

kie przekonanie, że BB. zbankruto-
wał.

    
Girda

 

  
      Niskie ceny.

Stały sekretarjat porozumienia
bałtyckiego

te same atrybucje, co i sekretarjat
M. Ententy. Projekt prawdópodob-

miał opracować projekt uiworzenia nie wejdzie w życie jeszcze przed uródził się w r. 1873,
nową konferencją państw bałtyc-
kich, którą ma się odbyć 20/4 35 r.
w Kownie.

Rokowania w sprawie zbrojeń
morskich.

wienia rozmów, uważając, że będzie
to mogło nastąpić dpiero wtedy, kie-
dy nastąpi nowa sprawa, mogąca
być przedmiotem: dyskusji, Istnieje
przypuszczenie. že Matsudaira 20-
baczy się również z sir Johnem Si-
monem, usiłując wpłynąć na dele-
gację brytyjską w celu wyznaczenia
nowej daty rozmów. Jest rzeczą
możliwą, że po ostatniem posiedze-
„iu, jalkie odbędzie się dziś, nie zo-
stąnie ogłoszony żaden komunikat,
wobec różnicy poglądów Ameryki i
Japonii na sprawę wyznaczenia daty
przyszłych rozmów.

LONDYN (Pat). Dziś popołudniu
w gabinecie premjera Mac Donalda
odbyła się konferencja trzech dele-
gacyj do spraw morskich, która ma
za zadanie zakończenie obecnego
okresu rozmów lodyńskich,

*ogrzeb ofiar katastrofy pod Verden.
Pogłoski o zamachu na Kanci. Hitlera.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biu-
ro intormacyjne donosi: Wiedeńska
gazeta: „Velegrai“ podała wiado-
mość, że córka. byłego przywódcy
partji narodowo . socjalistycznej na
Sląsku Brueckmera wykonała za-
mach na kanclerza Hitleaa. Panna
Brueckner, która jechała w samo-
chodzie za kanclerzem, miała——we-

Przy dolegliwościach żołądkowych, ob-
strukcji, szklanka naturalnej woay gorzkiej
Franciszka - Józefa* działa szybko. Py-
ajcie się lekarzy.
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W. Polsce jest inaczej. Dlaczego?
Wieleby o tem dało się powiedzieć.

Dość, że od paru lat minister spraw

zagranicznych nie uwraża za właści-

we poinformować niuwet Sejmu, w
którym ma przychyłiną sobie wię-

ikszość B. B., o tem, do czego zmie-

rza, i jakie są podstawy jego dzia-

łania.
Czy wniosek Klubu Narodowego

dług informacy; „Telegrafu —strze-
uać do Hitlera i ranić go lekko. Żoi-
nierze oddziału ształet ochronnych,
którzy towarzyszyli | kancierzowi,
paru strzałami zabili sprawczymię
zamachu. Wobec tej w:adomości,
"Niemieckie Biuro Informacyjne do-
mosi, że córka Bruecknera, który
ożenił się przeu dwoma iaty, liczy
obecnie rok życia, a więc oczywi*
stem jest, że wiadomość gazety wie-
deńskiej jest od początku do końca
zmyślona.

BERLIN. (Pat). Odbył się w miej-
scowości Stade pod Verden uroczy-
sty pogrzeb ofiar katastrofy pod
Langwedel. Na uroczystosc tę kan-
©lerz Hitler wydelegował swego o-
sobistego adjutanta przywódcę nad-
grupy Bruecknera, który w imieniu
ikamclerza złożył wieniec. Kondukt

pogrzebowy popizedzały delegacje
oddziałów SA. i SS. Po pogrzebie
Brueckner przyjął krewnych 14
ofiar tragicznego wypadku, wyraża-
jąc im w imieniu za współ-
czucie, poczem złożył na ich ręce

i sumę pieniężną i oświad- odniesie pożądany skjutelk? Niewia-
domo. Zależne to jejst nie od wię-
kszości rządowej, któ raby ga mogła
poprzeć i w ten sposiób mógłby być

!
| katastrofy.

i
ORYGINALNYM,

czył przytem, że kamclerz zamierza
j stworzyć fundację dla rodzin ofiar

 

Za co wydani?
We wtorek obradowała w Sejmie

Ikomisja regulamisowa i nietykal-
ności poselskiej, ktora wydała są-
dom kilku posłów. Podczas gdy po-
słowie z pośród klubów opozycyj-
nych wydani zosta z powodu za-
rzutów charakteru politycznego, wy-
dano również trzech posłów z B. B.
Za co?

Poseł Tadeusz Wojciechowski z
BB oskarżony jest o to, że wspólnie
z pokomisarzem Dąbrowskim i Le-
liwą-Kanią werbował kandydatów
na fumkcjonarjuszy więziennych, po-
średniczył, oraz pobieraf iapówiki.
Stan faktyczny w stosunku do Dą-
browskiego i Leliwy został udo-
wodniony. w prawoinocnyci: wyro-
kach.

Posła Tadeusza t'dwaida Gąsio-
rowskiego z BB oskarża miokurator,
że jako prezes okręgowej Kasy Stef-
czyka w Łucku, pokrył swoj i Kle-
mensa Piąły rachunek na sumę oko-
ło 13 tys. zł. wekslami z wystawie-
nia Wołyńskiego Towarzystwo Rol-
mdczego. wiedząc, że Towarzystwo
to jest niewypłacalne. Spowodował
w ten sposób umorzenie zobowiązań
swoich i Piaty, a nawet uzyskał dla
siebie czy też swoich przyjaciół wie-
rzytelności w sumie około 6 tys. zł.
Obu posłów uchwalono wydać.

Wydano również posła Fidelusa
z sanacyjnej grupy ludowej га cały
szereg przestępstw — pospolitych,
przyczem powszechną uwagę ko-
misji zwrócił spryt p. Fidelusa, któ-
ry, według wykazu prokuratora, zdo-
łał w przeciągu kilku lat wyciągnąć
pożyczki od najrozmaitszych osób
na 3.600 dolarów i 14 tys. zł., spła-
ciwszy z tego wszystkiego razem
1.300 zł. i sprzedawszy cały swój
majątek żonie. Do rejestru tych
przestępstw należy zaliczyć przy-
właszczenie maszyny do pisania, no
: doręczonej mu do złożenia za by-
łego więźnia brzeskiego, dr. Putka,
kaucji sądowej w wysokości 5 tys.
zł, z której po 3-ch dniach nie mógł
już oddać 2.200 zł.
W dyskusji nad tą sprawą poseł

Babski z Klubu Ludowego podkre-

DZIECKO NIE ZNÓSI MIĘ

Moskwa, w grudniu (Centropress).

Związek Sowietów ma swoją

własną „Palestynę”; jest lo autono-

miczny żydowski rejon Birobidżan

na Dalejim Wschodzie. Ośrodkiem

tego kraju jest nowe miasto Birobi-

dżan, leżące nad rzeką bira i zbu-

dowane na miejscu małej stacyjki

transsyberyjskiej magistrau Tichon-

kaja. Od roku 1928 poczęły tu zje-

żdżać wielkie grupy żydów z Ukrai-

ny, Biaiej Rusi i wogóle zachodnich

części Związku Sowietów. Byli to

głównie rzemieślnicy i robotnicy bu-

dowlani. Ciekawem jest, że stosunki

pomiędzy ludnością tubylczą — Ko-

reańczykami, Rosjanami, Chińczy-

kami, Jakutami i Tumguzami a na-

pływową ludnością żydowską jest

nadzwyczaj serdeczny.

Miasto Birobidżan rośme nieby-

wale szybko. Wybudowamy już zo-

stał wielki teatr żydowski, w którym

występuje zespół teatralny z Mo-

skwy, buduje się Kamieuny Dom

Sowietów, a jak grzyby po deszczu

wyrastają nowe drewniane domy

mieszkaniowe, każdy o 5—6 mieszka

niach. Niedaleko miasta znajduje się

wielki pagórek, wulkanicznego po-

chodzenia. U jego podnóża ma sta-

nąć wielkie miasto dia 100.000

mieszkańców. W bieżącym roku też

uskutecznione połączenie lotnicze

na linji Birobidżan — Stalinteld. '

 
Caty rejon dzieli się na dwie

części: zachodnią — górzystą i

wschodnią —  nizinną. Zachodnia
część Birobidżanu odznacza się nie-
bywałemi bogactwami naiuralnemi.
Kopalnie rudy żelaznej, które nieba-
wem będą eksploatowane, staną się
podstawą gospodarczego rozwoju
kraju; powstać ma wielki kombinat

metalurgiczny. W. dalszym ciągu po- šit, že takiej to ideologiv należy
przypisać wystąpienie posła Fidelu-
sa z Klubu Ludowego i przysięganie
na wierność obozowi sanacyjnemu.

Hominaca administratora apostolskiego
dla Łemkowszczyzny.

Dekretem św. Kongregacji Ko-
ścioła: wschodniego administratorem
apostolskim dla wiernych obrządku
greko . katolickiego na Łemkow-

| szczyźnie mianowany został ks. Ba-
zyli Maściuch, prob. pazafji Horo-
žanka Wielka. Dostony Nominat

święcenia|
kapłańskie otrzymał w r. 1699,

Administracja Apostolska, utwo-.
rzoną dla Łemkowszczyzny w lutym|
r. b., obejmuje nasiępujące dekana-|
ty: Bukowsko, Gorlice, Grybów, Dy-
nów, Dukla, Krosno, Muszyna, Ry-
manów, Sanok. (KAP).

 
 

„Dddnie 1 przeń 22 lai.
Oto ciekawy dokument z przed!

