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Posiedzenie Senatu.
WARSZAWA (Pat), We czwar-

tek. popołudniu odbyło się pierwsze

w. bieżącej sesji parlamentarnej ple-

narne posiedzenie Senatu. Najprzód

Senat uczcił pamięć ś. p. gen. Bro-

nisława Pierackiego oraz senatorów

dr. Kopcińskiego (PPS) 1 Wendta

(BBWR), przyczem marszałek Racz-

kiewicz wygłosił przemówienia

czcące pamięć zmarłych.  Zkolei

Senat uchwalił wniosek o zaprowa-

dzeniu zmian do projektu ustawy o

zwalczaniu chorób zakaźnych oraz

projekt ustawy o pielęgniasstwie z
pewnemi zmianami redakcyjnemi.

Następnie senator Rostworowski
w imieniu komisji konstytucyjnej

oświadczył, że prace komisji nad

projektem ustawy konstytucyjnej nie

są jeszcze zakończone. Relerent za-
wiadamia izbę, że zgłosił poprawki
i że komisja uchwaliła wniosek o
zgłoszenie zmian, co da Senatowi

dalsze 30 dni do rozpatrzenia. tej

ustawy. Referent prosii lzbę o
uchwalenie tego wniosku. , W. dys-
kusji senator Głąbiński (Kiub Naro-
dowy) oświadczył m. in, że jak-
kolwiek jego stronnictwo zawsze

było i jest za zwiększeniem. władzy

prezydenta i jakkolwiek jest prze-

ciwnikiem, t. zw. rządów pariamen-

tarnych, to jednak obecny projekt

konstytucji nie odpowiada ze stano-
wiska narodowego zasadom, które
Klub mówcy wyznaje i dlatego gło-
sować będzie przeciwko wnioskowi,
Senator Wožnicki (Stronnictwo Lu-
dowe) zgłosił wniosek o odrzucenie
<айево projektu konstytucji, jako
uchwalonego w Sejmie niezgodnie
z przepisami konstytucji. Marszałek
Raczkiewicz oświadczył, że wniosku
tego nie może poddać pod głosowa-
nie, gdyż mieści się w nim rozstrzy-
śnięcie meritum sprawy, czego nie-
„ma na dzisiejszym porządku obrad.
Senatorka Kłuszyńska (PPS) wypo-
wiedziała się przeciwko projektowi
konstytucji, a senator Januszewski
postawił. wniosek 0 odrzucenie
projelktu ustawy konstytucyjnej, Po
iych przemówieniach w głosowaniu
przyjęto wniosek senatora Rostwo-
rowskiego o tem, że komisja kon-
stytucyjna zapowiedziała zmiany w

Z POTOCKICH

Wandn Otłtonoda Bagleńska
PPŁK. $. $.

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona S. SI Sakramentami
zmarła dn. 19 grudnia 1934 r. w wieku lat 47

Eksportacja zwłok z domu żaloby przy ul. Wiwulskiego 6 m.20na-
stąpi da, 21 o godz. 17 de Kościoła Przenajświętszego Serca Jezusowego

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione © godz. 10 w sobotę
dn 22 b. m. poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu wojskowym na An*

O azem zawiadamiają Pogiatsai w glebokim žalu
latka, Mąż, Córki, Syn I Rodzina.

ILE
Cena numeru 20 gr

Nr 346

Kl

  

 

Mostowa Nr. 1.

   
Telefon Redakcji,

 

'hodzi codziennie
„ O, Nr. 80.187,

PRENUMERATA mies. s odnoszeniem I przesyłką pocztową zl. 3 gr. 50, zagranicą ul. 7.
OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-ezpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
30 gr. (ram. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dla posru«

kujących pracy 50% zniżki Komunikaty iastyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uktad ogłoszeń

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

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

 

P. POZNAŃ. (Pat). W dniu 24 grud
nia, o godz. 20,15 przed mikrofo-
nem polskiego radja, rozglości po-
znańskiej, przemówi ks. kardynał
prymas Hlond, wypowiadając po-
zdrowienia wigilijne dla wszystkich
słuchaczy radjowych.

 

DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ

RYGA Pat. Dziś podpisana zosta-
stała w Rydzez polsko łotewska u-
mowa 0 ubezpieczeniach spolecz-
nych, į rownająca obywateli obu
państw w zakresie opieki społecz
nej. Jednoeześnie przedstawiciele
Polski i Łotwy uzgodnili między
sobą sprawę traktowania swoich
obywateli.

Szszególnie ważne zaaczenie ma

 

projekcie ustawy  konstyiycyjnej. przemówieniu Izba przyjęła projekt
Wlobec przyjęcia tego wniosku, od- ustawy o dodatkowych kredytach,
padł wniosek senatora Januszew- jak również projekt ustawy w spra-

 

skiego.
Nasiępnie senator Barański zre-

terował projekt ustawy o dodatko-
wych kredytach na 33/4 i 34/5. Cho-
dzi tu o kredyty: na rzecz powo-
dzian, na rzecz pomocy inwalidom,
na fundusz pomocy Połakom z za-
granicy oraz na zjazd Polaków z za-
granicy, Mówca zaznaczył, że zjazd
Polaków z zagranicy osiągnął wiel-
ki sukces, miał on charakter apoli-
tyczny i nieprawdą jest, że polityka
obecna prowadzi do rozbicia robot-
niczej partji socjalistycznej na Ślą-
sku Cieszyńskim. Robiąc aluzję do
dyskusji sejmowej na temat zjazdu
Polaków z zagranicy, 'gdzie opo-

zycja stawiała zarzuty, sen. Barański
mówi, ze dość już tego plucia we
własne gniazdo. Dyskusja ta, która
będzie czytana przez 12.000 uczest-
ników zjazdu, wzbudzi w. nich wręcz
przeciwne uczucia, niż chcieliby te-
$o ci, którzy tę dyskusję wszczęli.
Senatorka Kłuszyńska z PPS wy-
stępowała również przeciwko kam-
panji, jalką wszczęto przeciwko po-
słowi polskiemu do parlamentu
czeskiego Chobotowi ze śląskiej
partji socjalistycznej. Sprawozdaw-
ca senator Barański odpowiedział,
że dwa stronnictwa polskie, na trzy,
należące do międzypartyjnego ko-
snitetu polskiego na, Ślsąku czeskim,
uznały, że dalsza praca z Chobotem
jest niemożliwa. Chobot zwrócił się
do Światowego Zw. Polaków о аг-
bitraż, jednakże przed załatwieniem
jego sprawy przez niesłychane wy-
stąpienie w parlamencie praskim,
skierowane przeciwko Polakom z
nad Olzy, wyłączył się sam ze spo-
łeczności polskiej na Śląsku czes-
ki. W tych warunkach nie mogło
być oczywiście mowy o arbitrażu.
MW piśmie do komitetu niiędzypar-
tyjnego Światowy Związek Polaków
z powodu stanowiska posła Chobota
wezwał wszystkie trzy ugrupowania
polskie, działające na terenie Śląska
czeskiego, do dalszej zgodnej współ-
pracy, Innej odpowiedzi Światowy
Zw. Polaków dać nie mógł. Po

 

Obrady komisji budżetowej.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj

komisja budżetowa Sejmu zakończy-

ła obrady nad budżetem nvinister-

stwa WRiOP. W dłuższem przemó-
wieniu udzielił wyjaśnien minister

WIRiOP. Jędrzejewicz.
Min:ster skonstatowai z zado-

woleniem wysoki poziom dyskusji»
napewno przyniesie dobre

wyniki, Dalej mówcapowiedział, że

program religijny zostanie w najbliż-

szych miesiącach uzgodnicny z epi-

skopatem. Statystyka, podana przez

posłankę Rudnicką, dowodząca, ja-

Ikoby do szkół utrakwistycznych na
ziemiach południowo-wschodnich w
powiatach o ludności mieszanej
uczęszczało 2 proc. dzieci polskich,
nie odpowiada prawdzie, gdyż pro-
cent dzieci polskich wynosi 16,7

proc. Podręczniki ukraińskie pota-

nieją w. najbliższymi czasie, a celem

podniesienia poziomu książek dla
młodzieży ukraińskiej powoiana bę-
dzie komisja, złożona z Ukraińców

i Polaków. Miniister przyznaje, jak

i posłanka Rudnicka, że w ostatnich
czasach atmosfera na terenie woje-
wództw południowo-wschodnich po-
prawiła się, co pozwoli na załatwie-
nie zagadnień ukraińskich na odcin-
ku szkolnym w duchu n:prawienia
błędów. Odpowiadając posłowi Mę-
karskiemu, minister zaznaczył, że
ostatnie zarządzenia nie mają na
celu osłabienia gospodarczego Lwo-

 

wa. Przeciwnie, będą tam założone
nowe zakłady naukowe oraz liceum.
rolnicze w Dublanach, ewentualnie
liceum leśnicze.

Poza szkołą pozostaje obecnie
587.000 dzieci. W roku bież. przy-
było do szkół 30.000. dzieci, a szkół
przybyło 489. Sytuację zdołano opa-
nować jedynie dzięki wysiikom na-
uczycieli i dzięki oszczędney gospo-,
darce naukowej. W przysziym roku

przybędzie około 90.000. W budże-

cie przewidziana jest możliwość za-
angażowania pewnej liczby nauczy-
cieli, zależnie od wyników daniny
szkolnej. Również przewidziana jest
po raz pierwszy od: wielu lat powaž-|

zł.”iejsza dotacja, a mianowicie

2.000.000 na budowę szkół po-
wszechnych. W. połączeniu z ofiar-
nością społeczeństwa da to niewąt-

pliwie dodatnie wyniki na tym od-
cinku.
Przemawial jeszcze referent Zdzi-| go, Srula Giocera, Feliksa Krausego,

sław Stroński, poczem budżet przy-

jęto Z poprawkami referenta, za-
akceptowanemi przez rząd. Budżet
tunduszów komisja przyjęła z za-
strzeżeniem, że do czasu trzeciego
czytania będzie zgłoszona przez
rząd. ustawa o danime szkolnej.

Następne _— posiedzenie komisji
budżetowej odbędzie się 10. I, 35 r.
Komisja obradować będzie nad bud-
żetem ministerstwa spraw zagr.
ministerstwa sprawiedliwosci.

jwie dodatku do podatku spożyw-
„czego od cukru. Na tem posiedzenie
zamiknięto.
WARSZAWA (Pat). Po pienar-!

nem posiedzeniu Senatu odbyło się
posiedzenie senackiej komisji kon-

„stytucyjnej, na Iktėrem debatowano‚
į tad rozdziałem trzecim, zatytuło-
wanym „Rząd”. Dziś w dalszym cią-
gu komisja. konstytucyjna będzie |ni wielkie ofiary, pragnie równieżi
obradowała. gotowa jest wziąć udział w pakcie

wwa c

ž 0D OYDAONICTOA.
W dniach najbliższych „DZIENNIK WILEŃSKI"

ukaże się w nowej szacie zewnętrznej: ulegnie
zmianie format naszego wydawnictwa przy równo-
czesnem powiększeniu liczby stronic. W teń 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 ,l 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 dawąć będziemy stale

nasz dodatek kulturalno - ilteracki, a obok tego

dotychczasowe działy: akademicki, sportowy I kroniki

kobiecej.

Prócz tego „DZIENNIK WILEŃSKI" dawać będzie

ilustracje ważniejszych wypadków bieżących.

' światowego powinnv byc zniesione
pancerniki awjomatki. Japonja uczy- 
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WYBORY w RADZIE m, ŁODZI
nowego zarządu miasta.

ŁÓDZ, (Pat). We czwartek wie-| Głosował tylko obóz narodowy przy
czorem odbyło się  posiedzenie| wstrzymaniu się frakcji BBWR, so-
Rady miejskiej, które dokonało wy-'cjalistów i mniejszości. Wybory
boru nowego zarządu miasta. Na|prezydjum zarządu podlegają za-
prezydenta obrano posła Stanisława twierdzeniu przez władze woje:
Rymara, na wiceprezydentów Kaz.| wódzkie. я
Kowalskiego i Zygm. Podgėrskiego.

° *

Warszawska Rada Miejska
z nom'nacji.

IW] uzupełnieniu wczorajszej na- kiewiczową,
szej wiadomości o mianowaniu przez szyńskiego, inż, arch. Bohdana

Min. Spraw Wewn. Tymczasowej Pniewskiego, prof, Wojciecha Ja-
Rady Miejskiej stoł. m. Warszawy strzębskiego, prof. dr. Mieczysława
podajemy poniżej ekład osobowy tej Michałowicza, inż, Alfonsa Kuehna,
„rady. i Czesława Jędraszkę, Romana Tom-

Min. spraw wewn. mianował w czaka, Zbigniewa Lepeckiego, Jakó-

charakterze członków rady: pp. ba Trockenheima.
| Zygmunta Gardeckiego, Wacława! , W. charakterze członkow Komi-

|Lengę, Marję Gliszczyńską, Jana sji rewizyjnej: przewodniczącego p.
| Klępińskiego, Jana Pawłowskiego,|Artura Śliwińskiego, oraz członków
Romana Krukowskiego, Zygmunta £P-: „sen. Józefa Everta Jerzego
Kallenbacha, Stefana Domaradzkie-|Dreckiego, Maurycego Mayzla, dr.

Józefą Zawadzkiego, Annę Szelą-

gowską, Ludmiłę Frodanową, Pawła
Nowickiego i Marję Roszkowską.

  
dr. Maurycego Jaro-

Mieczysława Kohna, sędziego Wło-
dzimierza Horodyńskiego, Adama
Pakulskiego, Abrama Gepnera, Ra-
iała Szereszewskiego, Bronisława
Gepnera, inż. Kazimierza Tyszkę,

 

Płk. Maruszewski wojewodą
poznańskim?

