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Z POTOCKICH .

ania Otionown Bogleńska
ONA PPŁK. 5. $.

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

Eksportacja zwłok z domu żaloby przy ul. Wiwulskiego 6 m. 200d-
była się da, 21 o godz. 17 de Kościoła Przenajświętszego Serca Jezusowego

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

O czem zawiadamiają pogrążeni w głebokim żalu

Tą drogą składam

misja konstytucyjna prowadziła

wczoraj dalszą debatę szczegółową

nad projektem ustawy ikonstytucyj-

nej. .W! szczególności: rozpatrywano
rozdział 4-ty ,„Sejm”. Po odczytaniu

rowskiego
zabral gios senator Wožnicki (Stron-

nictwo Ludowe). Dopatrywai się on
w poprawkach słormułowania wię-
"kszych niż dotychczas ograniczeń
praw Sejmu. M. in. kwestjonował
przepis, że fumkcja rządzenia pań-

stwem nie należy do Sejmu. Co się
tyczy prawa: wyborczego, to należy
się zastanowić, czy zniesienie pro-
Porcjonalnošci jest w interesie pań-
twowym. Dalej wysunął zastrzeże-
ia co do zbyt szerokich ograniczeń

 

   

   

 

ietykkalności poselskiej, Wreszcie
proponował uregulowanie eprawy
interpelacyj poselskich. Senator
Loewenherz (BBWR), odyowiadając
Woźnickiemu, podkreślił, że posta-

 

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro

nich żadnej łasiki.
MOSKWIA (Pat), Wedie upor-

czywych pogłosek, Zinowjew został
%resztowany. Czynniki oficjalne wia-
domości tej nie zaprzeczają, ani też
nie potwierdzają,

_ MOSKWA (Pat). Prasa sowiec-
jka rozpoczęła wielką kampanję

«Aprzeciwko byłej grupie Zinowjewa,
‚ reślając jej wyrodzenie się w
| grupę kontrrewolucyjną i faszystow-
jską, która inspirowała zamach na

irowa,
Radek w „Izwiestjach“ podkre-

Šia, že inspiratorami zabojcy Niko-
 łajewa nie była bezpośrednio ekspo-
łytura białogwardyjskich  ugrupo-
ań, chociaż twierdzi, że dalej bę-
zie przygotowywać akcję terrory-

| Ityczną, jeżeli nie zostanie zlikwido-
wana. Charakteryzując byiych przy-
łódców opozycji, Radek twierdzi,

£ niektórzy z mich zostali poza
artją i stali się przednią strażą
dntrrewolucyjną, inni zaś powrócili

) partji nieszczerze, żywiąc zawie-
Gone ambicje i dając dozrozumie-

swym zwolennikom, że narązje
szą manewrować, ale nie zrezy-
ją z walki, Autor zapowiada naj.

sze represje wobec „SZumowin
jewskich'', zapewniając! że nie

one za sobą mas, przyczem

ga wrogów Związku Sowiec-

    

  

   

 

  

  
   
   

  

  

   
  

   

  
    

 

  

!

|

    

  

  
      

   

    
  

 

  

1 ed wyciąganiem wniosków:
lakoby partja komunisty,zna była |

Vodminowana od wewnątrz, Ž
„Prawda“ nazywa Zinowjewa i,
*śoniewa „podłymi zdrażcami i
esami rewolucji“. Na innem,
u „Prawda””

—- jżw listopadzie do aktów ter- |

- honych, a nawet do zabójstwą
4. „Prawda” Ostro atakuje

za tolerowanie  €mi-

   
  

przytaczaartykuł ,
olzkiego tygodnika €migranc- |
„a Rossiju”, który miał wzy.|

Matka, Mąż, Córki, Syn I Rodzina.

PODZIĘKOWANIE.
p. D-r ERDMANOWEJ, siostrom,

nicy przy ul. Aieja Róż za troskliwą opiekę nad zdrowiem żony, przy porodzie syna —
serdeczne podziękowanie. M. KOZICZ.

W komisji konstytucyjnej Senatu.
WARSZAWA (Pat). Senacka ko- nowienie, że funkcja rządzenia pań-

oraz całemu personelowi lecz-

stwem nie należy do Sejmu, jest
właśnie główną różnicą między: kon-
stytucją marcową a obecnym pro-
jektem. Tamta dawała podłoże dla
systemu rządów parlamentarnych, a

przez referenta senatora Rostwo- | obecny projekt utrzymuje parlameni

wniesionych poprawek, i :daje miu szerokie kompetencje,
ściśle określone, tylke rządzić Sej-
mowi mie wolno. Po wyjaśnieniach
ieferenta przystąpiono do debaty
nad dalszym działem, to jest Sena-
tem i ustawodawstwem. | Senator
Woźnicki zwraca uwagę, że artykuł
mówiący o uchwaleniu pizez Senat

ustawy, mie jest wystarczająco
opracowany, Senator dr. prof, Oha-
nowicz (BBWIR) za zaletę projektu
uważa ścisłe rozgraniczenie kompe-
tencji władz, wyłączające możliwość
konfliktu.
Targowski powiedział, że następne
posiedzenie nie będzie prawdopo-
dobnie wyznaczone przed niem 7. I,

BERLIN (Pat). Niemieckie Biu-
informacyjne donosi z Moskwy: Se- ro Intormacyjne donosi z Moskwy,
kretarz generalny międzynarodówiki ze zebranie przedstawicieli oddzia- |+wo grupy terorystycznej. Członek
komunistycznej Manuilski oświad- łów specjalnych komisarjate spraw
czył, iż Zinowjew, Kamieniew i Syr- j wewnętrznych t. zw. O. G, V. 0.
cow ponoszą odpowiedzialność za wystosowato wezwanie do biura Po-
mord na osobie Kirowa. Partja, litycznego partji, aby Znowjew, Ka-
stwierdził Manuiiski, miała dotej snieniew i
Pory wzgląd na nich wobec aawnych ! którzy ponoszą odpowiedziainość za
zasług, lecz obecnie nie będzie dla! mord na osobie Kirowa, zostali wy-

ich _ współp”acownicy,

'ączeni z partji i napięnowani jalko
zdrajcy dyktatury, proletarjatu,

BERLIN (Pat), Niemieckie Biuro
Informacyjne donosi z Moskwy: Par-
tyjna komisja kontrolna usunęła w;
ostatnich dniach wielu dalszych
członków @& partyjnej . urganizacji
komunistyczne: w Leningradzie,
Wszystkie te zarządzenia yozostają
w związku z zamordowamem Ki-
rowa.
MOSKWA (Pat). Oficjainie ko-

munikują, że śledztwo w sprawie
zamachu na Kirowa zostało ukoń-
czone. Sprawę przekazano kolegium
wojskowego sądu najwyższegoZSRR.
Ustalono, że zabójca Nikołajew był
członkiem konspiracyjnej grupy te-
1orystycznej pod nazwą „ienmgradz-
kie centrum”, 1ekrutującej się z po-
śród byłych uczestników zinowje-
wowskiej opozycji w Leairgradzie.
Z polecenia tej grupy Nilkkoia;ew po-
pełnił zamach, Wedle komunikatu
organizacja „centrum leningradzkie“
dążyła do dezorganizacji rządu so-
wieckiego drogą aktów terorystycz-
nych, skierowanych przeciwko na-
czelnym jednostkom, by osiągnąć
zmianę obecnego kursu w duchu
zinowjewowsko-trockistowskim. Po-
zatem w zamachu odegrał rolę mo-

tyw zemsty osobistej wobec Kirowa,
który: doprowadził w 26 r. do likwi-
dacji opozycji Zinowjewa. Komuni-
kat podkreśla, że grupa terorystycz-
na straciła wszelką łączność z ma-
sami ; podjęła zamach wskuiek cał-
Owitej beznadziejności swych za-
miarów politycznych. W, związku z
powyższem aresztowano i przeka-
zano kolegjum najwyższego sądu
woiskowego ZSRR 14 członków by-
łej opozycji Zinowjewa. Łącznie z
Nikołajewem wszyscy byli w róż-
nych terminach wydaleni z parti,
„większość ząś została przyjęta z po-

bojówek i propa$andy!wrotem do partji, pozł
! j | klaracji, wyrażającej solidarność z

złożeniu de-

Przewodniczący. komisji

Telefon Redakcji,
 

 

  

| Budżet Francji.
PARYŻ (Pat). Na popołudniowem

wczorajszem posiedzeniu senat kon-
' tynuował dyskusję mad budżetem.
,W wyniku uchwały senatu ogólne
ED budżetu przedstawiają się w
sposób następujący: :

| Wydatki 47,767,990.085 iraników,
«dochody — 46.991,598.230" franków.

| Od tej cyfry należy odjąć 308 milj.
| pochodzących ze zmniejszenia się
j .mdemnizacji. W. ten sposób rzeczy-
| wisty deficyt wyraża się w: cyfrze
467.691.856 franków. Caiość
jelktu została przyjęta 284 głosami
przeciwko 11. 2

 

Lilwidacja (ittożna i Bondcta,
PARYZ Pat. Sąd handlowy roz-

troena. Postanowiono przeprowa-
dzić likwidację zakładów pod nad-
zorem ządowym. Fabryka będzie
czynna z wyjątkiem okresu prze-
znaczonego na spisanie inwentarza,
to jest od 23-12 do 3-1. Odtąd do-
stawcy będą spłaceni pod gwaran-
cją masy likwidacyjaej. Sprzedaz
odbywać się będzie bez przerwy.

PARYZ Pat. Sąd handlowy pw
dniu 20 b. m. postanowił ogłosić
upadiość fabryce samochodów Don-
neta, której kapitał zakiadowy wy-
nosił fr. 35,000,000.

Zniszczenie statni M. Boskiej.
MEKSYK, (Pat). (W: Cuernavasa

; wi stanie Morelos nieznani sprawcy
| zniszczyli onegdaj słynną statuetkę
| Matki Boskiej Gwadelupskiej, po-
chodzącej z roku 1772, Ludność jest
ogromnie wzburzona gdyż Matka
Boska Gwadelupska czczoną była
jalko opiekunka Meksyku. Do miasta
ciągną tłumy ludności. Celem zapo-
bieżenia możliwym zajściom policja
została wzmociiona przez oddziały
wojskowe, Po mieście krążą patrole.

 

 
 

Kompanjaprzecio Zinoojewowii Kamienieoowi
Aresztowanie .kierowników zamachu na Kirowa

| pantją rządową. 8-miu z pośród
amesztowanych stanowi Ikierownic-

tej grupy, Kokołynow osobiście pole-
cił Nikołajewowi wykonać zamach.
Sam Nikołajew był wydalony z
partji z początkiem roku bieżącego,
iecz dwa miesiące później został re-
stytuowany, po złożeniu laracji,
wyrażającej skruchę, (Wszyscy zo-
stali oskarżeni na podstawie dekre-
tu o zdradzie stanu oraz o organizo-
waniu i dokonywaniu aktów terory-

| stycznych. Wśród oskarżonych nie-
ma ani jednej wybitnej osobistości.

 

MIŁĄ NIESPODZIANKĄ GWIAZD.
KOWĄ .będzie prenumerata cieka-
wego dziennika lub czasopisma.

dawać będziemy także nu

E
E
E
E
E
E

morządowych,

na poczynienie znacznych:

jego treści.

Niezależnie od tego
nasz dodatek kulturalno -

kobiecej. е

patrywał dziś sprawę zakładów Ci-|

Za główne swoje zadanie uważaliśmy | uwa-
żamy szybkie i dokładne informowanie czytelników
przedewszystkiem o sprawach politycznych I

nie zaniedbując jednocześnie dzie-
dzin społecznych kulturalnych i t. p. Zmiana for-

matu i powiększenie objętości pisma pozwoli nam

dotychczasowe działy: akademicki, sportowy I kroniki

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

MMA ||

Grudnia 1934 r,
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PRENUMERATA mies. u odnoszeniem 1 przesyłką pocztową zl. 3 gr: 50, zagranicą ub 7,

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 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. Układ ogłoszeń

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

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

 

! Ą my
ABżę,

A JEDAK

Republique" podaje szereg nowych|
szczegółów o zbrojeniach niemiec- |
kich.

Wiedług tych informacyj, fabryka
Schnejdera w. Edenkoben (Falatynat
bawarski), która w ostatnich latach
zajmowała, się produkcją części
drzewnych dla szczotek i mioteł, o-
trzymać miała od; władz wojskowych
zamówienie na 200 tys. koib karabi-
nowych. Wi związku z tem fabryka
powyższa zwiększyła poważnie per-
sonel rol r й

Fabryka wyrobów metalowych
Braci Bing w Norymberdze, która
dotychczas wyrabiała zabawki i ar-
tykuły kuchenne, miała przejść od
kilku tygodni na produkcję broni.

i Ten.sam dzienni daje rów=
| aież, żew odległości 20 km, na za
chód od Berlina nad rzeką Hawel,
oddziały służby .pracy zatrudnione
są rzekomo przy niwelacji terenu
przeznaczonego na lotnisko wojsko-
we, Dostęp do tego terenu strzeżony,
ma być przez uzbrojone wasty.

Na! terenie marchji Brandenbur-
skiej również buduje się dwa nowe
lotniska. wojskowe. Jedno w okolicy
Selchow, drugie pod Frankfurtem
nad Odrą niedaleko 'wsi Futow na
Pomorzu pruskiem.

Na ukończeniu znajduje się wiel-
kie lotnisko wyposażone w 12 han-
śarów mogących pomieścic po. 7 sa-

HERBATA,
L KOBERNNE | <>.
 

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

przepłacisz. FA przekonasz się o tem gdy zawczasu odwiedzisz
POLSKĄ SKŁADNICĘ GALANTERYJNĄ

FRANCISZEK FRLICZKA
Zamkowa 9, tel. 6-46.

