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zagranicą zł. 7.

OWCE PEC OPR CNETTIK SEA RZ A
PRENUMERATA mies, z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50,

OGŁOSZENIA: Za wiersz milim, 1-szpalt, w iekście
40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem 30 gr. (zam, 40 gr.), za tekstem
12 gr. (zam. 15 gr.), cytrowe i tabelaryczne 25*%/e drożej. Dla poszuku-
jacych pracy 50*/e zniżki. Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu
30 gr. Układ ogłoszeń przed iekstem i w tekście 4-ro szpali., za tekstem

= 8-mio szpałt, Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku
ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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Zamówienia na pozostałe
stoliki przyjmuje Zarząd.
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Układy francusko-włoskie.
PARYŻ. (Pat). Minister spraw

zagranicznych Laval, który miał po-
wrócić dopiero wczoraj do pracy po

odpoczynku świątecznym, powrócił

(już onegdaj.
Według niektórych organów pra-

sowych, przyczyną tego wcześniej-

szego powrotu jest rzekomo zbliża-
jąca się ku końcowi wyniana po-
glądów pomiędzy Francją i Włocha-
mi, która ma być poprzedzona wizy-
tą ministra Lavala u Mussouniego.

„Petit Parisien“ . przypuszcza, iż

nia te rie przedstawiają się jednak
pomyślnie. Ambasadorowi de Cham-
brun nie udało się dotychczas zła-
godzić wrogiego nastawienia Musso-
iniego wobec M, Ententy wogóle,
a wobeaWugosławji w szczególności.
Francja zwraca się do Mussoliniego,
by dał dowód, że polityka Włoch nie
ustosunkuje się wrogo do jedności
Jugosiawji, ale. otrzymała odmowną
odpowiedź Włoch. Francja podkie-
śliłą również konieczność przystą-

   

Wyjazd min. Lavala do Rzymu.
pienia M, Ententy do protokułu an-
gielsko - francusko - włoskiego, gwa-
rantującego niepodległość  Austrji,
Włochy odpowiedziały na te, że tyl-
ko państwa sąsiadujące 7 Austriją
bytyby powołar:e do podpisaria tego
protokułu. W tych warunkach po-
dróż. min. Lavala niezawodnie bę-
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PIJCIE KAWĘ
„WITAMINĘ“.

R. tyrektorzy Żyrardowa
zwolnieni z więzienia za

kaucją.
Dyrektorzy Żyrardowa:  Ver-

mersch i Caen zostali zwulnieni z
więzienia po złożeniu w ich imieniu
przez obrońców pp.: adw. G. Beyli-
ma i J. Karola kaucji hipoiccznej w
kwocie 1.250.000 złotych.

Zwolnienie nastąpiło w ubiegły
poniedziałek, w wigilię świąt. Na-
kaz zwolnienia podpisał tegoż dnia
o godz. 6-ej min, 30 w. sędzia apeła-
cyjny do spraw wyjątkowego  zna-
czenia, p. J. Demant w. mieszkaniu
prywatnem, poczem adwokaci udali
się z nakazem do wiezienia.
Po załatwieniu wszelkich formal-

ności Vermersch i Caen opuścili
więzienie Mokotowskie o godz. S-ej
wieczorem i prywatnym  samocho-
demw towarzystwie obrońców swo-
ich odjechali do domu. Dyr. Ver-
mersch jest chory.

Kurator fomiacji im. I. Potockiego.
WARSZAWA Pat. Minister opie-

ki społecznej powołał byłego mini-

 

dzie interpretowana w Białośrodzie, stra zdrowia dr. Witołda Chodźkę
Bukareszcie i Pradze j
świadczący o porzuceniu M. Ententy
przez Francję, kończy Periinax.

jaro gest, na
apa Jakėba Potockiego.

stanowisko kuratora fundacji

>

 

data podróży min. Lavala jest Баг-, Е
dzo bliska. Minister zastanawia się
również nad projektem podróży do |
Londynu, .. która będzie tylko przy-
jaznem nawiązoniem' kontakiu i któ-
rej nie będą towarzyszyły tormalne
rokowania.

PARYŻ (Pat). Skrócenie waka-
cyj świątecznych przez ministra La-
vala, który powrócił w śrocię wie-
czorem do Paryża, wywołlaio liczne
komentarze w tutejszych kołach po-
mitycznych. Powszechnie przypusz-
czają, że przyczyną tak szybkiego
powrotu ministra jest jego chęć do-
prowadzenia do końca dypiomatycz-
nej wymiany poglądów między Fran-
cją a Włochami. Dzienniki wyrażają
opinię, że rokowania te wkrótce za-
kończą się pomyślnym rezultatem
tak, że minister Laval mógity poje-
chać do Rzymu już w pierwszych
dniach stycznia.

„Paris-Soir' pisze, że projekto-
wana wizyta ministra Lavala w Lon-
dynie, p ile ma być owocną i dopro-
wadzić do konkluzji, powinna być
poprzedzona podróżą do Rzymu. W
ten sposób rozmowy  fMiancusko-
angielskie w Londynie naorałyby do
pewnego stopnia charakteru rolko-
wań trzech państw, mających decy-
dujące znaczenie dla utrzymania po-
koju w Europie.

Pertinax w „Echo de Paris“ о-
świadcza jednak, że wiadomość o
wyjeździe do Rzymu ministra Lava-
la byłaby szczęśliwa, sdyby wstępne
rozmowy fraucusko-włoskie, prowa-
dzone od lata r. b.. posunęły na-
przód sprawę współpracy ł:ancusko-
włoskiej i M. Ententy w Europie
środkowej. Według informacyj, uzy-

Nowy system bezpieczeństwa
| ma zapewnić pakt sześciu mocarstw.
| LONDYN (Pat) „Daily Tele-
graph“ zamieszcza wiadomošč o no-
wym systemie bezpieczeństwa w Eu-
ropie centralnej, który obetnie ma
być przedmiotem rozważań w kilku
stolicach europejskich.  B.zpośre-
dnim celem tego systemu ma być
zagwarantowanie niepodlegiości i

nienaruszalności terytorjalnej Austrji

drogą paktu 6-ciu mocarstw, który

obejmowałby Francję, Włochy, Niem
cy, „Jugosławię, Czechosiowację 1
Węgry. Inicjatywa tego paktu miała
wyjść od Francji i Włoch. Dziennik
przewiduje, że już w ciągu najbliż-
szych dwuch tygodni zoslaną po-
wzięte w tym kierunku ostateczne
kroki. Zasadniczym waruukiem doj-
ścia do skutku takiego paktu jest
zupełne porozumienie  irancusko-
włeskie i zgoda między Jugosławią
i Węgrumi. Czechosłowacja, która
byłaby najbardziej dotknięta w razie
zamachu narodowo - socjalistycznego
w Austrji, użyje niewątpliwie swego
wpływu w kierunku doprowadzenia
do takiego paktu. Pozostają jednak
Niemcy,
dziennika, jest. bewarunkowo
nieczny : Z tem łączą się nierozer-
walnie .dwa zagadnienia:

 
oraz kwestja nielegalnych zbrojeń.
Oba te zagadnienia wysuną się po
plebiscycie -saarskim na „ierwszy
plan. (Wi każdym razie, "zdaniem
dziennika, Niemcy będą zaproszone

skanych przez publicystę, tokowa- do wzięcia udziału w nowym syste-

których udział, zdaniem
ko-,

Kwestja
stosunków francusko - niemieckich

mie bezpieczeństwa. „Daisy Tele”
graph“ zaznacza, że, g ile Niemcy
będą gotowe zawrzeć z innemi pań-
stwami konwencję, 'ograniczającą
zbrojenia, wówczas mocaisiwa al-
'anckie skłonne będą znieść posta-
nowienia części piątej trakistu wer-
salsikieśo. Francja i W. Brytanja zu-
pełnie zgodne są co do tego, że
Niemcom nie można pozwolić, aby
Niemcy wypowiedziały jedsrostron-

nie traktat wersalski Oba te pań-
stwa stoją na stanowisku, ze legali-
zacja zbrojeń niemieckich może być
rozwiązana jedynie jako część ogól-
nego planu. Wobec pokcejowych o-
świadczeń Hitlera, kończy dziennik,
ze strony Francji spodziewzeją się,
że ogólne porozumienie będzie mo-
gło być zawarte w pierwszych m'e-
siącach przyszłego roku.

 

Nowe jednostki wojskowe
w Rzeszy Niemieckiej.

PARYŻ (Pat). Strasburski ko-

respondent „Echo de Paris' podaje

wiadomość o stworzeniu nowych je-

dnostek wojskowych w Rzeszy.

Dawny t. zw. Wehrkreis w Prusach

Wschodnichmu obecnie nowy pułk

artylerjj w Loetzen. Nowy. Wehr-

kreis tej prowincji został powiększo-

ny przez pułk piechoty w Malborku

i pułk artylerji W. trzecim obwo-

dzie obronnym. obejmującym Mar-
chję Brandenburską, utworzono puł-
ki piechoty w Szpandawie i Pocz-
damie oraz oddział tecaniczny w
Hofgeismarze. W obwodzie . west-
falskim utworzono nowy trułk pie-
choty w Muenster, w obwodzie han-
nowerskim nowy pułk ariylerji w
Verden. W Bawarji utworzono tak-
że nowy pułk artylerii i piechoty.
Do 1/6 r. b. Reichswehra miała tyl:
ko 7 obwodów obronnych. Obecnie

 

liczba ich podwyższona zc.tała do
15-tu. Zorganizowano rówuież dwa
nowe kursy dia oficerów w Mora-
chjum i Hannowerze. Kursy te
otwarte będą w połowie stycznia.

Min. Bok e króla duńskiego.
°° KOPENHAGA Pat. Minister spraw
zagr. Józef Beck przyjęty był w
niedzielę ra specjalnem posłucha-
niu przez króla. Ministes Beck zło-
żył również wizytę premjerowi Steu-
ningowi oraz odwiedził dyrektora
departamentu w ministerstwie spraw
zagr. Bernholta, który podczas nieo-
becności ministra spraw zagr. Mun-
cha kieruje sprawami ministerstwa.
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Ofiary z ludzi.Nieporozumienia francusko-polskie
Kiedy Nikołajew strze'ił do Ki-

rowa i zamordował go, uczczono

ofiarę tego zamachu politycznego
wspaniałym bolszewickim  pogrze-
bem oraz wymordowaniem innych
104 ofiar. Ogłoszono wtedy urzędo-
wo, że to byli „przybyłi częściowo z
zagranicy  białogwardyjscy  terro-
ryści', którzy też między innymi

ponieśli zasłużoną karę.

Masowy terror zastosowsny wo-|
bec osób, o których nie pisało się

nawet, że były winne zamachu, albo,

że pośrednio brały w nia: udział,

mie wywołał — zdaje się—-zżywszych

powszechnych oznak oburzenia. Je-
dynie iu i ówdzie rozległ się głas
protestu jalkiegoś dziennika.

Świat tak zwany kulturalny zo-
bojętniał ma lekceważenie życia
łudzkiego i reaguje gorąco jedynie

wtedy, dy przelana krew z tych lub
innych powodów może zalkłócić już
i tak z trudem utrzymywady pokój

między państwamt Rosje powojen-

na, Niemcy narodowo . socjalistycz-

ne przyzwyczaiły ludzkość do maso-

wych rozpraw z przeciwnii:zmi po-

ktycznymi, lub z niezadowolonymi

tylko z istniejącego w danym kraju
"stanu rzeczy. Świat nie pyta dziś,

czy „kara“ zastosowana masowo

wymierzona została „ zachowanicm

ustaw i przepisów prawaych, czy

był sąd i w jakim stopni" był ten

sąd oparty na poszanowaniu spra-

wiedłiwości Wystarczają jakieś po-

zory legalności, aby miebawem wy-

szły z pamięci akty takiego „ulegali-

zowanego” terroru wobec obywateli

własnego państwa. Ostatnia fala

kar“ spowodu zabójstwa Kirowa

spadła rzekomo na „bialogwardyj-

skich' terrorystów. Kto to byli ci

„białogwandyjscy!” terroryści, trudno

jakoś wywnioskować z prasy so-|.
wieckie; i urzędowych «i*nciacyj.