Polsko-łotewska umowa
e ubezpieczeniach społecznych.

Wypowiedzenie traktatu waszyngtońskiego.

|

Miłą niespodzianką
Jest upominek gwiazdkowy. Ale niech będzie praktyczny! A czy może być coś prakty-
czniejszego jak szlafrok, sweterek, Szal, n choćby nawet pończoszki lub krawat nabyte

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWA 9. Tel. 6-46.

z terroru w Rosji.
MOSKWA. (Pat). Ostatnio na

prowincji zanotowano kiika aktów
sprawa pomocy społecznej dla pol-| terroru przeciwko przedstawicielom
skich robotników sezonowych, uda- | władz. W. Dagestanie zdarzył się na-
jących się na okres letni do Łotwy.! pad na sowiecką komisję podatko-

Ze strony łotewskiej w rokowa-| wą, Prokurator rejonowy został za-
niach brali udział przedstawiciele, bity, a kierownik rejonowego od-
MSZ iministerstwa opieki społecznej działu finansowego ranny.
z ministrem Rubułsem na czele, z W] okręgu odeskim niewykryci
polskiej zaś poseł Beczkowicz, dyr, sprawcy zranili wystrzałem przez
po. naczelnik Langrod| okna nowoobranego prezesa Sowietu
radca Fiszlowicz. wiejskiego we wsi Krasnoje. W. obu

| wypadkach wysłano specjalne ko-
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Stanisława Seydenbeutla, inż. Marja
па Zakrzewskiego, Tadeusza Garbu-
sińskiego, Jana Lewandowskiego,
Stanisława Rogaczewskiego, adwo-
kata Władysława Miedzianowskie-

Leona Bregmana. Zofię Berbec-
Helenę Sujkowską, Janinę Jur-

Obiegają pogłoski, że wojewodą
pożnańskim, 'w miejsce powołanego
na wiceministra rolnictwa p. Raczyń

; skiego, ma być mianowany obecny
pom tarnopolski płk. Maru-
szewski.
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TOKIO.(Pat). Komentu,ąc de- $warantującym pokój. Jeżeli mo- NA OKRES DŁUGICH,
cyzjęJaponjiw sprawie wypowie- carstwa nie uznają jednak słuszności WYCH WIECZORÓW NAJLEP-

dzenia traktatu waszyngtońskiego, stanowiska Japonii, będzie ona zmu- SZYM PODARUNKIEM GWIAZD-
„min. spraw zagranicznych Hirota szona do' odmówienia wszelkiego KOWYM jest prenumerata ciekawe-
oświadczył, iż w interesie pokoju rodzaju ustępstw. ‚

Gożt w dom AC

„Reltyfikacji
 

misje śledcze.

   

ZIMO-

go dziennika lub czasopisma.
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iWarszawskiej

Jewticz natrafia na trudności
przy tworzeniu

BIAŁOGRÓD (Pat). Desygnowa-;
my na* stanowisko przyszłego pre-
mjera minister Jewticz natknął się
w: formowaniu rządu na większe
trudności, niż pierwotnie przewidy-
wano. Regencja, powierzając Jewti-
czowi mandat. tworzenia nowego
gabinetu, miała na widoku wywoła-
nie nazewnątrz wrażenia, że sytu-
acja wewnętrzna jest caikowicie
ustabilizowana i dojrzała do pew-
mych liberalnych posunięć, jak rów-
nież, że polityka zagraniczna Jugo-
sławji nie uległa żadnej zmianie, a
przedewszystkiem, że żachowywarty
jest ścisły sojusz z Francją 1 M, En-
tentą. Tymczasem, jak się okazało,
Jewticz natrafił, jeśli chodzi o sy-
tucję wenętrzną, na doskonale zor-  
Kombatanci francuscy
BERLIN (Pat), We czwartek

kanclerz Hitler przyjął na specjalnej
eudjencji prezesa unji federalnej
komlbatantów francuskich, głk. Pi-
chota, oraz sekretarza głownego tej
crganizacji, płk. Randoux, Obu
Francuzów przyjął rownież minister
Hess. Prasa niemiecka podkreśla
znaczenie przyjęcia kombatantów
francuskich i przypomina pierwsze
spotkanie kombatantów francuskich
i niemieckich w Baden-Baden 2.VIII,
z udziałem płk. Pichota i przewód-
cy zw. ofiar wojennych Rzeszy Ober-
lindobera oraz wizytę w Berlinie!
dep. Goya i radnego Monniera w

 

nowego rządu.
garnizowaną opozycję solidarną. Jak
utrzymują, przewódcy byłej partji
serbskich radykałów. Stojadinowicz,
demokratów.Dolidowicz, muzułmą-
nów Spaho, słoweńskiej pantji kato-
lickiej Koroszec, chorwackiej partji
ludowej. Macek, odbyli posiedzenie,
na którem postanowili, że żadne z
tych stronnictw nie weźmie udziału
w rządzie indywidualnie. Partje te
upoważniły ponadto. zastępcę prze-

wódcy partji radykalnej Mileticza
do rokowań w ich imieniu z regencją
i Jewticzem, ustanawiając pewne
warunki, pod któremi parlje te mo-
głyby wziąć udział w nowym rzą-
zie, Do warunków tych należy po-

dobno rozpisanie nowych wyborów
skupsztyny, wolność prasy itd,

u Hitlera
dniu 2: XI, Wizyty te razem z dzi-
siejszą świadczą, że żołnierze fron-
towi obu krajów gotowi są praco-
wać dalej nad zbliżeniem francusko-
niemieckiem. Wogóle niemiecka
prasa narodowo-socjalistyczna przy-
pisuje tym rozmowom doniosłe zna-
czenie, Wiele artykułów, publiko-
wanych ostatnio, świadczy, że kom-
petentne czynniki niemieckie przy-
wiązują do tego rodzaju rozmów
duże nadzieje, licząc, że slaną się
опе najpewnie;szym pomosiem do
zbliżenia między Francją a Niem-
cami. :

Liga Narodów a Paragwaj.
GENEWA (Pat). Komilet dorad-

czy, wyłoniony przez nadzwyczajne
Zgromadzenie Ligi Narodów, zebrał
się we czwartek dla rozpotrzenia
odpowiedzi Boliwji i Paragwaju na
zlecenia Zgromadzenia Jak wiado-
mo, Boliwja zlecenia przyjęła, nato-
miast Paragwaj poddał je krytyce,
równającej się ich odrzuceniu. Nie-
którzy z członków komiietu byli
zdania, że. wobec odmownej odpo:
wiedzi Paragwaju należy uznać go
za napastnika! w myśl art. 16 paktu
Ligi. Komitet zdecydował nie uzna-

 

 

wać odpowiedzi paragwajskiej za
ostateczne odrzucenie zaleceń. Zda-
jniem komitetu, z niektórych ustę-
pów odpowiedzi paragwajskiej wy-
nika, że rząd paragwajski źle zro-
zumiał zalecenia Zgromadzenia. W
związku z tem komitet postanowił
wysłać do Pa;agwaju telegram, w
którym udzielił dodatkowych wy-
jaśnień. . Jednocześnie komitęt wy-
znarzył Paragwajowi datę. 14 sty-
cznia jako termin dla udzielenia od-
powiedzi, czy przyjmuje zalecenia.

Od Administracji.
Zawiadamiamy Sz. naszych Czytelników,
że numer gwiazdkowy _„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO" ukaże się w poniedzia-

łek 24-go grudnia.

 



   

"wie tego, co powiedziai minister

  

2

Niogoojata apowiedi
Na jednem z owtatnich posiedzeń

komisji budżetowej w obradach nad

preliminarzem ministerstwa oświaty
przemawiał minister p.  Jędrze-

jewicz.

Między innemi dotkną: w swej

mowie spraw oświatowych ogólnych,
związanych z polityką oswiatową

Dążeniem ministerstwa — mówił mi-

nister — jest wytworzenie u wszyst-

kich grup Iwdności, bez względu na

różnice narodowościowe, przywią-

zania i zaufania do Polski. Odrzu-
cając metodę targów pomiędzy oby-

watelem a państwem, minister pra-

śnie, aby wśród wszystkich grup

narodowościowych w Polsce utrwa-

liło się przekonanie, że wszystkie
pozytywne i chętnie widziane fakty

w dziedzinie szkolnictwa wynikają z

planowych iniezależnych od jakiego-
kolwiek bądź pośrednictwa założeń,

tak samo zresztą, jak fakty nega-

tywne, które usprawiedliwione są

wykroczeniami  przeciwso dobru

państwa.

Wychodząc z tych założeń, min'-

ster polecił rozpocząć pracę nad za-
gadnieniem niezbędnych "Forektyw
w _ ustawodawstwie  językowem,

Sprzyja temu znaczna poprawa
atmosfery ma obszarach ludności

mieszanej. Jako dowód zrozumienia

istotnych potrzeb ludność: ukraiń-
skiej w dziedzinie podniesienia kul-

mury rolnej, jest  poslanowienie
otwarcia w raku przyszłym ukrait-

sikiego liceum rolniczego w Małn-

polsce Wschodniej.

Powyższe oświadczenie ministrą
aświecenia nie jest dość jasne, Na-

stwwać może daleko idące przypu-

szczenta, że zanosi się na gruntowną

zmianę w polityce oświatowej wo-
bec mniejszości narodowych, w pier-
wszym rzędzie wobec szkolnictwa

ruskiego w trzech województwach
południowo - wschodnich. Wskazuje
na to w powyższej zapowiedzi mi-

nistra wzmianka o otwarsu „rolni-

czego liceum ukraińskiego”, o czem
zresztą już dość dawne donosiła

prasa małopolska równocześnie nie-

mal z informacją o likwidacji Aka-
demji rolniczej w Dublanacb.

Mprawdzie wdrugiem swojem prze-

mówieniu wtejże komisji p. minister
oświądczyj, iż w Dublanach będzie

otwarte liceum rolnicze lub leśne,
dle to nie zmniejsza znaczenia

otwarcia liceum „ukraińskiego.

„Zagadnienie niezbędnych ko-
rektyw w ustawodawstwie języko-

wem — jaksię wyrąził minister —-
stanowi ów punkt niejasny, który
misi obudzić w społeczeństwie po!-
skiem niepokój. Wygląda na to, iż
chodzi tu o znaczne zmiany w usta-

wie językowej, dotyczącej szkol-
nietwa, albo też o zastąpienie jej

mą ustawą, likwidującą utrakwi-|.

zację.
Ustawy językowe w chwili wpro-

wadzenia ich w życie, w swoim cza-

sie spotkały się w Polsce z różnemi

sądami. Miały swoich gorących,
zwolenników, miały też gorących

przeciwników. R ZANAkė

"W prakbycew zastosowaniu do
potrzeb oświatowych ludności nie-
polskiej i w związku z interesem

państwa zdały egzamin jeśli nie naj-

"lepiej, to w każdym razie z wyni-

"kiem dodatnim. Okazało się, iż jest
ta najlepszy dotychczas sposób roz
wiązania szkolnictwa maniejszościo-

wego w Polsce i že nie usprawied!:-
wił on wcałe obaw, które żywili
jego przeciwnicy. Żywe niezadowo-
lenie, coraz zresztą mniejsze, budził

iedynie w kołach „ukraińskich” w

Bezpartyjna powódź.
Na wtorkowem posiedzeniu Sej-

mu toczyła się obszerna dyskusja
nad sprawą udzielania pomocy dla
powodzian. Dyskusja ta wykazała,
że klęska powodzi była wyzyskiwa-
na dla celow partyjnych.
W związku z tem „Gazeta War-

szawska”' pisze:
Powódź była bezpartyjn=. dotknęła

ludzi różnych przekonań. Poucc powinna

być także bezpartyjna, jdyż składają się

ua nią wszyscy,

Nie znaczy to wcale,

ctwa polityczne nie mogły

akcją przeciwpowodziową. Owszem, jest to

ich obowiązkiem. Uznajemy rawet to, że

taka partyjna pomoc nie może jednakowo

traktować wszystkich, že musi ona w

pierwszym rzędzie troszczyć się o bliższych,

a więc o człoków i sympatyków partji.

Ale zachodzi tu jeden wacunek:

tyjna pomoc może pochodzić tyłko z par-

tyjnych łunduszów. Gdyby obóz sanacyjny

zebrał wśród swoich członków pewną su-

mę pieniędzy i użył jej na pomcc dla sa-

mych tylko sanatorów, niktby o to niemiał

pretensji Ale jeżeli zbiera się pieniądze

od wszystkich i dla wszystkich, to już jest

akcja w całem tego słowa znaczeniu—bez-

partyjna.

Takiej akcji me godzi się wiązać z pro-

pagandą polityczną, a tem mnie; — Z wy-

borami gromadzkiemi. A gorliwców, chcą-

cych z te; powodzi wyłowić pertyjne ko-

rzyści, należy pouczyć, że powiuni działać

naprawd; — bezpasrtyjnie.

jakoby stronni-

„ajnować się

par-

Mocarstwowość oparta na pustych
brzuchach.

Prasa sanacyjna ciągle powtarza,

„„,BRIBNN

ź prasy.
że uprawiamy mocarstwową polity=
kę i t. d.

W, sprawie tej pisze
„Polonia“:

„W czasach dzisiejįszych. slowami, ge-

stami samemi, nawet samem wojskiem nie

tworzy się mocarstwowości politycznej.