H

' Zbrojenie niem
STRASBURG, (Pat). „Strasburger, nistrem Goeringiem, udzielony wy- rego nie możnaby było rozstrzygnąć

łącznie  korespondentowi  berliń-|
skiemu agencji Reutera, W. wywia-,
dzie tym minister Goerinś ironizuje

mocno przekonany, że w nadcho-
dzącym roku nie będzie żadnego
problemu międzynarodowego, któ-

PARYŻ. (Pat). Rozmowy przed-
stawicieli francuskiej uaji federalnej
byłych kombatantów płk. Pichota 1
sekretarza generalnego Randoux z
kanclerzem Hitlerem i min. Hessem
wywołały duże wrażenie w Paryżu.
Mimo to, prasa, podając urzędowy
komunikat niemiecki o tych roko-
waniach, powstrzymuje  się od
uwag. Korespondent „Paris Soir“
w uzupełnieniu komunikatu DNB
twierdzi, że- w. niemieckich kołach
oficjalnych spodziewają się, że bez
pośrednie rozmowy między byłymi
kombatantami francuskimi i nie-
mieckimi doprowadzą wkrótce do
pozytywnego rezultatu. Zasługą by-
łych kombatantów będzie przerzu-
cenie mostu przez Ren. W „Journal
des Debats* publicysta Bernus wy-
stępuje przeciwko tym rozmowom,
uważając, że francuscy rozmówcy
spełniają tu rolę pionków w roz- 

molotów każdy. Dalszych 12 hanga-
rów ma być wyłlkończonych jeszcze
w! tym roku.

Pismo aizackie donosi dalej, że
niedaleko Treuen Britzen, 70 km. na
zachód od Berlina otwarto ostatnio
„otnisko wojskowe wyposażone w
podziemne hangary ukryte pod la-
sem. W hangarach mieścić się ma
160 aparatów wojskowych.

Firma Adler Perken w Frank-
Jurcie nad Menem produkuje samo-

czem codziennie opuszcza zakłady
fabryczne jeden gotowy samolot.

LONDYN (Pat). Agencja Reute- 
mery powiększone.

ulepszeń I na ożywienie

dawać będziemy stale

literacki, a obok tego

m
m
m

[r

soty myśliwskie typu Roehe, przy-

ra ogłasza w skrócie wywiad z mi-!

SARA AA

00 GYDAGNICTOA,
Od dnie jutrzejszego „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-

grywce przygotowanej przez Berlin.
Rozmowy niemiecko-francuskie nie
są pożądanym objawem, gdyż otwie
rają one drogę dla niebezpiecznych
przedsięwzięć dyplomatycznych. Są
one szczególnie niewskazane w prze
dedniu plebiscytu saarskiego. Publi-
jcysta przypomina słowa alzackiego
senatora Eccarda, że najlepszym
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drogą pokojową. Niema „żadnego
rządu z tak małem poczuciem od-
powiedzialności, któryby uciekał się

na temat niebezpieczeńsiwa mie-|do wojny: najstraszniejszego ze
mieckich zbrojeń lotniczych.  O-| wszystkich nieszczęść. Dzienniki
świadcza on na wstępie, że jest| angielskie zamieszczają wywiad z

ministrem Goeringiem) na miejscach
naczelnych.

 

Rozmowy francusko-niemieckie.
środkiem urzeczywistnienia porozu-
mienia fraacusko-niemieckiego jest
wzbudzezenie w Niemczech respe=
ktu dla siły fransuskiej i twierdzi,
że byli kombatanci zrobiliby lepiej,
słuchając głosu alzackiego senato-
ra, niz wezwań niemieckich.

PARYŻ (Pat). Prezydjum rady
naczelnej unaji narodowej byłych
kombatantów postanowiło zwołać
kongres w Brest na dzień 6.VI.35 r,
Jednocześnie przyjęto uchwały w
sprawie polityki zagranicznej | we-
wnętrznej. Byli kombatanci stwier-
dzają pewne odprężenie w sytuacji

międzynarodowej | wyrażają zado=
wolenie, że kontakt z b, kombatan-
tami niemieckimi doprowadził do
polepszepia stosunków między
Francją i Niemcami. Omawiając sy-
tuację wewnętrzną, byli kombatanci
ostro protestują przeciwko projekto-
wi komisji prawniczej izby deputo-

wanych w sprawie rozbrojenia ofi-
cerów rezerwy. Zdaniem kombatan-
tów, projekt ten godzi w prawa naj
lepszych obywateli kraju, podczas
gdy władze wykonawcze są bezsilne
wobec uzbrojonych istotnyek prze-
ciwników ładu i pokoju wewnętrz-
nego.

Sir John Simon w Paryżu.
PARYŻ. (Pat). Jak wiadomo min.

spraw zagranicznych Wielkiej Bry-|
,tamji sir John Simon uda się na o-
| kres świąteczny do Francji.

Szereg dzienników francuskich!
„podaje w związku z tem, że minister
skorzysta z przejazdu przez Paryż,
aby spotkać się z premjerem Flan-
dinem i ministrem Lavalen, z któ-
rymi, jak zaznacza „Petit Parisien“
nie miał czasu jeszcze kouferować.|
Zdaniem tego dziennika wspomnia-,
ni mężowie stanu dokonają trady- |
cyjnego przeglądu sytuacji, co za-,
pewnia ciągłość przyjaźni obu rzą-

. *

Rozejm w' za
SAARBRUECKEN (Pat). Na o-

kres swiąt Bożego Narodzenia, to|
iest od 23 do 27 grudnia ogłoszony
został w zagłębiu Saary rozejm po-
lityczny. Deklarację o zaprzestaniu
działalności werbunkowej i agitacji

 

ATENY (Pat). Wład.e bezpie-
czeństwa zostały zaalarmowane wy-
buchem 4 bomb, podłożonych przed
mieszkaniami członków  trybunalu,
którzy dziś sądzić będą 17 oskarżo-|

   I2-ej do godz. 20-ej.

dów i ścisłą współpracę dyploma-
tyczną obu rządów.

„L'Oeuvre“ przewiduje, że sir
John Simon rozmawiać będzie na
temat ostatnich wynurzeń prezyden-
ta Roosevelta w kwestji wolności
mórz. : L Lnlalski

PARYŻ (Pat), Havas donosi, że
minister spraw zagr. W. Brytanji,
sir John Simon, który jutro rano
przybędzie do Paryża w drodze do
Cannes, będzie podejmowany obia-
dem przez premjera Flandina i mi-
nistra Lavala.

głębiu Saary.
podpisały najważniejsze ugrupową-
nia: polityczne.

Komisja rządząca zagłębia Saary
zakazala wywieszamia flag aż do
urzędowego ogłoszenia wyników ple-
biscytu.

Proces © zamach na Venizelosa.
Bomby przeciw członkom trybunału.

nych o zamach na Venizeiosa. Po-
licja pilnuje mieszkań członków
trybunału. Proces ten, emocjonują-
cy opinję publiczną Grecji, rozpocz-
nie się dziś w Pireusie. >

*WDEASCUSZHIWESLEŃWEN WPIAGENY ANONSAI ITTSNES

NUMER GWIAZDKOWY ukaże się
w poniedziałek, 24-go b. m.

Administracja „Dziennika Wileńskiego”
będzie jutro, w niedzielę czynna od godz.



"cuskiego do nowych warunków,

* Flandin. Jest on może najbardziej

+

      

"prawapopytu i podaży — tosąza-

"że panstwo musi wspóśdziałać w

* wyprowadzeniu gospodarki narodo-

- jkontrinterwencje | są  miezbędne.

| pieczenstwem s wolnością obywateli

" bardzo zawodną i niebezpieczną.

2

ik wi BN
(W ciągu bieżącego roku sytuacja

gospodarcza poszczególnych państw
układała się bardzo niejednolicie.

O ile za znamię kryzysu uważać
kurczenie się obrotów towarowych

z zagranicą, to kryzys tiwał dalej
w cafej pełni. Jednak dostosowanie

się do tego stanu rzeczy nie wszę-

dzie byżo jednakowe
I tak, w Arglji położenie ulega

poprawie ber przerwy. Wzrasta

konsumpcja, spada stopa grocento-

wa, podnosi się wskaźnik produkcji.
Przez cały bieżący rok wytwórczość
przemysłowa Anglji jest wyższą od
tej, jaką wykazywał się rok 1928,

uchodzący za szczytowy moment
powodzenia przedkryzysoweśo.

Nie tak: wydatny, jak w Anglii,
jednak pokaźny wzrost produkcji
przemysłowej zanotować można by-
ło też w Niemczech i Stanach Zje-

dnoczonych.
Natomiast arszała się sytuacja

gospodarcza, Włoch i Franca. Co do

Włoch, 1o tam od szeregu lat jesteś-

my świadkami inicjatywy państwo-
wej w ki pobudzenia
gospodarczego. Dziś odnosi się wra-

żenie, że napięcie wywołane przez

państwo było i za wysokie i czasa-
mi obeymowało dziedziny nie dość
się pod względem ekonomicznym.

opłacające.
Przyczyny trudności gospodar-

czych Francji są inne. Francja naj-
dłużej opierała się fali światowego

kryzysu. Jeszcze w r. 1931 przeży-
wała okres j, pomyślności.

Rok 1932 przyniósł obniżenie się
procentu wytwórczości, ale tylko
wytwórczości przeznaczone; na eks-
port. Kraj twie i wtedy nie
wiedział o kryzysie.

Dopiero kryzys naprawdę zaczy-
na się w r. 1933, a dzisiaj pogłębia
się on nadal.

Ponieważ podstawy gospodarki
francuskiej były zdrowe, ponieważ
etatyzm we Francji nie przybrał
tych rozmiarów, co gdzieindziej,po-
nieważ nie było we Francji ani nie-
potrzebnych inwestycyj, ani zbytni
rozwiniętej inflacji kredytowej, Fran-
cja miała wszelką podstawę sądzić,
że jej trudności: gospodarczesąna-
stępstwem kryzysu światowego i że
miną one, gdy na świecie trochę się
polepszy, względnie nawet, gdyby
na świecie nie zaznaczyła się za-
sadnicza poprawa, to i tak nastąpi
automatyczna adaptacja, naturalne
dostosowanie się gospodarstwa fran-

Wiara w automatyczne wyjście z
kryzysu zanika we Francji w sposób
widoczny, natomiast ólnem się
staje przekonanie, że wyjście z kry-
zysu musi być aktem świadomej
woli,

Nowym lądom dał wyraz w
zn ty obecny premjer

w. świecie zdecydowanym ноегаТет
w życiu gospodarczem. Nie ufa go-
spodarce państwowej, odrzuca g0-
spodarkę planową, sądzi, że inicja-
tywa prywatna że wolna konkuren-

cja, że swobodne przejawianie Się

praw ekonomicznych, a zwłaszcza

sadnicze momenty pomysiności i

rozwoju gospodarczego.
Niemniej przeto uważa Flandin,

wej z kryzysu. Państwo ma bowiem

nterwenjowaćnie poto, żeby krę-

pować indywidualną inicjatywę go-

spodarczą, ale w tym celu, żeby mo-

gia się ona ewobodnie przejawić.

Ączy dziś przejawia sięona swo-

bodnie?  Imierwencje państwa nie

mogą iść po lmji tamowamawolnej

gry praw ekanomicznych, aie w du-

chu zapewnienia ich wolnego łun-

gowania.

Interwencje państwa, jak to for-

mułuje tiandun,. są szkodliwe, ale

(Wolność nie jest rzeczą, która

sstnieje samaprzez się. Nad bez-

musi ustawicznie czuwac państwo,

również nad swobodnem manitesto-

waniem się dziatalności gospodar-

czej jednostki must państwo rozcią-

śac swoją opiekę. .Wolność $ospo”

darcza, jak się wyraża Fiandin,

musi być ustawicznie „podtrzymy-
wana, kontrolowana i broniona.

Lgoanie z tem Francja wėszia na

drogę szeregu posunięć, mających na

celu przywrócenie równowagi w jej

życiu gospodarczem. Proby uzdro-

wienia rynku zbożowego wymienić

tu nalezy na pierwszem miejscu.

Zkolei weszła na porządek sprawa

polepszenia rynku win, tez niezwy-
kle ważnej gałęzi wytwórczości

francuskiej.
Zamierzone są dalsze posunięcia.

Wszystkie one nie negują przedsię-
biorczości prywatnej, ale wszystkie

one obcimają dotychczasowe wypa-
czenia i przerosty. | 8

Przykiad Francji jest pouczający.

Wskazuje on, że bierne iwa-

nie końcakryzysu może być rzeczą

 

DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

LUB DZIENNIK i zaprenumerować

ładiwy gia u
W komisji budżetowej podczas

obrad rad preliminarzem. min. opie-
ki społecznej zabrał między innymi
głos pos. Rybarski, który głównie
zajął się sprawą ubezpieczeń spo-
łecznych. Pas. Rybarski mówił:

Jeżeli idzie o poznanie gospodar-
ki tego ministerstwa, to referat nie
był wystarczający. Np. dział opieki
społecznej, obejmujący przeszło 10
miljonów złotych, wymaga najwięcej
szczegółowości, $dyż jest to dział w
ogromnej mierze subweńcyjny, a nie
mamy informacyj ani w budżecie,
ani w referacie, na co idą te subwen-
cje. Mnóstwo instytucyj, które otrzy-
mują te subwencje, ukrywa się, mo-
jem zdaniem, niepotrzebnie, bo jeżeli
ktoś otrzymuje subwencje od skar-
bu, to powinien się tem raczej szczy-
cić.

Najważniejszą jest kwesija ubez-
pieczeń społecznych. Historja tej
kwestji jest talka, że 10 marca 1931

BB. o wniesienie ustawy, zmieniają-
cej ubezpieczenie społeczne i wpro-

jącej ubezpieczenie na sta-
žyma Ta i dopiero po dwoch latach

„ozpatrywał tę sprawę i przy uchwa-
laniu ustawy scaleniowej sprawo-
zdawca poseł Gosiecki wymownie
opisywał, jakich żmudnych starań
owocem jest ta ustawa i że w grani-
<ach ludzkiej możliwości uczyniono
wszystko, ażeby stworzyć dzieło do-
skonałe. Natomiast premjer Koztow-
ski niedawno całkiem. inacze; ocenił
ustawę scaleniową. Powiedział, że
ustawę zunifikowano, ale całego u-
bezpieczenia nie usprawniono i osta-
tecznie nikt właściwie z tej reformy

& zadowolony, dlatego ko-nie jes
nieczna
pieczenia: społecznego. 4

Ukazał się 24 października r. b.
dekret Prezydenta, którego jednak

go nilkt nie będzie mógł uważać za
reformę ubezpieczenia. Ją tylko
pewne pomniejsze zmiany.