22 iat, Urzędowa Agencja leiegra-
iuczna Vetersourska rozesiaia do
pasm: depeszę z tetersburga, pod da-
ią SU-go września 1912 roku, treści
następującej:

„Kewizje  biurowości diecezji
rzymsko - katolickiei: Motylowskiej,
„Warszawskiej, Lucko - zytomier-

skiej i Wuienskiej, stwierdzity: uży”

wanie w stosunkach urzędowych ję-

zyka polskiego; uchylanie się od
wykonywania rozporządzeń praw-

nych ministerjów; działalność, skie-
rowana do cadkowitego zjednoczenia
duchownych Kościota rzymsko - ka-
iolickiego z poiską sprawą narodo-
wą; urządzanie potajemnych szkół

polskich; | organizowanie polskich

stowarzyszeń narodowych; zmusza-

mię gwańtem ludności rosyjskiej wy-
|znania rzymsko - katolickiego do
używania języka polskiego, zamiast
rodzinnego; dążenie do zagarnięcia
przez duchowieństwo rzymsko-ka-

tolickie nauki w szkołach; dążenie

do poddanią kierownictwu kleru or-

gamzacji społeczno . politycznych;
nącisk systematyczny na parafjan
za pomocą broni duchowej, w celu
osiągnięcia celów politycznych,

szanym pomiędzy, prawosiawnymi a
katolikami za pomocą przymusu du-
chowego, wywieranego na wstępują-
cych w związki małżeńskie, nieprze-
strzeganie praw o zawieraniu
żeństw; stosunki oezpośrednie z
Kurją rzymską; stosunki bezpośred-
nie z katolickiemi organizacjami za-
Ikonnemi, w celu szerzenia ich dzia-
lalności w Rosji; urządzanie klaszto-
rów potajemnych pod pozorem war-
sztatów rzemieślniczych, urządzanie

potajemnych  organizacyj zakon-
nych. ;

Dalej idzie wyliczanie „zbrodni“

' taka.

szukiwane są jeszcze nowe łożyska
rudy. W. licznych miejsc« wościach
wydobywa się złoto, w które Biro-
bidżan obfituje.

Wielką wartość dla Birobidżanu
mają rozległe lasy, odznaczające się

różnorodnością drzew. W wielkich

ilościach spotyka się tu drzewa
cedrowe, sosny, jodły i drzewa li-
ściaste. Wszystkie te gatunki drze-

wa wywozi się wgłąb państwa i do

ośrodków przemysłu drzewnego w

pobliżu kolei, gdzie leżą wiclkie tar-
W samem Birobidžanie znaj-

dują się zakłady obróbki drzewa,

oraz przedsiębiorstwa produkujące

meble gięte. W lasach tego kraju

rośnie też w wielkich masach dzikie
wino słodkie.

Birobidżan odznacza się boga-
ctwem zwierząt futerkowych. Są tu
wiewiórki, gronostaje, lisy, sobole

it p. Nad Amurem w zaroślach

nadrzecznych spotkać można i tygry

sy mandżurskie. Oprócz tego zwie-
rza żyje w lasach  birobidżańskich

równiez ryś i dzik. Z ptactwa jest tu

dużo: jastrzębi, bażantów i uetrzewi.

Wschodnia część  Birokidżanu,
która jest przyszłą rolniczą bazą

kraju żydowskiego odznacza się

wielkiemi  szerokiemi  rowninamis

Rozlegie płaszczyzny pokryte są so-

czystą trawą dochodzącą do półtora

metra wysokości, W tych częściach

kraju prowadzone są na wieiką ska-
1е roboty meljoracyjne, W. bieżącym
roku osuszono około 4.000 hekta-
rów „Nad Amurem uprawia się w 0-
statnich czasach ryż. Niemal we
wszystkich gospodarstwach kolek-

tywnych zaprowadza się hodowla

soji.
Najgorszą porą roku jest w Biro-

bidżanie lato, podczas gdy wiosną i
jesienią panuje tu przyjemna pogoda.
Od 15 lipca do 15 września padają
ulewne deszcze, które niekiedy trwa
ją bez przerwy dwa lub trzy tygo-
z

Tonący parowiec.
LONDYN. (Pat). Norweski paro-

wiec „Sisto”, znajdujący się na At-
lantyku, wysłał sygnały radjowe
wzywające pomocy. Na pomóc po-

śpieszył parowiec angielski „Beaver-

dale".
Depesza iskrowa o godz. 3.31 do-

nosi, że na statku „Sisto' ster jest
złamany, łodzie ratunkowe zostały
porwane przez fale, częśc przednie-
$o mostku jest zniesiona i olbrzymie
fale przelewają się przez pokład. 1

"Palestyna" na Dalekim Gschod

У

chętnie natomiast czyści ząbki smaczną,idealnie

odświeżającą. pomarańczową pastą do zębów

„gia ozieg BEBEDON TSZOFMANA

| gle.|
dnie, powodując wylewy i powodzie:
Natomiast па wiosnę i jesienią je
sucho. W] zimie mrozy dociodzą dd
40%, ale wytrzymuje się ;e łatwiej
aniżeli w naszych krajach mrozy 13
czy 20 stopniowe.

Birobidżan jest w Związku Soj
wietów najbogatszym krajem pszcze
niczym. Na 58 kołchozów przypada
11.025 uli. Wytłumaczyć lo możną
nadzwyczajną  obfitością różnych
miodonośnych roślin, Takich rośliń
jest w tym kraju około iziewięćj.
dziesięciu gatuków.

W] północnej części Birobidżan
znajdują się jedne z najlepszych so
wieckich kąpieli dla reumalykėw:
Kuldur, z gorącemi źródłami siariko:
wemi. W bieżącym roku było w ką
pielach  kuldurskich 3.000 gości
Birobidżanowi przepowiadają wspa
niały rozwój dzięki bogactwom na
turalnym, jakie w kraju się znajdują

St. Ogr.

   
  
  
  
  
  

  

 

   

 

  
  

  

 

Z za kotar studjo.
Co daje kobiecie ubezpieczenie społeczne.
W związku z przeprowadzoną reformj

ubezpieczeń społecznych z punktu widze”.
ria kobiety pracującej zarówno gospody
tomu, jak i kobiety pracującej poza domeni
zostanie w radjo wygłoszona pogadanka
dziale kobiecym przez p. Zofję Mierzwiūsk?
w dniu 21 grudnia o godz. 12.45 (piątek)
Będzie io krótkie i treściwe zaznajomienie
kobiety z sytuacją pracowniczki, osłonione
cpieką ubezpieczenia, które mu:imy uznad
jako wielką zdobycz świata pracy.

Olga Kamińska.
Radjosłu hacze bezwątpienia przyjmą

zadowoleniem wiadomość, iż w koncercić
muzyki lekkiej w wykonaniu orkiestry A
dama Furmańskiego wystąpi popularna
ubiana odtwórczyni piosenki — Olga Ka
mińska. Koncert ten nadany będzie w dni
11 grudnia o godz. 15.45 (piątek).

Edward Zaihureszky przez radjo.
W koncercie symfonicznym w

śrudnia, transmitowanym z
Warszawskiej, jak zwykle » godz. 20,1
wystąpi jako solista, znakomity skrzypek
węgierski, Edward Zathureczky, który ju
niejednokrotnie występował przed mikro
'onem radjowym. Artysta odegra bogaty
„wej romantycznej linji koncert skrzypco
wy Czajkowskiego. W części symfonicznej
"wertura „Egmont” Beethovena oraz dw.
uoematy symfoniczne: Różyckiego „An
helli“, — Skriabina „Ekstaza', Dyryguj
Walerjan Bierdiajew.
Mieczysław Lepecki o Persji przez radj

Drogi kpt. Lepeckiego, podróżującego
dotychczas po Ameryce Południowej, zwró
ciły się obecnie na wschód. W roku ubie
głym zwiedził Sybir, w bieżącym, w lecie-4
podróżował po Persji i Iraku, O krajach
cych w Polsce dziś głucho. Mało się o nic
pisze i niewiele wie. A-na zainteresowanie
zasługują.

Persja dzisiejsza znajduje się podobnie
jak Turcja, na drodze uwspółcześnienia

D jednak. ustrój stwarza warun
xi znacznie mniej sprzyjające postępowi
aniżeli republikański w Turcji To 5 w

Persji podróżnik może jeszcze napatrze
się egzotyzmu wschodniego dowoli. Nie
sniknęły tam zasłony u kobiet, trwa w swej
sile religja muzułmańska, dawneobyczaj
i częściowo strój. Liczne, wsp e pomni
i starażytnej cywilizacji mało odcinają się
"am od otoczenia, stanowią wiaz z współ
c:esnością całość doskonale sharmonizo
waną.

‚ Ten kraj zacofany, cichy, zdawałoby
się daleki od szlaków i wielkich zagadnień
1aiędzynarodowych, stanowi teren zacięte:
rywalizacji dwuch potężnych mocarstw
swiata: Anglji i Rosji.

A więc cicha sielanka dnia wczorajsze
$o nieudolnie mącona prądami nowoczesne
mi, niewyczerpane źródło dawnych pamią
tek i wreszcie objekt przetargów międzyna
rodowych — oto Persja współczesna, J
ktčrej znany szeroko podróżnik polski i|
autor wielu książek podróżniczych, kpt.
«Mieczysław B. Lepecki opowie w cykl
cdczytów przez radjo. Drugi z kolei odcz
z tego cyklu p. t. „W stolicy Szachów* wy:
głoszony zostanie w dn. 21 grudnia—piąte.

—— —CANAom ni

o godz. 18.45;

dd & J

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 21 grudnia. 3

6.45—7,40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka“|
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań,
domu. 7.50: Konc. rekl. 7,55: Giełda roln|
11.57; Czas. 12,00: Hejnał. 12.05: Wiad
meteor, 12.10: Muzyka lekka. 12.45: „Czem
są ubezpieczenia społeczne dla kobiet?" —
cdczyt. 13.00: Dzien. poł. 13.05: D, c. mu-
zyki lekkiej. 15.30: Wiad. eksport. 15.35
Codz. ódc. pow. 15.45: Muzyka lekka.
'6,45: Audycja dla chorych. 17.15: Kon-
cert kameralny. 17.50: Rezerwa. 18.00
Audycja dla dzieci: „O gwiazdkowym in
dyku' — opow. 18.15: Koncert. 18.45:
„W, stolicy Szachów”. 19.400: Muzyka lek- |
«a. 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: D. c
terzyki lekkiej. 19.50: Wywiad sportowy.
240.00: Wil. wiad. sport. 20.05: Pogad. mu- |
zyczna. 20.15: Koncert symfoniczny z Filh
Warsz. Dzien. wiecz. D. c, koncertu.
wymf. 22.30: Recytacje poezyj. 22.40: Wil
wiad. kolejowe. 22,45; „Angielski parla-
ment — lzba*Gmin"”. 23.00: Wiad, meteor.
23.05:—23.30: Muzyka taneczna. z

 

 
Czwartek: dnia 20 grudnia, - Przezołyvilų 1 NóW.