Takie samo, a kto wie. czy mie jeszcze

większe znaczenie mają siły gospodarcze

narodu, jego dobrobyt i bogactw” i jego 5-

ły moralne, wyrażające się w >wartości na-

rodu i w Rządzie, cieszącym cię jego zau-

faniem.  Nietylko opozycja, ale nawet

trzeźwi sanatorzy wyłewają  kubiy zimnej

wody na rozpalone mózgi naszych mocar-

stwowców i usiłują ich sprowadzić na. grunt

realny, W „Gospodarce Narodowej“, ty-

godniku, wydawanym przez senatorów, @ %%

dodatku stojących blisko Rządu. pojawił się

nader trzeźwy artykuł p. Wiktora Dębo-

wieckiego, który udowadnia entuzjastom

mocarstwowej polityki, że „trudno jest bu-

dować mocarstwo na pustych brzuchach”.

Naszą nędzę nazywa najsłabszym punktem

mocarstwowej polityki”.

„Mocarstwowcy” nie widzą jed-

nak nędzy robotnika i chłopa. Z poza

stolików w „Qazie” czy z luksuso-

wych limuzyn nie widać ludz., otrzy”

mujących zupkę za 5 gioszylub...

nie otrzymujących jej Z powodu bra-

ku tych pięciu groszy.

„Polonia” pisze dalej:
„Pod względem kulturalnym jest rów-

nież niedobrze. Niedawna dyskusja na а7

mach prasy wykazala, že na 32 miljony lud-

ności mamy 6 miljonów analfabctėw, a W

stolicy państwa jest 200.000lu lzi nieumie-

jących czytać, ani pisać. Budżet ministerjum

Oświaty trzeba było obciąć blisko o 40

proc. A liczba dzieci, w wieku szkolnym,

które nigdy nie będą chodziły do szkoły,

katowicka

 że jesteśmy wielkiem mo<arstwem,

W] środę dn. 19b. m. ogłoszony,

został wyrok w sprawie p. J. Mora-

czewskiego przeciw „Wieczorowi

Warszawskiemu', o której przed

paru dniami pisaliśmy.
Sąd uznał winę za udowodnioną

i postanowił wymierzyć redaktorowi

odpow'zdzialnemu karę 2 miesięcy

aresztu oraz 500 złotych ś$rzywny,

darowując obie kary na zasadzie

amnestii.

W] motywach sąd pokreślił, że|

oskarżony Matuszczyk, negując
swoją winę, nie złożył żadnych wy-

żaśnień, Obrona zaś zaofiarowała do-
wody prawdy, powołując się na

świadków: Stanisława Głabińskiego,

Aleksandra Dębskiego i Jerzego

Zdziechowskiego, którzy stwierdzili,

iż na tle polemiki, jaka wywiązała
się z powodu publicznego 1 niestusz-

nego posądzenia ich przez Jędrzeja

Moraczewskiego o wykorzystywa-
nie w: celach prywatnych ze szkodą

dla państwa swych stanowisk służ-

bowych i politycznych, postawili

oskaržycielowi Moraczewskiemu za-

rzut oszczerstwa, na które to zarzu-

ty oszczerstwa oskarżyciel Mora-
czewski nie zareagował. 4

Potępiając z całą stanowczością

i najsurowiej posługiwanie się osz-
czerstwem w polemice prasoweji

walkach partyjnych, Sąd Okręgowy
zeznania świadków h:

Głąbińskiego, Dębskiego i Zdzie-

wynosi miljony”.

 

Wyrok w procesie J. Moracze wskiego
starczające dla przyznania tego, że

oskarżony Matuszczyk, używając

pod adresem oskarżyciela, Jędrzeja

Moraczewskiego, zwrotu: „Adw.

Szurlej o honorze p. Moraczewskie-

go, notorycznego paszkwilanta i

oszczercy” — przeprowadził dowód

prawdy.
Oszczerstwo stanowi przestęp-

stwo z artykułu 255 k. k. i zdaniem

Sądu Okręgowego tylko prawo-

mocne i sądowe, względnie

orzeczenią sądów atelskich

honorowych lub dyscyplinarnych,

których bezstronność stałaby poza

= EEmogłobyw

anym wypadku uznane za mia-

rodajne do przyznania, że oskarżony

Matuszczyk złożył dowód prawdy,

ustalający notoryczność dopuszcza-

nia się przez Jędrzeja Moraczew-

skiego przestępstwa! z art. 255 k.k.

Zeznania nawet najbardziej wdaro-

godnych świadków, mające charalk-

ter sądów jednostronnych, nie mogą

w danym wypadku zastąpić wyro-

ków sądów karnych, ani orzeczeń

obywatelskich sądów honorowych.

Uznając _ Józeła Matuszczyka

winnym, Sąd Okręgowy przyjął pod
uwagę okoliczności łagodzące i wy*

mierzył karę w sentencji wyroku

oznaczoną, z.mocy amneslji daro-

waną, 5

Obrońca oskarżonego zapowie.
dział apelację. . chowskiego, uznai jednak za niewy-

LONDYN. (Pat). Sir John Simon,
wygłosił onegdaj wieczorem  prze-
mówienie przez radjo, które poświę-
cił wstępnym rozmowom w  spra-

morskich pomiędzy aponją,
Amglją i Ameryką. Ministe: spraw

icznych Wielkiej Brytanii о-
świadczył mówiąc w imieniu rządu
brytyjskiego: Mogę wyrazić nadzie-
ję, iż dzięki wysiłkom, jakie uczyni-|
liśmy, przygotowaliśmy drogę do
wznowienia: rozmów za dwa lub trzy|
miesiące. Sir John Simon nakreślił
|główny zarys rozmów w sprawach
morskich, które doprowadziły do
zawarcia traktatu. Mówca podkre-
ślił korzyści układu, ograniczające
zbrojenia morskie z udziałem Francji
i Włoch. Uważamy, powiedział sir *Małopolece Wschodniej, niezadowo-

donych z niemożności ostrej ruteni-

zacji dziatwy polskiej tam, gdzie
ludność polska jest w mniejszości,

Nie chcemy jeszcze, na podsta-

oświecenia,  przesądzać zakresu

zmian, jakie w szkolnej polityce

mniejszościowe; zamierza zastoso-

'wać rząd, Ale, powtarzamy:już to,
co oświadczył w komisji budżeto-
wej, budzi zastrzeżenia i obawy.

Skłonność ministerstwa oświecenia

do radykalnych i zbyt pochopnych

reform jest znana w Polsce. Refor-

ma ustroju szkolnego budzi już teraz

zastrzeżenia nawet śród zwolenni-

ków nietylko zpowodu zbyt szyb-

kiego tempa jej wprowadzenia, ale

także jej wartości.

Ze zmianami w ustawodawstwie
językowem też lepiej poczekać. Re

formatorstwo nie zawsze jest budo-

waniem, często jest burzeniem.

Tłum usiłował zil
SELBYVILLE. (Pat). (Stan Ten-

nesee). Tłum usiłował wtargnąć do

sali sądowej, gdzie odbywai się pro-

ces murzyna oskarżonego o zacze-
pienie 14-letniej białej dziewczyny.

Usiłowaniom tym _ przeszkodziła
gwardja narodowa, która zmuszona
była użyć broni. Kilka osób odniosło
rany, Wśród rannych jedna osoba
jużzmarła, dwie inne są wstanie

beznadziejnym. Rany odniósł rów-
nież brat dziewczyny, o której była
mowa w rozprawie sądowej. Wzbu-
rzony tłum usiłował wysadzić w po-

wietrze gmach sądu i zlinczować

mitrzyna. Murzyna w nocy pota-

iemnie wywieziono z gmachu sądu.
NOWY JORK. (Pat). Zajścia,

które udało się opanować władzom
stanowym w Selbyviile, wczoraj po-
nowiły się. Zmobilizowana przez gu-

bernatora milicji policja nie mogła
opanować domu, w którym mieścił

się sąd. Tłum wdarł się do lokalu,
sądu, który zdemolował, a następnie
polawszy naftą podpalił. Tłum zajął
groźną postawę nawet wołpec straży

   

sisiuks iaaai ini лы

ogniowej, przeszkadzając w akcji

Wstępne rokowania morskie.
Simon, iż dla pokoju świata jedną z
najważniejszych spraw jest dalsze
porozumienie: co do ograniczenia
zbrojeń morskich ze a mo-

carstw, posiadających specjalne in-
teresy na Dalekim Wschodzie, W
interesie pokoju państwa muszą
współpracować w zbiorowym syste-

mie, mającym na celu utrzymanie
przyjaznych stosunków pomiędzy
wszystkiemi narodami w tej części
świata.

Imperjum brytyjskie, zakończył
swe przemówienie sir John Simon,
ma jednakże zobowiązania i odpo-
wiedzialność, z których musi się
wywiązać. Nie możemy ustąpić w
sprawach najistotniejszych podstaw
naszego bezpieczeństwa.

Zdemolowanie i spalenie sądu.
nczowzć murzyna.
ratunkowej. Cały gmach sądu spło-
nął. Gubernator zawezwał do mia-
'sta oddziały -gwardji narodowej, li-'
czącej 500 żołnierzy. Dotychczas
sytuacja nie została opanowana, Jest
cbawa, że dojdzie do pogromu mu-
rzynów. Ze ws: ich stron docho-
dzą krzyki oraz słychać strzały, na
szczęście oddawane przeważnie w
powietrze. KE ‚

NASHVILLE (stan Tennessee) —
(Pat). Do Stelbyville przybył nowy
oddział gwardii narodowej w sile
500 ludzi. Przez całą no»c słychać
było strzały i okrzyki krążącego po
ulicach tłumu. Po podpaleniu bu-
dynku sądowego i podłożeniu ognia
pod: kilka innych domów przez roz-
szalały tłum, władze miejskie zwró-
city się do gubernatora stanu w
Nashville o*przysłanie daiszych od-
działów wojskowych, gdyż zachodzi
obawa, że tłum: posunie się zbyt da-
leko w dziele zniszczenia izagra-

dotychczasowych danych liczba za-
bitych wynosi 4 osobv.

IB MILEBRABE -.

Podróż do Rosji sowieckiej jest
dziś rzeczą względnie łatwą i wielu
cudzoziemców ciągle odbywa dłuż-
sze lub krótsze wycieczki po ZSSR.
Roi się też na szpaliuch czasopism i
na półkach księgarskich od opisów
podróży po sowietach i mniej lub
bardziej głębokich  rełleksyj przy
zetknięciu z codzieenem życiem
dzisiejszej Rosji.

Alle wycieczka einigrania  rosyj-
skiego do ZSSR i wrażenia z ze-
tknięcia się autentycznego Rosjani-
na z życiem w Sowietch, to rzecz
jeszcze dziś dość niepospolita, po-
nieważ podróż „białośwardzisty' do
Rosji związana jest z wielkiem nie-
bezpieczeństwem życia nietylko od-
ważnego  wycieczkowicza, ale i
wszystkich krewnych oraz  znajo-
mych, z którymi taki emigrant
zetknąćby się pragnął.

A jednak i talkie podróże się zda-
rzają. Ostatnio na łamach paryskie-
go tygodnika „Candide” niejaki Bo-
rys  Wartańnow. (prawdopodobnie
pseudonim), mieszkający od_ kilku
lat zagranicą, opowiada swe wraże

jcieczki do Sowietow.nia z į 3
В. Wartanow udał się ao Rosji

celem odwiedzenia rodziny, miesz=

kającej na Kaukazie, rodziny

której otrzymai niepokojące wiado-
mości.  Dotarłszy szczęśliwie do
Moskwy, gdzie spotkał się ze swy:*
mi krewnymi B. W. udaje się koleją
do Erywania. Oto, jakie wraženi

odniósi on w drodze: 3

W DRODZE NA KAUKAZ.
W przedziale wagonu pociągu,

zdążającego z Moskwy do Erywa-
nia, znajduję trzy panie, z których

jedna jest z małą córeczką. Na
prośbę jednej z nich umieszczam jej
walizkę na póice, poczem zdejmuję
palto i kapełusz, wieszając je na
wieszadle. Wiszystkie obecne panie
oglądają mię z podziwem od stóp

l

:| do głowy.
— Przepraszam... czy pan, przy-

bywa z zagranicy?
— Tak.
—Alepan mówi po rosyjsku,

więc pam jest obywatelem  sowiec-
kim?
— Tak.
— Pan jest z partii?
— Nie,
— A dawno pan przebywazagra-

nicą?
— Od dwunastu lat.
Ogólne zdumienie. Jedna z pań

o typie południowym, względnie se-
mickim, wstaje i opuszcza prze-
dział. Rozmowa toczy się dalej. Pa-
ni z córeczką w delikatny sposób
informuje mię, że dama, która
przed chwilą wyszła z przedziału,
jest „komsomołką* i daje mi do

wać należy pewną ostrożność.
Po chwili wchodzi do przedziału

„ przewodnik”, aby -sprawdzić bile-
dy. Korzystam ze sposobności, by
zapytać, czy można dostać herbaty.
Okazuje się, że w zasadzie — moż-
na. Ale niema cukru, a herbaty za-
pomnial „prowodnik“ wziąć w Mo:
skwie, W każdym razie gorąca wo-
(ia jest. Na pytanie, czy w pociągu
jest wagon restauracyjny otrzymuję

iedź, że wagon jest, ale her-
baty i tam niema. ё
— Cóż więc tam jest?
— Chleb, ser...
— A'do picia?
— Wody mineralne, Borżom.
Sytuację ratuje  „komsomolka“,

która ma herbatę. Prosimy więc o
gorącą wodę, a zamiast cukru kupu-
ję u „przewodnika”* cukierki w ce-
nie 3 rb. za sześć sztuk,

Jedziemy.
Podróż jes: długa i monotonna.

Mija dzień za dniem. Riazań. Woro-
neż. Millerowo Stepy i siepy; Co
sto kilometrów przystanek.