Wogóle instytucja ubezpieczeń w
tej formie, jaka dziś jest w Polsce
niezupełnie odpowiada dzisiejszym
warunkom gospodarczym i stanowi
biedy w kraju. Według pojęć przed-

Prasa warszawska donosi, że w
Min. Opieki Społecznej w dalszym
ciągw prowadzone są prace nad

projektem szerszej reformy ubezpie-
czeń społecznych. Do chwili obec-
nej jeszcze zbierane są materjały i
opinje, dotyczące zarówno zasad
samej reformy, jak i obecnej gospo-
darki instytucyj ubezpieczeń społecz
nych, skutków nadmiernycn obcią-
żeń socjalnych itd. Na podstawie

W) dyskusji nad budżetem Min.
W. K. 1 U, P. w komisji buażetowej
dejmu zabrała muędzy ianymi gios

posianka Balicka z Ki. Na-
Postanika Balicka, nawiązując do

słów p. min. Jędrzejewicza o mo-
carstwie kultury, oświadcza, że to,

co się dzieje dziś w Polsce z kuiturą,
stoi w tprzeczności z tem określe-

-|niem. Przewodników miodzieży ob-
ciążają ogromne ołiary malerjalne i
moralne. To co mówił medawno
prof. Sierpiński o dotacjach na rzecz
[owarzystwa Naukowego, wskazu-
je, że nauka nasza daleka jest od
mocarstwowości. Niekorzystne było
również skasowanie tylu katedr i je-
dynej w Polsce katedry historji kul-
tury (prof. Kota w Krakowiej.

Z kolei p. Balicka porusza spra-
wę przerostu sportu w szkole, Sport
ze środka stat się celem ina inne
rzeczyważniejszeniema już miejsca.

Niewidzę —mówi p. Balicka —
szerokiej drogi wytkniętej,  któraby
mas prowadziła do zdobyczy kultu-

ralnych. lstnieją raczej próby pój-

ścia na przełaj, ale przy takim sy-
stemie ryzykuje się trafienie na ma-
nowce. Młodzież akademicka jest

nieodpowiednia traktowana Fakt,

Czyielnicy nasi wiedzą już z de-

peszy, zamieszczonej w  nimerze
wczorajszym _— „Dziennika  Wileń-
skiego”, że Sąd Okręgowy w War-
szawie zarządził sekwestr eiektrow-

ni warszawskiej, stanowiącej wła-

sność francuskiego towarzystwa ak-

Przyczyną sekwestru jest nad-
jmierna cena prądu elektrycznego,
pobierana przez spółkę irancuską
od abonentów elektrowni, a co za
tem idzie nadmierne zyski elek-
trowni.
№ uzasadnieniu załączonem do

postanowienia sądu powiedziane
jest, iż opierając się na oględzinach
ksiąg pozwanego towarzystwa i o-
pinji biegłych, sąd ustalił, iż zacho-
dzi uzasadnione prawd>podobień-
stwo, że rachunkowość i bilanse po-
zwanego towarzystwa były prowa-
dzone wadliwie, | jąc ca!
szereg istotnych u ień.

Następnie w uzasadnieniu ob-
szernie jest udowodniona sprawa, iż
dostrzeżone uchybienia buchalteryj-
ne przynajmniej w części odnoszą
się do tych pozycyj biłansowych,
które miały na kształtowanie je jako praktyczny podarunek

świazdkowy. sięceny prądu. Nie ulega zaś naj-

roku Sejm uchwalił nagły wniosek|

jest ponowna reforma ubez-|-

w: świetle tej krytyki p. Kozłowskie-|

Jeszcze jedna reforma ubezpieczeń
społecznych.

 

Sekwestr elektrowni warszawskiej.

 RAIBBNIE MIGARAMBI —

tupitczeń społecznych.
wojennych warstwą najbardziej wpo-
śledzoną byli robounicy łabryczni.
Tymczasem dziś w Polsoe w daleko
gorszem położeniu znajdują się rze-
mieślnicy, którzy nic nie mają, i
chłopi, których uważało się wg. po-
przednich pojęć za kapitalistów. Re-
zultat jest taki, że ci, którzyby mieli
najbardziej prawo do pomocy, wca-
le jej nie otrzymują.

Niedawno wyszła książka p. B.
Cywińskiego, człowieka przyjaźnie
usposobionego dla dzisiejszych rzą-
dów w Polsce, który oblicza liczbę
bezrobotnych w Polsce na 6 miljo-
nów, biorąc po duwagę także wieś.
Tego problemu nie rozwiążemy,
tkwiąc wciąż w. zasadzie,
pieczenie wymaga płacenia składek
przez tych, którzy są ubezpieczeni.
Jeżeli ktoś po pewnym czasie wy-
chodzi poza obręb ubezpieczenia, to
musi się nagromadzić coraz większy
ferment społeczny. Trzeba uchwycić
ten problem z innej strony. Ten sy
stem, że składki zakładów zależne
są od ilości zatrudnionych  robotni-
ków, doprowadza tylko do rozrostu
pracy chałupniczej w Polsce, gdyż
opłaca się fabrykantowi oddalać ro-
botników i zatrudniać ich, jako cha-
łupników.

Uważam, 2е zwłaszcza wysokie
koszty administracji ubezpieczalni
usprawiedliwiają konieczność powo-
łania do życia zastępczych  instytu-
cyj ubezpieczeniowych. Kilka np.
fabryk mogłoby się porozumieć ze
sobą i stworzyć ubezpieczalnię dla
swoich pra ików, oczywiście
pod kontrolą państwową.

Służąca nie chce iść dzisiaj do
kasy chorych, bo się jej obawia. —
Uważam, że wiele Poiisctiwyck
zwłaszcza ze'strony służby domowej
powinno KHyć związanych z ubezpie-
czeniem raczej bliższem samorządo-
wi, niż ginąć w komasacji.,
Błędy wynikły stąd, że na ustawę

patrzono się jako na narzędzie, po-
krywające deficyt państwowy. Mówi
się, że pieniądze są ulokowane w

różnych listach zastawnych, tak, ale
gdy przyjdzie silniejsza fala emery-
tów, co państwo zrobi włedy? Oczy-
wiście zmniejszy świadczeńia.

 
tych badań już w styczniu Minister-

stwo przystąpić ma: do opracowania
projektu, który byłby ewentualnie

przedłożony Sejmowi jeszcze w cza-

sie bieżącej sesji budżetowej. Gdy-
by prace jednak w dnim

terminie nie zostały zakończone, re-

że ubez-|

„10, że oskarżenie było niesłuszne.

Čo widział
Stajemy właśnie na szczycie

wzgórza. Cudowna panorama. Cały
Tytlis pod nogami z domami o pła-
skich dachach, wąskiemi uliczkami,

dzielnicami europejskiemi : wschod-
niemi. Kapryśna Kurz wije się wstę-
gą wśród dzielnic miejskich i ginie
па horyzoncie.
— Czy widzisz ten zamek nad

Kurą? Widzę istotnie potężną bu-
dowlę z wieżą. Wygląda na groźną
tortecę.
— To więzienie G. P. U. Wyszed-

łem stamtąd przed tygodniem.
— Z GPU?
— Tak.
Nie mam odwagi pyłać dalej, ale

wuj mówi.
— Podczas gdy my tu sobie spa-

cerujemy | podziwiamy widoki,
GPU jest pełne nieszczęsnych więź-
niów. Siedzieliśmy w ośmiu w celi,
która była przeznaczona na trzy
osoby.
— Ale o cóż cię, wuju, oskar-

żano?
— O co? o'sabotaż. Tn obecnie

najczęstszy i najpopułarniejszy za-
rzut. Wszędzie naokoło pełno szpie-
gów, agentów, „komsomołcow". O,
wystrzegaj się zwłaszcza tych ostat-
nich! Rozmowa: z jednym: z nich ko-
sztowała mię własnie pięć miesięcy
więzienia, zanim śledztwo wykaza-

Schodzimy ze wzgórza do ogro-
du botanicznego, pięknego 1 staran-
nie utrzymanego. Stamtąd zmierza-
my do dzielnicy tatarskiej, gdzie
mieści stę także bazar. Zauwaążam
kilka sklepów otwartych.
— Jakto, więc są sklepy pry-

watne?
— W. Tyflisie jest ich więcej, niż

gdziekolwiek w Rosji.
W] sklepach sprzedawane są ła-

kocie wschodnie: chałwa, rachatło-
kum, arbuzy i melony. Zbliżam się
1 po krótkim targu kupuję arbuz za
6 cb. |
— lle trzeba zarabiać, aby móc

żyć przyzwoicie w ZSSR?
— W: Tyflisie conajmniej 3000 rb.

miesięcznie, t. zn. wydawać dzien-
nie miesięczny zarobek robotnika:
sto rubk.
— lież kosztuje para obuwia?
— Takich jak twoje — 200—300

rubli.
— I można je-nabyć?
— W Tyflisie, gak ci już mówi-  go się zechce. forma zostałaby przeprowadzona w

„drodze dekretu p. Prezydenta w ro-
BIAŁOGRÓD (Pat) Rozmowy

« zycji. do wczoraj niedały rezultatu.

Czy Polska jest „mocarstwem kuitury”, |
że-wiele naszej „młodzieży znajduje
się w berezie Kartuskiej, nie jest do-
"wodem mocarstwa, kultury, Uważam
to za dzrwolag, że premier, który ja-
ko protesor, winien być przyjacielem
miodzieży, jest zarazem twórcą Be-

rezy, Kantuskiej. Naczele. wocarstwa
kultury winno stąć Ministerstwo
„Oświaty, proszę więc, aby Pan Mi-
nister. poczynił <wysńki,. iżoy dzisiej-
sza haubą; kultury ustała.

| P. Balickiej odpowiada posłanka
Jaworska z BB. Mówi ona, iż nie
godzi się na ocenę co do miodzieży.
Uczywaście musimy szanowąć $od-

szli. do Berezy? Szkalowaio się na-
wet najwyższychdostojnikow...

Słowa -p.. Jaworskiej wywołują

rezy!
P. Jaworska: — To nieprawdal
Pos. Kornecki: — Czy mają wy-

roki, przez kogo byli osądzeni!
P. Jaworska: — Nie. wwzanowano

nikogo.
MW zakończeniu udzielił wyjaśnień

minister oświaty, p. Jędrzejewicz,

mniejszej wątpiiwości, że dostarcza”
nie prądu po cenie umownej, względ
nie po cenie ustalonej zgodnie z
przepisami  ustawowemi, stanowi
istotny warunek udzielonej koncesji,

Z procesu elektrowni  warszaw-
skiej można wyciągnąć naukę i dla
stosunków wileńskich. Oto z proce-
su wynika, że o cenie prądu. docydu-
ją... zapisy buchalteryjne.

Ponieważ sprawa ceny prądu w

Rady Miejskiej, więc zwracamy u-
wagę pp. radnych na to, aby uzasad-
nienia ceny prądu szukali . właśnie
w: księgowości А.

ność ludzką, ale czy w „Szialecie“,

godność tę uszanowali ci, którzy po- '

Wilnie niedługo wejdzie pod obrady |.

Rozmowy rozbijaty się głównie o
warunki opozycji, która uomagała
się zmian ordynacji wyborczej i zwo-
żania nowej skupsztyny. Wczoraj od
ranamin. Jewticz prowadzii w dal-
szym ciągu rozmowy z przedstawi-
cielami opozycji idoszedł z nimi do
pewnego porozumienia, nietyle za-
sadniczego, ile czysto tormalnego.
Opozycja, nie chcąc i nie mogąc
„przedłużać przesilenia, ktore trwa|

‚ użod trzech dni, postanowiła wy-
znaczyć pewnych ludzi do gabinetu

przejściowego,.kontynuującego per-
waktacje zasadnicze. Gabiret taki,
którego lista jest już gotowa, byłby.
„krótkotrwały. Stanowisko premiera

tekę spraw zagr. zatrzymałby
Jewticz, sprawy wojskowe gen.
Żivkkowicz, finanse | Stojanowicz.
Były han Sarajewa Popowicz objął-
by ministerstwo spraw wewnętrz-

Pos. Czetwertyński z Kl. Narodo- "aych. Z-dnugiej.strony jednak w ko-

wego woła: — Kobieta: broni Be- tachsdziennakaralcich
: оаа оЛОВ

ka,rże w łonie:regencjiistnieje roz-
bieżność zdań co do przedłożonej
Usty.. Z tegó powodu, jak utrzymują,
nogą zajść tego rodzaju kompli-
kacje, że Jewticz byłby zmuszony;
zrezygnować z powierzonej misji.

BIAŁOGRÓD (Pat). Agencja A-
vala donosi: Jewticz utworzył gabi-
net w następującym składzie:

Prezes rady ministrów 1 minister
spraw zagr. — Jewticz, sprawy woj-
skowe — gen. Žiwkowicz, sprawie-|
dliwość — Kojić, finanse — Stoja-|

łem,możnadostaćwszystkiego, cze-|:

(Dokończenie).
A ubranie?

— Pięćset rubli.
— Koszula?
— Dwadzieścia pięć rubli.
Slyszaiem już o tych cenach za-

granicą, ale nie wierzyłem. Uważa-
łem je za przesadne. Teraz, kiedy
zapłaciem za arbuz 6 rb, — uwie-
rzyłem. Sześć rb. to jest dwudniowy
zarobek robotnika. Rzeczywista
wartośc dziennego zarobku robotni-
ka jest więc prawie równa zeru.
— Tak. Zarobek robotnika w

Rosji jest niższy niż roboinika ja-
pońskiego. Sytuację ratuje do pew-
nego stopiia monopol państwowy
na wszelkie artykuły. Weźmy np.
cukier: czekista płaci za kilo 60
kop., robotnik na kartkę 3 rb.,
członkowie kooperatyw 15 1b., a z
wolnej ręki 20 rb. Kto ma kartki —
ten jeszcze jako tako może egzysto-
wać. Bez kartek jest się skazanym
na powolną śmierć głodową.