KRÓLEWIEC. (Pat). Prasa dono-.

zauważono, że z powodu ciepłej zi-,
my pszczoły wyległy całemi rojami

W pasiekach panuje ruch
jalk latem i pszczoły krążą dokoła,
poszukując pożywienia.

Zaszył Sobie wargi.
LONDYN Pat. Były naczelny re- natury gospodarczej.

Dokument powyższy, wydany
przez rząd carski, mówi sam za
siebie, w jakim duchu1 w jakich
warunkach pracowało polskie ducho
wieństwo katolickie pod zaborem

| 
uchwalony, ałe od kie'rowników po: CYM SIĘ PREZENTEM GWIAZD- sem duchowieństwa polskiego, stały

lityki zagranicznej, k<£ rzy swą wolę

narzucą B. B, į :zj :

уааЫ Aaugs ali:

KOWYM jest prenumerata ciekawe-

i go dziennika lub czasopisma.

 Nią seSP”BĘ W SSTONY

się mimowoli świadectwem dla jego
patrjotyzmu. (KAP),

' | rosyjskim, Oskarżenia rządu ów-

WYRÓŻNIAJĄ- czesnego z przed 22 lat, pod adre-

daktor tygodnika wydawanego w In-
djach, Beansaly, postanowił wycofać
się z życia politycznego i poświęcić
się całkowicie kontemplacji. Bean-
saly postanowił zachować nieprzer-
wanie milczenie. Aby wytrwać w
swem postanowieniu, kazał zaszyć
sobie wargi drutem, pozostawiając
jedynie mały otwór, którym zapo-
mocą rurki będzie przyjmował po-

| karm.

 

si, że w miejscowości Rappendori 7,
12.03: Wiad, meteor. 12.10: „Boże Narodze-
nie w kraju kawy' opow. dla dzieci. 12
Poranek szkolny. 13.00: Dzien. poł. 13.05) |
Z rynku pracy. 15,30: Wiad. o eksporciej
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lekka
16.35: Lekcje francuskiego. 16.50: Słuchowi*
sko: Tragedja Sokratesa cz. II Plat
„Obrona Sokratesa”. 17.50: Skrzynka pocz”
towa Nr. 343. 18.00: Kone, rekl. 1815: Kon“
cert dla miodziežy (płyty). 18.45: „Co
tać?' szkic liter. wygł. L. Piwiński, 19.00
Koncert mandolinistów. 19.20: Pog. aktual
na. 19.30: Muzyka popul. (płyty). 19. 3
Wiad. sport. 19,56. Wil. wiad. sport. 20.00.
Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Muzyk
polska. Utw. K. Szymanowskiego. 21,4:
„Dyplomacja i protokuł na dworach królów.
polskich“ wygl. dr. J. Fryling. 22.00:
świetle rampy" now. teatr. om, Z. Falkow:
ski. 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Muzyka ta'
neczna. 22.45: Konc. rekl. 23,00: Wi
meteor. 23,05; Muzyka taneczna,

\
|
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Swleta nadchodzą.
Święta' nadchodzą... Uroczyste,

doroczne, tak bardzo oczekiwane

przez starszych. młodzież i dzieci.

Nieaługo na stołach

rozściełać będziemy śnieżaic "białe

obrusy a pod niemi, gwoli - tradycji,

przygarść siana położymy. A gdy
zabłyśnie na niebie pierwsza gwia-
zda, ta sama, co nad stajenką świe-

ciła tam w Betieem, łamac będziemy
biełuchny opłatek ze swymi najbliż-

szymi, wśród których zawsze miej-

sce znaleźć się powinno i dla tego
talkże, co jest sam na świec.e. Ko-

lendy rozlegać się zaczną wokoło, te

klejnociki pieśni ludowej, co tak mf

łośnie „Dzieciąteczko Bože“ tulą

do serc prostych, rzewnych, kocha-

jących. Rozjarzą się światełkami

choinki strome w złoto, srebro,

mgiy, puchy i deszcze, a święty Mi-

kołaj każdemu upominek choć naj-

skromniejszy przyniesie. bo to

wszalk „na gwiazdkę”. Po  wigilji
pośpieszą iudzie na Paste-kę do ko-

ścieła w mieście i na wsi. A gwarno

będzie, radośnie i wesoło wszędzie.

„Chrystus się nam narodzii  prze-

cież, więc jalkże może być inaczej?

Zima zazwyczaj

płachtą zaścieła w tym czasie ulice,

pola lasy. Mróz wewzory 'przecud-

ne zdobi, a

iskierek brylantowych krocie. Mło-
dzież rzuca się z zapałem do spor-

ów zimowych, korzystając z feryj,

więc narty, saneczkowanie, ślizgaw-

ka, kuligi, gdzie okiem r.ucić. Na

każdy:n kroku pełno wrzawy, ucie-

chy śmiechu... radość życia perli się,

musuje jak szampan w kie.ichu. W
tym roku jakos szaro dotąd a nieba

zasnute gęstemi mgłami I nie w

każdym domu radoś* zagości, bo ją

przygasi myśl zatroskana © tych,
którzy do stołu wigilijnego zasiąść

z najbliższymi swymi nie będą mo-

gli O nich więc przy opiatku wigi-
liinym pamiętajmy. O tych wszyst-
ikich, wobec nieszczęścia których

jesteśmy bezsilni, którym z pomocą

„pośpieszyć nam nie wolno. O nich

pamiętajmy i serdeczną mys! im po-

ślijmy, zasiadając do wigilijnego sto-

łu. A mzyśl nasza niechaj ku nim le-

ci, zbolałe serce ukoi i dusze ick
otuchą napełni Bo „Chrystus się

narodził' wszak dla wszystkich bez
wyjątku.

sę: B. B.

LIKEOWRYTAAAWAAAA AKA!

Komitet redakcyjny „Kroniki

Pracy Kobiecej* składa członkiniom
Narodowej Organizacji Kobiet naj-
serdeczniejsze życzenia Świąteczne

i noworoczne.

1. dalłalności Narodowej Organizacji
Kobiet w Wilaje.

Doroczna loterja N. O. h. odbyła
się w dniach 8 i 9 bm. Zarząd N.O.K.
składa najserdeczniejsze podzięko-
wanie: Tow. Popierania Pracy Spo-
łecznej za bezinteresowne udzieie-
nie lokalu; firmie M. Girdy za bez-
płatne przeprowadzenie głośnika: i
wypożyczenie gramotonu; wezystkim
firmom. które dały fanty, jak rów-
nież czionkiniom, które z prawdzi-
wem poświęceniem te fanty ofiaro-
wały i zbierały. Wielka ilosć fantów
znalkomicie przyczyniła się do po-
wodzenia loterji.

wyniósłCzysty zysk z loterji

Łagodna dotąd zima może wkrót-
ce się zmienić; wielu z pośród
uczęszczających do Herbaciarni dla
inteligencji niema  najpoirzebniej-
szych szeczy. Może jeszcze przy
porządkach przedświątecznych znaj-
„dą się w mieszkaniach ludzi dobrej

woli zbędne ubrania lub obuwie.
Prosimy przynieść je do herbaciarni
lub spalkować, a zaraz po świętach
zgłoszą się po nie wysłannicy her-
ibaciarni.

Wzorem lat ubiegłych, N. O.K.
organizuje w dzień wigilijny wigilję

owu

przeszło 200 osób bezdomnych, sa-
motnych i takich, ktore nawet z ТО-
dzirą nie mogą się zdobyć na wię-
cej niż kawałek chleba, w ciepłej
atmosferze zapomną na chwilę o
swem wydziedziczeniu.

Naturalnie, że wydatck na wt
gilję nie może być poniesiony ze!
zwykłych funduszów; trzeba bie
jak co roku, zwrócić się o pomoc
do ofiarności publicznej, która i tym
razem nie zawodzi,

Dotąd mamy na ten celi zebra-
ne: z „Dziennika Wileńskiego” 23 zł.
ze „Słowa” 3 zł, J. E. Biskup Mi-

wigilijnych :

p ew ZA | dectwem ukończonego  $rmnazjum,

 

'do ustawy o pielęgniarstwie na
| Wykonywanie praktyki  pie-

„ legniaskiej jest zagadnieniem bardzo
'ważnem, Chodzi tu przeciez o czło-
wieka chorego, któremu ma być u-
dzielona ódpowiednia opieka i po-
moc w cierpieniu. Lekar. spotyka
się z pacjenten. raz po raz, podczas
wizyt lekarskich, stałym zaś towa-
rzyszem chorego i jego opiekunem
jest pielęgniarka, a szybki powrót
do zdrowia zależy często od umie-
jętnie _ prowadzonej pielęgnacji.
Również dodatnie oddziaływanie na
psychikę chorego ważną odgrywa
rolę. Wykwalifikowana, sumiennai
o wysokim poziomie moralnym  pie-
lęgniarka jest niezastąpioną osobą
przy łóżku chorego; czy to w szpita-
lu, czy w domu prywatnym staje się
ona prawdziwym jacielem  nie-
tylko cierpiącego, lecz i jego rodzi-
my. Stąd życzyć sobie należy, aby
zawód pielęgniarski stał na odpo-
wiednim poziomie.

Uzasadnienie przedłożonej nam
ustawy mówi, że ustawa reguluje
chaos, jaki panował dotychczas w
przepisach, dotyczących pielęgniar-
stwa. Ustawa jest więc konieczna i
bardzo potrzebna. Projeki nie daje
jednakże jasnego poglądu; ustawa

jest ramową, i łniają ją rozpo-
rządzenia Ministra Opieki Społecz-

Art. 15 budzi silne zastrzeżenia.
Warunek, aby kandydatki 1o szkoły
pielęgmarek wykazywały się świa-

już śnieżną|nej 
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Przemówienie posłanki Grosinanówny z Klubu Narodowego
posiedzeniu Sejmu w dn. 11 bm.
jest warunkiem zbyt wygóowanym.
„Wiadomo, że zawód pielęgniarki jest
bardzo ciężki, oprócz nabytych wia-
domości zawodowych i wyszkolenia
wymaga wielkiej wytrwałości fizycz-
nej oraz odporności merwów. Jaki
zasób sił fizycznych wniosą do szko-
ły pielęgniarek maturzysiki, które
naogół pracują w <ciężkica warun-
kach i kończą szkołę z nadwerężo-
nem zdrowiem? Jeśli mają one sta-
nowić jedyny materjał na przyszłe
piesęgniarki, to będzie to materjał
fizycznie słaby i niewytrzymały.