Zauważam, że w przedziale są-

siednim jedzie jakiś czekita z ro-
dziną. W godzinach posiłków okna
przedziału od strony korytarza za-
|suwane są dyskretnie firanką. Kie-
dy w pewnym momencie wyślą-
dam z wagonu oknem widzę, że żo-
na czekisty wyrzuca przez okno
jakąś puszkę. Z paczki wypadają na
tor puste od konserw. M
Moskwie talkie rzeczy są do naby-
ciatylkow skiepach „Toigsinow“ i
tylko za obcą walutę. Widać jed-
nak, że są onerównież dostępne dla
dygnitarzy sowieckich. |

Moja „komsomotka“ usiiuje kil-
kakrotnie wdać się ze mną w roz-
mowę. Kiedy się jednak ode mnie
dowiedziała, że zagranicą bezrobo-
cie wzrasta i kryzys. się „pogłębia
„dała mi wreszcie spokój. |

|. Przybywamy do Rostowa. Jedna

z moich towarzyszek podróży wy:
"siada, natomiast wsiada jaki
warzysz'. Sytuacja żywnościowa
komplikuje się, ponieważ „prowod-
mik sprzedając mi cukierki .(te po
50:kop. sztuka)oświadcza, że cały
'swój «zapas już -wyczerpai. и

Droga -ой Rostowa doBaku.jest
bardziej urozmaicona. Po obu stro“
nach toru kolejowego cudne widoki.
Wszyscy z niecienpliwością oczeku-
ją morza ijskiego, ›

Stacja Makacz - Kala. Wygląd

się zmienia: wysoki wzrost «ciemne
włosy, czarne raczy, orlemosy.:Spoj-
jrzenie pewne siebie, -zacnowanie
swobodne, pełne dumy.

 
zrozumienia, że w rozmowie zacho-

jakiś „to*|] tach

Co widział emięrnt rosyjski © Rosji.
Od Mahacz-Kala wszyscy zacho-

wują nadzwyczajną ostrożność. Od-
cinek ten słynie z kradzieży. Mimo

gorąca okna wagonów są podniesio-
me, a drzwi wagonów pozamykane
na klucz.

Ilość żebraków i „bezpiizornych''
wprost niezwykła. Zdążają oni na

zimę ku południowi. Na każdej
stacji z niezwykłą «wprawą i szyb-
kością wchodzą do wagonów, na
bufory, na dachy, krzyczą, kłócą się,
biją i, co wpadnie w ręce, kradną.
Najniebezpieczniejsze są noce, kie-
dy pasażerowie znużeni, drzemią, a
ciemność ułatwia kradzież i u-
cieczkę.

Znów jedziemy. Wieczarem ma-
my być w Baku. Krajobraz pustyn-
ny. Wielbłądy przypatrują się mkną
cemu pociągowi. Ani śladu roślin-
mości. Czuć już Wschód. W  mija-
mych osiedlach — meczety, wąskie
uliczki, domy o płaskich dachach.
Wszystko czuć nafta, nawet chleb,
którego kilo kosztuje 10 .rb.

Podjeżdżamy do Tyflisu. Naraz
pociąg zwalnia. Pasażerowie rzuca-
ją się do okien. Co to? Na torze ko-
lejowym. trup. Czekista z sąsiednie-
go przedziału wpada w wściekłość.

Okazuje się, że w naszym po-

ciągu jadą cudzoziemcy na zwiedze-
nie okręgu naftowego i że maszyni-

sta głupstwo zrobił, hamtjąc po-
ciąg. Obecnie czesista wymyśla
agentowi „inturista', towarzyszą-
cemu cudzoziemcom, że nie uprze-
dził maszynisty i grozi telegraficzną

skargą do Moskwy za nieudolne
kierownictwo wycieczki. Uspokaja
się dopiero na zapewnienie, że cu-
dzoziemcy widzieli już kilsa trupów
po drodze i że nie zrobiło to na
nich większego wrażenia.

MW RODZINNEM MIESCIE.
Jesteśmy wreszcie w Tyflisie.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy znają
Tyflis, zgodnie stwierdzają, że jest
to jedno z najpiękniejszych miast
Wschodu. Dorożką, wynajętą za 30
rb. jadą przez miasto. Oto ulica
Michajiowskaja, most na rzece Ku-
rze, Gołowińskij bulwar, wielka no-
woczesna arterja ze wspaniałemi
fgmachami, :

Oczekuje mię ciotka. Okazuje
się, że z Erywania, gdzie mieszkają
moi rodzice, są wiadomosci. Mam
tam podążyć za parę dni, o tymcza:
sem gościć mię będą wujostwo.

Z drugiego domu, który był wła-
snością wuja, pozostawiono mu tyl-
ko dwa pokoje. Wychodzimy na
balkon. nóg naszych leży Tyflis.
Przypomina mi to jakiś stary obraz,
widziany w dzieciństwie, a teraz
przypadkiem odnaleziony.

rzyglądam się ciotce. Jakże się
ona zmieniła. Czy to naprawdę one
ta niegdyś szysowna, wesoła, pełna
dowcipu, cioteczka? Z trudnością
ją rozpoznaję.
— Czy pamiętasz, cioteczko, za-

bawki, które mi kiedyś przywio-
złaś? :
— Nie trzeba wspominač rzeczy

dawnych i minionych.
Masz słuszność, ciociu, lepiej

nie wspominać. Teraźniejszość jest
ciężka. Ciotka pracuje w szpitalu,
gdzie zarabia 80 rb. miesięcznie, A
życie w Tyflisie jest drogie. Kilo
czarnego chleba kosztuje 10 rb., ma-
sła 70 rb,, cukru 20 rb. Siadamy do
obiadu.

Obiad składa się z herbaty z cu-
kierkami, jaj, kaszy i arbuza.

Pragnę zobaczyć dom, gdzie
spędziłem: dzieciństwo i ciotka  to-
warzyszy mi w tej wycieczce, Je-
dziemy tramwajem. Oto słynny te-
atr artystyczny w stylu maurytań-
skim. Obok nowe muzeum państwo-
we, następnie plac, niegdyś Erywań-
ski, dziś „płoszczad' Swobody”. Wy-
siadamy z trarawaju.
Sklepów jest w Tytlisie niewiele,

ale są one bardziej urozmaicone, niż
w: Moskwie. Ze zdumieniem stwier-
dzam, że istnieje tu nawet kwia-
aa „a kwiaciarnia od

wili, g zekroczyłem granicęSaens ył

— W, Tyflisie — mówi ciotka —
znajdziesz wszystko, czego za-
pragniesz. Nawet cukiernię na ul.
Dworcowej. 8
— Nawet cukiernię! W Moskwie

cukierni niema.
Ogólne wrażenie z Tyflisu — do-

datnie. Publiczność jest nieźle ubra-
ma. Nawet biała koszula « krawat
nie są taką rzadkością, jak w Mo-
skwie. Panie, odznaczające się uro-
dą, są nieźle ubrane i nawet noszą
buciki na wysokich obcasach, czego
w Moskwie nie widać zupełnie.
— Tyłflis jest miastem ludzi naj-

lepiej ubranych w całych Sowie-

 

— Słyszałem to już w Moskwie.
Ale skąd biorą na to pieniądze?
„  — Ach! Biorą je stąd, gdzie się
znajdują. Kradzieże i defraudacje
są tak liczne, że nie mogą ;uż nadą-
żyć z: sądzeniem winnych.

Po <kilku minutach podchodzimy
do domu, skąd wyjechałem zagrani-
cę i gdzie upłynęło moje  dzieciń-
"stwo. "Wchodzę na piętro. Pukam.
Otwiera;mi jakaś kobieta.  Wyja-
pśniam, wjalkim celu przybywam.

"Nasze mieszkanie zajmuje obec-
*-nie-siedemrodzin. Korytarz brudny,
©iemny, stanowi*kuchnię. Salon, pos dzielony na trzy pokoje, zajmują
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Sekwestr elektrowni
warszawskiej

WARSZAWA. (Pat.) W dniu d.
słejszym wydział handlowy Są
Okręgowego wydał decyzję
sprawie rozpatrywanej w dn
18 bm. gminy m. Warszawypr
ciwko, spółce akcyjnej pod ti
mą francuską, Akcyjne Towarz,
stwo Elektryczności w Warszd
wie. Mocą tej de yzji sąd ustani
wił, dla zabezpiec.enia interesó
gminy m. Warszawy, sekwes
całego przedsiębiorstwaz cały
majątkiem ruchomym I nerucht
mym, mianując jednocześnie z
rządcę w osobie inż. Кйлпа

Delegacja Lwowa w Warszawie.
Jak donosi prasa warszawska

Warszawie bawiła delegacja Lwo
i ziem południowo-wschodnich zł
żona z kilkunastu osób w skład któ
rej wchodzili m. in. prezydent
Lwowa Wacław Drojanowski i dy

ka. Delegacja była przyjętą prze:
p.p. ministrów oświaty oraz rolnicę"
twa, iktórym przedłożyła memorja |
w sprawie zwinięcia wydziału laso
wego politechniki lwowskiej.
czasie konferencji u p. ministra: Ję
drzejewicza prezydent  Drojano
ski w przemówieniu swojem zwróc?
uwagę, że w ostatnich czasach prze
niesiono ze Lwowa kilku mstytucy
o dużem znaczeniu kulturalnem
gospodarczemi nietylko dla  miast4
ale i dła ziem południowo-wschod
nich. Wywołuje to powszechn
przygnębienie i rozgoryczenie wśród
ludności zdającej sobie sprawę 1
fatalnych skutków takiej polityki o

słabiającej kraj nietylko ekonomiczi
nie, ale umniejszającej polski sta
posiadania w'Małopolsce wschod
niej.

 

Wiadomości
telegraficzne

** Agencja Reutera dowiaduje się
:e mimister spraw zagr. W. Brytan
Simon uda się 22 grudnia z ma
<onką na południe Francji, gdzić
spędzi ferje świąteczne. W czasić .
orzejszdu przez Paryż ' minjstej;
Simon spotka się z ministrcf
BE : +

otychczasowyjcharge d'affairef|
ZŚRR w Paryzu Rainy, mieno
weny zastępcą sekretarza gene
ralnego Ligi Narodów, wyjech
do Moskwy, gdzie zabawi kilka dni
jpoczem uaa się do. Genewy.

** Diugoletui przewodniczący ru
muńskiej partji marodowo - chłop
skiej i były. premjer Manju us
piłsA komitetu wykonawcze„0
partji.

** igencja Stefaniego stwierdza, ż:
pogłoski, rozpowszecgniane prze
„rasę zagraniczną © koncentrocji
wszysikich sił lądowych i mor
skich w Dedekanezie, są caikoj
wicie fai zywe :

* Wedle ogłoszonych przez wła
dze hiszpańskie wojskowe danychĄ
przed trybunałem wojennym staną!
ma 7.347 osób, oskarżonych o udzia
w ruchu rewolucyjnym w Asturji.

° Ттайства śmiercią zginął
przejechany przez samochód, jedef
z najwybitniejszych i najstarszych
alktorów rosyjskich, Robert Adle“
him, odznaczony tytułem artysty lu“
dowego republiki. Pracował on nal
scenie blisko 50 ląt, grając głównie
role z repertuaru sztuk artystycz
nych.

Wypadek b. prezydenta Kuby.
PARYŻ. (Pat). „Z. Nowego Jorki

donoszą, że były prezydent Kuby
Alberto Herrera padł ofiarą wy:
padku samochodowego. Przewróco”
ny przez auto, doznał złamania pod-
stawy czaszki. Tragiczny wypadek
odbył się w chwili, gdy Herrera uda:
wał się do władz Stanów Zjednoczo
nych, jako zagrożony ekstradycją.. | -

 

dwie rodziny. Ludzie w tych poko:
jach zgromadzeni, przyglądają m
się ze zdziwieniem. Rezygnuję z o
glądania reszty pokojów. Wychodzę
1a podwórze. Był tu kiedyś ogród)
garaż... °

" Na ulicy oczekują mię wujostwo:
Idziemy ku domowi. '
‚ — Podziwiamy tu wszyscy two
ją odwagę — mówi wuj. Wyrzekłeś
się najpiękniejszej rzeczy, która
może posiadać człowiek: wolnošci4
Wyrzekłeś się dobrowolnie tego,
czem marzą daremnie wszyscy oby į
watele: sowietów w: ilości 160
jonów: pobytu zagranicą. © ° о
ZOch! jadąc tu myślaiem, że wł!

Sowietach nie gest tak źle, jak opo
wiadają. Spodziewałem się ujrzeć|
niejedną rzecz nową .i wartościową.

| — Mój kochany! Nic jeszcze nić
wiesz, i nic nie widziałeś. Nie byłeś|
w więzieniu. Kto chce zrozumieć
życie w ietach, musi zapoznać
sięz G. P.:U. 8 (Dok. nast.).
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7 DZIBBNIE MIKA
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

w dalszym ciągu przewaznie po*

chmurno i mglisto. Miejscami dro-

bny opad.
W zachodnich dzielnicach tempe

ratura w pobliżu zera. Pozatem lek

ki a na wschodzie umiarkowany

mróz.
Słabe lub umiarkowane wiatry z

południo-wschedu.

UYŻURY APIEK;
Dziś w mocy dyżurują  mastępujące

apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telel

2-90); sukc. Chomiczewskiego— ul.

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza

1 Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1

Chrościckiego — ul. Ostrobrumska Nr. 26,

oraz wszystkie na praedmieściach, próca

smpwzek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Adoracje kapłańskie. W. roku

bieżącym odbywają się kapłańskie

adoracje Najświętszego Sakramęen-

tu. W pierwsze czwartki każdego

miesiąca o godz. 8 wiecz. w kościele

„w. Jerzego (Seminaryjnym) zbiera

się wielu księży z miasta na wspólną

adorację  Przenajświętszego Sakra-

mentu. ‚ НЭ

Po wakacjach odbyły się takie

dwie adoracje: pierwsza w listopa-
czie, a druga — w bieżąvym mie-

siącu, jak zwykle przy licznym u-

dziale duchowieństwa
— Statystyki parałjalne. Kurja

Metropolitalna zwróciła się do

wszystkich księży dziekanów w
archidiecezji wileńskiej z prośbą o
nadesłanie do dnia 15 stycznia 1935

rokw wykazów statystycznych z pa-

rafij poaległych im dekanatów.
Jednocześnie wyjaśniła, że wspo-

mniane wykazy powinni anom
dostarczyć zawczasu księża pro-
boszczowie.