Z prywatnych natomiast inJurmacyj,

które przedostały się do prasy za-

granicznej, wiadomo, że większość

naprzykład zastrzelonych w Kijowie

stanowili komuniści z Małopolski

Wschodniej, którzy w swoim czasie

przedostali się do Z. S. R. R., spo-

dziewając się tam bezpiecznego azy-|

łu. Przypuszczać należy, '> rozpra-

wiono się w tym wypadku 7 żywio-

łami pragnącymi utrzymać w jakimś

stopniu odrębność Ukrainy sowiec-

kiej. :

Podobnież dokonano Pgzekucyj

ma Białorusi sowieckiej, jak zapew-

niały komunikaty, za organizację i

dokonanie aktów ierroru, ale oczy-

wiście nie było wcale mowy © ja-

kimkoiwiek związku z zacójstwem

Krowa.   Wreszcie w innych "nieiscowo-

ściach Rosji rozstrzeliwano także,

komunistów, lub osoby, "ałeżące

dawniej do parti komunistycznej.

Zmałazło się zapewne śród 104 roz-

strzelarych trochę  „bialogwardzi-

stów”, ale przytłaczającą więkskość
stanowili niewątpliwie komuniści |

I wreszcie ostatni dokument, ogło-
szony wczoraj akt oskarżeria prze-

chw 14 oskarżonym z Nikołajewem
ra czele stwierdza wprawdzie, iż ta
arganizacja terrorystyczma wyzna-

wała hasła zimowjewsku . trocki-
stowskiej opozycji, ale że metody i

cele jej „były jednakowe z celami i
metodami  onganizacyj  białogśwar-byjykich”. PAR

„skiego zagraża Rosji.
stości zaś cały zamach i nawet spra-

DZIENNIK WILEŃSKI

Artykuł dOrmessona w „Figaro“. s
PARYŻ (Pat). „Figaro zamiesz-

czą artykuł d'Ormessona pod tytu-
łem „Nieporozumienia  francusko-
po!skie'. Omawiając sprawę żyrar”
dowską, publicysta wyraża zadowo-
lenie, że wypuszczono na wolność
dwuch dyrektorów „Żyrardcwa', co |

1

|niewątpliwie przyczyni się do od-|
prężenia stosunków francu.ko-pol-/
skich. D'Ormesson podkreśla dalej,
że w iieporozumieniach 1 tarciach,
iakie powstały między Frencją i
Polską na terenie finansowym i go-
spodarczym, istnieje także pewna
niesłuszność w osądzaniu niektórych
faktów przez Francuzów, Wielu z|
nich wytyka n.p. Polsce niewdzięcz-|
ność w stosunku do Francji, która.
pozyczyła jej miljardowe sumy. Te-
60 rodzaju rozumowanie razi Pola-
ków, gdyż jest ono wstrętne a poza”
tem mie odpowiada prawdzie.
rzeczywistości odrodzenie Polski, w

które przed 15 laty Europa nie bar-
dzo wierzyła, dokonało się przy mi-
nimalnym udziale finansow  fran-
cuskich. Z pośród wszystkich przy-
jaciół i sprzymierzeńców Fiancja po-
życzyła najmniej Polsce. W latach
1924 do 1930 Francja pożyczyła Pol-
sce zaledwie 1.500.000.000 frs, to
jest 100.000.000 złotych Miniemania
o wielkich pożyczkach na rzecz Pol-
ski są podświadomemi +ei'eksami,
których szukać należy jeszcze w
czasach przedwojennych. Sojusz

francusko-polski zastąpił dawny so-
jusz francusko-rosyjski. Aljans z Ro-
sją kosztował Framcję bardzo drogo.
Tem może się tłumaczyć niesłusz-
ność pewnych zarzutów. Naieży jed-
nak wywić nadzieję, że sprawy te
będą postawione z obu siron na-
leżycie tak, že we Francji nic będzie
„się wymyślać absurdalnych bajek o
Polsce, a w Polsce będzie się wi-
dzieć sprawy tak, jak one się w rze”
czywistości przedstawiają.

STT ASLPs:INSANETT

ZAMKNIĘCIE KOPALNI W CHORZOWIE. |
CHORZÓW, (Patj. Dnia 24 b. m.

uszkodzona została maszyna wycią-
gowa na szybie kopalni Skarbofer-
mu (Prezydent Mościcki) w Chorzo-
wie. Po bliższem zbadaniu okazało
się, że uszkodzenie powstaio wsku-
 

Wielka liczba tragicznych wypadków
GDAŃSK (Pat). Podczas ubie-

śłych świąt z powodu siizgawicy|

wydarzyły się dwa wypadki samo-

chodowe. Autobus, wiozący 25 po-

dróżnych do Tiegenhofu, przewrócił

się, przyczem jedna osoba została

ciężko poraniona a 7 lekko. W po-,

bliżu miejscowości Gottswalde sa-

mochód, wracający z Malborka,

spadł do rowu, wskutek czego je-.

dna osoba została zabita na miejscu,
a kilka zostało poranionych.

BERLIN (Pat). Z Wiednia dono-|
szą, że w pobliżu miasta wpadł pod
pociąg samochód ciężarowy, którym
echały 4 osoby. Samochód został
strzaskany. Dwie osoby poniosły
śmierć na miejscu, a dwie odwie-

ziono w stanie beznadzie;pym do
szpitala. Dróżnika, który zapomniał
zamknać zaporę. aresztowano. i

" AMSTERDAM (Pat). Autobus z
9 podróżnumi wpadł do kanału Em-
men. 7 osób utoneło. ||
LONDYN. (Pat). W Anglii pod-|

czas świąt Bożego Narodzenia wy-
darzyło się 18 śmierteinych wy-
padkėw avtomobilowych.
TOLEDO (Pat). W pobliżu Puebla

Montalban na rzece Taio przewrócił|
sie prom. Zna'dwiący sie na nim sa-
mochód wpadł do rzeki, wskutek

 |padków, z których 166 zakończyło,

Ko tk TĘ 7 | w Krakowie 293.400 zt., w Poznaniu

czego 4 osoby utonęfy.
MONTGOMERY (stan Zach. Wir-

ginji) (Pat). :
tła lokomotywy pociągu, wiozącego

350 górników, trzy wagony i loko-

motywa uległy zupełnemu zniszcze-

niu. 13 osób poniosło śmieić na miej-

'scu a 35 odniosło rany. Siia wybu-

chu kotła była tak wielka, że zwło-

ki ofiar zostały wyrzucone w powie-

trze ,a pobliski budynek został do-

szczętnie zniszczony.
NOWY JORK. (Pat). WW czasie

świąt. Bożego Narodzenia w Stanach

Zjednoczonych popełniono 26 mor-

derstw. 12 osób utoneto. Zznotowa-

no 12 wypadków samobójczych, 88

osób zginęło na ulicach miasta w

wypadkach. automobilowych.
NOWY JORK. (Pat). Podczas

świąt Bożego Narodzenia na całym
Vaje |

obszarze Stanów Zjednoczonych za-|

notowano wielką ilość różnych wy-

się śmiercią.

CHICAGO. (Pat). W pobliżu

miejscowości Harvey w sianie Illin-

nois pociąg pośpieszny na przejeź-

dzie kolejowym wpadł na samochód

; zdruzgotał go. 7 osób straciło ży-

cie.

Niebvwałe mrozy w Amervce.
NOWY JORK. (Pat). W środko-

wych i środkowo - zachodnich sta-
nach panują niebywałe oddawna
mirozy. Fala miskiej temperatury
wpłynęła mawet, w wielu mieisco-
wościach na znaczne zmniejszenie
się ruchu. Zanotowano kilka wy-
padków śmierci z powodu  ża-
marznięcia.

NOWY JORK (Pat). Ww
świąt Bożego Narodzenia ofiarami

burz śnieżnych i silnych mrozów pa-
dły w Stanach Zjednoczonych 23
osoby. Żegluga na oceanic Spokoj-
nym zamarła. Huraganowe wiatry
wywołały znaczne szkody w stanach

zachodnich. iu НЕЙЕ
- — ‚ -

Narzuca się z tego wn.osek, iż

władzom sowieckim zależy widocz-|

nie na tem, ażeby w obywateli
7. $. R. R. wpoiė przekonanie, że
„terroryści białogwardyjscy' w każ-
dym razie mieli coś wspólnego z za-
wma-sem na Krowa : że w oglszyni
ciągu widmo - odwetu biaiogwardyj-

W rzeczywi-  
wą Nikołajewa i jego towarzyszy
stanowią jakąś zagadkę, trudną|
obecnie do rozwikłania. Pe nem się
wydaje niezbicie jedno, iż ari Niko-
łajew, ani jego wspólnicy ani po-
przednig wystrzelani i wywieszani

w liczbie przeszło stu nic wspólnego
z bialogwardzistami nie mieli. A stąd
wniosek, że dokonano, korzystając z
zabóstwa Kirowa, rozprawy z ży-
wiołami niezadowolonymi śród sa-
mych komunistów. Snuja: dalej nić

—
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prawdopodobnych przypuszczeń nie
popełnimy chyba błędu, twierdząc,
że zamach na Kirowa i jego następ-
stwa ujawniły nurtujące wewnątrz

partji komunistycznej w Rosji wrze-.
nie. Z drugiej strony ostra fa!a terro-

ru, która świeżo przeszła nad Rosją,
wykazała, że dzisiejsi władcy rosyj-
scy, krwawo tłumiąc niezadowole-

nie, nie czują się zbyt pewni swych
losów. Z ponurej tragedii bolsze-
wickiej wyziera w dalszym. ciągu

lęk.
Nie zmienia to wsza:ze faktu,

że ofiary ludzkie, rzucane masowo
na grob Kirowa, przypomirają rze-
zie śród dzikich na cześć okrutnego

bóstwa. albo ofiary całonalne u lu-
dów starożytnego świata.
To nie jest postęp cywilizacji,

lecz ruch wsteczny ku komple'nemu
barbarzyństwu

Wskutek wybuchu ko--

czasie

tek złego gatunku materjału, z któ-
rego wykonano koło maszyny z fa-
bryki Citroena we Francji za sumę
zł 300000. Wskutek uszkodzenia

palnia węgla w Polsce będzie nie-
czynna przez mnierwięcej miesiąc.
Wobec tego, że Skarboferm ma ter-
minowe dostawy węgla, zostaną te
dostawy przesunięte na inne kopal- 
rzowie i kopalnie w Bieiszowicach,
gdzie Trzeniesiono załogę z kopałni
„Prezydent Mościcki*, Kopalnie te
są gorzej wyposażone teciinicznie,-
to też dla utrzymania dotychczaso-
wego wydobycia zaszła konieczność
powiększenia załogi o 150 lufzi, któ-
rzy przyjęci zostali do dnia 27/12 r.b.

Rozdział stypendlów.
W Ministerstwie Ośw'aty ukoń-

czone zostały prace nad rozdziałem
stypend'ów dla młodzieży akade-
mickiej. Z ogólnej liczby 5.662 podań

| uwzględniono 2.239, czyli 39,5 proc.,
przyznając na ten cei sumę 1 381.800
zł. i 227.400 zł. na pożyczki stypen-
djaine.

Z powyższej sumy  ołrzymają
"wyższe uczelnie: w Warszawie
636.500 zł., we Lwowie 340.500 zł.,

 

| 154.800 zł, w Wilnie 143.400 zł.,
'oraz Kat. Uniwersytet Lubelski
| 15000 zł.
 

Burze i U'ewy.
BERLIN (Pat). Wedłuż donie-

|sień z Lizbony, nad miasien: Coim-
| brą nastąpiło oberwanie się chmury.
(Po 7-godzinnym ulewnym deszczu
większość ulic znalazła się pod wo-
dą. W niżej położonych częściach
miasta mieszkańców poszczególnych
domów, przy pomocy członków stra-
ży ogniowej, przenoszono do łodzi i
odwożono w bezpieczne miejsca.

BEKLIN (Pat). Wedle doniesień
z Aten. gwałtowna burza wyrządzi-
ła wieikie spustoszenia na Krecie.
Szczególnie ucierpiało miasto Ka-
nea, gdzie trzy osoby poniosły
śmierć, a zgórą 100 domów uległo
zniszczeniu.