Wobec cen wyjątkowych «а
dygnitarzy sowieckich zasada, że
pensja komunisty nie może przekra-
<zač 300 rb. miesięcznie jest ordy-
narnem oszustwem.
— Jalkaż jest obecnie hierarchja

klasowa?
— Na pierwszem miejscu są ko-

misarze; później idą czekiści, woj-
Co widział 2
skowi, członkowie partji komuni-
stycznej, a wreszcie... 98 proc. lud-
ności Rosji, ty i ja! Dążenie do
wprowadzenia równości w Rosji do-
prowadziło ;do największej nierów-
ności, jalka gdziekolwiek i kiedykol-
wiek istniała. Najgorsze jednak, że
jesteśmy poprostu w  ubszernem
więzieniu, A ty jesteś jedynym, któ-

rego znam i wiem, że dobrowolnie
do tego więzienia przybywasz.
— A czyż nie można uciec?
— Uciec? Istnieje jedna szansa

na miljon, že ucieczka się uda. Zresz
tą sprobw. Turcja zbiegów wydaje.
A do Persji trzeba iść tydzień przez
pustynię, zanim się dosięgnie  gra-
nicy.
— A granice europejskie? |
— Stamtąd przybywasz, więc

powinieneś lepiei ode mnie wie-
dzieć.
— Tak, straż graniczna, zagrody

z drutów kolczastych, głębokie
rowy...
— I to bynajmniej nie z obawy

przed najazdem polskim. To, aby
mnie, ciebie i nam podobnych znie-
chęcić do próby ucieczki.

 

Brzejściowy rzqd Jugosłowiański,
złinowicz, sprawy wewnętrzne —

„Jewticza ź przedstawiciciami opo-| Welimir Popovicz, domeny państwo-
we — Światosiaw Popovicz, oświa*
dinowicz, sprawy wewnętrzne —
Wiuicz, roboty publiczne —- Korulsz,
opieką społeczna Maruszicz,
handel i przemysł — Milan Wrba-
nicz, rolnictwo — Jankowicz, wy-
chowanie fizyczne — Auer, minister
bez teki — Hassan Begowicz.

Nowy rząd składa się z jednego
przedstawiciela byłej opozycji rady-

kalnej, którym jest
jednego przedstawiciela grupy opo*
"ycyjnej Radicza, którym jest Ko-
rulsz i przedstawiciela włosciańskiej
partji demokratycznej Jankowicza.

BIAŁOGRÓD (Pat). Jewticz w
godzinach popołudniowych oświad-
czył reprezentantom prasy, żenowo-
rtworzony: gabinet złoży oxolo godz.
18-ej przysięgę na ręce regencji.
O godz, 18-ej Jewticz: złozyć ma
prasie ceklarację polityczną.

"Odmowa wydania Percewicza.
PARYZ Pat Havas donosi z Wie

dnia, że władze austrjackie odrzu-
ciły żądanie rządu francuskiego wy-
dania jednego z przewódców chor.
wackich Percewicza, oskarżonego
przez władze francuskie o wspólu
dział w zbrodni marsylskiej. Odmo-
wa jest umotywowana, że Perce
wicz dowiódł alibi w tej sprawi.
oraz że zarzuty przedstawione przez
stronę francuską są niewystarcza-
jące. Percewicz, który przebywał w
areszcie, został wypuszczony ne
wolność.

Japonia domaga się zdecydowanie
parytetu morskiego.

LONDYN. (Pat). Reuter podaje w
depeszy z Tokio, że ambasadorowi
japońskiemu w Londynie  polecono

sadaj rzeczywistego parytetu morskie
go nie może uledz zmianie. Ambasa-

dor ma zapytać, czy Wielka Bryta-
nja skłonna jest uznać tę zasadę i 

 

„MK,rzdstm Sir. Ludowego. 2
Stronnictwa: Ludowego Małopolski
Zach. i Śląska dokonano wyboru za-

ły rządu okręgowego. Prezesem został
ponownie wybrany Wincenty (Witos,

granicą.
sem wybrano b. posła Gruszkę, wi-
ceprezesami pos. Pawłowskiego i
"dr. Putka. :

х przebywający — jak wiadomo — za-|
Urzędującym  wicepreze-| ,

uchwalić redukcję tonażu poniżej
ziomu, jaki osiągnie marynarka

jsi w końcu roku 1936, to
jest 1.250 a, ton wobec 770 tys.
ton marynarki japońskiej.

Jeżeli 1odpowiedź będzie prze-
cząca, to Japonja będzie.musiała

i swą flotę 0.500 tys. tom,
co sprzeczne jest z duchem rozbro-
żenia.

W] razie zgody Wielkiej Brytanjr
Japonja skłonna będzie przyjąć for-
mułę, przewidującą wzajemnie infor-
mowanie się o programach budowy
jednostek morskich, przyczem infor-  

rząd brytyjski, że za- najkró

macje te byłyby podawane jedno-
stronnie i dobrowolnie w celu urze-
czywistnienia parytetu w możliwie

jkrótszym okresie czasu.
Dla kół japońskich jest rzeczą

oczywistą, iż tego rodzaju układ nie
będzie miał mocy zobowiązania mię-

rodowego.
LONDYN. (Pat). Po odroczeniu

londyńskich rozmów morskich prze-
wodniczący delegacji amerykańskiej
Norman Davis złożył przedstawicie-
lowi Havasa następującą deklarację
przeznaczoną dla społeczeństwa
trancuskiego:

Pomiędzy stanowiskiem Ameryki
istanowiskiem Francji istnieją ude-
zające podobieństwa. Jesteśmy głę-
boko przekonani. że równość w
dziedziriie bezpieczeństwa nie ozna-'
cza równości zbrojeń morskich. U-.

"niość wrażeń.widocznienie tej różnicy. było naj-
ważniejszym celem mojej znisji.

emigrantG Rasi

Stojaainowicz, |
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PODRÓŻ DO ERYWANIA.
Po paru dniach mam jechać da-

ej do Erywania. Trzeba kupić bilet
kolejowy. Idziemy z wujem na dwo*

rzec, kolejowy i staję w kolejce.|

Mniej więcej po godzinie oczekiwa-
nia jestem. już drugim przed okien*
kiem. Słyszę, że osoba stojąca
przede mną mówi: „Dżulia ,
— Czy ma pan przepustkę?

stał on w kolejce? Przecież mógi
ne całkowicie? т
— Oto moja legitymacja
Nieznajomy podaje różową kar

kę z fotogratją. "W rogu widnieją
trzy litery: GPU. Po pięciu minu
tach już z biletem kolejowym
kieszeni jestem na ulicy. |
— Słyszałeś? — mówi mi wuj-

do Dżulfy nie dają biletu bez prze
pustki. Erywań jest ostatnią stacją
dozwoloną.

łem jego legitymację. Ale dlacześ
stał on w kolejce. Przecież .
kupić bilet poza kolejką?
— To widocznie ageni

który rozmyślnie wchodzi
dla podsłuchiwania. Trzeba
bardzo ostrożnym.

Mam przed sobą 18 godzin jazd
Pociąg odchodzi w: południe, a prz
bywa na: miejsce rankiem. 2

W) korytarzach wagonów slychač
mowę orraiańską. Od jednego @
towarzyszy podróży, geologa, dd
wiaduję się, że to ormiańscy zbiego
wie, którzy uciekli z Turcji przeć
rzezią i przebyli całą wojnę na Ba
kanach, przybywają teraz — 4@
Rosfi.

Krajobraz jest monotonny.
suwamy się teraz od gór 1 podąża!
my ku południowi.
— Pan iest synem inżyniera Wań

tanowa? — zapytuje mię geolog.
Znam go dobrze. On jest teraz
dymisji?

Dowiaduję się od niego, że ulic Г.
Engelsa, przy ktėrej mieszkaią mot
rodzice, jest došė oddaiona 08:

dworca i umawiamy się, że wežmiei |
my razem d ©.

Pod wieczór przybywamy di
Leninakanu i przejeżdżamy wielk
most. Okna wszystkich wagonó
zostały zamknięte, a na i
wagonów stoją żołnierze z karab

nami. |
— Poco te ostrożności? Przecie

to nie jest punkt strategiczny?
— W ZSSR wszędzie są punk!

strategiczne. A jeśli komuś przy),
dzie do głowy ochota rzucić bombę

Wjeżdżamy wreszcie do Lenin
kanu. Na stacji mnóstwo wojsko

wych. Wszyscy w zielonych czap?

kach. Е

— Granica turecka oaiegła 165
tylko o 8 km. — wyjaśnia ini geoloś
Wkraczamy w obszar ochronny)
Teraz co krok będziemy spotył ali
wojsko i co krok będzie odbywać s
kontrola. 4

Jest godzina 4-ta rano i wczesny) >
świt zagląda do okien wagonu, kie ||
dy zbuazony wyglądam przez oknė
Krajobraz monotonny, ale w da
śmiało, strzeliście wznosi si o

Ararat, j
Stacja. Czytam napis rosyjski

Sardarabad.
— Dzieńdobry! — wita mię g

olog. — Powiada pan Ararat? Isto
nie jest to widok niezwykły. Ara
stoi samotnie na równinie i
wszystkich stron iest doskona
widoczny.

Jedziemy teraz. powoli —- 20 й
na godzinę. Tor biegnie równoleś
z drogą, na której sznurem ciąg”
wozy, naładowane ubogiemi &
tami. е

— Cóż to za eXodus?
— To ludność wiejska przeno

się do miasta. Karty żywnościowj
otrzymują tylko członkowie „koj$
chozów”. Wielu wieśniaków
więc przenieść się do miasta. To t6|
miasta są prz ione Leninaks?
w ciągu 5 lat urosł z40.00049
60.000 mieszkańców, a Erywań ”
65.000 do 120.000.

Zdala widać już domy, cerkwie"
serce zaczyna mi mocniej bić. Jaś
że wyglądają moi rodzice? Jak
przystosowują do życia w nowyć
warunkach? д

Nareszcie przybywamy. Geo
obejmuje komendę. Siadamy
dorożki i ruszamy do miasta,
łegoo5 km. Za rok ma tuż
tramwaj etektryczny. &

Powoli zaczynają się domy,
ce sportowe, zabrukowane ulice.
— Oto ulica Karola Mar

Bank komunalny, ratusz.
Na wielkim placu stoi.

Szaumiana, komunisty, :0zsi :
nego w Baku. Dalej teatr. Mijajė:
lice jedna za drugą. Geolog wf |
da i daiej jadę sam. :

Oto ulica Engielsa, a oto NF
Serce mocno mi bije. Wiem, że
dzice mieszkają na pierwszem
trze. Wbiegam po schodach.
drzwiach widzę tabliczkę: Wź
now, inżynier. .

   

  
    

  

 

   

    

  
  

 

   

  P. Borys Wartanow szczęśli
uniknął GPU i znalazł się zagranicą. Dziś na iamach „
de' opowiada nam swe
nia. Nie są one rewelacyjne, |
posiadają jedną zaletę: bez

  
  



 

   

 

  

 

  

  
  

  

     

  

 

   
  
  

  

  

 

  

  

  

  

        

  

  

   

  

       

  

  

   

  

Dnio 24 b. m. wszystkie urzędy

i agencje pocztowo-telegraticzn
e na

terenie Polski otwarte są do godz.

17-ej. Dnia 25 zewnętrzna służba i.

służba doręczeń ustanie upełnie.|

JAKĄ DZIŚ BĘDZIE POGODA? ;

Ma:opolska wscnodnia, Podole i

Wołyń: przeważnie pochmurno i

miejscami opady śnieżne. W ciągu

dnia lekki mróz. _ Umiarkowane,

chwilemi porywiste wiatry z kierun”

ków wschodnich. Pozostałe dzielni-

ce: Jeszcze przeważnie pochmurno,

miejscami mgl sto. Temperatura bez

większych zmian. Słabe lub umiar:

kowane wiatry z. południo wschodu.

u APTEK:
Dziś w nocy  dyturują następujące

apteki:
i — ul. Wileńska Nr. 23 (telel

sa Z Chomiczewskiego — ży w.

Pohułanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza

1 Maciejewicza — Wielka Nr. 29 1

Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

raz wszystkie DR przedmieściach, prócz

znipiszek.
:

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.

-- Roraty Bractwa św. Michała

* odbędą się w niedzielę 23 grudnia w

kościele Świętego Miichaża Archa-

nioła o $. 7 poczem nastąpiwpisanie

członków i wpisanie nowych kandy-

datów do Bractwa.
Porządek nabożeństwa w kośc.

św. Michała na Boże Narodzenie:

‹ 24 grudnia o į 24 Msza Anielska,

25 grudnia o $. 7 Misza Pasterska,

10 godz. 10 m. 30 Suma.
Od 25 grudnia do i stycznia

włącznie codziennie o 8. 6 m. 30

wieczorem nabożeństwo do Dziecią-

tka Jezus.
OSOBISTE.

— J.E. ks. Biskup Kazimierz

Michalkiewicz ciężko zachorował,

lecz dzięki troskliwej opiece dr.

Odyńca, prof. Orłowskiego orazprof.

Michejdy niebezpieczeństwo narazie

mimęło,
—w celu uczczenia imienin

swego pracodawcy, p. Adama Za

wadzkiego, personel księgarni na

ręce ks Lachowicza, złożył 30 zł. na

rzecz „Ochronki dziennej* przy ul

Połockiej 3.
Jutro o godz. 8 rano w kościele

Bernardyńskim, przy ołtarzu św. Jó

zefa (za wielkim ołtarzem), na in

tencję solenizanta będzie odprawio

na Msza Św., naktórą zoprasza się

osoby życzliwe i przviazne.