Obecna ustawa szkolna utrud-
mia, a raczej uniemożliwia dostęp do
gimnazjum dziewczętom sfer wło-
ściańskich. Z tego elemeniv, zdro-
wego 1 silnego, rekrutowaio się do-
ftychczas bardzo wiele pielęgniarek,
głównie w szkołach zakonnych.
Maturzystki nadawałyby się na sta-
nowiska kierownicze, lecz dla zwyk-
łej pielęgniarki czyżby nie miaio wy-

| starczyć wylkształcenie szkoły po-
wszechnej? Ukończenie szkoły po-
wszechnej powinno dać  śwarancję
poprawnego wiadania językiem pol-
skim w piśmie i słowie. Niebezpie-
czeństwo, że pielęgniarka na tym
stopniu wykształcenia nie sprosta
wymaganiom co do swych prac pi-
semnych, jak prowadzenie dziennika
chorych, zapisywanie ordynacyj le-
|karskich itp., jest nieistotne. Źresz-
tą kandydatki mogłyby podlegać
egzaminowi  wstępnemu, któryby
odrzucił nieodpowiednie. 

Echa Zjazdu Matek Katoliczek

Imponujący zjazd Mates Katoli-
czek na Jasnej Górze jest najlep-
szym dowodem, jak bardzo kobiety
szerokich
sprawami wychowania i mają głębo-
kie poczucie odpowiedzialności, ja-
Ika na nich ciąży za zdrowie moralne
młodego pokolenia.

Matki, zebrane na tym zieździe,
uchwaliy nie rozwiązywać komite-
tów organizacyjnych, a zostawić je
jalko łącznik między sobą i placów-
kami współpracy. W Wilnie, jak
wiemy, nie udało się stworzyć tego
„komitetu, na ręce więc N. O. K.
przysłano wiadomości 0 dalszej
działalności Głównego Komitetu we
Lwowie.

Rozpoczął on rok pracy jesiennej
od rozesłania okólnika, przypomina-
jącego członikiniom: rezolucje zjazdu,
które je obowiązują i wskazującego
możliwości wprowadzenia ich w
czym.
Przedewszystkiem załeca matkom

wstępowanie do zarządów Kół Ro-
dzicielskich i czynną tam współpra-
cę ze szkołą przyczem nie usuwanie
się od przyrodzonego przwa i obo-
wiązku decydowania 0 kierunku
wychowania swoich dzieci.

Ważnemi również placówkami
są związki Kół Rodzicielszich, gdzie
powinny być omawiane wspólnie
wszystkie sprawy i gdzie odważnie
i solidarnie powinny matki występo-
wać przeciwko wszelkim  zalkkusom,
będącym w przeciwności z zasada-
mi wiary katolickiej i uczuć narodo-
wych.
W razie takich wypadków wy-

Koblecego

ferencyjnej Województwa, odbyło
się Walne Zebranie Koła Kobiecego
L. O. P. P. przy Komitecie miejskim
m. Wilna, zagajone przez przewodni.
czącą Koła p. Z. Michejdzinę.

Przewodniczyła zebranių p. Hile-
rowa.

Odczytane zostało sprawozdanie
zogólnej działalności Koła Kobiece-
go L. O. P.P. za rok 33/34 oraz z
prac poszczególnych sekcyj. ;

Sprawozdanie kasowe wykazuje,
że ogólny Koła wynosił
sz. zł. 55 gr. rozchód zaś 1.595 zł.

gr.
Obecnie Kolo L. O. P. F. posiada

członkiń zwyczajnych 246, popiera-
jących 128, razem 374.

Efekt pracy rocznej w oekcjach
propagandy, szkolenia i dochodów

niestałych wyraża się w następują-
cych danych:

. Sekcja propagandowa: przewod-
nicząca p. Mieliejdzina).

1) zorganizowała cztery przemó-
wienia w Radjo, wygłoszone przez

pp. Michejdzinę, Maleszewsią, Kly-
szyńską i Nitosławską;

2) przemówienie propagandowe
na walnem zebraniu Związku pracy

obywatelskiej kobiet, — zwerbowa-

no przez to czionkiń 7; ;
3) odbyła konferencję z Rodziną

wojskową, zwerbowała członkiń 19;
4) odbyła konferencje z siostrami

chalkiewicz 25 zł, dr. Świężyńska
50 zł, zaołiarowane p. Hr. P. 45 zł.
80 gr., p. Malecka 10 zł., prof. Mu-
szyński 10 zł, p. Wołodźkó 10 zł.,
p. Małachowcz 5 zł., Tow. Szubraw-
ców 10 zł, N. N. 6 zł, p. Reutt 1 zł,
I Z. B.2 zł.

Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać”,

 

 

dn. 3 czerwca w Częstochowie.
,stąpić z żądaniami do czynników
miarodajnych. Żywym przykładem,
jak należy postępować jest ostatni

warstw imterzsują się, strajk szkolny w Augustowie, po
którym wszystkie żądania +odziców
zostały uwzględnione

Okólnik zwraca uwagę matek na
działalność Straży Przedniej, przy-
taczając wyjątki z je; organu „Kuźni
Młodych”, gdzie widoczne są hasła
wybitnie bolszewickie, i traktowa-
nie wszelkich tradycyj jako niepo-
trzebnego balastu itp. Między książ-
kami, poleconemi tami dla miodzieży,
znajdujemy książkę Celinea pt.
„Podróż do kresu Nocy”, o której w

„Kurjerze Warszawskim” z takiem
.potępieniem pisał ks. Choromański,
a o której tak mówi młody uczeń kl.
|Vll-mej: „Książką Celine'a wywoła-
lła burzę w sferze bogoo;czyźnianej
! * ° + +
grupy spolecznej. Ježeli chodzi o
„mnie, jestem zachwycony dziełem
Celine a, który pociągnął mnie przez
swoje destrukcyjne pierwiastki”.

W. innych jeszcze wzmiankach
światopogląd tej młodzieży jest dość
wyraźnie zaznaczony, ale przeraża-
jąco smutny.
. Jednym więc z etapów działalno-
ści matki-katoliczki jest przeciwsta-
wienie się tej organizacji.

Praca Matek Katoliczek nie jest
konspiracyjna. Występują one śmia-
io i jawnie; zjazd postanowił zwró-
cić się z odpowiednim memorjałem
do władz najwyższych, jak również
do izb parlamentarnych. Może już
wprzyszłym numerze „Kroniki” bę- 

Dnia 9 b. m. 1934 r. w Sali Kon-!poszczególnych klinik

dziemy mogły zdać z tego sprawę,

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Koła
t. 0. P. P.

uniwersy,
teckich, zwerbawano członkiń 34;

5) konferencje z siostrami szpita-
la wojskowego — członkiń 28;

6) konierencje ze. studentkami
medycyny — członkiń 37, razem 125;

1) urządziła zbiórkę na Challen-
ge wraz z Kołem kolejowem, zbiera-
jąc zł. 570,68, z czego Koło kobiece
przy Komitecie miejskim L. O. P. P.
przekazało Komitetowi im. Żwirki i
Wigury 285 zł. 34 gr.;

8) brała udział w zbiórce na Pol-
ski Czerwony Krzyż i zebrała 27 zł.
19 gr.

Sekcja szkolenia: (przewodniczą-
ca p. Maleszewska).

1) zorganizowała jeden kurs 20-
godzinny obrony przeciwgazowej dla
harcerek;

2) zor$amizowała 5 kursów infot-
macyjnych 10-godzinnych dia Rodzi-
ny wojskowej, Związku dentystek,
Narodowej organizacji koluet i dwa
publiczne kursy. Razem przesłuchło
kursów osob 140, członkiń zwerbo-
wano 7;

3) urządzono dwie pogadanki dla
bezrobotnej inteligencji.

Sekcja dochodów  niestatych:
(przewodnicząca p. Kempiscina) zor-
ganizowała: Dancing u Czerwonego
Sztralla, Loterję žywnošciowa, Pod-
wieczorek w Werkach — co razem
dato dochodu 294 zt. 46 gr.

Ustępującemu Zarządowi zostało
udzielone absolutorjum.

Do nowego Zarządu na "ok 1935
zostały wybrane panie: 1j Biernac-
ka, 2) Burhardtowa, 3) Kiyszyńska,
4) Maieszewska, 5) Michejdzina,
6) Szniołisowa.

Do Komisji Rewizyjnej panie:
1) Bohdanowiczówna, 2) Chmiełew: ska, 3) Jagminowa, 4) Iwaszkiewi-
czowa, 5) Wróblewska.

„DZIENNIK MILABSKi

 

CY
Narodziny

„Kroniki Pracy Kobiecej”.
W sekretarjacie pomocy organizacji ko-

biecej zebraiosiękijka pańna  posiedze-

nie zarządu, a że brakło jeszcze paru człon-

kiń, zwłaszcza prezeski, więc śwarzyły so-

bie tymczasem.

Nastrój był nieosobliwy: utyskiwano na

kryzys, ciężkie czasy, przewidując jeszuze

gorsze w związku z oczekiwaną nową re-

dukcją vrzędniczą i zniżką uposażeń.

Nada i smutek rozpełziy się po kątach
lokalu i ogarnęły członkinie, więc zamilkły

w końcu i siedziaiy nasępione.

W przyległym pokoju zadźwięczały
szybkie kroki i w drzwiach sekr.tarjatu u-

kazała się a raczej wbiegła prezeska.

— Przepraszam bardzo, że się tak spó-

žnilam, — mówiła zdyszanym jeszcze gło-
sem, rozglądając się woxoło 7 uśmiechem,

ale byłam jednocześnie na trzech posiedze-
niach i nie mogłam wżaden sposób wczas
zdążyć na czwarte.

Uti! odsapnęła, rzucając, pokaźną tekę
na stół, Czekające panie otoczyly ją wita-
jąc serdecznie i nastrój zmieni! się w.jed-

nej chwili, jakgdyby z przybyciem prezeski
promień radości wpadł do pokoju. Wszyst-

kie twarze się rozjaśniły, zrobiło się jakoś

raźno i wesoło. :
Wobec tegoże jużpanie się zebrały,

otwarto posiedzenie. Po odczytaniu proto-
kułu poprzedniego zebrania i porządku

dziennego zabrała głos członkini malutka,
pulchniutka, o harmonijnych ruchach. Mó-
woła o tem, że należy wzmocuić  działal-
nośćorganizacji,wlaćwniąnowesiłyido

pracy pchnąć naprzód. Mówiła miłym,
dźwięcznym głosem, nie rzucając słów na-

próżno, zwięźle i jasno.