PARYŻ (Pat). Z Madry'u dono-
szą: Trzej robotnicy, zatiudnieni u
ujścia rzeki Odiel, wpadającej do
Huelva w Andaluzji, zosta porwani
przez nagłą trąbę morską : zatonęk:

Flinta latnira «r. Ziodnorzonych.
WASZYNGTON. (Pat). Mini-

 

sterstwo wojny postanowiło stwo-
rzyć wielką flotę lotniczą z 900 sa-
molotów, która będzie gotowa w
każdej chwili do akcji. Flota ta bę-
dzie podłegała bezpośrednio szetowi
sztabu generalnego. |

W Mbnnii wannie spakój.
TIRANA. (Pat). Urzędowo Ко-

mumikują, że wiadomości, jakie uka-
zały się w prasie zagraniczaej o rze-
-komym wybuchu rewołucyi w Afba-
|mi są pozbawione wszelk*ch pod-
| W. całym kraju panuje najżzu-
pełniejszy spokój.

największą i najnowocześniejsza ko-

nie. jak „Pole Zachodnie* w Cho-
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"Niemczęch z powodu serji artyku-

|. Bernie (proces ten ma być wznowiony w

z praSy.
Po świętach. _

Prasa warszawska różnie ocenia
przebieg świąt w stolicy. S3 pisma,
które widzą nawet pocieszające

“| abjawy w porównaniu z latami ubie-
głemi. Oto „Gazeta Polska" pisze:

Jeżeli święta Bożego Narodzenia mogą

być do pewnego stopnia miernikiem ogól- |
wych nastrojów i stopy życiowej, to należy
stwierdzić, że ubiegłe dwa dni nie dały wy-|
ników memnych. Przeciwnie: opierając się

„ma obserwacjach i przeprowadzonej na
skromną skalę ankiecie można dojść do,

przekonania, że zachodzą w tym oku dwa
zjawiska pocieszające:

Przed rokiem mimo, że święta w miarę,
możności starali się „wyprawizć' wszyscy.
—słyszało się częste i stereotypowe narze-
kania na „ciężkie czasy”. W tym roku

'. można było zaobserwować coś zupełnie
odmiennego: mniej wspominano o „ciężkich

czasach, „zaciskaniu pasa”,
Przedwigilijna rybka w sobotę i nie-

dziełę cieszyła się w stolicy duiem powo-
dzeniem: we wszystkich lokałacn zwracały
uwagę diugie stoły, przy których nie pogar-
dzano kielichem.

Kto przy tych długich stołach za-
siacłał, naczelny organ sanacyjny nie

Inaczej zupełnie wygiąda opis
przebiegu dni świątecznych w spra-
wozdaniu innego pisma, warszaw-
skich „Nowin Codziennych'':

Gorycz dziecięcego serca, bijącego w.

wigilję radosnem wyczekiwaniem pięknej

lalki lub konia na biegunach — * zawód w
postaci skromnego notesika lub rękawiczek,

eieplych ' praktycznych, ale...
Dotzliwy zawód urzędnika mstytucji

ezy biuru, która rietylko nie dała oczeki-
wanej „świazdki”, ale zatrzymała część|
wypłaty za grudzień. Trudno, %ryzys. Ale

jednak — tyle radosnych projektów spra-
wienia przyjemności sobie i rodzinie roz-

 

 padło się w gruzy... ‚

° A optymizm kupców, głuchy, lecz pe-

łen nadziei, przedświąteczny niepokój, czy
„pójdą” te stosy sprowadzonych ua święta
towarów, czy będa się tworzyły przed skle-

pem tak miłe dla kupieckiego oka „ogon-

ki” kupujących?

A sprzedawcy choinek, świecidełek i

zabawek, szoferzy taksówek — * cała armja
tych ludzi, którzy czekają na święta jak na,
zbawienie w nadziei, że wreszcie przecież

'

ożywi się ruch, wpadnie do kieszeni trochę
grosza na załatamie nadwątlonego, mimo

sałorocznych wysiłków, budżetu?
;. Już po świętach — : tyle dręczących,
lecz peinych nadziei niepewności, na które:

marzekamy, zamieniło się w ową „pew-|
mość”, która nas zamęcza. 2

. Ta druga relacja wydaje się praw- |
iziwą, ješliw dodatku porćwnamy,
ja z tem, co było w Wilnie,

| DZIENNIK

Stolica wyjaławia prowiację.
„Gazeta Warszawska” v.:kazując

na powojenny rozrost Warszawy,
podkreśla jednocześnie zmniejszenie
znaczenia kulturalnego miest pro-
wincjonalnych: Lwowa, Krakowa,
Poznania, Wilna. :
W pewnym stopniu byto to nieunikn'o-

ne. Instytucje takie, jak sejm galicyjski i

wydział krajowy we Lwowie, «lbo jak u-

tworzon: po wojnie ministerstwo dzielnicy
pruskiej w Poznaniu, czy rząd i sejm Litwy

środkowej w Wilnie, skasowane być mu-
siały.

Wiele rozmaitych instytucyj takich, jak
niektóre banki, stowarzyszenia, organizacje
społeczne i t. p., odrębne w różnych dziel-|
nicach, musiało ulec unifikacji. a tem sa-
mem przeniesieniu swych władz central-
nych do Warszawy. Że powstające w stolicy
nowe cantralne urzędy i instytucje ściągnę-
ły tam część najtęższego materjału ludzkie-

go ze stolic dzielnicowych, a tem samem
tętno życia zbiorowego w tych ostatnich
(a zwłaszcza Krakowa i w jeszcze więk-

szym stopniu — Lwowa) osłabiły tego teżl

się uniknąć nie dało.

Jedakże „Gazeta Warszawska”
zaznacza, że przejawiająca się u nas
tendencja centralistyczna idzie za
daleko.
W ostatnich czasach zaznaczyła się w

Polsce ponowna tendencja Jo skupiania|

wszystkiego w Warszawie. Przenosi się do |
Warszawy katedry uniwetsyteck» urzędy,
instytucje, ludzi. O ile bezpcśrednio po
wojnie przenoszenie szeregu rz.c”7 do sto-
licy było konieczne, bo stolicę trzeba było

naprawdę stolicą uczynić, o tyle dzisiaj

kontynuowanie tych przenosin jest wpada-
niem w drugą ostateczność. Warszawa
już nietylko z powodzeniem pzini funkcje

stolicy, ale zaczyna prowincję przygłuszać.

Należałoby dziś raczej rolę Warszawy re-

dukować, niż powiększać.

Ta cbecna fala przenosin do Warsza-

wy jest wyrazem tendencyj ceniralizacyj-|

nych, które zrozumiałe są w oksesie reži-|

mu, odznaczającego się skrajnym etatyz-|
mem. Należałoby jednak zbadać, czy iinne

powody — prócz podświadomej dążności

do skupiania wszystkiego w jednem ręku i
w jednem miejscu — nie kryją się za tą

akcją centralizacyjną.
Akcją tą dotknięty jest 03:-tniocow |

 

dewszystkiem — Lwów. Osłabien e Lwowa

dzisiaj — to jest stwarzanie próżw.. którą £

łatwością może zacząć zapełniać — pier-

wiastek ruski. że

Kto wie, czy dałsze, systematyczne re”

dukowanie Lwowa w jego dotychczasowej
roli nie jest dyktowane względami: —poli- |

tyki filonkraińskiej. I pod tym równieżką-

tem widzenia trzeba na ostatnie przenosiny

 

Iwowsko-warszawskie spoglądac z niepoko-,

jem.
„

 

Roserberg o aProtokužach Mędrców Słonu».|
„Moment“ (Nr, 280) w depeszy

ž. a. t. z Berlina donosi o niepokoju,
wywołanym wśród żydostwa w

łów jednego z przywódców narodo-
wych socjalistów, dr. Aifreda Ro-
senberga, o ,„„Protokułach Międrców
Sjonu' na łamach „Vólk. Beobach-
ter”, oficjalnego organu tej partji:

|| „W artykułach tych, drukowanych w

związku z procesem tych „Protokułów* w

połowie grudnia r.b., przyp.), utożsamia się
również obecny sjonizm z „Mędrcami Sjo-
iu”. Rosenberg przytem przytacza „wycią-  gi* z mów przywódców sjonistycznych w

Niemczech, Londynie, Karlsbadzie i t. d.
'Rosenber$ stara się w sposób "wcisty wy-

. korzystać dla swoich celów niektóre zda-

mia z przemówień dr. Weizmana  niemiec-|

kich sjonistėw“.

Dr. Rosenberg
„oskarża przytem niemieckich sjoni-

stów, że mieli oni zdradzać Niemcy w cza-
sie wojny, oraz osłabić sprzymierzeńców
Niemiec, bowiem prowadzili wojnę przeciw.
Turcji na rzecz swoich celów sjonistycz-

mych”. |
W kołach żydowskich powstała

sbawa, że |
„Rosenberga artykuły przygotowują

` grunt dla antysjonistycznych zarządzeń w

Niemczech”, i :

- Organizacja sjonistyczna w Niemr

czech wystąpiła z publicznem oświad

czeniem, w którem stara się osła-

bić wywody -dr. Rosenberga, przy-

tem na poparcie swoich twierdzeń

wyraża gotowość dostarczenia ma-
terjałów o działalności sjonistów

niemieckich z okresu wojny świato-

wej, z których wyniknie, że sjoniści

riemieccy nie dążyli do rozbicia

t

| przyczem . 350

WILENSKI

Upadek mniejszych kopalń wegla.
Odoywająca się od dwóch 'at t.

zw. koncentracja przemysłu węglo-
wego, weszła w ostatnim czasie w
nową fazę i w zwiąsku z polsko-
angielską umową węglową staje się
największą groźbą dla góiników.

Koncentracja ta groz: skupie-
niem produkcji węglowej w  wiel-
kich i najlepiej urządzonych kopal-
niach węgla, a równocześnie zam-
knięciem małych łub gorzej urządzo
nych technicznie kopalń, a przez to
masową redukcję zatrudnionych w
nich robotników.

Miaie kopalnie istniały już w Za-
głębiu Dabrowskiem przed womą i
mając zapewniony zbyt węgia nieźle
się opłacały, wielki ich rozkwit
przypadł na okres wojny. Po wojnie
produkcja ich została nieco ośrani-
czona, a wzmośgła się tylko na rok
strajku w górnictwie angielskiem,
kiedy małe kopalnie podwuiły a na-
wet potroiły swe załogi, pracując na
dwie, a nawet na trzy zmiary.

Ostatnio nastąpił zmierzch ma-
łych kopalń, którym śrozi definityw-
ne zamknięcie, w czem główną rolę
gra program t. zw. koncentracji pro-
dukcji węglowej, realizowany przez
konwencję węglową. :
Przygrywką tej koncentracji było

zamknięcie przed rokiem kopalń
„Mortimer” i „Klimontów”, a na-
wet zatopienia ich spowodu przesta-
rzalych maszyn, przy ktėrych pro-

* :

nież mała  kopainia „„Baska“,
która ma ogłoszoną upadłuść tak,

(Według wszedkiego prawdopodo-
bieństwa będzie również zamknięta
kopolnia „Victoria“. Właściciel jeż,

na sprzedanej kopałni „Stanisław,
zabiega również o sprzedanie kopal-
ni „Viciori“, Konwencji giełdowej,

а6. 5

Jeżeli do. tego smutnego rejestru
dodamy, że również jedna z wiel-
kich kopałń „Grodziec I', która —
*ak mówią —- skończyła ekspłoato-
wać grubsze pokłady, a w ekspło-
atowaniu cienkich pokładów nie wi-
dzi większego interesu, ma byč
sprzedana, a los jej tysiąca zgórą
robotników nie jest pewny, zoba-
czymy, że horoskopy t. zw. koncen-
traci węglowej, grożą robotnikom
nową talą redukcji i że równocze-
śnie wzmoże się tragiczna produk-
cja t. zw. biedaszybów, która jest
ostateczną i obecnie bardzo zawod
ną ucieczką zredukowanych gėrni-
ków przed nędzą. ° 2

 

Hendercenn I £ngeli. Е
Nagroda pokojowa Nobła została przyznana w 1934 r. Hendersonowi

dukcja podobno nie opłacacała się. | i Angeilowi. |
Wiedy straciło pracę około 2.000; Artur Henderson, zwany przez

robotników, których mimo przyrze-, robotników angielskich króiho „wu-

czeń gdzieindziej nieprzyjęto.
Po zamknięciu tych kopalń przy-

szła kolej na kopalnię „Stanisław”,
którą właściciel jej p. Icek Meitlis
sprzeda! Konwencji węglowej, która
natychmiast kopalnię zamknęła,
r robotników zostało
bez pracy. Ten sam los spotkał ko-
palnię „Karol“, ktėrą właściciel
Rechnic sprzedal po to, by "mogła
byč zamknięta. Na kopalni „Karol“
utraciło pracę również kiikriset ro-
botników.