SFRAWY AD. CYJNE

— Wojewoda Wileński p. wi

Jaszczołt w dn. 21 grudnia r. b. w.

jechał w sprawach służbowych
Warszawy.
— Zmiany w policji.  Botych

zasowy kierownik Wydziału Sied

czego w Głębokiem podkomisarz

Majerski zostaje z dniem 2 stycznia

przeniesiony do warszawskiego Чсге

du Sled. Na jego miejsce przybędzie 2

Wilna aspirant P. P. Czesław Bau-

i

KRONIKA
Poczta w święta.

Dnia 26 urzędy i agencje pocztowe

pełnią normalną służbę zewnętrzną

od godz. 9-ej do godz. 11-2,, oraz je-

den raz doręczą przesyłki pocztów:

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|
— wilja kowieńska. Dnia 22 go

b m. © godz. 20 w lokalu przy ul.
Jagiellońskiej 3 m. 3 staraniem

Axad. koła kownian i Związku Pola

ków z Litwy odbędzie się tradycyj
na wilja kowieńska.
— Kursy przysposobienia rol

niczego. R<ferat rolny Katolickie:
go Stowarzyszenia Miodzieży przy-

stąpił do sporządzenia listy uczestni

ków kursu przysposobienia rolnicze

go, które się odbędą w .styczniu

przysziego roku.
Kursy te są organizowane w ce

lu przygotowania młodziezy teory-

tyczaie ao prac praatycznych w po-

lu, aby mogia wziąć udział w kon-

kursach pizysposoDienia rolniczego.
SPRAWY SZKO.

— Młodzież wyjeżdża na terje

świąteczne. Wobec ukończenia za:

jęć szkolaych w aniu wczorajszym

odesziy pieiwsze pociągi zapeinione

miodzieżą szkolną, ktora udaje się

aa Święta do rodzia i krewnych.

Dia młodziezy szkolaej były rezer-

woywane specjaiae wagony, a to w

myśi zarządzenia wiadz kolejowych.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulaska. — Dziś

| o godz. 6 wiecz. po raz drugi lekke komedja

wiedeńska w 3-ch aktach W. Lichtenberga

p. t. „Mecz małżeński, która na wczoraj-

szej premierze cieszyła się dużem powo-

Czeniem. W sztuce tej autor w iormie lek-

kiej i dowcipnej przedstawia perypełje no-

woczesnzgo małżeństwa, wystawionego na

niebezpieczną próbę stałości. W roli głów-

nej St. Mazarekówna Reżyserja W. Ścibo-

ra. Dekoracje W. Makojnika.

Jutro o godz. 8 w. „Mecz małżeński".

Jutrzejsza  popołudniówka. Jutro

o godz. 4 odegrana zostanie na przedsta-

wieniu  popołudniowem głośna komedja

współczesna W. Katajewa р. ! „Kwiecista

droga”, w wykonaniu doskonale zgranego

sespołu, z St. Mazarekówną i M. Węgrzy-

nem w rolach głównych. Ceny zniżone.

— Teatr muzyczny „Lutnia. „Zemsta

Nietoperza”. Dziś po raz 3-ci piękny i ogól-

nie tubiany utwór muzyczny |. Straussa

„Zemsta  Nietoperza, obfitująca w prze-

śliczne mielodje, Zniżki ważne.

— Jutrzejsza popoładniówka w „Lutni”*

jutro o g. 4 pp. ukaże się po cenach pro-

pagandowych melodyjna op. Granchstaed-

sena „Oriow“ 2 J..Kuiczycką i K.Dembow-

skim w rolach głównych. Będzie to 41-sze

przedstawienie tej rekordowej operetki.

Zza kotar studjo.
Audycje wileńskie.

Wśród audycyj, które wykonane będą

 

 
— Znaczne zmniejszenie zasił

ków dia bezrobotnych prac. umy

słowych. Ostatnio zasiłki dla bez-

robotnych pracowników umysłowych

uległy zmniejszeniu. Samotni bez-

robotni, otrzymujący zasiłki od

najwyższej sumy ubezpieczeniowej

t. j. zł. 729, pobierają 152 zł. 60 gr.

Zasiłki wszystkim inaym bezrobot-

nym zmniejszone zostały o 10 proc.

w porównaniu z poprzedaio wypła-

caną normą.
SPRAWY SANITARNE.

— Obustronna Kontrola mięsa

Zarząd miejski m. Wilna wprowadzi

zaostrzoną kontrolę mięsa przywożo

nego do Wilna. Specjalni kontrole-

rzy będą kontrolowali mięsoiostem

plowywali je specjalnemi pieczęcia-

mi, celem odróżnienia od mięsa bi-

tego w Wilnie.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— W sprawie uproszczonych

ksiąg handiowych. Ministerstwo

skarpu zatwiedziło, opracowany

przez izbę Przem. Handl. w Wilnie
nowy wzór uproszczonej księgowoś-

ci opartej na zasadzie podwójnego

systemu księgowości (metoda tabe-
laryczna t. zw. „amerykanka*), jako

systemu ścisłego pos względem ra-

chunkowym. <iągu bieżącago
miesiąca wydana zostanie w opraco-

waniu p» Z» iwaszkiewicza broszura,

zawierojąca praktyczne wskazówki i
objaśnieniadla prowadzących upro-

szczone księgi handlowe według no-

wegoWIO RA WY WOJSKOWE

1914. Referat wojskowy Zarządu

miasta zamierza w początkach sty

cznia wyłożyć na przeciąg dwóch
tygodni spisy poborowych rocznika

14-до, celem przejrzenia ich

przez osoby zainteresowane. ra-

zie opuszczenia kogoś musi

skowego dla usunięcia zaszłej po
myłki.

bony jałmużnicze 

! rądycyj historycznych Polesia

— Lista poborowych rocznika |

on
wnieść reklamację do wydziału woj-

 

Rozpowszechniajcie'
„Caritasu"

wykonaniu dwuch wybitnych solistek,

Radjo zajęło się losem naszych ośrodków

prowincjonalnych. Tym razem będzie to

'elacja o Głębokiem, ujęta w formę felje-

waw p. Wandę Dobaczewską (godz.

Wreszcie audycją lokalną będzie słu-

chowisko muzyczno-literackie p. t. „Opo-

wieść zimowa”, opracowane przez J. Le-
chowiczównę i J. Kleszewskiego.  Usły-
szymy je o godz. 23.05.

W polskich zaściankach.
„ Polesie, o którem coprawda mówi się

wiele, o którem piszą głośni pisarze, jak o

pewnego aju sensacji, właściwie pozo-
stało do dzisiaj, po staremu, prawie nie-
znane, podróż po nim będzie nową
niespodzianką, bezmała podróżą w niezna-
ne. Osobliwą już i niewyczerpaną kopalnią

są wsie

szlachty zaściankowej, do czego nawiąże
w swym odczycie p. t. „W poleskich za-
šeiankach“ p. Roman Horoszkiewicz 0
godz. 1300 w przerwie Poranku Symfo-
nicznego w dniu 23 grudnia, t. į. w nie-
dzielę.

Pieśni kaszubskie.
W. niedzielę, dnia 23 grudnia o godz.

1.00 rozgłośnia poznańska na fali ogólno*
polskiej nadawać będzie niezwykle cieka-
wą audycję muzyczną. Mianowicie
zymy przez mikrofon pieśni ludu kaszub-
skiego, którego cryginalna kultura budzi
coraz większe zainteresowanie. Koncert
poprzedzi odczytem znakomity muzykolog,
prof, Uniw. Pozn, dr. Łucjan Kamieński,
poczem szereg pieśni w transkrypcji prof.
Kamieńskiego odśpiewa znakomita  śpie-
waczka poznańska p. Linda Kamieńska.

|

Jedną z palących kwestyj w

dziedzinie kształcenia młodzieży

naszej są szkoły zawodów”. Dotych-

czas w tej gałęzi zrobiono bardzo

' mało. Szkoły zawodowe są w sta-

djum ciągłego przekształcania,

Jeżeli chodzi o szkoły  zawodo-

ме Фа dziewcząt — chodzumy po-

omacku i dotychczas nie mamy wy-

robionego typu szkofy, ktory dać

by mógł dziewczynie fach do ręki, a

co za item idzie i pewny niezależny

byt.
Trudno jest zrobić lachowca w

okresie trzech lat nauki fachów w

połączeniu z dosyć obszernym pro-

$ramem ogólno-kształcących przed-

miotów, i dlatego absolwentki

szkł zawodowych nie mogą dorėw-!

nać terminatorkom, które cały czas!

poświęcają pracy tachowej,stykając |

się z istotnemi wymogami życia. |

Absolwentka szkoły, gdy się ze-;

iknie z tą rzeczywistoscią, nie

wciągnięta do tej pracy codziennego

szarego życia, nie może podołać za-

daniu i stąd społeczeństwo nie ma

z tych pracownic pożytku w peł-

mem znaczeniu tego słowa. A co

gorsze, że i same ebsolweniki szkół,

„Codz. Gaz. Handl." donosi, że

w chwili obecnej w Min. S u

przygotowuje się nowy projekt u-

stawy o podatku gruntowym, stano-

wiący kompilację projekt: ustawy z

1933 r. i projektu rozpo ia

Prezydenta R. P. z okresu lata r.b.

W. ten. sposób projekt ustawy zawie-

ra naogół przepisy fuż uzgodnione w

r. ub. zarówno z zainteresowanemi

ministerstwami, jak i organizacjami

rolniczemi. Wyjątek stanowi sprawa

wysokości projektowanego podatku,

co do której minister Roiniotwa i

R. R. zgodnie z opinią viganizacji

rolniczych w swoim czasie propono-

wał określenie kontyngentu zamiast

określenia mini

nych stawek. Jak wiadomo, nowe

zasady podatku gruntowego pro-

jektują oparcie stawki podatku na

klasyfikacji gruntów z uwzślędnie-

niem warunków ekonomicznych,

drogą podziału Państwa na okręgi

ckonomiczne, rolne i leśne. Rezul-

taty klasyfikacji i podziału na okrę-

Dadaliowy pociag Świąteczny
do Warszawy.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-
stwowych w Wilnie podaje do wia-

domości, że dziś 22 b. m. i jutro

23 b. m. oraz 26 b. m. z Wilna ode
jeżdża dodatkowy pociąg Nr. 7716.
Odjazd pociągu z Wilna nastąpi o
godz. 21,95, przybycie do Warsza-
wy o 7,05. W dniach tych taki sam

pociąg pod Nr. 7715 oajedzie z War-
szawy o godz. 21,50 i przybędzie do

Wilna o g. 6,20.
z WO R

soły obrazek słuchowiskowy niedzielny o

Projekt ten został zrealizowany. Dnia 23

grudnia, w przeddzień wigilii BożegoNaro-

dzenia, rodacy nasi w Nicmezech, we Fran-

cji i innych krajach usłyszą ze Lwowa o

godz. 21.00 „Wesołą falę”, która przynie-

s'e im słowa pozdrowienia z Ojczyzny.

polskie Radjo Wiino
Sobota, dnia 22 grudnia.

6.45 Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Ma

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 740 Progr. dzienny. 7.50 Konc. rekl.

1.55 Giełda roin. 11.57 Czas. 12.00 Hejnał.

1203 Wiad. meteor. 1210 Muzyka lekka

13.00 Dzien. poł. 15.30 W;ad. eksport. 15.35

Lodz. odc. pow. 15.45 Najnowsze nagrania

(łyty). 16.30 Stuchowisko dla dzieci. 17.00

Pieśni japońskie. 17.20 Utwory tortepiano-

we. 17.50 „frochę piękna — czyli stół i

okno”, 18.04 Przegląd prasy roln., kraj. i

zagran. 18.15 Koncert kameralny. 18.45 Re-

gortaż z Sowietów. 19.00 Koncert życzeń

;płyty). 19.20 „Głębokie”" odczyt. 19.30 d. c.

koncertu życzeń (płyty). 19.45 Progr, na

niedzielę. 1950 Wiad. sport. 19.56 Wilwiad.

sport. 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

zurzycznej. 22.35 Muzyka taneczna. 23,00

Wiad. meteor. 23.05 „Opowieść zimowa” —

audycja liter - muzyczna. 23.45Muzyka ta-

neczna(płyty).. 24.00 Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 23 grudnia.
9.00—9.50: Czas. Pieśń. Muzyka. Gi-

mnastyka, Muzyka. Dzien. por. Muzyka. 
i Teatr Wyobražni — „Kriton“.
rzecia część trylogji platonskiej p. t.

„Tragedja Sokratesa”, w której piton
przedstawia Sokratesa jako wzór głębokiej
etyki i moralnego bartu z drugiej strony
zaś jako świetnego djalektyka i ironistę w
rąuczaniu prawdy o naturze ludzkiej, nosi
sazwę „Kriton”. Akcja rozgrywa się w
więzieniu, gdzie Sokrates prowadzi rozmo-
wę z Kritonem, doradzającym mistrzowi

, ucieczkę, jednakże filozof nie chce się do
tego przychylić, ceniąć sobie nadewszystko
moralność i uczciwość i nie chce się nawet
przed swymi okrutnymi i niesprawiedliwy-
mi sędziami splamić uchylaniem się przed
karą przez nich wymierzoną. Djalog Pla-
tona, „który w całej swej okazałości i pi:-
oh wydała sę przy głośnem czyta-
piu, znajdzie w radjo niebylejakiego od-
twórcę — bo Stefana ze który =
występował w poprzednich spektaklach.
Słuchowisko, stojące na najwyższym po-
ziomie, nie utrudni słuchaczom zrozumienia
Platona, a raczej przybliży ich do wiel-

   pełnie odrębnym charakterze, będzie

kiego filozofa, czego świadectwem były
sukcesy premjery „trylogji” platońskiej w
sezonie ubiegłym. Teatr Wyobraźni nadaje
„Kritona” w dniu 23 grudnia o godz. 19.00.

Drugiem słuchowiskiem, jednakże o zu*

Chwilka pań domu. 10.00: Nabożeństw .

11,40: Muzyka religijna (płyty). 11.57: Czas.