Z MIASTA.

— Konsulat łotewski podczas

świąt. W) okresie świąt Bożego Na-

sodzenia Konsulat łotewski będzie

nieczynny dnia 25, 26 i 27 grudnia.

— Las choinek w Wilnie. Pod
Ratuszem, na rynku Łukiskim, Za-
rzeczu, na rynku Kalwaryjskim it. p.

sprzedawcy drzewek świątecznych
zwieźli większe transporty choinek.

Sprzedaż drzewek narazie jest sła-

ba. Większy popyt na drzewka bę-
dzie około soboty. Ceny drzewek,
w porównaniu z poprzednim rokiem,

nieco spadły.
— Zarządzenie w sprawie leka-

rzy domowych. Ubezpieczalria Spo-

łeczna w Wilnie otrzymała zarzą-

dzenie z Zakładu Ubezpieczenia na
wypadek choroby w sprawie wpro-

wadzonego obecnie systemu lekarzy
domowych. Wynika z niego, że
ubezpieczony ma prawo w termi-

nach, ustalonych przez Ubezpieczal-

nię, zapisać się do jednego z leka-
rzy domowych z listy, ustalonej
przez  Ubezpieczainię dla poszcze-

gólnych obwodów. W! wypadku, gdy
względy terenowe lub organizacyjne
stoją na przeszkodzie, Ubezpieczal-

nia może zarządzić stały przydział
ubezpieczonych do lekarzy rejono-
wych. Ubezpieczony korzysta z po-
mocy lekarzy specjalistów tylko na
podstawie skierowania go przez wła-
ściwego lekarza domowego. Jeżeli
Ubezpieczalnia posiada dostateczną
ilość lekarzy specjalistów, może ze-
zwalać uprawnionym do świadczeń
zwracać się bezpośrednio do leka-
rzy chorób: wenerycznych, dziecię-
cych i położniczych, w sposób,
uwzględniający warunki terenowe i
organizacyjne Ubezpieczalni.
— Daisze wyniki waiki Z że-

bractwem. W dniu wczorajszym
na terenie Wilna w dalszym ciągu
zatrzymano za żebractwo i włóczę-
gostwo około 30 osób.

Zdarzają się wypadki, że wśród
zatrzymanych znajdują się osoby,
mające pełne utrzymanie przy swo-
ich rodzinach,ażebractwem trudnią
się dla zabicia czasu i z przyzwy:
czajenia. M. in. zatrzymano Marodzi
na i Stolarowa, którzy mieszkają w
przytułku, a na miasto wychodzą
żebrać dla przyjemności.

Zatrzymano również jednego z
żebraków ubranego w łachmany,
który podał fałszywe nazwisko. Był
to właściciel dość dużego domku
na jednem z przedmieść Wilna. ;

Wśród napływowego elementu
żebracego m. in. zdarzają się gospo
darze z podmiejskich wiosek. Wczo-

Jana Drozdowskie-
go, ktėry we wsi Ogrodniki pod
Wilnem ma swoją posiadłość dobrze
zagospodarowaną z końmi, krowami
t D

żenia samorządów. Do Wilna przy-
był podsekretarz stanu wMin. Spraw
Wewnętrznych, p. Maurycy Jaro-
'szyński, wiceprezes Komisy Oddłu-
żeniowej, celem: zaznajomienia się z
sytuacją miejscowych związków sa-

morządowych oraz zbadania p0-

trzeby specjalnej akcji w kierunku
ich oddłużenia.

POCZTA I TELEGRAF.

— Zmiany pocztowe w Woroce-
wiczach. Dyrekcja okręgu poczt i te-
1egrafow likwiduje z dniem 31 bm.
agencję pocztową Worocewicze i
uruchamia na jej miejsc: z dniem
1. L 35 r.-posrednictwo pocztowo-
telegraticzne,

W.| wadzone

-

KRONIKA.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Słaby handel przedświąteczny.

Tydzień przedswiąteczny jest już w

całej peini  Sxlepy spożywcze,

winno-kolonjalne, gaianteryjne i t. p.

są „przepeinione towarami.  bopyt

jednak na nie jest sląby. Większe

ożywieiie „panuje jedynie w skle-

pach spożywczych. .W/$ opinji ster

«upueckich tęgoroczny Dilars zaku-

pów świątecznych „będzie gorszy od

zeszłorocznego, który już był mniej-

szy 0 4U.proc., niż w; latach 1931/32.

— Znizki ceine na jabika, Wipro-

zostały zmżki celne na

iabłka, przyweżone we wszelkiego

rodzaju opakowaniach, od 15 do BU

ikig. wagi, sprowadzane w czasie

aa 16 grudnia r. b. do 15 marca

1935 r. Ud 100 kg. cio zniżone wy-

nosi 65 zł.
SPRAWY SZKOLNE.

— Zakończenie zajęć szkolnych.

W dniu wczorajszym zakończyły się

iekcje we wszystkich szkołach śre-

W. dniu dzisiejszym niektóre dy-

rekcje szkół wydadzą połroczne

świadectwa z postępu nauki W

związku ze świętami, wczoraj w

szkołach urządzano tradycyjny opła-

tek i choinkę.

— „ _ Wiczoraj wieczorem

w lokalu przy ul. Uniwersyteckiej 9

odbył się tradycyjny opłatek ucze-

nic Dokształcającej Szkoły Ławodo-
wej im. św. Teresy.

Tę piękną i rzewną uroczystość

uświetnił swoją obecnością J. E. ks.

Arcybiskup - Metropolita, przedsta-

wiciel Instytutu Aikcji Katolickiej i
mni,

Do zebrane; młodzieży przema-

wiał Arcypasterz, życząc aby absol-

wentki szkoły stały się wzorem

dobrych katoliczeki dzielnych oby-

watelek kraju.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— O sprawozdania z działalności

parai. zarządówА.К. Х związku że

zbliżającym się Nowym Rokiem, Ar-

chidiecezjalny Instytut Akcji Kato*
lickiej zwraca się do wszystkich

parafjalnych zarządów AkcjiKato-

lickiej w archidiecezji wileńskiej o

nadesłanie sprawozdań z ich działal-

ności w roku 1934.
Ostateczny termin nadsyiania tych

sprawozdań upiywa z dniem 1 lute-
go 1934 r. {
į— 2wlązek doražkarzy. W Wil

se powstał Związek dorożkarzy wi
eńskich z siedzibą przy uł Ktakow-

zzłonków na ogólną liczbę 545 do-
ożkarzy, zarejestrowanych w Wilnie
Dorożkarze zrzeszeni w Związku bę-
ą zaopatrzeni w specjaine odzna-

i. Na nieodpowiednio zachowują-
„ych się dorożkarzy można będzie
składać skargi do Związku

SPRAWY ROBOTNICZE.
—Zatargw garbarstwie. W

związku z zatargiem w garbarniach
wileńskich onegdaj do późnej nocy
cbradowała w Inspektoracie Pracy
konferencja przedstawicieli praco-
dawców i robotników.  Zatarg po-
wstał na tle podpisania nowej umo-
wy w związku z zamierzoną obniżką
płac robotniczych.

Konferencja nie doprowadziła do
pozytywnego rezultatu. Dalszy ciąg
obrad odroczono do soboty. Zatarg
więc w garbarniach trwa nadal.

skiej 5. Związek zrzesza już 469)

dnich, zawodowych i powszechnych.| W;

Z za kotar studjo.
„Trochę piękna — czyli stół i okno*.

Stół i.ckno dwa najpospo ''sze przed-
mioty, pajbliżej spokrewnione z codziennem
ży iem, człowieka. Któż zie posiada stołu i |
ckna? Choćby stolika i okienka? Choćby
wynajętego, požyczonego, lub -danego do
użytku? Ci, którzy posiadają -najmarniejszy
chociażby szół i spędzają przy nim. godziny
posiłku, zajęć lub odpoczynku, muszą uwie
rzyć w to, że można na nim uwięzić nieco
riękna, ześli tyłko zechce się © tem pomy
sieć. Ci, którzy ©eodxiennie <poglądają w
szyby jakięgokołwiek okna, niechże również
rezmą pod uwagę, że okno jest zuiazdem
w którem chętnie osiedla się niebieski ptak
viekna i łatwo-hodować się daje.

W] cyklu radjowych-odczytow, „Dom i
Redzina” znana literatka i publicystka p
Kuszelewska-Rayska, wygłosi dwa odczyty
na ten temat: „Trochę piękna — czyli stół
i okno”. Pierwszy znich „Okno” nadany
będzie w-dn. Ż2-gim grudnia o godz. 17,50,

Miasto Głębokie, siedziba powiatu

Dziśnieńskiego jest najdalej na północ wy-
suniętą polską "placówką kultwalną. "Mia-

eteczko niezbyt małe, coś około „dziesięgiu
tysięcy mieszkańców liczące, posiada liczną
'nteligencję miejscową i wyższe aspiracje

dc bujniejszego życia kulturalnego. O hi-

storji tego miasta, które przeżyło już swój

rozkwit w XVIII stuleciu i dopołowyXIX w.
cdgrywało niemałą rolę kulturalną, opowie

przed mikrofonem warszawskim w dniu 22
grudnia o godz. 19.20 (sobota) p. Wan ła

RZ Audycja madana będzie z

Leon Wyrwicz.
Znakomity komik  połski Leon Wyr-

wicz przypomni się słuchaczom przez radje
w dniu 22-gim grudnia wesołemi. monologa-
11, które wygłosi w czasie koncertu muzy-
ki lekkiej o godz. 20.40.

Jerzy Czaplicki przedmikrofonem.
Utalentowany wielce o pięknym bary-

tomie śpiewak, Jerzy Czaplicki wystąpi
przed mikrofonem Polskiego Radja w dniu
22-gim grudnia (sobota) w koncercie -
larnym o godz. 21.00 pod dyr. Józefa Ozi-

payi W programie artysty arje z
uper: Verdi'ego, Thomas, Czajkowskiego
raz pieśń Zarubina „W ogrodzie mym”.
Lewis Sinclair powieść amerykańska.

Sinclair. Lewis, powieściopisarz ame-
rykański, laureat Nobla jest-jedną z najbar-
dziej oryginalnych i wyrazistych taci na
horyzoncie literackim Ameryki. Walczy on
»arówno z zadowolonym ze siebie, pyszał-
kowskim optymizmem  przecięlnego Ame-

rykanina, uważającego siebie i kraj swój za
oś i sół świata, jak i z ociężałym pozbawio-
nym nerwów rytmem normalnej amerykań-
skiej powieści. Jest on najbardziej europej-
skim, i buntowniczym wanym,
cziedzinie sztuki i ducha pisarzemAmery-|
ki pezypostnający, go brzmieniem nazwiska
Upton Šinclair jest buntownikiem społecz-
mym i politycznym) Sinclair Lewis 'pokazuje
życie Ameryki we wklęsłem zwierciadle
krytyki t satyry. O pisarzu tym mówić bę-
dzie przed mikrofonem <Rozgłośni Lwow:
skiej w dniu 22 b.m ogodz. 21.45 znany
*rytyk literacki i publicysta dr. Włodzi
mierz Jampolski.

Polskie Radio„Wilno
6.45—7.40: Pieśń.Muzyka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien.'por. Muryka. Chwilka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12,00: aa 12.03: Wiad.
meteor, 12.10: Muzyka lekka. '12.45: „Czem
są i ia społeczne dla kobiet?" —
edczyt. 13.00: Dzien. poł. 13.05: D. c. mu-,
zyki lekkiej. 15,30: Wiad. eksport. 15.35:
Coda. odc. pow. 1545: Muzyka lekka.
1645: Audycja dla chorych.* 17:15: Kon*
cert kameralny, 17.50: Rezerwa. 18:00:
Audycja dla dzieci: „O gwiazdkowym in-
dyku” — key, „18.15: Koncert. 18.45:
„MW. stolicy Szachów”, 1900: Muzyka lek-
ka. 19.20: P.ogad. aktualna. 19.30: D. c.
yuzyki 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. Laws
wymf. 22.30: Recytacje poezyj. 2240: Wil.
wiad. kolejowe. 22.45: „Angielski parla-
ment — lzba Gmin". 23.00: Wiad. meteor.
23.05:—23.30: Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 22 grudnia.
6.45 Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mt-

ryka. Dzien. por. uzyka.
domu. 7.40 Progr. dzienny. 7.50 Konc. rekl.
1.55 Giełda roln. 11.57 c 12.00 Hejnał.
12.03 Wiad. meteor.
13.00 Dzien. poł. 15.30 Wsad. eksport. 15.35
Lodz. odc. pow. 1545 Najnowsze nagrania
btyty). 16.30 Słuchowisko «dla dzieci. 17,00 Pieśni japońskie, 17.20 Utwory fortepiano-!

Chwilka pań! :

12.10 Muzyka lekka |

Bi"

I PIĘKNE RĄCZKI
| MARZENIEPAŃ

i | |osiągasięprzypomocykre-

PY. jącego, nadającego skó:
sad rze rąk "niezwykłą iałość

`й i jedwabistą miękkoś

KRE

  
   

  
  

  

CYM SIĘ PREZENTEM GWIAZD-

| KOWYM. jest prenumerata ciekawe-

go dziennika lub czasopisma.