Skazana na zagładę jest rów-

Walka 7 sanacją
Jak ją oceniają żydzi

Dr. Rozmarn w artykule „Sytu-
acja musi być zmieniona” („Mo-
ment' Nr. 287) tak ocenia walkę o-

pozycji narodowej z sanacją.

 

„W polskiem społeczeństwie odbywa,

się walka między endecją i sanacją o opa-

nowańie dusz polskich mas: N'e przesadzę,

jeżeli stwierdzę, że walka odisywa się na

naszej skórze. Endecja przy pomocy dema-

gogicznych przeciwžydowskich haseł chce

iiem Arturem", mimo swych 71 lat
|jest ciągle typem bojowego „labou-
|rzysty' angielskiego. Wairzył on
"stale w szeregach  rohoiniczych,
najprzód w. Glasgow i Newcastle,
później od 1903 r. w parlamencie.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w
samorządzie miastą Newcastle po-
trafił zreorganizować Labour Party
tak dobrze, że wzrosła ona bardzo

(znacznie na siłach, W 1908 r. Hen-
derson został prezesem stronnictwa.

Aż do wybuchu wojny światoweż

Mac Donaldem, chociaż miejedno-
krotnie różni się z n'm w: zdaniach.
_. W. sierpniu 1914 r. Henderson
wypowiada się za wzięciem udziału
w wojnie przez Anghę i wchodzi de
rady ministrów. W 1917 ustępuje.z
rządu na skutek różnicy zdań z
Lloyd George'em w spraw. udziału
Anglii w międzynarodowej konże-
rencji socjalistów w Sztokholmie.

Po klęsce wyborczej w 1918 r.
uzyskuje z powrotem mandat do
Izby Gmin w 1924 r. i zostaje mini-
strem spraw wewnętrznych w pierw 

|
ześrodkować dokoła siebie rozgoryczcne szym śabinecie socjalistycznym.
masy. Z drugiej strony sanacja, obawiając;

się zwycięstwa endecji, czyni w zystko co nym
W drugim gabinecie socjalistycz-
Henderson jest ministrem spraw

można, zby jej nie posądzono o liczenie się zasranicznych, ale odmawia swego
z żydowskiemi interesami, "nawet najsłusz- udziału w obecnym gabin 2cie jedno-

| ści narodowej.niejįszemi, nafprostszemi".

Dotychczasowe przyznane žydom |
i KASYprzywileje nie wystarczają. Mas

bezprocentowe, własne organizacje

woskowe — tego wszystkicgo za-

mało. Sanacja musi płacić, bo ina-

czej sojusznik żydowski oskarża ją ©

posługiwanie się metodami endec-

kiemi,
 

op noo. frntów śle
„Hajnt* (Nr. 284 donosi o przy”|

byciu do Warszawy Woli'a, prze-|
wodniczącego Federacji Żydów ро!-,
skich w Anglji. Przybył on, aby

„zapoznać się na miejscu 7 żydowską

nędzą i zorganizować akcję pomocy”.

_ Wol: konferował z rab. Szorem,
Szenbrunem, Kenigsteinem, Wilde-
rem i Rabinowiczem, stojącymi na

czele Centralnego komitetu pomo-

cy, aby rei specjalny aparat:
5 kierował tą pracą:
zć Eirewek się, iFedo acja żydów

 

na pracę konstrukcyjną dla ofiar =",

w Polsce Zbiórka odbędzie się pod hasłem

pewnej ilości żywiołu

iinrów da iytów, |
— „Tydzień dła polskich żydów.

Alkcja pomocy ma się rozpocząć

od 1 stycznia 1935 r. _
Woli z Warszawy wyjechai na

objazd szereśu miast — Łodzi, Bia-
łegostoku, Wilna, Krakowa itd, aby

tam zorganizować odpowiednie Ko-
mitety.

Co to znaczy żydowska
konstrukcyjna”?

Od 1932 r. Henderson poświęca
się wyłącznie sprawom . konferencji
rozbrojeniowej. Z-tytułu tych osta-
tnich prac Henderson został właśnie
laureatem nagrody pokojowej Nobla.

Drugi laureat, sir Norman Angeli,
jest dziennikarzem, jednym z dyrek-
torów czasopisma „Daiiy Mail“,
Dzięki -(unduszom lorda N»r'hcliffe'a
zorganizował on jeszcze -przed 'woj-
ną paryski samodzielny oddział tego
czasopisma.

W. 1910 r. napisał on sw. słynne
dzieło, tłomaczone ma wszystkie 

|
|

prawie języki świata. p. t. „Wielkie
złudzenie”, w którem starał cię udo-
wodnić niemożliwość wielkiej woj-
ny. Mimo, że wybuch wojny świate-
wej obalił całkowicie jego wywody,

„praca| Angel poświęcił się następnie pracy
nad utrzymaniem pokoju i zbliże-

To znaczy takie przystosowanie; niem narodów: - Działał w Europie ż
żydowskiego Ameryce. W latach 1929—i931 był

do zmienionych warunków gospo-| Angell -posłem w Izbie Gmin z ra-
polskich w Anglji postanowiła zebrać 100 darczych w jakimś kraju, aby nadal mienia Labour Party, ale później

tysięcy f. st. i te pieniądze użyć wyłącznie umożliwić mu eksploatację ludności porzucił  dziatalność polityczną- š
poświęcił się całkowicie  działalno-
ści pisarskiej. V TS A

że robotnicy, mający tak duże na-
leżnośc: nie będą mogli otrzymać

p. Icek Meitlis, który dobrze zarobił”

która prawdopodobnie ma zamiar ją
i R в

[аптп'паіти pokojowej Toba :

Henderson .współpracuje z Ramsay
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przemówienie wiglijne Ojca św.
Składając dorocznym zwyczajem

Ojcu św. życzenia wigilijne w imie-
niu Kolegjum Kardynalskieg:, dzie-
kan tego kolegjum, kardynal Grani-
to di Belmonte wymienił szereg ra-
dosnych wydarzeń, które zanotowa-
ły kroniki kończącego się roku, a
wśiód nich rozszerzenie Jubileuszu
Odkupienia na cafy świat, między-
narodowy kongres eucharystyczny
w Buenos Aires, uzwpełniory przez
kongres w Me'bourne w Australii i
międzyńarodowy kongres prawni-
ków w Rzymie. о.

Odpowiadając na to przemówie-
nie, Ojciec św. podkreślił doniosłość
wspomnianych wydarzeń i zwrócił|

DZIENNIK WILENSKI

Rocznica powstania
wielkopolskiego.

manji samobójczej i  zbrodniczej POZNAŃ Pat We czwartek, w
przekładają właśnie wojnę ponad|dniu 16 ej rocznicy oswobodzenia
pokój, mamy wtedy inną n-odlitwę,|Wielkooolski i Poznania oraz wybu
która stanie się niestety, kunieczną i| chu powstania wielkopolskiego, od-
będziemy musieli mówić doBoga: były się tradycyjne uroczystości.
Rozprosz ludy, które chncą wojny.|

Wolimy jednak mieć zawsze w sercu [[jJ[EEAZU MKW

SLIK FLOTA WOJENNA
i na ustach inną modlitwę, którą!
odpowiadamy na wasze życzenia i|

najlepsza gwarancja
niepodiegłości.

powinszowania: Chwała na wyso-
kościach Bogu a na ziemi pokój po-
kój, pokój”. (KAP).

 

Pieniądz i.. państwo socjalistyczne
MOSKWA (Pat). Na zebraniach mógł wszystko za pieniądze | spić.

uwagę, że radosnym tym łaxtomto- partyjnych w Moskwie i Leningra-

warzyszyły niestety, smutne wy-; dzie wystąpili z przemówieinami Ka-
padki i zjawiska. Rozszerzenie Ju-  ganowicz i Zdanow, podkreślając

bileuszu na cały świat — mówił Na-| korzyści zniesienia kartek chlebo-
miestnik Chrystusowy — było proś
dziwem  obdarzeniem | dobrodziej-|
stwami  Odkupienia niesiiczonych
dusz w 19 wieków po Goigocie, w
akresie, śdy znów odnowione zosta-
ły usiłowania, by szerzyć nasła no-
wego pogaństwa moralnego, społecz.
nego i państwowego: Istnieje dziś
okropna propaganda, która każe
obawiać się sprawiedliwości Bożej,
karzącej surowo grzeszników; dlate-
go Papież wzywa do modlitwy
wszystkich synów Kościoła św.

Innem radosnem wsporznieniem.
jest kongres eucharystyczny w Bue-.
nos Aires. Był on prawdziwą wizją,
pokoju, która uprawnia do przy-

zeń, że w swem środowisku, w
owych dniach Chrystusowi Panu
złożono jeden z największych, na-|
leżnych Mu na tej ziemi hołdów.
W/spaniałości kongresu w Buenos|
Aires znalazły przepiękny odblask,
w. konśresie eucharystycznym w tak:
bardzo odległem mieście australij-'
skiem Melbourne i objęły jak gdyby
w. ten sposób całą ziemię  Ciesząc
się ze stale wzrastającego rozwoju
kongresów eucharystvcznych, Ojciec
św. zaznaczył , że są one najwłaściw
sžą formą uczczenia Boskiej Eucha-
rystji, talk okropnie dziś obrażanej
przez licznie zaślepione i gizechem
skażone dusze. Trzecim powodem
radości jest międzynarodowy fkon-
gres prawników, który cdbył się
niedawno w Rzymie. Byt on przy-
pomnieniem zespolenia prawa kano-
niczneśo z prawem świeckiem, któ-
re połączone razem, stworzyły pra-
wo chrześcijańskie, to nowe dobro-
dziejstwo Boga, dane ludzkości za
pośrednictwem Kościoła. Przypo-
mnienie to jest tembardziej na cza-
sie, że zjarwia”ą się nowe teorje, mó-
wiące o prawie rasy, o prawie naro-

dowošci, jak gdyby sprawiedliwość
nie była powszechna lecz opierała
się na prawach szcześółow;ch. Na-

wet Cycero przez czyste rozumowa-
nie ludzkie dochodził do wniosku,
że nie prawo rodzi sprawiedliwość,
lecz sprawiedliwość tworzy prawa.
Do wszystkich nieszczęść, trosk i
hołdów kryzysu dołączają się szero-
ko rozgłaszane napomknienia o woj-
nie lub conaimiej o zbrojeniach wo-
jennych. Bolesnem jest wspomiać o
tem w wigilię, dnia, w którym roz-
brzmiewa radosne „Chwała na wy-
sokościach Bośu, a ma ziemi pokój
ludziom dobrej woli”. Kończąc więc,
Ojciec św. mówi: „Pieśń ta dziś sta-
je się Naszą modlitwą, a jutro znaj-
dzie się na ustach całego Kościoła.
Jest ona Naszą modlitw4, Naszą
myślą, Naszem najgłębszein pragnie-
niem. Mówi się „Si vis pacem para
bellum' dla zaznaczenia, że zbroje-
nia nie są niczem innem, jak prze-
zornem _ zabezpieczeniem pokoju.
Chcemy i praśniemy w to wierzyć,
albowiem, gdyby rzeczywistość mia-
ła okazać się inną niż Nasze praśnie-
nie. byłoby to rzeczą nazbyt strasz-
ną. Jeśli pragnie się pokoju, wzy-
waimy pokoju, blogostawmy pokój,
módlmy się o pokój. Jeżeli natomiast
są tacy. którzy w nowym napadzie

wych, co zdaniem mówców powinno
zwiększyć siłę nabywczą iut:la i re”
alne płace. Obaj mówcy podnosili
rolę pieniądza w ręku soc;alistycz-
nego państwa, mimo, że pieniądz jest
narzędziem ekonomiki burżuazyjnej.
Kaganowicz oświadczyć miai, že re-
forma winna wpłynąć na zwiększe-
nie wydajności pracy, ponieważ ten,
kto będzie lepiej zarabiac, będzie,

Kaganowicz zapowiedział wzmoże-
nie propagandy wśród gospodarzy
indywidualnych, by zachęcić ich do
zawiązywania kołchozów oraz za-
powiedział w końcu stycznia do
Moskwy drugi kongres ko:ektywni-
ków szturmowców, celem uchwale-
nią nowego statutu organizacyjnego
dła ko:ektywów rolnych. Mówcy
zwracali uwagę, że likwidacja wiel-
kich wydziałów politycznych stano-
wi dowód całkowitego oparowania
sytuacji w ZSRR.