— Zgadzam się z panią najzupełniej,
potwierdziła następna mówczyni zażywna
mocna brunetka, — nie możemy stać na
miejscu, kiedy życie idzie naprzód, Kto
nie postępuje — ten się cófai

— Otak! —zawołałazemiaząprzy-

stojna szatynka o posągowych kształtach,
więcej zycia i sił nam młodych trzeba!
Musimy rozwinąć skrzydła do loiu i szybo-

wać wzwyżll! Ku niebiosom! Inaczej skar-

Jejemy.

W tej chwili © głos poprosiia członkini
wysoka i szczupła o surowym, poważnym
profilu. Strach byłoby się zbliżyć do tej

postaci, tak pełna była dostojeństwa, gdy-
by nie przemiły, słodyczy peein uśmiechu,
który rozbrajał i serca ludzkie zjednywał,
zadając kłam mylnym pozorom, przesadnej
surowości. Ona również zgadzała się ze
swemi  przedmówczyniami, iie rzucała
gromkich frazesów coprawda, lecz podno-

sząc dotychczasową, bardzo uawet owoc-

ną działalność organizacji, zaznaczyła, że
należałoby ją rozszerzyć jeszcze bardziej.
W czasie tych rozpraw młoda, filigra-

nowa osóbka o ładnym profilu sekretarzo-
wała pilnie, skarbniczka rozmyślała o pust-
kach w kasie i wyczekiwała chwili, kiedy-

by dało się członkiniom o zalegiych skład-
kach napomknąć, a inne członkinie słucha-

ły w skupieniu.
Niektóre z nich znużone długiemi roz-

prawami i pracowicie spędzonym dniem
zaczęły przybierać coraz bardziej rozma-
rzony wyraz twarzy i jakoś zbyt często

oczy zamglone powiekami przysłaniać, jed-
na na dobre zadrzemała i mashnęła się na

;swem krześle tak gwałtownie, że o mało

nie spadła z niego na podłogę.
To zaniepokoiło najwidoczniej prezes-

kę, spojrzała na zegarek i ośw'adczyła, że

godzina jest późna, że musi być jeszcze na

kilku posiedzeniach, a wobec tego należy

sprecyzować wszystkie wnioski i kończyć.

Zaczęły więc członkinie, owładnięie kraso-

mówczym rozpędem, streszczać się i zde-

cydowały w końcu, że przedewszystkiem
należy stworzyć w jednem z pism miejsco-

wych dział kroniki kobiecej, gdzieby. się

mogły wypowiedzieć, najbardziej żywotne

sprawy poruszyć i na straży własnych in-
teresów stanąć. Prezeska gorąco przykla-

snęła powźiętej uchwale, proponując wy-

branie redakcyjnego komitetu i jaknaj-

szybsze przystąpienie do pracy. Na razie,

z powodu braku czasu, musian> się ograni-

czyć do wybrania redaktorki, Została nią

członkini znana już ze swej werwy i energii

w zwalczaniu obłudy i fałszu.  Zapalona

feministka co dla mężczyzn  szczególniej

mieznalitoścu Ajakwpadnie w  ferwor,

to tylko swą srebiną grzywą potrząsa i bez

pardonu gromi każdego, ktoby śmiał w

czemśkolwiek prawom kobiety uchybić.

Po skończonych obradach członkinie

rozeszły się do swych domów, a niezmor-

dowanaprezeskajuż za chwilę pędziłaco

tchu na piąte z rzędu posiedzenie.

I tak powstała „Kronika Pracy Kobie-

cej”, której dwuletni „jubileusz" w tym nu-

merze właśnie obchodzimy. й

Wileńskie pocztówki.
Nakładem Koła Pań pizy Komi-

tecie 1atowania Bazyliki ma
wydane zostały trzy serje pocztó-
wek z fotografij Z. Bułhalta. Przed-
stawiają one Katędrę Wileńską
z góry Zamkowej, Główny cłtarz w

katedrze i kaplicę św. Kazimierza.
Dochód ze sprzedaży pocztówek,
zeznaczony na remont! Bazyliki

Wileńskiej.
Ułać naležy, że wszyscy Wil-

mianie, dbający 0 ocałenie swej
świątyni, nabywać. będą pocztówki

wyższe. Wszak na święta i Nowy
Rok wysyłamy zazwyczaj życzenia
bliskim.

Księgarnie Zawadzkiego i św.
Wojciech zgodziły się na bezintere-
sowną sprzedaż pocztówek.

   

 

W cierpieniach reu

Orlęta, Miesięcznik polskie;

młodzieży szkoinej. Poznan. :
W związku z nadchodzącemi

świętami czujemy się w obowiązku
przyjść naszym Sz. Czytelnikom z
pomocą w wyborze ,Gwiazdki” dla
młodzieży. Książka nie jest już dzi-
siaj jedynym środkiem zaspakajają-
cym potrzeby intelektualne dzisiej-

szego  podrastającego pokolenia.
Zresztą bibljoteki szkolne 1 czytel-
nie publiczne dostarczają wszystkie-
go, co się pojawia na rynku księgar-
skim z rzeczy najcelniejszych i naj-
ciekawszych. Żywe tętno spraw
publicznych tak krajowych jak za-
gramicznych, wprowadza w. swój

ruch falowy najszęrsze stery społe-
czeństwa, a wpadając niekiedy w
rytm gwałtowny porywa 1 wciąga
w siebie nawet najmłodszych czy
telników.

Sądzimy więc, że zaprenumero-

wanie odpowiedniego czasopisma u-
czyni zadość wszystiimi tym potrze-
bom a zabezpieczy od lektury pism
codziennych brukowych, niosących
ze sobą tyle niezdrowej sensacji lub
utrzymywanych na poziomie zbyt
wysokim, aby mogły być zasymilo-
wane przez umysły nie nawykłe do
myślenia kategorjami poważnej pu-

blicystyki.
Czasopism przeznaczonych dla

dorastającej młodzieży wychodzi w

naszym kraju dość dużo, jak na na-

sze kryzysowe strsunki, niestety nie

wszystkie odpowiadają wymaganiom
narodowych polskich tradycyj. Nie-
które grożą wprost zaszczepianiem

w młode dusze idei wywrotowych
pod względem społecznym lub wol-

nomyślicielskich pod względem re-

ligijnym. ! ч
Z pewnem poczuciem — ойроуле-

dzialności chcemy wobec tego za-

znajomić naszych czytelników z

miesięcznikiem „Orlęta” wychodzą-

cym w Poznaniu, którego sama już

nazwa wyraża symbolicznie praw-
dziwie polskie tendencje. -

Poziom pisma odpowiada w zu-

pełności wymaganiom  miodzieży

szkół średnich. Oprócz działu
belletrystycznego znajdujemy tam

bardzo szeroki dział inforraacyjny z
życia młodzieży w kraju i zagranicą,

wiadomości naukowe. najważniejsze
wydarzenia w. polityce krajowej i

wszechświatowej, komunikaty z

dziedziny sportu etc. :
Ostatni numer Świąteczny zawie-

ra np. następujące artykuły: „Ора-

nowanie serca“ — jako wsiępny po-

święcony wielkiej rocznicy Narodze-
nia Pańskiego. „„Modłitwa” (katolic-

kich skautów Francji do króla Lud-

wika św.), „O jednym ze zrębów” —

artykuł dyskusyjny w- odpowiedzi
na zagadnienie poruszone w po-

przednim numerze tegoż pisma.

„Organizacja Młodych Niemiec".

„Jachtem z Gdyni do Kopenhagi"
(bardzo ciekawe plany i ilustracje),
„Jest inaczej” (słów kilka o tęczo-

wej gawiedzi). Poezje. Nowele,

Obrazek z życia szkolnego. „Za

Niemen... za Niemen... Wspomnie-
nia uczestnika wycieczki górali za-

kopiańskich w Wilnie. „10000 km.
w ciągu 2 dni 22 godzin 58 minut"

(technika lotnicza a zagadnienie

szybkości). Kronika ze światai z

Polski:  „Faszyzm i bolszewizm.

Saara mna  wulkanie, Dlaczego
Doumergue ustąpił? Biedna  Hisz-
panja. Młodzi i starzy”. Kronika
uituralna: zawiera wiadomości z

, dziedziny literatury, muzyki, sztuk
(plastycznych, teatru, kina i radja.

Sport i sprawozdania z nowowyda-
nych książek między innemi z

książki naszej wileńskiej autorki p.

Reuttówny p. t. „Maryjka“.
Ten bogaty spis rzeczy Świad-

czy o bardzo poważnem ustosunko-
waniu się redakcji i wydawców do
prowadzonej już od lat sześciu
pracy. OW.

 
Usuwanie kobiet

z wvższych uczelni w Niemczech
„ Niemcy Hitlerowskie ograniczają
coraz bardziej dostęp na wyższe u-
czenie kobietom, yłając je do
pr. w gospodarstwie domowem.
I tak na 10.510 kobiet, które zdały
w roku bieżącym maturę, tylka
1.040 zostało dopuszczonych na

 

 

wyższe uczelnie. Każdy wydział u-|
niwersytecki posiada obecnie  spe-
cjalny kontygent miejsc wyznaczony
zgóry dla studentek.

KOBIECEJ.

 

    
małycznych, podagrze, bólach

jnerwowych i głowy, grypiei przeziębieniu oddają

tabletki Togal dobre „usługi. Tableik: Togal

przynoszą ulgęw tych cierpieniachi

Do nabycia w najbliższej upiece,

LUS ORO o ZAWITA ZŁE DDA ROOTAERZE PZA

Z wydawnictw.