12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:

* „Porady dla rolników na zimę”. 12:15: Po-

ranek muzyczny z Filharmoaji. 13.00: „W

"p leskich zaściankach”.

ranku muz. 14.00: Godzina życzeń (płyty).

115,00: Pogad. rolnicza. 15.15: Audycja dla
wszystkich. 15.45: „Uporządkowanie dłu-

gów drobnych gospodarstw rolnych". 16.00:

Recytacje ‚ 16.20: 'Recital skrzypco-

wy. 16,45: Choinka dla biednych dzieci.
«tganizowanz przez Polskie Radjo. Transm.
z Sali Miejskiej. 17.00: Pieśni ludu ka-

szubskiego. 17.30: Koncert (płyty). 17.50:
„Życie zaczyna się po czterdziestce” —
cdczyt. 18.60: Koncert muzyki popularnej.
18,45: „Młodzież galicyjska w dobie po-
wstaniowej” — odczyt. 19.00: Słuchowisko
19.50: „Dzień za szybą” -— felj. 20.00: Kon-

sert popularny. 20.45: Dzien. wiecz, 20.55:

„Jak „pracujemy w Polsce?" 21.00: Na we-

sołej lwowskiej fali. 21.30: Wiad, sport.

ze wszystk. rozgł. P. R. 21,45: Skrzynka

pocztowa Nr. 344. 22.00: „Michał Anioł,

a ryby, grzyby i wędliny” — felj. 22.15:

„Zajęcie dla przyjaciół” — obrazek

chowiskowy. 22.30: Muzyka taneczna.

23.00: Wiad. meteor. 23.05—23,30; Muzy-

ka taneczna. 

Reforma podatku gruntowego.

imalnych i maksymal-| rzystni

gi, oczywiście zgóry nie mogą być

i

13.15: D. c. po-|.

—_DZIEKNIK MICŁABKI

Szkoły zawodowe.
czują się na siłąch, uciekają od

fachu, którego się uczyły w szkole

— wolą szukać posad podrzędnych

urzędniczek, zamiast stwo! zyć swój

własny warsztat y i mieć nieza-

leżny byt. A szkoda, gdyż racjonal-

nie postawione szkoły zawodowe

mogłyby dużo

nie

dać społeczeństwu,

ponieważ kobiety nasze mają wiele

poczucia artystycznego : smaku,

czego dowodem był Bazar Gwiazd-

kowy w Szkole Zawodowej Stow.

Służba Obywatelska.

Były tam drobne rzeczy, jak

kołnierzyki, poduszki, torebki, sza-

liki, ale wykonane tak dokładnie;

pomysły wprost artystyczae, aczkol-

wiek skromne zarazem, ze z żalem

myślało się, dlaczego nie zapocząt-

kowano tego na szerszą skalę dla

większego zainteresowania społe-

czeństwa i przekonnia absoiwentek,

że fach to gotowy pieniądz. Szcze-

śólną uwagę zwracały kwiaty ze

skóry — takich wyrobów nie po-

wstydziłby się i Paryż. Cieszył się

równiez powodzeniem dział sztuki

kulinarnej uczenic szkół powszech-

nych
Wiktorja Broniewiczowa.

znane, próba określenia przed doko-

naniem wspomnianych prac klasyfi-

kacyjnych i podziału na okręgi €ko-

nomiczne mogłaby prowadzić do zu-

rełnie nieoczekiwanych rezultatów

tego globalnego obciążenia rolni-

ctwa z tytułu podatku giuntowego.

Wychodząc z założenia, żereforma

ma na celu, przynajmniej narazie,

prawidiową repartycję podatku a

nie 1 pne obciążenia, postu-

lat Min. Rolnictwa wydawałby się

całkowicie słuszny. Należy nadto

nadmienić, że skontyngentowanie

u grumtowego elinunowałoby

z prac klasyfikacyjnych moment fi-

skalny, który może bardzo nieko-

je odbić się na równomierno-

ści zaklasyfikowania. Projekt nowej

ustawy podatki gruntowego będzie

przedmiotem uzgodnień w ciągu naj-

bliższych tygodni a następnie wnie-
siony zostanie do Seżmu.

List do redakcji.
Fałszywe wiadomości o 0. @.

Franciszkanach.

W dziennikach poza-wileńskich,
jak „Kurjer Poranny”. w Warszawie,

„Ilustrowany Kurjer Codzienny” w
Krakowie, ukazały się fałszywe wia:

domości o kradzieży i o oszustwie

na tle majątkowem w klasztorze

Zakonu ©. Franciszkanów w
Wilole.
* Niniejszem powiadamiamy, iż o-

soby, które zawiniły, niejaki Ignacy
Zacharzewski i Franciszek Maciażka,

nie należą wcale do Zakonu O. O.

Franciszkanów nietylo w Wilnie, ale

iw caiej Polsce. Osoby te są nam

nieznane i kradzież ta i oszustwo

niema nic wspólnego z naszym Za-
konem.

|żarnię,

<AWIĘ

Pod zarzutem ro

P A.T. nadsyła nam komunikat

treści następującej:
3

Od pewnego czasu na terenie

Wilna pojawiły się ulotki : odezwy

o treści przestępczej, wydawanenie-

legalnie przy pomocy powielacza.

Policja miała trudności przy wykry-

iu przestępcy i dopiero wczoraj w

nocy fabrykant nielegalnycii odezw

został zdemaskowany. W dniu 20

b. m. do komendy P. P. pizybyl ja-

kis nieznany osobnik, który dorę-,

czył woźnemu kopertę zaudresoWa“ |

nę na imię komendanta. M koper-

cie było kilka melegalnycii odezw

oraz kartka ze wskazówką, że Oce”

«wy te fabrykuje Tadeusz Gonie-

wicz, przywódca b. Obozu Narodo-

weruPodlufą rewol

mieszkania sędziego sądu
p. Šmiekaiowa Alekse-

11) właman sięzło-

żęli pakować rze”

Do
okręgowego,
go (Kalwaryjska
dzieje, którzy poc

<zy i cenniejsze przedmioty.

trakcie „gospodarki” złodziei

mieszkania wszedł pasierb $ospoce

za, Henryk Krajewski, stery, wi-

dząc włamywaczy, wydobył rewol-

węr i steroryzowai złodziei, zmusza”

jąc ich do podniesienia rąk. . tej

do

KRONIKAPOLICY
JNA.

._ Kradzieże na Antokolu.

nocy z 20 na 21 bm. dokonano NA

Antokosu dwóch dużych kradzieży

; włamaniem.
3

Na ul. Kancnicznej w zakłądzie

św. Antoniego złodzieje okradli spr

zabierając

dzone na Święta.

nych rzeczy znaleziono nad r

Tejze nocy miewykry

sprawcy _ obrabowali ‹

sklep kolonialny Jana Biawdziewi-

cza na Antokolu Nr. 2. Złodzieje

ali zamki, stopili specjalne”

mi narzędziami okucia żelazne |

przedostali się w ten sposób do

sklepu. Gdy rano właściciel przy”

był do sklepu, zastał pustki. Straty

wynoszą około 5 tys. zł.

Zatrzymano kilka podej

Q te kradzieże osób. Aga

— Za iałszywemi kwitami ust.

łował podjąć towar na rzeźni miej-

skiej. £. Charkin, kierownik oddzia”

łu kiszkarni rzeźni miejsk.ej, powi”

domił policję, że niejaki Nowik u81-

Część zrabowa”

zeką.

ci narazie

doszczętnie

rzanych

kiwany jest przez policję Tymcza- 
Wspolny język dla

Prasakowieńska donosi, że w

związku z nowym sojuszempolitycz-

nym Łotwy, Litwy i Estonji nastę-

puje również kulturalne zbliżenie

tych państw. Na przeszkodzie stoją

iednak trudności językowe.
Na zebraniu un$i bałtyckiej przy-

były do Rygi prof. Paksztaswygło-

sił odczyt o międzynarodowym  ję-

zyku państw bałtyckich. Mówca

wskazał, iż kraje bałtyckie posługu-

ją się aż 7 językami i coraz mniej

jest ludzi, mogących porozumieć

cię wspólnym językiem. To też

problem znalezienia wspólnego  ję-

zyka staje się pilnym.
Kraje bałtyckie, by nie ulec zbyt

silnym wpływom obcym. i zachować

swą niezależność kujturalną, powin-

Iny przy wyboze wspólnego języka

pominąć języki sąsiadujących wiel
kich mocarstw oraz swych  mniej-

szości narodowych. Jednak język

obrany inien mieć wielkie war-

„tości kulturalne. Zdaniem pielegen-

| ia, tym wszystkim warunkom odpo-

| wiadają języki: angielski, francuski,

łacina ' esperanto. 5

Angielski jako y język
obcy w szkołach został już wprowa”

dzony w Łotwie i Estonji, należało-

by więc to uczynić w Litwie,
„ Następnie iektor uniwersytetu

ryskiego prof. Auszkaps wygłosił

odczyt o współpracy państw bałtyc-
kich w dziedzinie naukowej. Zda-

niem prelegenta, wskazanemby było
nie rozwijać równolegle w trzech
geewa wszystkich gałęzi nauki.

p. wystarczyłaby jedna politechni-

ka dla 3 państw bałtyckich, a oile-

RÓŻNE DAWANO DOTYCHCZAS

PREZENTY GWIAZDKOWE. Ка-

dzimy w tym roku dla odmiany po-

darować na świazdkę prenumeratę
ciekawego dziennika lub czasopisma.

 
)

 

,
*

państw bałtyckich.
byta nastręczyło wielkietrudnoś

ci

ze względów językowych, to w każ-

dym razie instytuty badań nauko-

wych powinny być wspoine» w

swych pracach używać wspólnego

 
języka.

|

Charakterystyczny jest „postulat,

prof. Paksztasa wykluczenia Języ-

ków sąsiadujących mocarstw, Co w

praktyce sprowadza się przede-

wszystkiem do wykluczenia języka!

polskiego.

 

Nowe wynalaz
Nieustający nigdy w pracy Edison euro

pejski markiz Marconi, obiecuje »a przyszły

rok wykończenie trzech wynalazków, które

odegrają dużą rolę w zyciu  spolecznem.

Pierwszym z niej zaawansowanym, jest po”

łączenie telefonu z telewizorem Z chwilą

gdy połączenie między obu numerami jest

dokonane, na maiowej szybce ukazuje się

twarz osoby, stojącej przy aparacie. Wyna-

lazek ten udoskonala Marconi w tymcelu,

aby koszty aparatury zmniejszyćwydatnie,

tak mocno, iżby telewizor telefoniczny stał

się dostępny dla wszystkich.

Drugi wynalazek polega na nowym Sy”|

stemie przenoszenia obrazów i zdjęć žilmo-

wych na dystans. Istnieje już jeden taki a-

parat w Londynie, ale jest to system b.

skomplikowany i kosztowny. Marconi twier

dzi, że jego system telewizji filmowej będzie

łatwy i tańszy, tak, iż w przyczłosci widz,

siedzący w kinie w Paryżu, będzie mógł np.

oglądać na ekranie to, co się w cznej chwili

dzieje w Tokio, Chicago czy Wisdywostoku,

Zbiór pszenicy
w Ameryce

RZYM. (Pat) Według danych

międzynarodowego instytutu rolni-

Zjeda. jest ostatecznie oceniany na

135.000.000 9, a wiec jest on o 6

этос. mniejszy w porównaniu z bar-

dzo słabym już zbiorem zesziorocz-

nym i o 40 proc. mniejszy w po-

równaniu z przeciętną za ostatnie 5 lat,

Z PRAWDZIW
_ £DOBRY

 

zapasy zgroma”|pa

| pierwszej pom
—

ctwa zbiór pszenicy w Stanach DRUKARN 1

ELiHAUSLi
YCH-NAJTAŃSZE
NAJLEPSZE *

zpowszechniania

mielegalnych ulotek.
wo - Radykalnego, organ

wiązanej przed kiiku miesiącami

przeż władze, jako zagrażającejbez-

pieczenstwu, porządkowi 1 spokojo-

wi publicznemu. Po spra ju

otrzymanej wiadomości, policja do-

konała w nocy rewizji w mieszkaniu

Goniewiczą. W! wyniku rewizji zna”.

leziono dużą ilość rozmaitych dru-

ków, zawierających cechy prze-

stępstwa, przewidziane w ant. 127,
154, 170 i m. K.K. Niektore z tych
druków były już konfiskowaneprzez
Starostwo Grodzkie. W związku z

ujawnieniem tych druków, Tadeusz

Goniewicz został zatrzymany i prze-

kazany. władzom  prokuratorskim,

które wdrożyły dochodzenie.

przetrzymał złodziei

izatji roz-

pół godziny.
pozycji Krajewski przetrzymał wła”

mywaczy około pół godziny, zansm

nie przybył p. $miekałow, który za”

wezwał policję.

Przybyła policja rozpoznała zna”

nych złodziei, członków bandyBia-

łostockiego, odsiadującego kary dłu-

goletniego więzienia na Luxiszkach

L. Gurwicza (Lidzki 11) i L. Jambro
(Kozia 4). Skierowano ich do aresz”

pewnemu kupcowi odsprzedać, fał-
W szywe kwity na podjęcie większego

transportu kiszek.