Sensacyjny proces w Japonii.
TOKIO (Pat). W wyniuu śledz-

twa w sprawie skandalu z akciami
wytwórni sztucznego jedwakiu, któ-
ry spowodował ustąpienie w lipcu
r. b. gabinetu premjera Saito, 17
wyższych urzędników uzn.no za
winnycn korupcji i uchybieria swo-
im obowiązkom i oddano pod sąd.
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Resztki obozu p
W. tych dniach przybył z Wyspy|

Wrangla do Leningradu radjotele-
śrafista Iwanow, który był  człon-
kiem pamiętnej wyprawy prof.
Schmidta, która z łamaczem lodów
Czeljusz=inem rozbiła się w lutym
br. na morzu polarnem. Iwanow o-
powiadał, że podczas żeglugi łama-
cza lodów Krasina w pobliżu przy:
lądka Rogersa znaleziono belkę,
sześć metrów długą. Według wszel-
kiego prawdopodobieūstwa jest to

(AG   

 

Wcześniej od jaskółci
Pierwsza morska wycieczka wiosenna do
Hiszpanji, południowej Francji i Marocca.

Pierwsza wycieczka, jaką w przyszłym
roku organizują. Linje Żeglugowe „Gdynia-
Ameryka", przypada na najwcześniejszy u
nas. okres przedwiośnia, gdyż rozpoczyna
<ię dnia 5 kwietnia odjazdem „Kościuszki
z Gdyni. Uczestnicy wycieczki, po kilku
dniach podróży, odrazu znajdą się w atmo-
sferze wiosny południowej, trasa bowiem
tej oryginalnie pomyślanej wycieczki obej-
muje słoneczne kraje Południa: Hiszpanię,
Południową Francję i Północną Afrykę,

Atrakcyjność wycieczki powiększa fakt,
ze „Kościuszko', popularny weteran wycie-
czek morskich, poddany był ostatnio grun-
townej przebudowie: nowy i duży salon to-
warzyski, zamiast długich stołów w sali
jadalnej, stoliki na 6—8 osób, meble nowe.
i estetyczne, bieżąca gorąca woda w kabi-
nach, ulepszony system wentylacji, wszyst-
ko to gwaramuje uczestnikom znacznie
większe wygody w podróży. i

Pierwszy postój okrętu przypada na
port hiszpański Vigo, stanowiący miejsce
wypadowe dla ekskursyj wgłąb kraju.
Przez Madryt uczestnicy wycieczki dojadą
do Valencii, na brzegu morza Śródziemnego,
skąd udadzą się na Mallorcę, perłę wysp
Balearskich. Żeglując na Północ, „Ko-
ściuszko' podąžy ku brzegom Riviery, za-
trzyma się w Villefranche, pomiędzy Niceą
a słynnem Monte Carlo. W' drodze powrot-
nej krótki postój na ziemi afrykańskiej w
Ceucie i malowniczym Tetuanie, poczem

 
przez Atlantyk popłynie okręt do Lizbony
i Amsterdamu, stanowiącego ostatni etap
podróży. Po 24 dniach „Kościuszko” wraca
do Gdyni. Nareszcie lest but not least
ceny biletów w stosunku do przeszłorocz-
nych zostały obniżone prawie o 20%. In-
tormacje i zapisy w biurach Tow. Gdynia-
Ameryka oraz. Orbisu, Wagons-Lits/Cook
1 Francopolu. ;

składowa domu.

  

Wisród oskarżonych znajdują się
m. in. były minister handiu Nakazi-
ma, były minister kolei Mitsuki,
były wiceminister finansów Kuroda,
były prezydent banku Formozy, Szi-
mada, i były prezes zarządu wy-
twórni sztucznego jedwabiu Takagi.

     
     

     
Šanoa asi ZĘ

e Schmidta.
część domu składanego, który Cze-
ljuskin miał przywieść dla zimują-
cych na wyspie Wrangla.

Geometra Jakób Gakken, rów-
nież „czeliuskinowiec' w rozmowie
z dziennikarzami powiedział. Okrę-
ty „Litke“ i „Krasin', któe w okre-
sie nawigacyjnym 1934 płynęły w
rejonie obozu Schmidta znalazły
morze pokryte lodem. Długoletni
lód, na którym wybudowano . obóz
Schmidta: nie mógł - bezwa:unkowo
stopnieć w okresie polarnego lata.

Wlhnioskować więc można, 'że lodo-
wiec, ma którym znajdował się obóz
Schmidta, zniesiony został w kie-
runku północnym tj. w kierunku
wyspy Wrangla. Tam lód prawdo-
podobnie zrzedł, tak, że podczas
burzy niektóre przedmioty zmie-
cione zostały na wyspę Wrangla.
Jeszcze przed odnalezieniem tych
przedmiotów, łowca Brucz, który
mieszka na wyspie Kosa (północno-
wschodnia część wyspy Wrangla)
oznajmił naczelnikowi wyspy Se-
menczukowi, że mocna fala wynio-
sła na brześ drzewo budowlane,
kołdry i podartą czerwoną chorą-
giew. Nie ulega wątpliwości, że to
wszystko były szczątki obozuSchmid
ta. Dom, który miał być przez Cze-
liuskina  dowieziony na wyspę
Wrangla załadowany został na
okręt w stanie zdemoniowanym.
Poszczególne części składowe, bel-
ki itp. były odpowiednio oznaczone,
aby budowniczy wiedział do które-
60 miejsca należą. Belka znaleziona

przez załogę Krasina zaopatrzona
jest właśnie w taki znak; nie ulega
więc wątpliwości, że jest to część

Nie ulega też wą-
tpliwości, że później znajdą się dal-
sze części składowe i inne przed-
mioty, które pozostały po ocaleniu
rozbitków Czetuskina, Każda taka
część czy przedmiot znaleziony w
tych okolicach polarnych ma wiel-
kie znaczenie, sdyż na tej podsta-
wie można badać bieg prądów па
morzu Czukockiem. |

 

In E. Ai
WARSZAWA Pat. 26 b. m. zmarł

w Warszawie nestor aktorstwa pol-
skiego Ś p. Władysław Kroqulski,
przeżywszy 91 lat. Na scenie Kro-
gulski debiutował w r. 1867 w tea-
'trze Rozmaitości w  Wars'awie. W
zawodzie akterskim kształcił się pod.
kierunkiem Jasińskiego, Rychtera,
/Królikows<iego i Chęcińskiego. Pra-
lea scenicznn syła w parze z drzia-
jłsjnością kompozytora i pedagoga.
muzycznego Był członkiem orkie=
stry teatru Wielkiego. W 1893 wy-

 

| 5 REZ AE EACOWZ ORC OOREc jechał zegranice na studja muzycz-
|ne i przez pewien czas pracuje w
lorkiestrze opery Komicznej w Pa-
ryżu. Tam posprzeczał się z Offenba
chem ponieważ twórca „Pięknej
Helenv" nie chciał uznać Warszawy
za polskie miasto i nie wierzył w
istnienie państwa oolskiėgo. Po po-
wrocie z Paryya Kroguiski powrócił
na scenę teatru Rozmaitości Gry-
wał przeważnie role historyczne.
Utwory mu*yczne zmarłego odzna-.
zają się melodyjnością i poczu iem

stylu dawnej epoki. Publikacje i ar-

tykuły Krogulskiego zawarte zostały
w ogólnej wielkiej pracy pod tytu-
łem „Notatki starego aktora*. Dzię:
ki prawości charakteru i ogromuej
pracowitcšci Krogulski cieszył się
wielkiem poważani'm wśród braci
aktorskiej. Był honorowym człon-
kiem zw. artystów scen polskich.
 

Wiadomości
telegraficzne

** Prasa litewska donosi, że w:
ministerstwie spraw  zagramicznych
w Kownie została podpisana łitew-
sko-duńska umowa o ekstradycji

** „Daily Telegraph" dowiaduje
się, że japońescy delegaci са komfe-
rencję londyńską otrzymali z Tokio
nowe instrukcje Zdaniem dziennika,
prawdopodobne jest spotkanie dele-
śatów angielskich i iapońst:.ch.

** Z Saarbruecken dontszą, że
rozejm polityczny w czasie świąt
Bożego Narodzenia był ścisle prze-
strzegaty zarówno przez prasę jak.
i przez partje polityczne. Nie zano-.
towang w ciągu świąt żadnego in-
cydentu.

** Przy wjeździe na dworzec w
Tulonie nastąpiło zderzene pomię”
dzy pociągiem pasażerskim a ma-
newrującym parowozem. i5 pasaże-
|rów jest rannych. Kilku w stanie
ciężkim przewieziono do szpitala.

** Na mocy rozporządzenia władz
spalono w Pekinie publicznie £0.000
skoniiskowanych książek, przeważ-
nie treści komunistycznej.

+

Człowiek
króry mieszk>ł na drzewie.
W. ciagu lat trzydziestu spokojni miesz=

kańcy osady Horacja w Arkanzas (Stany

Zjednoczone) z podziwem obserwowali nie-
jakiego Freda Browna, który — zamiast

sypiać w łóżku — spędzał noce w  dziw-
pym schronie z prętów żelazuych, zbudo-
wanym przez niego własnoręczne wśród

konarów potężnego dębu.

Pewnego dnia stary dziwak porzucił
jednak swój schron i zamieszkał w chatce,
również przez siebie zbudowanej. Podłoga
tej chatki wznosiła się 1 m. nad ziemią a

cały domek został otoczony rzęcem bute-

lek, ustawionych jedna przy drugiej.

Zdziwienie sąsiadów nawet po trzy-
dziestoletnich poprzednich doświadczeniach
było wielkie. Wówczas Brown wyjaśnił, że
przyczyną jege niezwykłego postępowania
była obawa przed wężami. Ponieważ zesta-

rzał i nie mógł już wdrapywać się codzien-
nie na d-zewo, zbudował sobie chatkę. Bu-

telki zostały ustawione w tym cełu, by mo-
gły zastąpić zwierciadło. Brown wierzy,

że wąż ujrzawszy w butelce swe własne

oblicze — ucieknie. Na wszelki wypadek
| podłaga chatki wznosi się o 1 m. mad zie-

 

  



 

Zydzi —h
Karespondent francuskiego dzien-

nika „katolickiego „La Croix", zrobił

DZIENNIK WILEŃSKI

O JEDNĄ LITERĘitlerowcy,
sząca się opieką Ligi Narodów.

Stanowisko Maksa Neumana i
| Szkoda wielka,
"wigilijny" p. Włandy.

że „Feljeton
Doba .zewskiej

wywiad u Maksa Neumannu, przy- stosunkowo nikła ilość jego zwolen- | w numerze gwiazdko Kurįo“ Li . | St wym ,Kurjera
wódcy związku żydowskich narodo- 'ników (zaledwie około 1 proc, ży-| Wileńskiego" przynosi jeden mały,
wych socjalistów w Niemczech. | dów niemieckich) mają przeciwko "ale dotkliwy zgrzyt — liagwistycz-

Maks Neuman jest sześćdziesię- sobie zorganizowane masy wszech-|ny. Wytwarza go słowo „kutia”,
cioletni:m mężczyzną, o wybitnie se-
mickim typie, Między nim i an-
nikiem „La Croix“ nawiązala się na
wsiępie ciekawa wymiana zdań:
— Czy jest pan żydem? — spy-

tał Neuman.