Gruazień, ten miesiąc miły, w

którym każde dziecko, począwszy

0a tych trzylatek, co zabawnie jesz-

ty „A co mamusiu, ta Uwiazdka
przyniesie mi w tym roku . Jasio
byt grzeczny, więc pewno będzie
KOMIK i książeczka. A tam znowu
starszy braciszek marzy by dostać
ma Uwiazdkę łyżwy, narty, ale za-
wsze z książką w dodatku. Bo prze-
cie i trzyletni Jasio i starszy 'Wa-
cek, tak bardzo iubią książki A
tyle ich jest na wystawach księgar-
skich, lakie ciekawe, zajmujące1
odpowiednie dla każdego wieku i
usposobienia. — Książka to nietyl-
ko chwilowa ro. ale i dobry,
mądry przyjaciel, który oczom mło-
dym tyle cudów. wskaże.
przed nimi tajniki i przeżycia ich
rowieśników. Zapozna „ednych z

drugimi. Książka powiedzie dziec-
ko 12 nieznane światy. Da mu
ukochać piękno przyrody, opowieo
nowych odkryciąch i wynalazkach.

Niech więc tegoroczna Gwiazd-
ka da każdemu dziecku bodaj jedną
nową ciekawą książikę.

Zolja Kossak-Szczucka dała mto”
dzieży dwie nowe powieści. |||

„Do swoich'* — to opowiadanie
o dziejach rodziny Turskich, —аму>
nych bogatych panów na południu

ze. zniszczonego dworu. Nieszczęścia
tak złamały Turską, że nie czyni
mawet ona starań 0 ucieczkę, pracu-
je jak wyrobnica, by utrzymać życie
irojga dzieci. Zaledwo po kilku la-
tach, gdy syn jej starszy został kon-
somołem bolszewickim, nieszczęsna
matka  przejrzała i ocknęła się.
Dzięki pomocystarej sługi Marty
ucieka wraz z dziećmi do Polski.
Idą tam radośnie „matka i dwoje
starszych. Tylko najmłodszy Jurek
ze łzami opuszcza ruiny domu  ro-
dzinnego, gdzie na zabawach z Sy-
dorem, synem zabójcy ojca, tak mu
miło czas upływał Żegna się z
przyjacielem serdecznie obiecując
u rychły powrót z Polskiz książka-

mi bardzo ciekawem. Książka pięk-
na i zajmująca. Polecamy ją mło-
dzieży od lat 10. |

S. O. S. (Ratujcie Dusze nasze),
taki nosi tytuł druga książka  Zofji
Kossak - Szczuckiej przeznaczona

dlą starszej młodzieży. Powieść ta
mocno sensacyjna i pomimo, iż ją
napisaia autorka „Pożogi, polecać,
jej ze względów pedagogicznych, nie
możemy. Tyle codziennie słyszymy i
czytamy o młodocianych zbrodnia-
rzach, że autorowie piszący dla
młodzieży winni unikać opisywania
typów podobnych do Ilskiego i Ko-
buza. Bo jakkolwiek w końicu'cno-
ta jest nagrodzona, а występek u-

czającym, wobec poczynań obu po-
wyżej wymienionych osobnięów

Steianja Sempołowska
Ratunek“. I znowu książka
cyjna, ale jakaż piękna i pouczająca.
Mocna i zdrowa w całem iego sło-
wa znaczeniu.

W ubieglem stuleciu młodzież
zaczytywała cię w dziełach J.
Verne'a. Entuzjązmowała się niemi
nietylko młodzież, ale i
trzeźwi ludzie, nazywali J. Verne'a
genjalnym fantastą. Któż

łodzie podwodne, albo o dostaniu się
do bieguna północnego?

przyczyniły się z pewnością do
wszelkich zdobyczy techniki, jakie
dzis już oglądamy. Ząchęciły do
śmiałych poczynań wielkich zdo-
bywców przestworzy. I o tych po-
czynaniach, o tych odkryciach, bo-
haterskich zmaganiachsię lotników,
marynarzy i narciarzy opowiada
mam wszystkim, starszym i młodym
czytelnikom w niezmiernie ciekawy
sposób p. St. Sempołowska. Książ-
ka oparta na cennym materjale, na-
pisana z wielką prostotą, przema-
wia prawdę i grozę,
przejąć i wstrząsnąć czytelnikiem.

; M. Reutt. 
wydziałów jest wydział chemiczny,
który ma prawo przyjąć aż 80 stu-

cze sepieniąc, pytają po raz dziesią-|

Wołynia. Fodczas najazdu  bolsze-
,wickiego, miejscowi chłopi zabili
pana, a panią Z wygnano

karany, morał ten nie jest wystar- |

sensa-

starsi,

mógłw.
tamitych czasach wierzyć w radjo i

Fantazje te genjalnego wizjonera |

Która musi

Najbardziej „ławoryzowany” wóród   
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. dalszym ciągu pochmurno,

miglisto i miejscami drobny opad.
Na wschodzie lekki mróz. Pozatem,

nocny: ,„ dniem!egzekucj bowe mająbyćjesz-, a 1po nocnych przymrozkach page egzekucje skarbow« ją być j w: Starmiiwie Gzodzłiam
temperatura nieco powyżej
Słabe lub umiarkowane wiatry z
południo-wschodu

uYZURY APTEK:
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc, Chomiczewskiego — ul
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fi.emonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek. ‚

NEKROLOGJA,

W.|nych zaległości za ubezpieczenia,

różne meble i przedmioty codzien-, dłuższego czasu zauważyć się daje
| nego użytku piatnikom. W ciągu od w:
1—15 b. m w Wiinie dokonano oko-|
10 200 egzekucyj) 0 swiętach

cze energiczniej ściągane,

243 tys. zi. sciągnęta Ubezpie-
czainia >poieczna z tytuiu zaiegiych
skiadek. Ubezpieczaimia opoieczna,
którą znalazia się w dośc ciężkiej
sytuacji tinansowej, wobec Znacz-

wszczęia energiczną akcję egzeku-
cyjną. gzekutorzy, oraz przydzie-
ieni specjalni urzędmicy w ciągu
ostatnich 2: miesięcy zaoiai: wydo-
być od zalegających ze skiądkami
zalkładów pracy, instyiucyj prywal-— Nabożeństwo. W. piątek 21-go

b. m. jako w rocznicę pogizebu ś.p. | nych, sklepów 1 t. p. zgórą 4/2 tys.
księdza d-ra Zygmuntą Lewickiego ziotych. Jest to zaledwie -/3 część

odbędzie się za jego duszę Msza św. | zaległych składek, przypadających
o godz, 9 w kaplicy Serca Euchary-: na m. Wiilno.
stycznego (Mickiewicza 19—2). ] POCZIA i IELEGKALŁ.

Z MIASTA.! — Czynność urzędów pocztowych
— Walką z żebractwem. Prowa-| w czasie świąt. W/ wigilję świąt Bo-

DZIENNIK MILEŃSKI

Organizacja zawodowa dorożkarzy7°
wileńskich.

Wśród dorożkarzyw Wilnie od wy Związek Dorożkarzy m. Wilna”
' czerwonym numerem. Numer jest
identyczny z tym, Iktėry posiada do-'
rożka. Znak przybity będzie na wi--
docznem miejscu po prawej stronie
kozła. Otrzymują go tylko ci z po-
śród zorganizowanych w związku

Po pokonaniu pierwszych orga-, dorożkarzy, za których związek bie-
nizacyjnych trudności i utrwaleniu rze odpowiedzialność. |
bytu organizacji, związek oo Zarząd Związku zdaje sobie do-
zkolei do pracy w każdejRskonale sprawę, że podane wyżej

człon-

 

RF
+. kJoP

zmożony ruch organizacyjny `

Utworzono związek zawodowy
dorożkarzy, obejmujący już 469
członków, na 545 zarejestrowanych

najtrudniejszej: do doboru
ków.

Zapadło postanowienie, że do-
rożkarze sądownie karani za cięższe| Związek prosi usilnie onieżałowa- ;
przewinienia, albo ci, którzy mają| nie czasu i trudu i w wypadku zaj-|
skłonność do robienia nieczystych| ścia, któreby dorożkarza, posiadają-.
interesów, zostaną ze związku wy-| cego odznakę związkową, poważnie
daleni i związek wystąpi w Staro-! dyskwalifikowało, zwracanie się do
stwie z wnioskiem o skreślenie ich; sekretarjatu Związku: ul. Krakow-
z listy dorożkarzy. ska Nr. 5, m. 3, w godz. od 8 do 10

Dalej postanowił związek wpro-, rano i od 4 do 8 wieczorem. Sekre-,
wadzić specjalne odznaki związko- tarjat każdą sprawę chętnie rozpa-
we, w postaci niewielkich prosto- trzy, a za współpracę publiczności;
kątów . z blachy, malowanych na) szczerze wdzieczny będzie.
biało, z czarnym napisem: „„Zawodo-|,

Z KRAJU.
Tyfus w pow. dziśnieńskim.

„GŁĘBOKIE (Pat). W ostatnich
dniach zanotowano na terenie po-
wiatu dziśnieńskiego w gminach ho-
łubickiej i prozorockiej 6 wypadków
duru plamistego. Ponadto w Łuż- akcję

ny, co zmusiło władze do zamknię-
(cia miejscowej szkoły powszechnej.
Na miejsce epidemji wysiano ko-
lumny epidemiczne oraz wznowiono

ratowniczą lekarzy rejono-
kach wybuchła epidemjaszkarlaty-, wych.

Żydzi emigrują do Palestyny i Birobidżanu.
W/g danych, w ciągu b. r. wyemi- „się 76 młodych techników. którzy

zamierzenia jego osiągną rezultat. growało do Palestyny i Birobidżanu przeważnie udali się do Birobidżanu.

tylko wtedy, kiedy publiczność ze 686 żydów, pochodzących z powia- Do kwietnia p. r. przewiduje się
związkiem współpracować będzie, tów Wileńszczyzny, oraz 112 kobiet.! wyjazd 240 żydów do Palestyny i

Wśród emigrantów. znajdowało|Birobidżanu.

Zabójstwo w Rakowie.
Podczas awantury w mieszkaniu

Aleksandra Szaternika, mieszkańca
Rakowa, został postrzelony w głowę
27-ietni mieszkaniec Rakowa, Kazi-

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie młodocianego iaisze-

rza. W Urzędzie Pocztowym Wilno II, na

dworcu kolejowym, aresztowan» Bronisła-

wa Malewicza (Słowiańska 11), lat 17, któ-

ry na podstawie sfałszowanej książeczkidzona akcja zwalczania żebractwa i
włóczęgostwa zbliża się obecnie ku
końcowi. W ciągu tygodnia zatrzy-
mano; na terenie miastą Wiina około
200 żebraków i włóczęgów, pocho-
dzących nietylko z samego Wilna,
ale i z dalszych okolic, a nawet z
innych województw. Żebracy i włó-
częgi, pochodzący z innych tere-
nów, są wysiedlarni do miejsca uro-
dzenia, miejscowi zaś, po wykąpa-
niu, umieszczani w przytuikach, lub
oddawani pod opiekę rodzin, Recy-
dywiści za zuchwałą żebraninę, a
zwłaszcza za posługiwanie się dzieć-
mi, karani są aresztem. Akcja ta
spotkala się z powszechnem uzna-
niem społeczeństwa wileńskiego.