— Rabuś na rowerze napadł na
bezbronną kobietę. Na przechodzą”
cą przez Górę Boufałłową J. Abra-

mowiczową (Sierakowskiego 24) na-
dł na rowerze jakiś osobnik,|

ty obalił kobietę, a następnie wy”

rwał jej z rąk torebkę z zawartością

kilkunastu zł, i książeczką P
na znaczniejszą sumę, a następnie

— Przedświąteczna obława na rynkach
wileńskich. W dnju wczorajszym policja

przeprowadziła obławę na
skich, podczas której zatrzymano około

15 złodziei i oszustów, żerujących w

sprzedawców i kupujących- Aresztowanych

skierowano do dyspozycji władzśledczych.
Okra, e mi Z mieszka-

uią Gościelewicza Ksawerego (Raduńska

66), podczas nieobecności domowników,

vieznani sprawcy skradli ma-zynę ręczną

a firmy „Singer“ „0 :

ieliznę, wartości ogólnej BD
ystematyczne okrad akara

Baranowski Adam (Subocz 93) zameldowa

w policji, iż w ciągu ostatnich 2 miesięcy

zauważył systematyczną kradzież mąki

pszennej i żytniej, wartości 1200 zł. z jego

rzed mikrofonem wileńskim w sobotę,| , Zaj L śaGiół”
- la ? + . ы

ои SĄDY wyróżniająsię zaczeżonie dwie, które bę- Wesoia215 tai RZER. szyźnie”. Ubolewamy nad tem, iż takie|iował pobrać na podstawie sa az „Dochodzenie . pe ka” Piotr

ĄDY. dą transmitowane z Wilna przez wszystkie W sierpniu bież. roku bawiła we Lwo-| wiadomości dochodzą do gazet, bez| wanych kwitów większy transport Graala "10 doba Sozeł (Żelazna

— Ferje sądowe. Prezyaj «m| tacje. Pierwsza — to koncert kameralny| wię wycieczka Zjazdu Polaków z Zagra-| Ul rzedniego, a przedewszystkiem|kiszek wi rzowych. Nowik poszu” J. i oJankuii ano,

du Apela Wilni w
2 т ” 5 A p g y ° ep. Chatka 6), których zaaresztowa!

x asza EI 5 dm o, Wandy H. Ledóchowskiej (skrzypce) i Ą io Rozóloda.jc c, > psi dokładnego zbadania istoty rzeczy,
skradzionej mąki odnaleziono * WTÓRE

# °|Ё°1Б":У ,?1 si mo W W  Cecylji Krewer (fortepian), W programie O kał im AŽzikkośócii (-) 0. Gerard Domka, |sem na ul. Wielkiej wczoaj zatrzy”| poszkodowanemu. ‚ Las na ulicy.

AD o — po dż ь ten ciekawy, choć rzadko grywany utwėr Zyg“|(:lonkami Iwowskiego zespołu radjowego gwardjan klasztoru wiieńskie-|mano jego spólnika Jana Kowalew: Sszyul ski nieznani spraw-

sposób w sądach wileńskich w cza a Štojowskiego, Sonata G-dur (g0dz.| 'vyrazili uznanie dla nadawanych przez skiego O. O. Franciszkanów. skiego (Bukowa 34), który usiłował| „| Ropy Ławierającą różne

sie świąt nastąpią małe ferje, które| '8.15). . ; л Lwów wesołych audycyj i wystąpili z pro- ' : : Inej wartošci około
P

artykuł ogólnej

potrwają od 22 do 27 b.m (Druga audycja wchodzi do cykłu|jektem poświęcenia jednej z „WesolychTŽ(BRLTIiES A L 200 0.7 Mobodzenie ustalił, że skrzynia

в ZMIASTA. | „Miasta i miasteczka”, w ktorym Polskie| jal* Polakom, rozsianym po całej Europie.
należy do furmana Naczana pacjen

1 wię:Sołomianka, pow.mieszkańca wsi = й
radzio RP. WOZU.

ciańskiego, któremu 5

3 ‚Ар
— Samobójstwo mieszkańca Ostrowia.

Na AMO I usiłował popełnić samo-
Na ul, Kolejowej ustowa Tak octowej

5 lat 32, aa:

tv
ogotowie Ratunko-

we aid |. Świerczewskiego „do szpitała

w. Jakóba w stanie niezagrażającym Życiu.

— Trzy zaczadziały w łazience.

W łazience przy, ul. Bagatela 20 podczas

xąpieli zaczadzialy siostry Adolfina iSte-

fanja Kiewliczówny oraz. Janina Szymaniuk,

zam. przy. Wodociągowej 26. Wezwane Po-

gotowie Ratunkowe udzieliło niewiastom

9 ocy lekarskiej.

ki Marconiego.
Pozatem obrazy wyświetlane, dajmy na to,

w kinie londyńskiem, będą mogły być prze-

noszone 1 wyświetlane jednocześnie na ekra |

nie kina paryskiego czy warszewskiego.

Trzeci zaś wynalazek dotyczy dziedzi-

ny medycyny i może mieć doniosłe znacze* |

ach wileń-

oraz ubranie i

K. O.

nie dla całego szeregu chorób. Marconiemu 5

udało się przy użyciu ultrakrótkich fal prze

nosić na dystans zdjęcia rentgenowskie. Tak |

więc np. chory na płuca, znajłujący się w

sanatorjum londyńskiem, nie będzie musiał

udawać się np. do Wiednia, do specjalisty,

Kilku minut na ekranie kliniki wiedeńskiej.

Tyle obiecuje Marconi na rok 1935,

a
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Z KRAJU. |
Lekarze grodzieńscy i Ubezpieczalnia

Społeczna.
zglosili się również wszyscy dotych-

czasowi lekarze Ubezpieczalni Spo-
GRODNO Pat. W dniu wczoraj-

szym skończył się termin składania
ofert na stanowiska lekarzy w Ubez-|łecznej w Grodnie,

du zatargu porzucili pracę w listo-
padzie r. b.

pieczalni Społecznej. Poza wieloma
ofertami z całego terenu Polski

Porzucenie w lesie chorej umysłowo.
SŁONIM Pat. W dniu 18 b. m.

wieczorem w lesie około osady
Krzywa, gm. żyrowickiej, znaleziono
umysłowo chorą Wierę Naliwko,

WEZ TY. WY

którzy z powo-

rem- Nieszczęśliwą ptzekazano pod
opiekę Zerządowi Gminy żyrowiec-
kiej. Zachodzi przypuszczenie, że
Naliwko przywiezioną została do

sciedonaasnaiai

4 Zdrowia". ‘ і

m

RUCH WYDAWNICZY. |
„Jak się zaraża dziecko żźruźlicą,

Dr. J. Bogdanowicz, mies. „Dła;

1

W. obecnych warunkach, przy
zgęszczeniu ludności, ułatwionych :

wość zetknięcia się przez dziecko
z gruźlicą jest tak duża, że prawie

każde dziecko jest zarażone, Zara-

żenie niekoniecznie prowadzi do
choroby gruź!licznej, ktora może,

iecz nie musi rozwinąć się po zara-
żeniu.

Jakie są warunki, sprzyjające

wytworzeniu się choroby żruźliczej?

Okresem takim jest przede-

wszystkiem wiek niemowlęcy, po-

tem wszystkie oxresy wyczerpania

DZIENNIK MILENSK!

Litwinow jako przemytnik broni.
wzbudził szanych kilkuW Rosji ukazały się obecais pamiętni-

ki sowieckiego ministra spraw DĄ

nych Maksyma  Litwinowa, w których

rewolucyjnej. !

W. styczniu 1906 r. petersourska rada|

/iobotników i żołnierzy została rozwiązana,!

powstanie w Moskwie zśniecionz, a prasa|

socjalistyczna

stwierdziwszy, że rewolucja się nie udała,|
postanowili partję zlikwidować,  jednako-

woż Lenin postanowił walkę prowadzić:

dalej. Robotnicy kaukascy przygotowali| po kolei odwiedził porty w Hoiandji, Belgii,|

się do zbrojnego powstania i żądali dostar-; Włoszech, Francji i Austrji, wszędzie roz-
czenia im broni.

egent belgijskich fabryk i nie
żadnego podejrzenia. Razu pewnego prze-

Q:o dyrektor

šrodkach komunikacyjnych możli- ; autor opisuje swoje próby przemycania iabryki w Karlsruhe, gdzie autor panai

. broni do Rosji przed wojną dla organizacji: ków zamówił karabiny 1 naboje, doniósł
mu, że przybyła tam rządowa komisja ro-

<yjska i zaproponowała mu, że go przed»

ozczęśliwym

żył jednak ciężkie chwile.

stawi członkom tej komisji.

zbiegiem okoliczności rosyjscy oficerowie

zawieszona. Mieńszewicy | pie pozuali Litwinowa i nawet mu po-

mogli w odbiorze naboi.
Duże trudności nastręczai

broni drogą carską do Rosji.

transport

Litwinow

mawiał z przywódcami socjalistycznymi,

członków rządu  bułgar-
skiego.

_ Tak się więc zakończyła fiaskiem dru-

ga i ostatnia próba przemycaaia broni dla

rosyjskich rewolucjonistów.

| Wystawa w Poznaniu.
| Prasa poznańska donosi, że w
tsobotę odbędzie się z inicjatywy
| prezydjum poznańskiej Izby Przemy
\ słowo-Handlowej zebranie, któremu
(przedstawiony będzie projekt urzą-
dzenia światowej wystawy w Pozna-
niu w r. 1943, albo r. 1944.

Poznań, mający za sobą chlubne

 

oTSS liwk > ©) ai zdr WSOGcho łaj organizmu dziecięcego po przeby- W tym czasie autor pamiętników| ale natrafił na trudności. Wszędzie zwra- | DEsda wikt DR:

ы зкеі. ż ldei * t kafta- łowej Naliwko nie może dać ża-|tych długotrwałych _ chorobach|mieszkał w Peiersburgu na podstawie|cano mu uwagę, że akcja jego nmatrafi na RE Wobec: istni z si
e A T : sz- | sfałszowanego paszportu i oficjałnie figu-| nieprzezwyciężalne przeszkody. Wkońcu! P 4. son I
nem, nogi zaš miala związane sznu

 Marce klusownikėw.
W dniu 20 b. m. nad ranem

dnych wyjaśnień.

1 nędzarza—piljonuten.
W. Moszczenicy, powiatu gożlickiego—

(zwłaszcza odrze, kokluszuj, wresz-
cie okres dojrzewania.

Ponadto mie jest obojętne, czy do
organizmu raz czy dwa dostały się
zarazki gruźlicze w małej ilości, czy
ież organizm jest zarażany uporczy-  

rował jako kierownik administracji czaso- i

pisma „Nasza Žižū“, którego naczelnym

redaktorem był Maksym Gorkij. Po pew-
nym czasie tajna policja rosyjska wpadła|
na trop Litwinows, wobec czego musiał;

uciekać i zwrócił się równocześnie do ko-

 

udało się przy pomocy rewolucjonistów ma-

cedońskich uzyskać zezwolenie rządu buł-
garskiego na przeniesienie bron* do War-

Ly, rzekomo dla tureckich armeńczyków.
Wielką rolę odgrywały łapówki, które mu-

siał w tej sprawie rozdzielać ca lewo i

| szości objektów pozostałych z PWK,
|w które włożono wówczas przeszło
150 miljonów zł., koszty wystawy
'wynosiłyby zaledwie kilkanaście
„miljonów, podczas gdy koszt urzą-
dzenia takiej wystawy w Warsza-znaleziono przywiązanego do drze-| jak donosi „Kurje: Polski* — mieszka ubo-|*““ id owi «dawka: ża ы SZ

wa gojowego Aieksandrowskiego gi wieśniak Bataliga, który w ostatnich i często, duż | teta partyjnego o wyznaczenie mu no-: prawo. zNZ: przeszło 100  miłjo-

Stanisława, mieszkańca _ gajówki, dniach został miljonerem. Biai Bataligi Gruźlicą zaraża prawie wyłącznie we$o pola działalności, | Litwinow postanowił okręt z bronią Sprawa urządzenia wysławy wTrumle gm. kudelskiej.
Aleksandrowskiego podczas ob-

chodu napadli kłusownicy, odebrali,
mu strzelbę, a następnie przywiązali
go do drzewa, pozostawiając na pa
stwę losu.  Aleksandrowski przez
kilka godzin przywiązany był do
drzewa.

Aleksandrowskiego wybawił z o
presji syn właściciela majątku i la
sów trumlewskich Kazimierz Skrzy-
dlecki.

Wybryk natury.

Z Rajewszczyzny donoszą, iż w
zaścianku Dubrowo zdarzył się rzad-
ko notowany wypadek urodzen:'a
się cielaka z trzema głowami i 5

nogami.
Właściciel krowy niejaki Pono-

row Bazyli, będąc przesądrym, w

obawie jakiegoś nieszczęścia zabił
ciolę, a mięso zakopał w ziemi,
gdyż rzekomo może ono zatruć

|

 przed wielu laty wyemigrował do Stanów

Zjednoczonych w poszukiwaniu zarobku.

Obecnie Bataliga otrzymał wiadomość o
śmierci brata, który będąc bezdzieinym po-
zostawił mu cały majątek jaki zdążył ze-

brać, przedstawiający się sumą pćł miljona

dolarów.

Do ubogiej

przybyli pośrednicy,
potrzebne do prawnego objęvia

przez nędzarza.

chaty wiejskiej Bataligi

ażeby zebrać dane
spadku

 

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

człowiek chory na gruźlicę, wydzie-
lający prątki gruźlicze (w ślinie,

Hegmie, a nawet w wydechanem

powietrzu). Przed nimi należy bronić
niemowlę, dziecko słabe i młodzież
w. okresie dojrzewania.

: Trzeba zatem wykluczyć bios"

wanie dzieci z osobami, co do któ-
rych nie mamy pewności, że są zdro

„we. Ale nie trzeba przesadzać: wo-
| góle dzieci mogą bawić się z innemi,

rozmawiać i bawić ze słarszymi.

| Dziecke normalne powinno rozwijać

| się normalnie, ale zbrodnią byłoby

świadome narażanie go na chorobę.

Gdy z dzieckiem mieszkają krew-
ni chorzy na gruźlicę, trzeba się
zwrócić 0 pomoc i radę do przy-

chodni, ośrodka zdrowia, a zwłasz-
cza poradni przeciwgruźliczej,

By dziecko ustrzec przed gruźli-
cą, trzeba przy niem zachowywać  

=

wzorową czystość. -- |

Krasin późniejszy poseł sowiecki w-

Paryżu i Londynie zaproponował mu, by
razem z Gorkijem wyjechał do Ameryki i

tam odbywali odczyty, z któcych dochód,

zasilałby kasę partyjną, albo tez podjął
się dokonania przemytu broni z zagranicy.