,światowego żydostwa, które ich po-
tępia, przynajmniej nazewnątrz, bo
pocichu, kto wie, czy nie są radzi,

| že stwarzają oni dla żydów pewien
, rodzaj asekuracji. '

"ktėre p. Dobaczewska pisze przez
"literę „t”, a więc w brzmieniu rdzen-
nie rosyjskiem. Że nie jest 'o omył-
ka zecera, przekonywamy. się, czy-
tając w tym samym num:'ze arty-

— Ja nie, natomiast pan jest ży- | RZECZE PRICE STT

_|Jlu nas jest w Polsce? >>
dem! — odparł. korespondent „La

- Neuman — jestem Niemcem, wy-
znającym  religję żydowską. Czy sk

* «pański dziennik nie jest w  Niem-
czech zabroniony? |
— Nie, o ile mi wiadomo.
— W. takim razie możemy ze so-

'bą rozmawiać.
Urządzenie wspaniałego lokalu

narodowych socjalistów żydowskich
na każdym kroku podkreśla . ich
przynależność do kierunku, zapo-
czątkowanego przez Hitlera* por-
tret Hindenburga, przybrany  czar-
no-biało-czerwonemi wstęgami, ma-
py i wykresy, przedstawiające po-
krzywdzenie i bezbronność Niem-
ców, przeciwko którym uzbroił się
cały świat...
№ dalszej rozmowie z korespon-.

dentem „La Croix“ podkieslit Neu-
man, iž narodowi socjaliści żydow-
scy są gorącymi patrjotami niemiec-
kimi, oddanymi „Fiihrerow:!' całą
duszą, śdyż uratowai on Niemcy.
Jest ich 5.000; wszyscy, jak jeden
mąż, oddali swe głosy Hitlerowi
przy wyborach na prezydenta Rze-
szy: "Hitler stał się inny, niż był
wtedy, gdy napisał swój sławny
„Mein Kampf", dojrzał, wiele kwe-
styj przemyślał. Jeśli stanowisko
jego wobec zagadnienia żydowskie-
go mie jest zupełnie jasne, to dlate-
go, ponieważ trudno mu wyrzec się
poglądów, które kiedyś tak usilnie
propagował. Ale Hitler jest na naj-
łepszej drodze ku temu, by się zmie-
mić. Uważamy go za uczciwego i
fanatycznego 'patrjotę niemieckiego,
i co do tego najważniejszego punktu
zgadzamy się z nim całkowicie, Mo-
że się czasem miylić, jak kazdy czło-
wiek, ale najdonioślejsze jest to, iż
walczy on o te idee, które wyznaje-
my również i my”.
— Sądzę, że z wyjątkiem zagad-

mienia rasy — wtrącił korespondent
francuski.
— Kasa jest fenomenem fizycz-

nym, t to niezbyt ważnym. My wie-
rzymry, że ponad czynnik'zm  raso-
wym należy postawić solidarność u-
czucia na o.

to powie Hitle-— Niech pan
томй!
— Przedstawilem rzadowi nie-

mieckiemu różne projekty rozwią-
zamia kwestji żydowskiej, ponieważ
żyjemy w epoce przejściowej, która
nie będzie długotrwałą.
— Na czem poleśa pański plan?
— Uważam. iż żydów w Niem-

czech należy podzielić na 3 kate-
gorje 1) tych którzy mieszkają w
Niemczech już od szeregu lat; 2)
żydów zasymilowanych; 3) sjoni-
stów. Rząd powinien dokonsč bez-
względnej segregacji Na 450.000
; ‚ znajdujących się obecnie w
Niemczech, jest tylko 150.060 szcze-
rych niemieckich patrjotów i ci po-
winni tez żadnych zastrzeżeń móc
należeć do ogėlno-niemieckiej naro-
dowej wspólnoty. Pozostałe 300.000
żydów powinno się traktować, jalko
cudzoziemców, t. zn. można im ode-
brać niemieckie obywatelstwo, Wol-
noby im nadal było prowadzić w
Niemczech swoje interesy, ale naj-
nmiejsza próba wmieszania się do
jakiejkolwiek polityki powinna być
karana wygnaniem z Niemiec. Nie
mi oni prawa organizować się
jako „mniejszość narodowa“, cie-

'z zagranicy obliczono, że poza Pol-

tomiast dzięki propagandzie nam
nieprzyjaznej liczba Polaków w
Polsce nie jest dotychczas ustaloną.
„Wprawdzie mamy statystykę  urzę-
«dową, która podaje liczbę Polaków
na podstawie ostatniego spisu lud-
ności z grudnia 1921 roku na 22,2
milj. czyli 69,1 procent ogólnej licz-
by mieszkańców. Ale cyłry te są
kwestjonowane przez obcych i swo-
,ich i wymagają krytycznej oceny
szczególnie wobec niewątpliwego
faktu, ze niektóre państwa z całą
świadomością fałszują przy spisach
ludności cyfry obywateli sobie nie-
idogodnych, aby silniej uwydatnić
 siczbę żywiołu panującego. Rekord
,pod tym względem zdobyła Czecho-
słowacja, która przy ostatnim spisie
ludności (z roku 1930) zdołała

mającą wedle spisów ausirjackich
ogromną większość w powiecie cie-

szyńskim i frysztackim (prócz  fry-

deckiego), zredukować do  mniej-
szości narodowej.

Świcżo senator Horbaczewski w
Komisji _ Konstytucyjnej senatu
wniósł poprawkę do projektu Kon-
stytucji tej treści, aby dla ziem o
większości ukraińskiej w_ Polsce,
zajmującej obszar około 135 tysięcy

* kilometrów kwadr. i rzekomo 7 mil-
jonów „Ukraińców', ubwoizyć о-

'sobny kraj autonomiczny, z wła-
, snymi rządem i sejmem, oczywiście
tymczasowo, dopóki sprawa nie-
podległej i zjednoczonej Ukrainy nie
|dojrzeje. Widocznie reprezentanci
Rusinów w Polsce uważają ziemię

czerwieńską województwo. wołyń-
skie i poleskie oraz część wcjew. lu-

belskiego (Chełmszczyzna i Podla-
sie) za obszar „ukraiński' i pragną

na razie wydzielenia tego obszaru,
opierając się na swej większości
pod względem narodowym. Nie mó-
wiąc tu o politycznej stronie tego
„żądania. widzimy w niem dziwne
,żigśnorowanie faktycznego stanu za-
'ludnienie ziem polskich, bo wedle
„statystyki i powszechnie znanych
łalbtów Chełmszczyzna i Podlasie
mają ogromną większość ludności:
polskiej, a Polesie jest zamieszkałe
śłównie przez Białorusinów 1 „tutej-
szych” Poleszuków, a nie przez Ru-
'sinów, z wyjątkiem powiatu sarnew-
skiego.

Uderzającą jest we wniosku se-
natora  Horbaczewskiego cyfra 7
miljonów Rusinów (Ukraińców),

Iktóra stale się powtarza w  publi-
kacjach i przemówieniach ruskich,
nie zna;dując ze strony orgarów rzą-
dowych ani zaprzeczenia, ani sprasło

Wszak wedlewania. statystyki,
wszystkich Rusinów (Ukraińców,
Rusinów, Hucułów, Bojków Łem-
ków) jest na obszarze Poiski 14
procent ogółu ludności, a więc nie-
spełna 4 i pół miljona mieszkańców.
Skąd więc statystycy ruscy wzięli 2
i pół miliona, które dodają do cyfry
urzędowej?

_ Wyjaśnienie tego zjawiska znaj-|
dziemy, gdy obliczymy całą ludność|
tych ziem, do których Rusini podno-
szą pretensje, jalko do ziem ukraiń- wi Kossowskiemu, ogłoszon» upa-| Zoracha
skich. Otóż cała ta ludnosć wynosi
okrągło 7 miljonów głów, jeżeń się z
nie; wyłączy żydów i Białorusinów.

ą jest nas około 8 miljonów. Na-|

lud-
ność polską na Śląsku Cieszyńskim,

sprostował | Przy sposobriości zjazdu Polaków lnnemi słowy politycy ruscy, wycho-|
dząc ze stanowiska państwowości.
„ukraińskiej', wszystkich Polaków.
tam zamieszkałych zaliczają do

wiecznej „cuius regio, ejus religio“
a względnie
dotychczas ,regio” jest w ięku pol-
skiem i z tego tytułu mogiivy Polacy
wszystkich Rusinów zaliczać do Po-
lalków, ale to nie uchyla kombinacyj
statystycznych na przyszłość. Wska-
zywałem na tę metodę statystyczną
już dawniej w Sejmie i w Senacie,
ale widocznie nie przekonałem
przeciwników politycznych.

Może jednak Rusinów krzywdzi-
my przy spisach ludności i z tego
powodu oni powiększają swoją licz-
bę o 2 i pół miljona? O jakiejś
krzywdzie na większą skalę, np.
wedle modły czechosłowackiej, nie
może być mowy. wobec znanego
stanowiska słer oficjalnych w sto-
sunku do Rusinów 1 wobec zgod-

| ności cyfr statystycznych z, dawny-

 
gromadzkie na ziemi czerwieńskiej
potwierdziły wyniki spisu ludnościo-
wego. Owa «cyfra 2 i pó miljona
więc, dodawana do liczby ludności
ruskiej, odnosi się do ludności pol-
skiej, której obecność na ziemiach
od wieków z Polską złączcnych stal
le jest pomijaną przez polityków
ruskich.

Natomiast należy przyznać, że
liczba ludności polskiej, podawana
przez statystykę, jest istotnie zwięk-
szoma ale z innej przyczyny. Oto ży-
dzi są w statystyce podzieleni na ży-
dów, (około 4 procent ludności) i
Polaków mojż. wyznania (około 6
procent ludności). Otóż należałoby
zmniejszyć liczbę Połaków go całą
cyfrę Polaków tej Kkategozji, tj. o
niespełna 2 miliony głów, przez co
|sprostowana cyfra Polaków wedle
| spisu ostatniego wynosić będzie 20,3
, miliony głów.

 
 ——

Pospolite paeenio oświatowe
członków stowarzyszeń SDo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu

 

 

( Rreka Szczara i kanał Ogińskiego
| *ramarzłv.

SŁONIM. (Pat). W Słonimiu za-
notowano w nocy 18 stopni poniżej
zera. Rzeka Szczara i kaic! Ogin-
skiego zamarzły.

Likwidacja około 100 orga-
niracvi i stowarzyszeń.
GRODNO (Pat). Na skutek prze-

prowadzonej ostatnio kontroli istnie-
jących na terenie grodzieńszczyzny
miasta i powiatu organizacyj i sto-
warzyszeń, starostwo puwiatowe
zawiesiło około 100 organizacyj, nie
wykazujących żadnej żywołuości.
POZYTTJTA +

„Ukraińców” wedle zasady średnio-;

„natio”, Wprawdzie i

mi spisami. Zresztą ostatnie wybory'

. darowywać

kuł inny pod tytułem „Kalady”,
$dzie autor podaje to samo słowo
dziewięć razy w  prawidłowem
brzmieniu białoruskiem — „kuócia”,
Po biaiorusku mówi się „kućcia'”,
albo nawet „kuca', po polsku —
„kkucja”, W] jakimże języku nazywa
tę potrawę wigilijna p. Dobaczew-
ska? W tym samym niestety, w ja-
kim napisała wiele słów djalogu w
„„Zwycięstwie Józefa Żołądzia” — po

, rosyjsku.
Džwiek „tia“ i „tia“ jest czysto i.

specyficznie rosyjski, bezwzględnie-
obcy zarówno polszczyźnie, jak i
białoruszczyźnie, i to właśnie świad-
czy tak miło o pokrewieństwie mo-
„wy białoruskie: z naszą, Bardzo ce-
'nimy sobie to pokrewieństwo i nie
' chcemy, by nam je zacierali nie-
| orjentujący się w duchu tej mowy.
Białoruczczyzna, podobnie jak poł-
„szczyzna zna w tym wypadku tylko
(dźwięki „cia“ i „cja“. Przykłady:
„Taciana“, a nie „Tatjana“, „cioplo“,

`а nie „rieplo“, „ciapier“, a nie „tie-
pier“, „ciotka“ a nie „tiotka“ i tak
dalej aż do nieskończoności. Zawsze
tak, jak po polsku —- nigdy tak, jak
po rosyjsku. Obszar języżowy wy-
mawiania miękkiego „c' zamiast

miękkiego „t” stanowi niewzruszo-
ną linję graniczną w słowiańszczyź-
nie północnej, cddzielającą wyraźnie

Rosję od Białorusi i od Folski, co

zresztą można sprawdzić w każdym

elementarzu tych trzech językcw.
Jedna litera! Czy warto spierać

się w czasie Bożego Narodzenia ©
jedną „głupią” literę? Cóż, kiedy to
jest litera zasadnicza, o wybitnym

charakterze  plęmienno - rozdziel-
czym! Wszak sto lat z okładem wał-
czyliśmy o jedną literę „o' przeciw
literze „а” w nazwie Wilna, a ko-
ścioły rzymski i bizautyński w ciągu
kilkuse: lat są poróżnione o jedno
małe „que” w dogmacie „iiljogue“.
Takie _ „drobiazgi' stanowią w
dwuch odrębnych kulturach, roz-
śraniczają dwa ogromne i obce sobie
światy, wschodni i zachodni. Nie-
podobna zatem uważać tego Titero-

 

wego intruza „t“ za drobrostkę i-
traktować go z mpobłażliwą obo-
jętnością, zwłaszcza. jeśli narzuca
się nam z pewną uporczywością
niczną.