SPRAWY SANITARNE.
Konierencja przedstawicieli

władz sanitarnych. Dziś ma się od-
ibyć w lokalu Urzędu Wojewódzkie-
$o konferencja przedstawicieli władz
sanitarnych i organizacyj zaintere-
sowanych, poświęcona sprawie sprze
daży mleka. Chodzi tu o to, że od
stycznia r. prz. ma wejść w życie
rozporządzenie, polecające sprzedaż
mleka w naczyniach zamkniętych.
Jak wiadomo, rozporządzenie to
miało wejść w życie znacznie wcze-
śniej, na: skutek jednak slarań zain-
teresowanych producentów i. sprze-
dawców, termin ten odroczono do
nowego roku.

SPRAWY PODATKOWE.
— Wzmożone egzekucje skarbo-

we. W. mieście w szybkierm tempie

bowe za nieopłacone podatki. Se-
kwestratorzy z wozami zabierają
"m
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żego, Narodzenia, w poniedziałek, dnia 24 b. m., urzędy pocziowe czyn-

kowicie zawieszone, W. środę, dnia
26 b. m. odbędzie się jednorazowe
doręczanie korespondencji, jsk rów-
niez umożliwiony będzie odbiór pa-

с się. ь
> SPRAWY RZEMIESLNICZE,
— Wyjazd delegacji rzemieślni-

czej na zjazd Izb Rzemieślniczych.
(Wi najbliższy piątek obradować bę-
dzie w Warszawie plenum Związku
lzb Rzemieślniczych. Wiino repre-
zentowane będzie przez dwóch
przedstawicieli. Najprawdcpodobniej
wyjedzie prezes Szumański 1 dyrek-
tor względnie jego zastępca

Zjazd mia zająć się oniówieniem
szeregu aktualnych zagadnień i bolą-
czek rzemiosła, m. in. omawiana ma
być sprawa uruchomienia ogólno-
polskiego banku rzemieślniczego z
oddziałami w większych miastach
Polski.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Chrześc. uniwersytel robotni-

czy. Dziś w świetlicy Chrześc. uni-
wersytetu robotniczego (ul. Metro-
politalna 1) o godz. 7 wiecz. p. prol.
Kazimierz Bieliński wygłosi poga-
dankę dyskusyjną p. t. „Ustroje pań-
stwowe'”. Wstęp dla wszystkich
wolny.
— Zarządowi Związku niższych 
 

funkcjonarjuszów państwowych w
przeprowadza się egzekucje skar- | Wilnie za ofiarowanie 34 zł. 35 gr.

' najgorętsze podziękowanie składa
Zarząd Domu Dzieciątka Jezus.

ne będą do godz. 5 popot, We wto- Centrala Chrześc. Zw. Zaw. rozpo-
rek, 25 b.m. urzędowanie będzie cał- częłą zbierać fundusze na organiza-

|

czek żywnościowych łatwo psują- | przy ul. Metropolitalnej 1 w święto

—Gwiazdka dla Po |

cję gwiazdki dla dzieci niezamo-'
żnych rzemieślników chrześcijan, |

Gwiazdka odbędzie się w sali:
Domu  Chrześcijańsko - Ludowego!

Trzech Króli. Dziatwa obdarowana
zostanie podarkami, weźmie udział
w przyjęcie i będzie uczestu'czyła w
przedstawieniu, zorganizowanem dla
niej przez sekcję teatrainą Chrze-
ścijańskiego uniwersytetu robotni-
czego, ж Ma JEŻE

Teatr | muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy

J. Kulczyckiej. „Zemsta Nietoperza”. Dziś

po raz 2-gi melodyjna operetka .. Straussa

„Zemsta Nietoperza'. Przepiękna muzyka

tego utworu, jak również interesująca treść

składają się na imponującą całosć. Główną

rolę Rozalindy kreuje J. Kulczycka, w oto-
czeniu: Halmirskiej, Łasowskiej, Dembow-

skiego, [Domosławskiego, Szezawińskiego,

Tatrzańskiego i innych, W akcie 2-gim
efektowne tańce w wykonaniu zespołu ba-
letowego pod kierownictwem J. Ciesiel-
skiego. Zniżki ważne,

— Jutrzejsze widowisko propagandowe
w „Lutni* wypełni stylowa op. Falla „Ma-
dame Pompadour* г J. Kulczycką w roli

tytułowej.

— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o g.

8 wiecz. ostatnie przedstawienie współczes-
nej komedji W. Katajewa p. t. ,Kwiecista
droga", w wykonaniu doskonale zgranego
zespołu, z p. St. Mazarekówną i M Węgrzy   
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nem w rolach głównych. Reżyser J. Bo-
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RUCH WYDAWNICZY.
„Sprawa żydowska w adwokaturze”
Pod powyższym tytułem została w

Warszawie wydana broszura adwokata
Jana Optata Sokołowskiego, omawiająca
zatrważający napływ żydów do zdwokatu-
ry, zupełnie niewspółmierny do .isści żydów
w Polsce

Jeżeli w Małopolsce wśród adwokatów
jest zaledwie 10 proc. Polaków, a w adwo-
katurze warszawskiej w młodszych roczni-
kach oko 20 proc. to widoczne, że żydow-
ska mniejszość w Polsce stała *'ę w adwo-;
katurze przytłaczającą większ "ścią.

W dalszych rozdziałach: „Srodki

'adcze przeciw zażydzeniu adwokatury”,
„Dla czego zniesicno obowiązek aplikacji
sądowej dla adwokatów” i „Dla czego tyl-
ko na obszarze 10 sądów okręgowych” au-
tor broszury rozwija program akcji zmierza-
jącej do naprawy tych nienormalnych sto-
sunków gróźnych dla społeczeństwa pol-
skiego.

Broszura w cenie 1 zł. jest do nabycia
w „Domu Książk: Polskiej” or:z w innych
księgarniach,

za-

GZW mm(IRRZAIENSZA ЛОМЕ

necki, dekoracje W. Makojnik. Ceny pro-
pagandowe.

— Jutrzejsza premjera „Mecz małżeń-
ski“. Jutro o godz. 8 wiecz. «dbędzie się

premjera lekkiej komedj: wiedeńskiej p. t.
„Mecz małżeński”, w której w sposób wiel-
ce interesujący, poruszony jest zawsze ak-

tualny i poruszający publiczność temat, W
roli głównej miły gość p. Stanisława Maza-

rekówna. Reżyserja W. Ścibori, Dekoracje

W. Mliakojnika.

 

SLUBY UŁAŃSKIE NA SWIĘ
Obsada: MODZELEWSKA, BRODNIEWICZ, MANKIEWICZOWNA, CONTI, WALTER.

P. K. O. usiłował podnieść kwotę 25 zł.

mimo że posiadał na książeczce zaledwie

11 zł. Malewicza skierowano do dyspozycji

| władz sądowych.

— Złodziejki w roli służących. Ostat-

nio zanotowano w Wilnie kilka wypadków

akradzenia chlebodawców przez służące.

Okazuje się, iż wiele zawodowych złodzie-
jek, pod pretekstem służby, zgłasza się do

pracy, a po kilku dniach okrada swych

chlebodawców. W ten sposób padło ofiarą

sprytnych złodziejek kilku obywateli mia-

sta.

— Czterech na jednego. Między braćmi

Gudanowymi i Brozewiczami wynikła bój-

ka, a gdy awanturników chciał pogodzić K.

Kananowicz (Lwowska 7), uczcinicy bójki

rzucili się na Kananowicza i dotkliwie go

pobili

— Aresztowanie podejrzanych o kra-

dzież. 'W. czasie obchodu policja zatrzy-

mała onegdaj w Wilnie Jańa Neumana, po-
szukiwanego przez Sąd Grodzki dla odby-

cia kary 1 roku więzienia za kradzież, za-

wodowego złodzieja Władysława Dreko,

poszlakowanego © usiłowanie dokonania

mowych kradzieży i siedmiu innych osobni-

ków, podejrzanych o dokonywanie kradzie-

ży wozowych w dni targowe.

— Kradzieże. Sora Berman (Żydow-

ska 5) doniosła policji, że nieznani spraw-

cy włamali się do jej sklepu, kradnąc róż-
ne materjały i dodatki krawieckie na ogól-

ną sumę 2.290 złotych  Dochcdzenie w

toku.
Nieznani złodzieje skradli p Witoldo-

wi Międzybłockiemu, zam. w charakterze
sublokatora u p. Iwanowskiej Zelji (Anto-

kolska 30), rower firmy „Triumf i różną

bieliznę wartości 430 zł.

 

 
Już ostatnie dni Monumentalne arcydzieło

Morawska,
«DRZWIAMI I OKNAMI»

(pełae werwy wodowiiist*a),
romanse cygańskie

 

 
DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW-

prezentuje wesoły Operetkowy rewjomontaź w 16 obrzznch p. t.:
Udział biorą; Serafina Talarico,

Wacł:wa
irena Grzybowska Kwartet ta

  

Ostatnie dnie przedówiąteczne!
największych obrotów w sklepach

Każdy chociażby w ostatniej chwili kupuje swoim najbliższym
upominki gwiazdkowe.

P. P. Kupcy chrześcijanie! Niech te dnie przedświą-

HELIO
REWJA neczny St. Luzinskiej Iris Irhora Edward Czermanski, St:nisław Janow

Ski, Bronisław Borski, Zdzisiaw Eiwicki | zygmunt Winter.
Codziennie 2 przedstawienia. Początek o 5.38 i 8-ej

 

5
Pocz.

„JOAN CRAWFORD

Seanse: 4, 6,

WSZYSCY LUDZIE SĄ WROG6AM
i Ks. Kentu, tradycyjna listopadowa zmiana warty w Belwederze i in.