Litwinow wybrał to drugie i udał się
do Paryza. Owczesna pora niezbyt była
właściwa do tego rodzaju akcji, gdyž ro-

syjscy emigranci w tym czasie byli pilnie
inwigilowani w Anglji, Francji przez po-
licję, a w Niemczech tajna policja praco-

«wła ręka w rękę z ochraną rosyjską. Mi-
| mo to jednak Litwinow zdecydował się na

wykonanie powierzonego mu zadania. Rada
kaukaskich rewolucjonistów zleciła mu

zakupienie kilku tysięcy karabinów syste--
mu Mauser i odpowiednią ilość rewolwe-
rów, |

Litwinów zwrócił się po karebiny ma-|
szynowe do duńskich państwowych fabryk.,
Wszystkie zamówienia były uskutecznione
przez sekretarza drugiej Międzynarodówki.
W Niemczech Litwinow występował jako

przewieźć do wybrzeży kaukazkich gdzie
przeładowanoby ją na łodzie i przewiezio-

no w głąb kraju.

W Bułgarji nie udało się jednak nabyć

okrętu, dopiero w Fiumie kupiono jacht
amerykański za 30.000 fr,

Ostatnio broń załadowano, zakontrak-

towano kapitana i załogę i pewnego dnia
okręt ruszył w drogę. Po trzech dniach

Litwinow otrzymał
Okręt wpadł w burzę, kapitan okazał się

tchórzem i jacht, z którego załoga uciekła,
przybył do brzegu rumuńskiego, Większą
część broni zabrali rybacy. Litwinow wyje-
chał do Bukaresztu, by uratować pozostałe

zapasy, ale wypadek ten doszedł do wiado-
mości poselstwa rosyjskiego, wskutek cze-

$0 dalsze kroki okazały się niemożliwe.
| Po pewnym czasie kapitan jachtu znalazł

się w Odesie i aresztowany przez policję,
wszystko wyśpiewał. Sprawa nabrała roz-
głosu i omal nie stała się przyczyną powi-

kłań dyplomatycznych między Rosją i Buł-

garją, zwłaszcza, żę w aierę tę byio wmie-

smutną wiadomość.

r. 1943 lub 1944 wiąże się ze sprawą
olimpjady, która ma odbyć się w
1944 r. w Warszawie. Aczkolwiek
więc 25 lecie odbudowania Państwa
Polskiego przypada w r. 1943, istnie-
je projekt przesumięcia wystawy na
rok następny, aby odbyła się ona
iednocześnie z olimpjadą.

Gietrda.
WARSZAWA. (Pat), Dewizy, Belgja

123.92—124.23—123.61. Berlin 212.90—213,90
211.90. Gdańsk 172.81—173.24—172.38. Ho-
landja 358.15—359,08—357,28. Londyn 26.16
—26.26—26.03. Kabel 5.29'/4—5.321/4—5.261/ą
Paryż 34,94—35.03—34.85 Praga 2213 —
22.18—22,08. Stokholm  134.95-—135,60
134.30. Szwajcarja  171.64—172.07—171.21.
Włochy 45.33—45,45—45.21.

Akcje. Ban kPolski 94,50—.94,75—94,50.
Cukier 29.00. Lilpop 10.15. Starachowice
12.75. Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe. Budowlana 45,40.
Konwersyjna 65.25. Kolejowa 61.50. Dola-
rową 73.50. Dolarówka 53.50. Stabilizacyjna
68.75—69.00. Listy ziemskie 52.25—52.50—.

 

—

 

  52.00. Tendencja mocniejsza.

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

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

Montgomery i Myrna Loy. — Nadprogram: „Slub Ks. Maryny I Ks. Kentu”.
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NaSwieta“ 20%slubylłońiie
tych, co będą je spożywali. Św. Wincentego 4 Paulo. ‹

FILM

AWAKEONW,

 

DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW.
SKICH prezentuje wesoły O >eretkowy rewjomon'aź w 6 obrsz=ch p L:

«DRZWIAMI { OKNAMI» Udział biorą: Serafina Talarico,
romans*  cyqańskie Wacł wa

Morawska, (pełne werwy wo owiiist a), Irena Grzybowska Kwartet tą.
neczny *t. Luzinsk'ej Iris Irhora Edward Czermanski, St nisław Janow-

Ski, Bronisław Borski, Zdzisiaw Eiwick! i żygmunt Wlnter.
Codziennie 2 przedstawienia. Początek o 5.30 i B-ej

 

| OLIWA NICEJSKA „Extra Vierge“, ara-
,bska (palestyńsca) SOJA oraewdziwa i
OLEJ n»turalny sło ecznikoawy, MIOD
netar»ilny lipcowy, GRZYBY suszone
„RYDZE solone i grzyby białe maryno
| wane polsca

D.-H. A. JANUSZEWICZ

w rol. gł: MODZELEWSKA, BRODNIEWICZ, MAN-    
 
Ll remta "ostatnie 2 dnil |
Oėvindeenis  PĄNŲ „BUNTOWNIKĖ (ii barai nimo«Jarmark Miłości»,sklepu mego w dniu 21/XII 1934 r. powia-

damiam Sz. Wierzycieli, iż nie jestem w sta- ARE ab?
nie wywiązać się z moich zobowiązań w ŚWIĄTECZNY PROGRAM: JEAN HARLOW jako STWORZONA DO CAŁOWANIA.

|

|
terminie, wobec czego upraszam o bezpo- в |
średnie zgłoszenie się, celem porozumienia. _ Ost. 2 dni przepiękny film — symfonja miłości i poświęcenia

JAN BŁAWDZIEWICZ. ży
Antokol 2/4, Cc |. Iš

|SE ostatnie spotkanie...
MICHAŁ ŻYTKIEWICZ W rol. gł. urocza boh. filmu „Ludzie w bieli" El+bleta Alan i John Stuart. Film przewyższa

Wilno, ul. Mickiewicza 22 „Białą siostrę"*. Bogaty nadprogram. |

poleca Sz. Klijenteli na nadchodzące

 

 

 

Ostatnie dnie przedświąteczne!
to okres |

największych obrotów w sklepach
Każdy chociażby w ostatniej chwili kupuje swoim najbliższym

upominki gwiazdkowe.

P. P. Kupcy chrześcijanie! Niech te dnie przedświą-
teczne będą pod znakiem

 

Ostatnie 2 dni. DZS początek o g. 2-ej po cenach propagandowych na wszystkie seanse:
Balkon 25 gr parter 54 gr Wielki podwójny program:

1) JOAN CRAWFORD w dramace salonowo sensacyjnym
р & _РО!ЕБМАЩ%ЪБП!ЕСНЕН'.

„ WSZYSCY LUDZIE SĄ WROGAMI. 4.г gens
i Ks. Kentu, EE310 warty w Belwederze i in.

eanses 4, 6, w.

Święta wielki wybór szynek i wędlin

po„cenach „dostępnych.

 

 

 

 
prze-

   

2 ża 2) ы piece cze SKLEP SPOŻYWCZY „ EET
elkieį kampanji reklamowe ikos а 4wielkiej kampanji r „wę! =|"mi S. H. KULESZA M. SIELSKIEJ Na Gwiazdkę] | Różne. В

u DLieNNIKU Oileńskim Wilno, Zamkowa 3 || oojeca ujSASKA 28 WIECZNE PIÓRA, ALBUMY, KAŁAMARZE, ° za e, oieca ny i P | , ZABAWKI, GRY (CJ й
99 | tel. 1406 е Šias tebar kia OZDOBY CHOINKOWE ooupe Н

KALENDARZE BILETY WIZYTOWE CENY NISKIE

WŁADYSŁAW BORKOWSKI
Wiine, ui. Mickiewicza 5, tel. 372.

o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek — pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-

cji dla bezrobotnych

 | A Spożywcze.

DOBRYM SERCOM
naszych czytelników polecamy porzuconą
przez męża Łukaszewiczowę z dzieckiem
(-rocznem, bez żadnych środków do życia.
Dziecko jest chore, a niema odżywiania

„DZIENNIK WILEŃSKI: ge's:e
skie—jest najodpowiedniejsze dla reklamy firm chrześcijańskich

gdyż tylko od takich przyjmuje ogłoszenia.

ADMINISTRACJA jest czynna codziennie od g. 9r. do 6 p.p.bez
Mostowa 1, tel. 12-44.

 

CUKIERNIA | KAWIARNIA

LEONARDA
U:. Mickiewicza 27 — Zamkowa 4

Soleca Szan. Klijent. na nadchodzące
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D. G. WODEHOUSE. 57) lusz, w: który ubrał się na wycieczkę i objął Psmitha spojrzeniem swych tak dystyngowary przybył na wizytę do takiej rezydencji jak Blandings
wypukłych oczu, pełnem jednak uprzejmości. Będąc doświadczonym
znawcą mieszkańców rezydencyj wiejskich, oddawna już zaaprobował
osobę Psmitha. Od czasu gdy iedy Konstancja zaczęła gościć świat lite-
racki i artystyczny, Beach doz:awał głębokich wstrząsów z powodu za-

Castle bez przybocznego służącego. Teraz zaś wszystko stawało się
jasne i jeśli chodziło o Beacha — wybaczone. Zaczął eskortować pana
Cootesa ku doowi. Obaj znikli za rododendronami,

Zaledwie odeszli, Psmithcwi, który tymczasem znowu usadowił się
ajcie Psmithowi.

Przekład autoryzowany z angielskiego

2 WITOLDA DOLINSKIEGO.
— Może pan mnie wtryn'ć jako swego przyjaciela i poprosić ich,

aby mnie zaprosili.
Psmith potrząsyął lekko głową.
— Nie mogę tej propozycji nazwać dowcipną, kolego Cootes, Nie

wspominając już taktownie o iem, że gdyby cię wzięli tutaj za mego
przyjacieia, mój presiige doznałby poważnego uszczerbku, muszę nad-
mienić, że ja sam, będąc tylko gościem w tym poważmym angielskim do-
mu, nie mogę zajpraszać tak bzz ceremonji moich towarzyszy na nie-
określony czas. Nie, musimy znaleźć innych sposobów... Czy chcesz ko-
niecznie tu pozostać? Naturaluie, naturalnie, ja tylko spytałem się na

 
_ wszelki wypadek... Musimy coś wymyślić,
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Na ile szeregu rododendronów, wysuwających się tu z jednej strony|
zamku, zacysowała się w tej cawili pokaźna postać, poruszająca się w |
kierunku oticyn. To główny kaerdyner Beach wracał z miłej przechadz- |

|

|
ъ

"ki, na ktėrą scbie pozwolił p» wyjeździe swego chlebodawcy i gości.
Otrzežwiony kilkogodzinnym pobytem na świeżem powietrzu, Beach
powracał io swych obowiązxów. Na jego widok Psmithowi przyszło |
do głowy prosie rozwiazanie obecnego problemu. |

— Beacn! — za .
— Sir? — odparl pelny głos. Nastąpiła krótka przerwa podczas

£dy kamerdyner žeglowai na otwartą przestrzef. Zdjąi slomiany Каре-

P pom rę ® * 2

+
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chowania się niektórych rzadkich i ciekawych okazów tego šwiata, po-
trząsających rozwichrząnemi czuprynami i powiewających połami źle
skrojonych fralków przy stole jadalnym, gdzie Beach królował, Psmith
był zaś dla niego miłą niespodz':anką. | ‹

— P:zepiaszam, že was trudzę, Beach.
— O, nic mie szkodzi, proszę pana. |
— To — rzekł Psmith wskazał na pana Cootesa, spoglądającego

na tę sceaę czujnem i podejrziiwem okiem, okiem zapewne przygotowa-
nem na pierwsze oznaki „hecy' — to jest mój człowiek, mój służący.

« Właśnie przyjęchał z miasta. Musiałem go zostawić, by doglądał chorej
ciotki. Czy ciotka miara się lepiej, gdyś odjeżdżał,
łaskawie.

Pan Cootes wytłumaczyi sobie słusznie te pytanie jako próbę, jak
on zapatruje się na takie postawienie sprawy i postanowił się na to zgo-
dzić. Prawda, spodziewał się wejść do zamku w charakterze nieco wyż-
szym niż sługus, lecz był zbyć starym wojownikiem, Gdy już raz będzie
w środku — iuumaczył sobie z podziwienia godnym rozsądkiem — to już
będzie w srodowisku

— Ta, sir — odpowiedz'ał.
— Kapita'nie — rzekł Psmith. — Kapitalnie.

szę się zając Coptesem, Beach.
— Caętnie, sir — rzeki kamerdyner tonem serdecznego uznania.

Odpadł jedyny zarzut, jaki miał przeciw Psmithowi; ponieważ dotych-
czas martwiło go to, że dżentelamn ubierający się z taką elegancją i gość

Cootes? — spytał

W. takim razie pro-
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w chłodnym hallu, przyszła nagła myśl do głowy. Nacisnął dzwonek.
Dziwne, i ozmyślał, jak łatwo zepomina się o takich oczywistych spra-
wach. Z iego właśnie powodu generałowie przegrywają bitwy.

— Dir? rzekł Beach, ukazując się w drzwiach obitych zielonem
suknem,

— Przepraszam, że znowuż w
— Ależ bynajmniej, sir.

as trudzę, Beach,

: — Spodziewam się, że Csotes będzie miał wygodę. Polubicie g0,
jak sądzę. Po bliższem poznan'iu osoba jego wzbudza sympatję,

— Wygląda na miłego chłopca, sir.
— Aha, przy sposobnośc: Beach. Możebyście spytali go, czy przy-

wiózł mi z miasta moj rewolwer.
— Siucham, sir — rzekł Beach, który nie okazałby zdziwienia na-

wet, śdyby chodziło o dzieło į olowe,
— Łaawało mi się, że widziałem, jak mu wystawał z kieszeni. Mo-

że zechcecie m1 go przynieść?
_—MW lej chwili, sir,
; Beacii wycofał się i powrócił w chwilę potem.

niósł morderczą broń.
Na srebrnej tacy

— Pański rewolwer, sir — rzekł Beach.
— Dziękuję — rzekł Psm:'h,

ld. c. w.ł
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