Calkowicie powažam pracę lite-
racką pani W. Dobaczewskiej i nie
mam żadnych powodów do agre-
sywnego występowania przeciw jej
osobie. Ale, szanując należycie jedno
i drugie, wystąpię zawsze publicznie
przeciw autorowi, który wprowadza
elementy rusyfikacyjne do drukowa-
nej mowy polskiej albo białoruskiej.
Tem gorzej, jeśli te rusycyzmy są
nieświadome gdyż wówczas tem
pewniej stają się chroniczne i nie
rokujące poprawy. Można od biedy

je warszawiaxom, nie
umiejącym odróżnić znamion fone-
tycznych białoruskich od rosyjskich,
ale od autorów miejscowych mamy
prawo oczekiwać lepszego orjento-
wania się w tych doprawdy całkiem
prostych sprawach.

Dlatego to voważyłem się zakłó-
cić spokój świąteczny i zaprotesto-
;wać grzecznie, ale stanowczo prze-
|ciw „kutji” pani W, Dobaczew-
| skiej, prosząc, by ją pisała albo po
polsku „kuoja“, albo po białorusku
„kučcia“ lub „kuca“. I muszę pržy-
„pomnieč, że niejeden podobny rusy-
, cyzm znajduje się w powieści ,,„Zwy-
|cięstwo Józefa Žotądzia“ i został
przezemnie wytknięty w pzasie, jak

„się dziś polkazuje — słusznie, ale
, bezskutecznie, a

Jan Bułhak.

UPADŁOŚĆ PRZEMYSŁOWCĄ W GRODNIE.
GRODNO (Pat). Właścicielowi , golisa w osobach Racheli Gitk,

młyna 1 garbarni w Grodnie, Oszero-| Iraela, Samuela, Maksa, Mendela $

dłość, na skutek wniesienia do Sądu
Okręgowego podania wierzycieli,
spadkocierców zmarłego UdelaMar-

Margolisów. Po Lilkugo-
| dzinnej ro ie, Sąd ał -| zprawie, Sąd uznał upa
, dłość O. Kossowskiego, nakazując
jeśo aresztowanie,



-.grypy; Z  groźniejszych

_6*Kronika wileńska,
-  Fpidemja grypy w Wilnje.

DZIENNIK

W okresie przedświątecznym W oraz 23 wypadki płonicy i błonicy.
 Watnie zanotowano wiele wypadków

zachoro-
wań należy wymienić 9 wypadków
gruźlicy (2 zgonyj, 4 wypadki tyfusu

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

- Przeważnie pochmurno z drobne-
mi opadami śnieżnemi, głównie na

* zachodzie:

' Mie wschodnie; połowie
utniarkowany mróz, pozatem lekki.

" Słabe lub umiarkowane wiatry
ze wschoduipołudnio-wschodu.

sSYŻURY APTEK:
ad w mocy dyżurują następujące

> towskie ч!, Mickiewicza

Nr. 10 flet 9-18), Jurkowskiej * Romec-
kiego -— ul Wileńska Nr В, Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wie!ke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie + przedmieścianh, prócz Śniniszek.

piszek.

SĘ

: SPRAWY MIEJSKIE.

. — Pożyczka na budowę Ośrodka

Zdrowia. W. początkach stycznia

1935 +. zarząd miasta spodziewa się

otrzymać większą pożyczkę z Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego. Po-

życzka będzie wydatkowana na

ostateczne _ zakończenie - budowy

środka Zdrowia. -
R | SPRAWY SANITARNE.

Lustracja szkół miejskich.

Komisje lekarskie w miesiącu  gru-

dniu zlustrowały €0 szkół miejskich,

przyczem esz: `

dzieci... W wyniku lusiracji stwier-

dzono, iż lokale szkolne są czyste.

Gorzej ńieco przedstawia się hygje-
ma dzieci. Około 700. dzieci było

brudnych i zawszawionych, przeszło

й —

200 dzieci przechodzi różne ehotaby,
łącznie z zakaźnemi.

HANDEL I! PRZEMYSŁ.
— Wykupywanie świadectw prze-

mysłowych. W. związku ze zbliża-|
jącymi się terminem wykupu świa-
dectw przemysłowych i kart reje-
stracyjnych, kasy skarbowe są po-
prostu oblężone przez osoby wyku-
pujące świadectwa i karty przemy-
słówe. Zaznaczyć należy, iż przed
świętami wykupienie świadectwa nie
przedstawiało wielkiej  trudnošci,
obecnie zaś wydostanie świadectwa
zajmuje petentowi kilka godzźn.

| 2 ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
. — Rekolekcje dla Pań. Sodalicja

Marjańska Pań organizuje rekolekcje
zamknięte w dniach od 2—-6 stycznia
1935 r. Przewodniczyć będzie ks.

- dr, Kazimerz Kucharsk T. J. Reko-
iekcje pędą odprawane u S$. Urszu-
łanek przy ul. Skopówka 4. Począ-
tek2 styczna o g. 8 wecz. Cotkowity
koszt wyniesie 13 zł. od osoby. Zapi-
z się można:
— 1.

 

D. G. WODEHOUSE:

Zaufajcie Psmithowi.

 

Polski

zbadaiy przeszło 2500,

ul. O: zeszkowej

W/g zgłoszeń do Ubezpieczalni Spo-
 łecznej oraz różnych przychodni le-
karskich wynika, iż w Wilnie obec-
nie choruje zgórą 700 osób na grypę.

— Opłatek w Związku Służby
Domowej im. Św. Zyty. Podczas
świąt, tradycyjnym _ zwyczajem,
Chrześcijański Związek Zawodowy
Żeńskiej Służby Domowej 'm. Św.
Zyty urządził w swoim lokąłu przy
zauł. Kazimierzowskim 4 opiatek dla
członkiń. | -

'Okolo godz. 7 wiecz. w dužej,
pięknie udekorowanej sali teatrałnej
zebrało cię kiłkkaset członsii w od-
świętnych ubraniach. Wkrótce przy-
byt J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
w towarzystwie patrona organizacji,
ks. mgr A. Mościckiego. Na wstę-
pie 'Arcypasterz wygłosił dłuższe
przemówienie, poczem przełamał się
opłatkiem. | : |

Po odjeździe Arcypasiecza, ks.
Mościcki wygłosił również przemó-
wienie okolicznościowe. W końcu
odśpiewano szereg kolend, a zespół
teatralny Związku odegrał jasełka.

Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.

rze Św. Ducha rozpoczęły się obra-
dy dorocznegć zjazdu dziekanów
prawosławnych oraz opiekunów cer-
kiewnych archidiecezji wi.eńskiej.
„WI obradach zjazdu bierze udział 40
„osób. Zjazd potrwa trzy dni.

| SĄ RÓŻNE.
| — Podziękowanie.  Niniejszem
wyrażam gorące podziękowanie P.T.
urzędnikom państwowym m. Wilna
za składane od kilku lat z okazji
odprawianych rorat ofiary na remont
Bazyliki,

_ Ks. kan. A. Cichoński,
| Rektor Bazyliki.

 
ZABAWY.

— Sylwester w Klubie Prawni-
'ków. Rada gospodarzy Klutcu Praw-
ników zawiadamia, że w dniu 31 b.
(m. w: lokalu Klubu przy ul. Mickie-
(wicza 28—2 odbędzie się tradycyjna
zabawa Sylwestrowa.

| Ze względu na spodziewany licz-
"ny napływ gości, zamawianie stoli-
ków może być. uskutecznione w lo-
kalu Klubu codziennie w śodzinach
wieczornych. | 2

Bal Politechniki, Pod pro-
tektoratem p. wojewodziny Wandy
Jaszczołtowej odbędzie się 29 b. m.
Bal Politechniki: w sali Izby Przemy-
słowo --Handlowej. Ze względów
kryzysowych stroje wizytowe.

Wstęp 3 zł., akad. 2 zł.

PII

Popierajcie Polską Macierz

1
Н

 

Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Miss Peavey spojrzała szybko w obie strony cisowej alei. Była
pusta, cicha. Zwróciła się znowu do pana Cootesa i przemėwila głosem
energiczn,m i zdecydowanym.

— Suche' teraz, Ed, i pilnuj się, bo może nie będę miała już spo-

— Zjazd dziekanów parafij pra-| |
| wosławnych. Dn. 22 b. m. w klaszto-

-
—
—
—
Y
O

WILENSKI

Termin wykupywania
świadectw przemysłowych.

Izba Przemysłowo _
(Wilnie dowiaduje się ze źió<łeł mia-
rodajnych, że termin wykupywaria
świadectw przemysłowych na rok
1935 nie będzie przedłużcny iże
lustracja przedsiębiorstw rozpocznie |
616 już z dniem 2 stycznia 1935 r.

Celem uniknięcia przykrych na-
stępstw z powodu ni
świadectw przemysłowych n:leży je
wylkupić najpóźniej do dn. 31 b. m

| Ulgi przy wykapywania świadectw
handltwych.
z ostatniem

 

| Zgodnie rozporzą
dzeniem ministra skarbu pizewidy-.
wane są różne ulgi przy wykupywa-
niu świadectw przemyslc na
rok 1935. M. im. urzędy skarbowe
|upoważnione zostały do wwołnienia
|w. szczegółnych wypadkach  rze-
mieślników, prowadzących  samo-
dzielnie (bez pomocy) swe warszta-

 

 złożyć należy w
„skarbowym.

|Wykreślenie z rejestru
handlowego.

' Przepisy wprowadzające nowy.
Kodeks Handlowy  nakiadają na
wszystkich kupców  zare;jestrowa-
nych w Wydziale Handlowym przy
właściwym Sądzie Okręgowym obo-
wiązek prowadzenia prawidłowych

j kstać handlowych od 1 stycznia 1935
roku.

Nowe przepisy prawa Handlowe-
go nakładają obowiązek zarejestro-
wania przedsiębiorstwa jedynie na
kupców prowadzących swuz przed-
siębiorstwa w większym rozmiarze;

, wielu cetalicznych i drobnych kup-
ców jest w chwili obecnej zareje-
strowanych w Wydziale Handlowym
|Sądu Okręgowego — o ile więc
pragną być zwolnieni z obowiązków
z tego tytułu ma nich ciążących,
winni się wyłkreślić z rejestru,

. Obecnie Departament Ustawo-
dawczy Ministerstwa  Sprawiedli-
wości opracowuje na podsiawie po-|

| siadanych pełnomocnictw rozporzą-
dzenie zwalniające detalicznych i
drobnych kupców od opłat związa-
nych z rejestrem handlowym. |

Bioiąc jednak pod uwagę, że ter-
min  ekreslenia przedsiębiorstwa
prowadzonego w mniejszych rozmia-|
rach z rejestru handlowego upływa z,
dniem 31 grudnia,

uwadze, że powołane
|nie o zwolnieniu od
| nych z wykreśleniem z rejestru han-
dlowego dotychczas nie zostało o-
głoszone, wszyscy detaliczni i drobni
kupcy, jeśli nie chcą się narazić na
konsekwencje płynące z uchybienia
terminu, winni wykreślenie usku-
tecznić do dnia 31 grudia b. r.

oraz mając na
rozporządze-
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Handlowa w

ty, od wykupienia świadectw & Ка-,
tegorji na podstawie prośby, którą

odnośnym urzędzie|

at związa-

Teatr i muzyka.
* — Teatr Miejski Pokulankė — De

o godz. 5 wiecz. „Mecz małżeński” lekka i

arcywesoła komedja w. 3 aktach W. Lith-
tenberga, wyreżycerowana przcz W. Ści--
bora. W rołi głównej St. Mararekówna.
Przepięsne dekoracje W. Makujr:ka.