„DZIŚ. Arcydzieło 6 gwiazd. Wysoce artystyczny film, kfóry niema sobie równych

„Nocny Lot"
Przecudny dramat miłosny. John i Lionel Barrymore, Helena Hayes, Clark Gable, Rob

Montgomery i Myrna Loy. — Nadprogram: „Slub Ks. Maryny I Ks. Kentu".
o 4eej,

DZIS po cenach propagandowych na wszystkie seanse: Balkon 25 gr. parter
Wielki podwójny program:

w dramacie sa

p. t: „POŻEGN,
Nad

‚ 8110м.

lonowo-sensacyjnym
JANIE z GRZECHEM”.

dodatki,

54 gr.

program: Najnowsze
ślub Ks. Maryny

 
teczne będą pod znakiem

wielkiej kampanji reklamowej

w „Dzienniku Qileńskim
„DZIENNIKWIL

EŃSKI" jako najstarsze
pismo Wileń-

skie—jest najodpowiedniejsze dla reklamy firm chrześcijańskich

 

—

CASINO).
szy prezent ne GWIAZDKĘ

kupić można tylko w sklepie
galaateryjnym

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

Już czas pomyśleć —4 0
o ogłoszeniach świątecznych.

Ogłoszenia do „DZIENNIKA WILENSKIE-
60“ i innych pism—przyjmuje na bardzo

dogodnych wa unkach
BIURO REKLAMOWE

STEFANA GRABOWSKIEGO
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gdyž tylko od takich przyjmuje ogloszenia. - - szale I t. p. : ORYGINA ,
ADMINISTRACJA jest czynna codziennie od g. 9 do 6 p. p. bez l eny niskie. 4) yt

przerwy, Mostowa 1, tel. 12-44. Ta :
= ВУ ВУ Gaudi Rduomgasi PZze ĄCYM BO

OWIANA 1 stawowych sprzedaje Spółdzieinia Produ- zj= ntów Ryb w Wilnie ze sklepów: Rynek ы ;

   

SZCZĘ Y
SZANUJE

TEN TYLKO W FIRMIE:

M. MAĆKOWIAK i T. ROMAŃCZUK
ul. WIELKA 47

TOWAR KUPUJE.
WEŁNY, JEDWABIE. NOWOŚCI SEZONU.

WYBÓR DUŻY. — CENY NISKIE.

PRACA.

SEKCJA MŁODYCE

Stronnictwa Narodo-
wego uprzejmie prosi
o łaskawe zgłoszenia

jakiejkolwiek  pracy

lub zatrudnienia, cho-

ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych

4 r
NAJTANSZEM ZRODŁEM ZAKUPÓW JEST FIRMA:

śRROMAN RUCINSKI
w Wilnie, przy ul. Wielkiej XG 30, tel. 2 53.    
 

P.O LECĄ: swych członków. —
"WEŁNY, z przyjmuje

JEDWABIE, ldministracja „Dzien.
PŁÓTNА nika Wileńskiego".

| stale na składzie i w dużym wyborze. UDE)

Drzewny — Stragan Magistracki. Rynek Łu-
kiski—Stragan Magistracki. Rynek Zarzecki—

 

ul. Zarzecze Nr 19.

SKLEP BŁAWATNY

„WWilnie, Garbarska1,tel. 82.

ZONUANANNNYANNII

damską

Oszczędna

Ludwisarska 12

 

J D “ 3 _____—:\Ёппь RA:

ul. Wileńska| właścicieli Kupno
Januszewskich d i sprzedaž 1 ROŽNE.
sprzedaje jak zwykle iAK e KAWA
po cenach R 0 B U w i E BO sprzedania MŁODSZA służąca

kažnePIGLOG.baje, solidne potrzebna do wszysi-
fianele, watoliną,
jedwabie, wełny,
koce, kapy, Ser-
wety, chustki it p.

i gwarantowane
tylko z pracownikb  4—r_|| WILNO, UL, OSTROBRAMSKA 25iNmPSIROBRAMSKA|

(incenteėoPupia!to

  paryski płaszcz kara-
| kułowy, etola z tuma-
ków, meble (maho-

i jesionowe —
ki), pierścionki i

kny paw. Bliższe
informacje w Admi-
|nistracji „Dz. Wil*

nie
/ anty!

| Bie!

 

s

в Drukarnia (A. Bwięrzyśwkiego, Bililno, Mostowa Ne, 4.

 

SKLEP GALANTERYJNY

MIKI KOGIAOWE)
przy ul. Mickiewicza 29.

Poleca na święta i „GWIAZDKĘ”
w wielkim wyborze galanterję

CENY BARDZO

TTT

gospodyni
kupuje mydto i wszelkie dodatki do

prania w polskim składzie aptecznym

farm. WŁADYSŁAWA TRUBIŁŁY

'l.mże woda koiońska na ważę 78 prze-

UE

1 męską
NIZKIE.

т

(róg Tafarskiej),

kiego umiejąca dob-

rze gotować.  Zgłe-
szać się tylko ze

świadectwami. _ Gar-
barska 1 m. 52, Gra-

bowska.

mierz Stupkiewicz. Po upływie
dwóch godzin ranny zmarł, Sprawcę
zranienia, Kazimierza Mojskę, za-
trzymano i odebrano mu broń,

Z przedpokoju mieszkania Leona Del-

bickiego (Sierakowskiego 25) skradziono

męskie futro oposowe i inne rzeczy ogól-

nej wart. 350 zł.

Na ul. Zawainej,j w pobliżu rynku

Drzewnego posterunkowy policji zatrzymał

dwóch złodziei: Lipmana i Gdaia Solecz-

ników, xtórzy nieśli 61 par wojłoków, po-

chodzących prawdopodobnie z kradzieży.

WYPADKI.
— Pożar. W nocy z 18 na 19 b. m.

w podwórzu domu Nr. 9 przy ul. Skopów-

ka wybuchł pożar śmietnika, w którym

znajdowała się słoma. Straż ogniowa ogień

ugasiła. Przyczyną pożaru było wsypanie

do śmietnika gorącego popiołu.

— Umysłowo chora w pociągu. W po-

ciągu, zdążającym z Wilna do Oran, jedna

z pasażerek, jak się okazało umysłowo

chora, Marja Malecka, poczęła awanturo-

wać się, a następnie usiłowała wyskoczyć

z pociągu. Furjatkę zdoiano obezwładnić i

przywieść do Wilna, gdzie oddano ją pod

opiekę lekarza.

— Zamach samobójczy bezrobotnego.
Antoni Michalkiewicz, lat 21 (Wiłkomier-

ska 119), znajdując się bez pracy i środ-

ków do życia, wypił większą dozę tru-
cizny. Skierowano go w stanie ciężkim do

szpitala św. Jakóba.

Giełda.
'MARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja

123,92—124,23—123,61. Berlin 212,90—213,90
— 211,90. Gdańsk 172,82—173,25—172,39.
Но!ап@а — 358,05—358,95—357,15. Londyn
26,16—26,29—26,03 — Мому York 5,28/> —
5,31/2 — 5,25/2. Kabel 5,285/s —5,315/ —
3,255/s, Pryž 34,94—35,03—34,85. Praga 22,13
—22,18—22,08. Stokholm 134,95—135,60 —

34,30. Szwajcarja  171,58—172,01—171,15.
Włochy45,34—45,46 45,22.

Papiery procentowe: Budowiana 45.25
Konwersyjna 65.00—66,00. Kolejowa 61,30.
Dolarowa 72,75.  Dolarówka (premjowa)
53,30. Stabilizacyjna 67,38—67.75. Listy
ziemskie 41/. proc. 51,25—51,10,

Akcje: Bank Polski 93,75—94,00. Wę-
giel 13,75—13,60. Starachowice 12.65.

TRRANCZCYTARAE TOWDOOROWDŚNE ©WAKE BOLIDU wia

TA

„BUNTOWNIK (fiwawe_ Powstanie Narodowe)
Nadprogram: niebywały: Janet Gaynor, Ayres, Rogars w filmie „JARMARK MIŁOSCI".

 

Polski Sklep Galanterji i Trykotaży

„JANUSZEK“
Wilno, ul. S-to Jańska6

Pace <GWIAZDKĘ> 444na wybór

KOSZUL, KRAWATÓW, SWETRÓW
POŃCZOCH,

oraz ciepłą bieliznę
Rabat świąteczny 10 proc.ji

alt
trzebn

 
REWELACJA!

Naiuralny miód lecz-
niczy kg. 2,20—Grzy-
by suszone (borowiki)
7 zł. klg. į 8 — oraz
inne artykuły spo-
żywcze po najniž-
szych cenach można
jedynie dostać w skła
dzie spożywczo -ko-
lonjalnym Wł. Czer-
wińskiego, ul. Wileń
ska 42 vis A vis Pla-
cu Orzeszkowej,

p do mająt
u pod Wilnem. Zgłw

szenie: Zaułek Św.
Michalski 6—1,

240—1

POSZUKUJEMY SIO-
STRY I BRACI na:

 

 

 

s s Zofji, Jana i| _ nA
dysława  Minkie-

wiczów,  zamieszka-| MŁODY CZŁOWIEK
łych przed wojną
światową w mia
steczku Władysła-
wów, ziemi Seas
skiej. Siostra Zofja wych  poszukuj -byla wychowanką ba- sady = lym dotadronowej Tyzenhauzea Pisze na mas ie.w Fetersburgu. Kto- Referencje b. bc
by wiedział o miejscu| ważne. Dom 00.
ich pobytu — uprasza| |ezjanów, Dobrej Ra-się łaskawie powiado-|dy 22, tej. 2-32 Po-

iat 23, mogący pro-
wadzić samodzielnie
dział Administracyjny
w firmach  handlo-

 

 

  

miė Bronislawę lub iЗа Міпые"і_}гпЬлепі‹о Jan.

czównę, Wilno Dą- TRE —
browskiego 19—3-a. t l

oś olarz
INDYKI, przyjmuje = wszelkie

KURY r Ua
zakres stolarstwa

i KACZKI również reperacje i
tuczone poleca opakowanie mebli. —

Wykonanie — solidne,Il. A. Janaszewicz
amkowa 20 a

tel. 8-72,

ceny niskie. ul. Mice
kiowicza 24 m. 17. J.
Chmielewski. 812

Юкк
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH

WYKONUJE SPIESZNIE
1 GUSTOWNIE PO CENĄCH
KONKURENCYJNYCH

UKARNIA
WIERZYŃSKIEGO

WILNO, UL. MOSTOWA 1
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