 

W dniu wczorajszym 'w godzi-

nach wieczorowych w więzieniu na

Łukisżkach wybuchł pożar. Nie

awłocznie zaałarmowano straż po-

żarną i władze bezpieczeństwa.

Na miejsce "wypadku wysłano

cały tabor straży ogniowej, przy”

czem do: więżienia skierowano Kilku

funkcjonarjuszy P. P.

Jak się okazało, ,pożar powstał

aa strychu więzienia . łukiskiego,

gdzie zayauła się jedna Z belek,

poczem piomienie objęły cały strych,

grożąc cząści pudynku więziennego.

Dzięki energuznej straży pozar-
"A,

{ 3

| Teatr | muzyka
| — Teatr Miejski Pobulanka. — Dziś.
"o godz. 8 wiecz. premjera komedji wiedeń-

skiej Lichtenberga p. t- „Mecz małżeński”,

która odniosła pełny sukces w szeregu

| teatrów. polskich i zagranicznych. W lek-

| kiej i dowcipnej formie autor przedstawia

* perypetje nowoczesnego małżeństwa, wy”

stawionego na  niębezpieczną próbę sta-

łości. W roli głównej St. Mazarekówna.

! Pozostałe role odtworzą pp.: N Andry-

| czówna, K. Zastrzeżyńska, W. Scibor, w.

| Zastrzeżyński, H. Borowski i S. Malatys-

i ski. Reżyser. W. Ścibor. Dekoracje W. Ma-

| kojnik,
| Jutro „Mecz małżeński.

— Niedzielna popołudniówka. W nie-

| dzielę na przedstawieniu popoludniowem

| sztuka współczesna W. Katajewa p. t

„Kwiecista droga” z St. Mazarekówną i MI

Węgrzynem w rolach głównych Ceny pro-

pagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia.

 

 

i owa iaakk 
Wido-

wisko propagandowe „Madame Pompa- |

dour*. Dizś o godz. 8.15 w. milodyjaa op.

Falla „Madame Pompadour" w wykonaniu rozpatrywał apelację

całego zespołu artystycznego. Ceny propa- |

gandowe.
— „Zemsta 'Nietoperza* ® „Lutni”,

| Jutro wartościowa op. J. Straussa „Zemsta

| Nietoperza”, która posiada piękną muzykę

oraz interesującą treść. Akt 2-4: urozmai-

! cają efektowne tańce w wykonaniu zespołu

j baletowego.

| —wOrłow”, W.niedzielę o £ 4 pp. po

raz 4l-czyświetnarekordowa op. „Orłow”

z J. Kulezycką i K. Dembowskim na czele.

(Ceny propagandowe.

į
! we. 17.50 „Trochę piękna — czyli stół f
| okno”. 18.00 Przegląd prasy roln., kraj. i
zagran. 18.15 Koncert kameralny. 18.45 Re-,

portaż z Sowietów. 19.00 Koncert życzeń|
ipłyty). 19.20 „Głębokie odczyt. 19,30 d. c.
kencertu życzeń (płyty). 1945 Progr, na
niedzielę. 1950 Wiad. sport. 19.56 Wil.wiad.

| „port. 20.00 Muzyka lekka. 20.45_Dzien.
| wiecz. 21.10 Koncert popularny. 21.45 „Le-
"wis Sinclair i powieść ameryk.' szkic liter.
22.00 Konc. rekl. 22.15 Rozwiązanie zagadki
nntzycznej, 22.35 Muzyka taneczna. 23.00

, Wiad. meteor. 23.05 „Opowieść zimowa” —
audycja liter. - muzyczna. 23.45Muzyka ta-
neczna (płyty). 24.00 Muzyka taneczna,

 

POPULARNA

PIELGRZYMKA DO

Dotychczasowa metoda oceny
podręczników szkolnych pizez Min.

/W.R. i O.P. wywołała wiele zastrze-

żeń i pretensyj. (Widocznie zostały
uznane one przynajmniej częściowo

za słuszne, skora — jak wynika z

wywiadu wicemin. prof. Chylińskie-

go, ogłoszonego w „Gazecie Pol-

skiej” — w metodzie oceny zajdą

zmiany. i p"
Pragnąc — mówił p. wicem.nister —

zapewnić dla tak trudnej i odpowiedzialnej

pracy atmosierę zupełnego spokoju i za-
ufania, zastosowałem proceder, praktyko-

wany przy konkursach naukowych; wyda-

iem zarządzenie, by autorzy lu» wydawcy

przedkładali rękopisy do oceny  mietylko

—jak dawniej —anonimowo,aleteżwy-
łącznie na moje ręce, zaopatrując je je-

dynie w odpowiednie godła i nadsylając
równocześnie rozwiązanie tych godeł w

zamkniętych i opieczętowanych kopertach,
Wobec tegobędęnaterenie całegoMini-
sterstwa jedyną osobą poiniormowaną (až
do chwili zatwierdzenia podręcaników) o

nazwiskach autorów i wydawców. Nie po-

trafię — oczywiście — przeszkodzić, aby

autor podręcznika został poznany, dejmy

ra to, z cech swego styłu, ani tcź aby nie

rozpowszechniała się wiadomość, że ten a

ten pisze podręcznik, że pertraxinie z taką

a taką firmą wydawniczą etc.
Osobiście również dokonam wyboru

recenzentów. Pragnąc podnieść wagę i zna-

czenie oceny, zarządziło Ministerstwo, aby

oceny były podawane do wiadomości auto-

RZYM
Ocena podręczników szkolnych.

 

 rów podręczników nie bezimiennie — jak

dotychczas — ale z wymienieniem nazwisk
recenzentów. Recenzent będzie oceniał rę-
kopis, nie znając nazwiska autore; wyda
więc o nim sąd bez jakichkolwiek uprze-

dzeń czy stronniczości, wiedząc jednak, że
ocena ta dojdzie wraz z jego nazwiskiem

do wiadomości autora.

Prace komisji fachowych, w których

składzie nastąpią pewne zmiany, oprą się

ua uzyskanym w ten sposób matesjale kry+
tycznym i będą polegały na dalszem  roz-

patrzeniu materjału rękopiśmiennego i wy-
daniu orzeczenia o jego wartości i przydat-

nościdoszkoły. Nazwiskaautorów i wy-
dawców nie będą komisjom wjawnione,

orzeczenia natomiast komisji będą jawne i
dostępne dla autorów rękopisów  Ocenio-

ne w ten sposób rękopisy, uszeregowane

według ich wartości, będą przedstawione
« zw. komisji eliminacyjnej, ktora podmo-

im osobistym i bezpośrednim kierunkiem

"dokona wyboru takiej ilości podręczników

najlepszych, jaka ze wzgiędu ra potrzeby

szkoły okażesiękonieczną.

Zaprojektowana przez _ wicemin.
prof. Chylińskiego metoda oceny
podręczników stanowi niewątpliwie
poważny krok. naprzód. Przewidzieć
jednak należy: jeszcze jedną kompli-
kację. Idzie o to, aby wšrod recen-
zentów, oraz w komisjacn facho-

wych i eliminacyjnych nie było

autorów podręczników.

Tylko w ten sposób da się utrzy-

mać przekonanie o całkowitej bez-
stronności ocery.

   Księgarnia |óz. Zawadzkiego

KSIĄŻKI na podarki, KALENDARZE —

3/1 — 13/1. Cena zł. 425. Informacje ! хар!
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ul. Ks.' Pra

WAGONS—LITS//COOK, Mickiewicza6.
orupki 1-a

М czy znasz ty, Unacie młody,

Połskiz wina, polskie miody

J Kuusnmicę, co od daina

Makowskiego winem sławna?
O—T BAI

Niech więckażdy znaś pamięta

| Winem temolchodzićświęta!
————————0m

Tragiczna przygoda 11-ietnie-
«go <thłopca. Ww

Antoni Brodowski lat 11 (Soita-
niska 28) z powodu złych postępów
w nauce został wyrzucony przez

ojca z domu. Chłopak w ciągu dnia
onegdajszego tułał się po mieście

ja następnie,niemając gdzie przeno-

cować, udał się późnym wieczorem
do domu za Nr. 66 przy

lul. Zawalnej. Gdy tam nieznalaz!
| przytułkku postanowił noc spędzić w
|piwnicy tegoż domu Wczasie wkra,
czania do ciemnej piwnicy wpadł
do jamy przeszło 7 mtr. głębokości.

Padając Brodowski złamał sobie no-

czem nie mógł wydostać się Z pl-
wnicy.

Całą noc nieszczęśliwy chłopak
nadaremnie wzywał pomocy, nikt
mu z miłą nie pośpieszył. Dopiero

nad ramęm przechodzący policjant
posłyszał jęki, dochodzące z piwni-
cy. Wezyrał dozorcę domu i z po-

mocą jego wydobyto chłopca, który
„Jjuż był nieprzytomny.

Weęzwane Pogotowie Ratunkowe

skierowało Brodowskiego do szpi-
tala żydowskiego.

| |mu „Prałatów” udelikatnia

m PRAŁATCU (W
oeminowcieiiwaIV МЫ

ORYGINALNYM,  WYROZNIAJĄ- cii

Pożar w więzieniu na Łukiszkach.

,oddziały Katolickiego

gę iciężko pokaleczył się, przy”|

i Cinzano od przesz

nej ogień został umiejscowionyi

do poważniejszych następstw nie
doszio

Podczas pierwiastkowego docho-
dzenia ustalono, iż pażar powstał
skutkiem wadliwej budowy komina

Zaznaczyć należy, iż wewnątrz
więzienia panował całkawity spokój.

я MOT g

as
Cinzano zestawia się z najprzedniejszych sta-

ARA rych win, a specjalne zioła zdrowotne nada-.

ją mu subtelny aromat.

NA ŚWIĘTA  LAS  
ło 100 lat dostarczany jest

w jednakowej doskonałej jakości.

) Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano.

Wszędzie do nabycia. EA M

Pożar zboża.
NIEŚWIEZ Pat. W dnlu 18 gru-

dnia r. b. o godz. 3-ej w nocy nie-
wykryci dotychczas sprawcy -w maj.
ks. Radziwiłła podpalili stęrię zboża
wartości przeszłe 2 tys. zł. Z uwagi
na silny wiatr, ratunek był bardzo
utrudniony i tylko nieznaczną część

zdołano uratować.

Pożar garbarni Margolisa.
Wczoraj o godz. 10 m. 30 wiecz.

zaalarmowano straż pożarną o po-

Energiczna akcja ratunkowa
sprawiła, iż w ciągu godziny zdoła- -
no ogień ugasić.
W rezultacie spłonął częściowo

dach. żarze, szerzącym się w. garbarni

Margolisa.
W) chwili przybycia na miejsce

wypadku straży, płonął strych i

dach.

pożaru narażie niePrzyczyny
ustalono.

  jul Radio-

Wilno,

Naj większy wybór I najniższe ceny

O f-mie MICHAŁ GIRDA, 5
Zamkowa 20, tel. 16-28.

Uniwersalne odbiorniki na prąd stały | zmienny: Aparaty okezyjne.

  

      
odbiornik 3

Sprawa ks. dziekana Żamejcia.
W. dniu 13 b. m. sąd okięgowy w

jako odwoławczy,

ks. Jerzego

Žameicia, dziekana knyszyńskiego,

skazanego w październik:: b. *. przez

sąd grodzki na miesiąc aresztu z

zawieszeniem i na 50 złotych grzyw-

ny za zniesławienie š. p. piut. Dunaj-

skiego, polegające na tem, że

Żamejć w czasie kazania miad zarzu”

cić _nieboszczykowi prowadzenie

świczeń w czasie nabożeństwa

W] pierwszej instancii oskarżony

był ks, Żamejć o spowodowanie ka-

zamiem swojem samobójstwa plut.

Dunajssiego. Sąd jednak z tego ty-

tułu zrzekł się oskarżenia, a wyto-

czył sprawę ks. Żamejciowi o znie-

| Białymstoku,

Durajskiego.zycznego i śp. plut.
powtórnieSąd grodzki, rozpatrując

owstały nowe
towarzyszenia

Kobiet w następujących miejsco-
"wościach: w Worniansch, Podbro-

sdziu (pow, wileńsko-trocki), Naczy,

W ostatnich dniach

NIEŚWIEZ Pat. Na towarzyskiem
polowaniu w Chomince, gminy Zao-

strowicze, zdarzył się nieszczęśliwy

wypadek. Mianowicie żona ziemia-

flmysłowo-chory żebrak i włó-
częga 64 łetni Konstanty Czerewicz,
bez stałego miejsca zamieszkania,
na drodze między wsiami Osucho-
wo-Brody gm. janowskiej został roz-

9letni Stanisław Kornar. miesz-

kanlec wsi Jadzionka gm. jažwiū-

skiej, podczas zabawy znalazł pacz:

kę papierów, które pokrajał noży”

cami, a następnie je Spalił. Jak się

okazało było to 1700 dolorów w

Zakończenie karjery

Znany z procesów komunistycz-

nych oraz jako przemytnik „żywego

towaru*, T. Kaplan, na skutek li-

stów gończych, został osaczony w

Baranowiczach, gdzie widząc, iż

niema wyjścia, popełnił samobój

stwo. Kapłan był kilkakrotnie ska-

zywany na więzienia, a ostatnio

We wsi pow. augustowskiego

33 letni umysłowo-chory Jan Rost-

kowski wystrzałem z rewolweru za-

mordował swą siostrę 22 łetnią. Sta-

nisławę, 35 letniego Stanisława Kir-
kę i ciężko zranił swoją matkę,

— Kara za posiadanie wytrychu. Funk-

cjonarjusz policji zatrzymał na ulicy Bro-

nisława Czepułkowskiego, zam. przy ul.

$s.| zy plut.

sławienie Urzędu WychowaniaFi-|

9-letni chłopiec spalił 1700 dolarów. |

Straszny czyn szaleńca.
60 letnią Aleksandrę, a następnie

KRONIKA POLICYJNA.

te sprawę, Nie dopatrzył się winy

zmiesławienia Urzędu a tylko skazał

kks. Żamejcia za zniesławienie plut.

Dunajskiego Od tego wyroku jed-
nak ks. Žamejė odwołał się do sądu
okręgowego. Sąd okręgowy nie do-
patrzył się w kazaniu ks. Žame:cia
żadnego zniesławienia ami też obra-

Dunajskiego, przeciwnie,

uzasadniając wyrok, wyraznie za--
znaczył, że KS.dziekan Żamejć speł-

nił swój obowiążek duszpasterski,
wobec czego wyrok pierwszej instan

cji uchylił i ks. dziekana Żamejcia

uniewinnił Obronę oskarżonego

| wnosił p. mec. Bitner z Warszawy.

| Sprawiedliwości stało się zadość.
| Sąd stanął na stanowisku, 12 kapłan.
ma nietylko prawo, ale i obowiązek
stawania w obronie Dekalogu.

: (KAP).

w cw nizGE

Nowe oddziałyKat. Stow Kobiet.
Butrymańcach (pow. lidzki), Horosz-

czy, Knyszynie (pow. białostocki),
Borunach,  Cudzieniszkach (pow:
oszmianski) i w Janowie (pow. so-

kólski).

Nieszczęśliwy wypadek na polowaniu.
Jmina H. Woyniłłowiczowa została
zraniona w nogę, Woynilłowiczową
przewieziono do Wilna na kurację.

Zebrak rozszarpany na drodze przez wilki.
szarpany przez wilki.

Zwłoki żebraka znaleźli drwaie
Ignacy Dowczyn i Kazimierz Ja-
nowicz.

a

banknotach amer. należących do
jego ojca Jans, przechowywane.pod
piecem. Ojciec dowiedziawszy się
o tem dostal ataku szału i usiłował
zamordować syna, lecz ten w czas
zbiegł do sąsiadów.

wywrotowca i prze-

 
mytnika.

uprawiał przemyt do Sowietów.
„Ekspedjował* on chętnych na wy-
jazd do Z.S.RJR. pobierając od ka-
żdego emigranta po 200,300i wię-

|komo do Rosji trafiały zazwyczaj
do więzienia. ;

A

postrzelił w nogę Augusta Raulina.
Zbiegł on w okoliczne lasy.Podczas
obławy zatrzymano go w pobliżu.
granicy. f cej złotych. Osoby emigrujące rze- |

   

kroczeniach, starosta grodzki ukarał Cze- . ; Ad

pułkowskiego w trybie admir'stracyjnym
30-dniowym bezwzględnym aressiem. i

Kradzieże. W dniu wczorajszym |

: WYPADKI.
— W dole Hloacznym. Do delu kloacz-

mego wpadła Bog. Straninikowi (Strychar-

ska 3), którą ,wydobyto po.łuczoną i z

oznakami„pilnego zatrucia. Ponarskiej 11, kilkakrotnie notowanego już przy ul. Raduńskiej 66 do mieszkaniaKsa-

ia kradzieże; podczas rewizji osobistej zna- , werego Gościewicza, podczas niegbecności

leziono w jego kieszeni wytrych. Po-| domowników, z pomocą wytrychu dostali

nieważ posiadanie tego. narzędz2.złodziej-! cię złodzieje i skradli garderobę crazinne |
skiego jest zabronione przez prawo o wy”!rzeczy wartości pomad zł, 500.
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Sportowe Wilno protestuje.

_ DZIENNIK MILERSKI

gowych w Wilnie, by wystąpiły ze“
stanowczym protestem  przeciwiko
metodom, stosowanym w sporcie
przy: „zielonym: stoliku;

6) potępiają działalność P. Z.
który wyrządził niepoweto-

Jubileusz drutu kolczastego.
W roku bieżącym mija akurat 30 lat

od chwili gdy podczas wojny jepońsko-ro-

syjskiej na froncie zastosowano drut kol-

czasty, jako przeszkodę na przzdpolu szań-
Protestujemy! — wołano nawie-. sportowych, wspominając g najroz- KE,

<u sportowym. — Nie możemyto-| maitszych gafiach sportowych ze|
lerować tego, by nas lekceważono.|strony związków, centralnych, które
Musimy ostro wystąpić pizeciwko
metodom destrukcyjnym w sporciel

MWiino to przecież miasto pol-
skie, takie, jak i inne miasta!

Chcemy, by nas traktowano na-
równi z innymi!

Nie chcemy, by dg nas przy-
jeżdżali delegaci tacy, jak Polskiego
Zw. Pływackiego i Polskiego Związ-
ku Bokserskiego, którzy nic fak-
tycznie dobrego nie zrobili, lecz
wręcz przeciwnie rozognii całą
sprawę, ikonstatując, że faktycznie
sport wileński jest biedny i chyli
się ku upadkowi.

Wiec zgromadził tłumy, sportow-
«ców, a wszyscy ostro protestowali.
Był to pierwszy wiec sportowy w
Polsce.

Zwołano go w celu powzięcia re-
zolucyj, jak również i poto, by się
dowiedzieć, jak reaguje na ostatnie
wydarzenia _ sportowe,
(Wilna, społeczeństwo wileńskie.

Okazało się, że Wilno jest do
głębi oburzone, że domaga się, by
władze wileńskie wszczęły starania
© równe traktowanie Wilna, Prze-
cież sport wileński wymaga większej

gaszą wszelką inicjatywę sportową
Wilna.

Przewodniczył p. Wiohiman, któ-
ry wygłosił bardzo treściwe i pię-
kne przemówienie.

Ponadto przemawiali: pp. Umia-
stowski, Wiguszyn, Lachowicz, mgr.
Coch i Nieciecki,

Wszyscy mówcy oklaskiwani byli
przez zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie przyjęto przez  

waną niczem krzywdę sporlowi wi- ców i wzmocnienie pozycji.
leńskiemu; { W roku 1904-ym podczas wojny rosyj-

1) proszą Miejski Kom. W. F. sko-japońskiej zastosowano z obu stron
iP. W. w Wilnie, jak również i zagrody z drutu kolczastego, które okazały

Olkr. Urząd W. F. w Grodnie przy, się bardzo. skutecznym środkiem obrony.
O. K. III o interwencję w powyż- Doświadczenie wyniesione z działań
szych sprawach. wojennych 1904-go, zostało przyjęte przez

Rezolucję przesłano do War-|iznych, a na najszerszą skalę zastosowane
sząwy. podczas wojny światowej w latach 1914 do

1918 od czasu, gdy stała się ona wojną po-
zycyjną. Wówczas setki tysięcy metrów

drutu kolczastego opasały najeżonym wa-

łem szańce i rowy strzeleckie na wszyst-

TANIA NAUKA JAZDY NA NARTACH.

Zarząd PZN'u założył szkoły narciar-
skie w następujących miejscowościach:

; Tak więc znany i używany do najroz-
' maitszych celów pokojowych drut kolczasty

awansował później do roli jednego z waż-

| nych środków zaporowych na polu bitwy.

| Drut kolczasty zaczęto fabrykować około

40 lat temu i stosować go do ochrony po-

sesyj, placów, ośrodków itd., przed naj-

ściem złodziei.. Dopiero jednak w czasie

wielkiej wojny iabrykacja drutu  kolcza-
stego rozrosła się do rozmiarów potężnych,
a transporty jego w postaci całych pocią-

gów szły i szły bez końca na front. Dzisiaj

' jeszcze można natrafić w Karpatach i na

' wybrzeżu belgijskiem na sterczące tu i tam
| zwoje zerdzewiałego drutu, . kiósego kolce

! czyhają na nieopatrznego wędrowca, by

| zahaczyć go o ubranie, wpić się w ciało.

NMAONNNWWOYKANNANAWM
RÓŻNE DAWANO DOTYCHCZAS
PREZENTY GWIAZDKOWE. Ra-
dzimy w tym roku dla odmiany po-
darować na gwiazdkę prenumeratę
ciekawego dziennika lub czasopisma.

ELE
POUDRE  

Zakopanem, Poroninie, Rabce, Wiśle, Zwar-

dotyczące |

aklamację następującą  1ezolucję,
którą podajemy w sikrócemu: |

„Zgromadzeni 20. XIL 1934 w:
(Wilnie sportowcy wileńscy na wie-
cu protestacyjnym przeciwiko lekce-
ważeniu, omijaniu Wilna 1 przeciw-
ko metodom, stosowanym przez
centralne związki sportowe, posta-
nawiają:

1) żądać otoczenia sportu wileń-
skiego troskliwszą niż dotychczas
opieką; i ZAPYTANIA. !

2) wyrażają oburzenie z powodu Początek tegorocznego sezonu w spor-
macoszego traktowania okręgowych tach zimowych wyznaczony został dość
związków wileńskich przez omija- późno. Organizatorzy brali pod uwagę nie-
nie Wilna: przy organizowaniu ogól- korzystne warunki atmosjeryczne i dlatego
no-polskich imprez sportowych; ! dopiero dzień 23 b. m. miał być początkiem

, doniu, Krynicy, Worochcie i Wilnie.
W szkołach tych naukę jazdy na nar-

tach prowadzić będą najlepsi instruktorzy

za stosunkowo nizką opłatą. Do szkoły
zgłosić się może każdy, zarówno stowa-

rzyszony,. jak i niestowarzyszony, Opłata

za sześciodniowy kurs wynosi dla człon-
ków klubów zrzeszonych w PZN. tylko 10
złotych, dla wszystkich innych—17 zł.

IMPREZY ZIMOWE POD ZNAKIEM

kich frontach wojennych. Środek ten oka-
zał się tak skuteczny dla powstrzymania
ataków piechoty na pozycję, iż aby znisz-
czyć zasieki z drutu kolczastego musiano

stosować huraganowy ogień artyleryjski,
który równając wszystko z ziemią, niszczył

i usuwał zasieki. Dopiero po przygotowa-

niu artyleryjskiem mógł uastąpić atak pie-
choty na pozycję.

 

WZI.WRO ns

POLSKA — CZECHOSŁOWACJA
w POZNANIU,

Polski Związek  Boksersk. postanowił
rozegrać powtórzenie meczu Polska — Cze-
chosłowacja o puhar środkowo europejski

w Poznaniu.
Data meczu będzie ustalona po poro-

 

3) oświadczają, że nie będą 'w zawodów w sportach zimowych. {

dalszym ciągu tolerowaćmiacosze$o | Niestety i ten spóźniony ternun okazał zumieniu z Czeską Unją Bokserską.
się zbyt wczesny. Panujące do dziś warunki !

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

Giełda.
] WARSZAWA. (Pat), Dewizy. Belgja
123.84—124.15—123.53. Berlin 212.90—213,90
-—211.90. Gdańsk 172.81 — 173,24—172.38.i

! Holandja 358.20—359,10—357.30. Londyn;
26.17—26.30—26.04. Nowy Jork 5.29!/4—

| 5,321/4—5.26*/s. Nowy Jork kabel 5,295/+—1
3 325/:—5.26*/s. Paryż 34.931/2—35.02—34.85.
Fraga 22.12'/» — 22.18 — 22,07.
171.59—172.02—171.16. Włochy 45.35—45.47
--45,23. — Tendencj: niejednolita. t

Akcje: Bank Polski 93.75—94. Cukier
49. Lilpop 10.15. Starachowice 12.65.
Tendencja niejednolita.

Й Papiery procentowe: Budowlana 45.50—{
45,40. Konwersyjna 65.50—65.00—65.25. Ko-
*ejowa 61.75—61,50. Dolarówka 53.50. Sta-|
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Szwajcarja |.    

 
 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 
 

 

 

pomocy, niż sport innych miast,| traktowania Wilna. Sportowcy będą; ' jowa ( 0. Dolarówka 5 | :
a tymczasem u nas niszczą się sta-| zmuszeni interwenjowač, a w kon-| atmosferyczne niemal wyklucza;ą možliwošė Zwycięstwo Śląska polskiego. LJ, (wa „ Listy Fini ZE a

djony, wegetują kluby, nie daje się sekwencji wyciągną iaknajdalej idą- |jozpoczęcia zawodów zimowych w mad-! KATOWICE. (Pat). Rozegrany *79* Са 800 т Pożycze sze | WONNY P PIĘCIU
możności przeprowadzenia  wię-|ce postanowienia włącznie z wy-, chodzącą niedzielę. (onegdaj wieczorem mecz bokserski CEDUŁA URZĘDOWA ! WYBR ANYCH. KWIATÓ Ё
kszych imprez. a co ciekawsze, za-|stąpieniem ze związków central- W medzielę rozpocząć się miały roz- pomiędzy reprezentacjami obu Ślą- GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WILNIE | „H. A w

brania się nawet walczyć na boisku|nych; grywki ćwierćfinałowe w puli finałowej; sków: wywołał olbrzymie zaintere- z dnia 19. XIL | \ „składa się na doskonały puder ret.

(hokej), WÓWCZAS, śdy w innych 4) apelują do ZwiązkuZwiązków | hokeja lodowego o mistrzostwa Polski. U sowanie. Śląsk polski zwyciężył z Dolar 5.28 (w żąd.), sai RO PRE HBR т

miastach buduje się „domy sportowe Sportowych i do P, U. W. F., by in- | Zakopanem zacząć się miał w świętaBo- zdecydowanie 14:2.Niemcy nie wy- * p i wpłaty: Gdańsk 172.10 (wżąd., elki. Abis pezyłcyc, sśia GŁÓ ni

(Katowice), pływalnie (Lwów), bo-jstytucje te wikroczyły w  zalkres|żego Narodzenia międzynarodowy turniej|grali ani jednego spotkania, Uzy- 172.20 (w płac.). Londyn 2610 (w żąd.)' serze,nadajas jej świeżośćiwdzięk
iska reprezentacyjne IKrakow) i t. d.| pracy związków sportowych, powo- | hokejowy, a w niedzielę odbyć s.ę miały w| skane dwa punkty są z wyników re- /6— (w płac). й 3 miodašci aprzytemposiadasubtelny, '

Wiec zagaił red. J. Nieciecki, |«lując zmianę w stosuniku ao Wilna;| różnych miejscowościach pierwsze imprezy| misowych, przyczem sędziowie przy- > Ruble 46— (w żąd., 2 Sia *

który w przemówieniu swojem па-! — 5) uchwalają wystąpić z wnios-| narciarskie. Niestety, terminy te nie będą| chylali się raczej na, stronę Niem- М р]_;і'у’ i an BSS i ais owy zaj zapach kwiatów.

kreślił obraz obecnych stosunków kiem do wszystkich związków okrę- zdaje się aktualne ców. Poziom $ry był nislki. Ziemskiego — 48,— (tranzakcje). 5 FLEURS -POUDRE FORVIŁ

(BARAKESSEDRPENKRASAEat ITSNSRL PNEN и
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DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW- : p : ; n
SKICH prezentuje wesoły ooeretkowy rewjomontaź w 16 obrszech p. t: N G 2 dk Kupić na gwiazdkę: ®

«DRZWIAMI I OKNAMI» Udział biorą: Serafina Talarico, a Ww laz ę AE ; ` Е.
в romanse cygańskie Wacł'wa A M

Morawska, (pełae werwy wotowilist*a), Irena Grzybowska Kwartet ta WIECZNE PIÓRA, ALBUMY, KAŁAMARZE, р
neczny it. Luzinskiej Iris Irhora Edward Czermanski, St-nistaw Janow PAPIER OZDOBNY. OBRAZY, ZABAWKI, GRY r

ski, Bronisław Borski, Zdzisiaw Eiwicki | Zygmunt Winter. OZDOBY CHOINKOWE dia Ira ni z
: Codziennie 2 przedstawienia. Początek o 5.30 | 8-ej KALENDARZE вивтуWIZYTOWE CENY NISKIE n

kosz poleca w

! Suieży KAWIOR czerwosy | prasowany |JI!wi AAA ASTRACHANSKI, Śriete "ŁOSOŚIEw WŁADYSŁAW BORKOWSKI RA ' ‘;
= O El droce ЪЕНО rólewskie. różne no, ui. Mickiewicza5,tel. 372. i ) 2 5
= = I WĘDLINY wiejski- w najprzedniejszych ||. * > S 2. В Кга Ka ków P
— -— roll 4

= = D-H"A.JANUSZEWICZ pmmmumtmmmmnwr:rmimmm OPIECE NASZYCH CZYTELNIKÓW pole. s
= = Zamkowa 20 a, tei 8 72. e! С ak pe22A a na ostrą x
— ж - cu; luc, znajdu: w jnej й ‚ |E =| — Skarga. dzy. Łeskawe ofiarydo Administracjilubdoj dla żony coś praktycznego: р
= = RAITAHTINEŃ| żona: — Władku, domu: Kalwaryjska 5 m. 8, Janowska An- ьс
= = i Kupno jesteś nieznośny, ile- | tenina. i
= = i sprzedaż 5 aispecea UL
= =| - o mnie. Przytyk. z D

= = Perski „Mąż: — Przeciw-| Żona: — Pewien le- AAU. Ę EMES|7
= m d zastrzyki,  stawianie| nie, wówczas dopiero | karz stwierdził, | : -— Dlatego L
EJ = ywan baniek i t p. wyko-| uprzytamniam sobie, choroba atakuje zaw:|kobiety cierpią tak = V
= =ryz. 12 m4, sprze-|auje absolwentka In-| że mam żonę. |sze najsłabszą część |zęsto na ból głowy, EMES NIEZBĘDNA W KAŻDYM DOMU KUCHENKA SPIRYTUSOWA :
= = tanio. Szeptyc-|stytutu Hiujeny Spo- ч >>A ‹ POSTED =
= Z |kiego 18/19, m. 5.'łecznej ulica Mostowa 3- EAT SLUBY UŁAŃSKIE NA SWIĘTA
= > — 245—1 Obsada: MODZELEWSKA, BRODNIEWICZ, MANK'EWICZOWNA, CONTI, WALTER.

= G U IA 1 D R k | Z. TAMMs st I Już ostatnie dni Monumentalna arcydzieło
= 6 s= ZBLIZA.. 5! róże a: BUNTOWNIK:= ainas m. 9) ‚

Każde  dzlecinne serduszko z niepokojem oczeki =| GREKUEEMIZPA roboty wchodzące w Nadprogram: niebywały: Janet Gaynor, Ayres, Rogars ® П *
Gwiazdki — Co tež Aniolek pod choinkę Sani а =| MŁODSZA | stužaca ai 07 $ RS ODC "ih

Od najbogatszych do najbiedniejszych — każda matka © potrzebna do wszyst-| opakowanie mebli. — po cenach propagandowych na wszystkie seanse: Balkon 28 gr. parter 54 gr. k

i ojciec z zainteresowaniem przegląda ogłoszenia w gazetach a ray i ykonanie solidne. JOAN NEC ay o IFaiacik ialohowo k
i ogląda wystawy przedświąteczne w sklepach z myślą — co szać się tylkoaj ka aa 1) CRAWFORD p t: „POŽEGNANIE z GRZECHEM”. ©
nabyć, ażeby wowołać srebrzysty śmiech swych pociech?... ai c=Chmielewski, 812 2) WSZYSCY LUDZIE SĄ WROGAM.. AE?oSta e х

@ * AE |SEKCJA MLODYCH : i Ks. Kentu, tradycyjna listopadowa zmi ROWEREM AU i
Ten grosZ wydany na podarki — r 8 ieina SE iais varty- бобиобеко 1 Ю ы

pėjdzie do Was p. p. Kupcy. r CZLOWIEK| Strunnictwa Narodo- „DZIŚ. Areydzieło 6 gwiazd. Wysoce artystyczny film, kfóry niema sobie równych 4
lat 23, mogący pro-|wego uprzejmie prosi
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Umiejętna reklama przedświąteczna
to pewny zarobek.

„DZIENNIK WILEŃSKI*
skie—jest najodpowiedniejsze dla reklamy firm chrześcijańskich

gdyź tylko od takich przyjmuje ogłoszenia.
ADMINISTRACJA jest czynna codziennie od g. 9r. do 6 p.p.bez

jako najstarsze
pismo Wileń-

przerwy, Mostowa 1, tel. 12-44.

wadzić samodzielnie
dział Administracyjny
w firmach  handlo-
wych poszukuje po-

sady w lym dziale.

Pisze na maszynie.
Reierencje b. po-

ważne. Dom OO. Sa-
lezjanów, Dobrej Ra-

o łaskawe zgłoszenia
jakiejkolwiek _ pracy

lub zatrudnienia, cho-

ciażby czasowego w

Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych

swych czlenkėw.

Zgłoszenia przyjmuje

Administracja „Dzien.

HELIOS Przseudny dramat miłosny. John i Lionel

„Nocny Lots
Barrymore,

— Nadprogram: „Slub Ks. Marygy I Ks. Kentu".
Pocz. o 4ej,

Dziś. Po rocznem oczekiwaniu JUŻ OCENZUROWANY
przepiękny fum — symfonja  iłości i poświęcenia

Montgomery i Myrna Loy.
Helena Hayes, Clark Gable, Rob

Li
L
L
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DJ HH001940"| iienko a Šaikis Goktos, Beanis paiaia «bien Eiga S ia5 a * . : przewyžsza

: Taa,DI Sa og RyPYzs © BBI aaans ou Koka sa
 

D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO0.
— Och, proszę, niech pan jeszcze nie wraca — rzekła miss Peavey.

— Taki miły wieczór. Niech pan posłucha muzyki wietrzyku w wierz-
chołkach drzew. To takie kojące, jak odległe dźwięki gry na harfie.
Pragnęłabym wiedzieć, jakie tajemnice szepce ten wietrzyk plakom,

Psmuth nie okazał ochoty do tych dociekań i przeszli opok krza-
ków w milczeniu,

Po cawil: jednak miss P:avey zaczęla mieknąč w postanowieniu.
— Pan jednak doprawdy wygląda na przemęczonego, panie Me-

Todd — rzekła głosem pełnym troski, — Obawiam się, czy pan nie prze-
cenia swych ił. Może pan jednak powróci do domu i odpocznie?

— Tak pani sądzi?
— Jestem tego pewna. Przejdę się tylko do bramy i zobaczę, czy

nie widać aula.
—Nie p winienem tak oruszczać pani.
— Ależ ptoszę pana! — rzekła miss Peavey.
Psmith rozpoczął powrót + uczuciem człowieka skazanego. na dłu-

goletnie więzienie i uwolnicnego niespodziewanie bezpośrednio po
przekroczenu ,ego progów. Spojrzawszy przez ramię, zobaczył, że miss
Peavey zikia za zakątem i przystanął, aby zapalić papierosa. Właśnie
rzucił zapałkę i, zadowolony z życia, ruszył, gdy jalkiś głos zawołał za
nim: — Hola! — i dobrze znana postać pana Cootesa wysunęła się
z krzaków.

— Widzi pan to? — rzekł pan Cootes pokazując rewolwer,
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— Istotnie, widzę, kolego Cootes — odrzekł Psmith, — A jeśli
można zapylać, co to;ma znaczyć?

no BO rzekł pan Coote — na wypadek, jeśliby pan próbował ro-
bićjakie hece — i włożywszy rewolwer do podręcznej kieszeni, zaczął
energicznie uderzać się w okolicę między łopatkami, Równocześnie wy-
kręcił się z wie'ką żywością, i

Psmith szogłądał z powagą na te manewry.
— Pan chyba nie zatrzymał mnie tu pod groźbą rewolweru, abym

oglądał pańską gmnastykę szwedzką? — spytał.
Pan Cootes zatrzymał się na chwilę.
— Wlazt mi za kołnierz chrząszcz,

czył krótko.
— Ach? W tak smutnych chwilach zechce pan pewno być samot-

ny, wobec czego pożęgnam pana serdecznie i pospaceruję dalej.
— Nie, pan nie pójdzie.

czy jakieś licho — wytłuma-

— Czyż nie? — rzekł Psiith z rezygnacją. — Być może, ma pan |
rację, — Fan Cootes przełożyi jeszcze raz rewolwer. Przyjmwę zatem,

į kolego Cootes, že pan chce ro:mėowič się ze mną,. Zacznij więc, stary
przyjacielu i wychrząkkaj co zamierzasz. Coż pan tam ma w zanadrzu?
: Szczęśliwie wymierzone uderzenie ogłuszyła widocznie chrząszcza
i umożliwiło panu Cootesowi zwrócenie całkowitej uwagi na bieżącą
sprawę. Wpat:zył sie w Pemitha z prawdziwym niesmakiem.

— Mam cię, Biilu! — rzekł.
— Nie nazywam się:Bill -- rzekł Psmith.

,  — Nie — warknął pam Cootes z bardzo wyraźnem niezadowole-
niem. — Ale także i nie McTocd.

Psmath spoglądał na swego.towarzysza w zamyśleniu. Była to nie-
przewidziana komplikacja i narazie przyznałby bez wahania, że nie wi-
dzi sposobu wybrnięcia. Gdyb; nawet czyny pana Cootesa nie wskazy-
wały tego, sam wyraz jego twarzy dowodziłby najmniej  nieprzyjaciel-
skich zamiarów Pan Cootes załatwiwszy się z chrząszczem imając
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możność skoncentrowania całej uwagi na Psmitha, spoglądał na tego
Tmłodego człowieka z niechęcią, której nie próbował
ukryć.

24 Może przejdziemy się? — poddał Psmith. — Przechadzka po-
może zapewne procesowi myśienia, (Wj tej chwili gotów jestem przyznać,
że rozpocząi pam dyskusję, spiawiającą mi pewien kłopot. Pomyślawszy
dobrze, sądzę, kolego Cootes, że pan ma uczynić najbliższe pociągnięcie.
Cóż pan proponuje?

— Miałbym ochotę — rzekł pan Cootes z zawziętością — rozwa-
lić panu łeb.

— Nie wątpię, ale...
— Chciabym powalić pena, ażeby jęknęła ziemia.
Psmith pohamował te utopijne marzenia ruchem ręki.

: — Latwo mi to zrozumieć — rzekł uprzejmie, — Lecz trzymając
się stery polu yki realnej, co pan naprawdę zamierza uczynić? Mógłby
pan zdemaskować mnie wobec mego gospodarza, lecz nie wiem, coby

| panu z tego przyszło
— Wiem o tem, Niech pan tylko pamięta, że mam i t -

wiu, jeśli panu zachce się robić jakie hece. ów
‚ — айс wyśpiewujesz to samo, kolego Cootes, Myśl ta prześla-

duje cię wido”znie. Nic takiego nie zamierzam, mogę cię zapewnić, Wra-
cając do :zeczy, co zamyślasz zrobić?

Doszli do wielkiego placu przed drzwiami frontowemi, gdzie wąska
rzeczka di ogi :ozlewała się w jezioro żwiru. Psmith przystanął.

— Musi mnie pan wprowedzič do tej chałupy — rzekł pan Cootes.
, — Obawiaiem się tej propozycji. W! mojem szczególnem położeniu

nie mam wyboru i muszę się poświęcić speinianiu twych życzeń, Ka
próbę oporu tak wybredny krytyk uważałby niezawodnie za Se
hec. Lecz w jaki sposób mam cię wprowadzić do tej, jak ją sielsko okre-
ślasz, chałupy:

fd. c a
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