Jutro o godz. 8 w. „Mecz małżeński”:
| — Niedzielna popoludniowka W nie-
dzielę o godz. 4 pp. komedja współczesna.
(W .Katajewa „Kwiecista droga" Ceny pro-
: pagaundowe. . x 22

— Syłwester na Pobulancz. Wzorem
lat ubiegłych Teatr Miejski na Fohulańce

b

przygotowuje dla publiczności niespodziaż-
kę, w której królować będzie tumor, zaba-
wa i radość. Bilety są juź do nabycia w ka-
sie Teatru „Lutnia”.
|— leatr muzyczny „Lutnia. Dusić po

cenach propagandowych wartościowa op-
Zellera „Ptasznik z Tyrolu" z J Kulczyckę
i K. Dembowskimna czele.

| — „Zemsta Nietoperza”; Jutro w dal-
(szym ciągu melodyjna operetka ŚStrausse —
| „Zemsta Nietoperza”, >
! — Niedzielne przedstawienie роре-
łudniowe wypełni ciesząca się wielkiem

w Savoy“. Ceny znižone,
— Sylwester w „Lutni*. Tradycyjnym

zwyczajem odbędzie się w poxiedziałek
nadchodzący o g. 8.15 i 11.30 wa widowi-
ska p. t „Syłwester w „Lutni Program.
tych atrakcyjnych przedstawień: składa się
„z wesołych piosenek, skeczów. monologów.
baletów i różnorodnych niespodzianek, a
wszystko utrzymane w wes>łym. beztro-
skim nastroju. Bilety już nabywi' można w
kasie teatru „Lutnia”. oe

 

Z 7a kotar etudja
Spacery w zimie niemowląt i dzieci.
Wiemy wszyscy, że powietrze jest mie-

zbędne do prawidłowego wzrostu i dobrego
wyglądu tak dorosłego iak dziecką. Niko-
mu nie przyjdzie na myśl spędzać długie.
tygodnie: zimowe w mieszkaniu. Wprost
przeciwnie, wszyscy dążymy do najszersze-
$o korzystania z powietrza czy to podczas
spa erów, czy przy sportach zimowych.
rak samo niemowlęta i dzieci małe potrze-
bują powietrza i wprost nie do pomyślenia
jest fakt, Że większość małych dzieci w
okresie zimowym nie «puszcza przegrza-
nych mieszkań. Kwestja ta jest rozpatrzens.
zasadniczo w prelekcji radjowej przez dr.
Zofję Glińską, która w dniu 28. XII, t. iw
piątek, o godz. 12.45 mówić będzie o spa-
aby w zimie niemowląt i-dzieci do łat"dk я

ч

Między Persją a Irakiem.
Dalszvm ciągiem odcz;tów o Fersji, któ-

se wygłasza przed mikrofonem warszaw-
skim kpt. Mieczysław Lepecki. w dniu 28.

; XII. o godz. 18.45 będzie odczyt, w którym
znany podróżnik opowie o swych wraże”
niach, kiedy znajdował się między Persją.
a Irakiem. _

Massimo Frecia i Ada Sari.
Koncert symfoniczny, jaki transmitować

będą rozgłośnie Polskiegc Radja z Filhar-
monji Warszawskiej w ćniu 28 grudnia ©
godz. 20.15 poprowadzi znakomity dvrv-
„gent włoski Massimo Frecia. Jako solistka
wystąpi szeroko znana śpiewaczka połska ©
błyskotliwej koloraturze, Ada Sari, która
odśpiewa dwie arje z opery -„Uprowadzenie
> Seraiu“ Mozarta i „Tannhiusera* Wagne-
ra. W programie symfonicznym — uwer-
tura do opery „Wolny strzelec' — Webera,
„Fontanny rzymskie“ Respighi oraz
pierwsza symfonja c-moll — Brahmsa. :
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jest?
` — Mogę się dowiedzieć

wieczorem, Tax więc to wygiąda.

cemia, żeJy bawić się z kasam, i może sprowadzić sobie całą bandę na
kark. Woiej łaiwiejszą robotz. Otóż dziś wieczór ten bubek, co rob*
'McTodde, będzie czytał swoj: poezje w dużym salonie. Wiesz, gdzie to

— No, ja ci radzę — rzekia miss Peavey gwałtownie. — I to przed
Zaczynasz kapować?

Pan Loote:, z głową wy'ażącą nieszczęśliwie z pomiędzy gałęzi,
byłby dał wieie za to, by móc odpowiedzieć twierdząco. wiedział bo-
wiem oddawna, jalk dalece wsr ólniczka ceni szybkość orjentacji. Zmu-

_ szony: był iednalk wstrząsnąć gałęziami, portwzając przecząco głową.
| — Zawsze byłeś bałwan — rzekła z irytacją miss Peavey. — Po-
wiem ci, kd — tylko od karku nadół toś jeszcze coś wart. Słuchaj więc,

na dzień syłwestrowy o godz. 11-е} wiecz. |

powodzeniem słynna op. Abrahama „Bal

sobności gadać z tobą. =
> — Siucha:n — rzekł ulegie pan Cootes.

_  — No, to zaczynam od początku. Ponieważ teraz dom jest pełny,
jej jaśnie wieimożność nosi ten. naszyjnik co wieczora, Mówię ci, Edek,
musisz zaiożyć ciemne- okulary. jak chcesz się na ten naszyjnik popa-
trześć. Taka ci cholera. : :

„ — Już jak ja ci-gadam... Jy nawet nie wiesz. :
a — Gdzie ona trzyma ten naszyjnik, Lizo? Jużeś to wyszperała? —
„Z pan Cootes z chwilowym błyskiem optymizmu na zina:twionej

rzy.
— Nie wyszperałam i całkiem nie myślę. Nie mam czasu do stra-

będę przecież siedziała za krzesłem lady Konstancj:. Jak ten biazen bę-
dzie plótł, sięgrę ręką ' ściągnę z niej ten naszyjnik, kapujesz?

— Aież, Lizo — rzekł pan Cootes, zdobywając się na nieśmiałą.
krytykę tego panu — jeśli zaczniesz taką szarpaninę na oczach wszyst-
kich, to czy mie spróbują...? |

— Nie spiobują i powiem ci, dlaczego. Nie będą widzieli, jak ja to
zrobię, ba wtedy będzię w pokoju całkiem ciemno. A ciemno zrobi się
dlatego, że: ty wleziesz gdzieś tam, gdzie są maszyny do elektryczności i
przekręcisz co potrzeba, z całej siły. Kapujesz? to jest twoja robota i
całkiem łatwa. Masz tylko spenetrować, gdzie to jest i co masz robić,
aby świaiła w całej budzie zgasły. Myślę, że nie spaskudzisz tej roboty?
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. Nta-urządzit kolację «Па na;c:edniej-

my

| skiego oraz iwiejskiej i sąsiednich

|

DZIENNIK WILEŃSKI

Ruch świąteczny  |Echa afery łapowniczejWiecrera dla najb'edole szych u Artypastera. |
a-| łych zaprowadził do kaplicy palaco- |WY medziełę, 23 bm. w nowym pa-

łacu J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-

szych starców z przytułku OO. Boni-

łratrów. Wieczorem okoio $odz. 5

do siedziby Arcypasterza przybyło,
na czele z ks. przeorem konwentu

00. Bonifratrów, 12 biedaych. Przy-
iai "ich Arcypasterz, który przyby-  

wej, skąd, po krótkiej modiitwie, do
sali jadalnejj Tam posadzcno bie-
dnych do stołu, przyczem usługiwał
m sam Arcypasterz.

Po skończonej wieczerzy J. E. ks.
Arcybiskup-Metropolita z Liednymi
udał się do kaplicy, gdzie ponownie
odmówiono modlitwy.
 

Z komisii standaryzacji Inu I Konopi.
Komisja Standaryzacji Lnu iKo-

nopi, na posiedzeniu dnia 19 grud-

mia w Warszawie, na podstawie

| „sprawozdań i przedłożeń Momitetu

Wykonawczego, ustaliła normy oraz

zasady, obowiązujące przy obrocie

handlowym trzepanem włóknem Inu,

pochodzącem z terenu póinocnych

województw Polski: :

1) Lny trzepane winny być Sor-;

towane na podstawie skali, składa-;

jącej się zasadniczo z pięciu gatun-|

„kach ,„00“,

wych, oraz w normach, dotyczących
minimaineį wydajnošci Inu czesanego
i maksymalnych śtrat przy czesaniu.
Zasadniczo len trzepany powinien
być trzepany czysto. Obecność *
zwanej „twardej główki” w gatun-

„R, oraz „0 i. ,,ZK“
'est niedopuszczalna, w gatunkach
Il” i „SPK* — w małej ilości.

6) Normy minimalnej wydajności
inu czesanego oraz maksymalnych'
strat przy czesaniu obowiązują

ków. Poszczególne gatunki winny dnia 24 grudnia 1934 r., aż do odwo-|

być oznaczone następująceini

 , kami i kolorami:

Lny siaūce „00“ (biady), „I“ [czer-

wony), „II“ (niebieski), „Lt (żółty). !

Lny moczeńce „R“ (zielony),

„ZK* (biały), „SPK“ (c :crwony),

„PK“ (niebieski), „K” (żółty).
2) W, jednej beli może znajdować

к się tylko jeden gatunek włókna.

Każdą bela winna posiadać cechę

firmy odpowiedniego koloru z ozna- | malnnej wydajności.

czeniem. gatunku i rejonu (prżądane

iest plombowaniej. Waga powrozów

dis beli nie powinua' przekraczać

1 proc. wagi beli. |

3) Włókno, znajdujące się w

wiązce, winno być dobrane według'

koloru. Wiązki winne być związane

<ienkiermi  sznurkami, kręconemi z

<zystych pakuł, zasadniczo jeden

raz, wyjątkowo dwa razy dla dłu-

sich nów. |

4) Teren wojew

skiego i nowogródzkiego został po-

dzielony na 5 rejonów o następują-

cych nazwach: SA

1 rejon — Wołożyn, obejmuje

głańce pow. wołożyńskiego,

oszmiańskiego, część lidzkiego, no-

wogród:kiego, mołodeckiego i po-

łudniowej części wilejskiego,

2 rejon — Traby, obejmuje Iny

moczeńce gmin trabskiej, juracis-
šie, ługomowickiej, pow. wołożyń-

pow. lidzkiego;
3 rejon—Horodziej, obejmuje Iny

słańce pow. nieświeskiego, częścio-

wo baranowickiego + mowogrėdz-
'kiego;

abejmuge lny słańce pow. święcjąd:.

-Skiego, postawskiego i dziśnień- |

skiego; | _ :
5 reion -— Miiory, obejmuie lny.

moczeūskie pow. brastawskiego i
dziśnieńskiego. |

5) Charakterystyka poszczegół-
mych gatunków lnów  trzepanych z
"wyżej wymienionych rejonów, zo-|
-złała zawartą w próbkach wzorco-

_Aje co...?

| wódzki, pokój Nr. 47),

Lnu i Konopi.
7) Próbki wzorcowe, o wadze od

10—12,5 klg. — są do nabycia w
Biurze Komisji Standaryzac;yjnej Lnu
i Konopi w Wilnie (Urząd Wojge-

w cenie od
30 zł. do 37,50 zł. za komplet z jed-
nego rejonu (łącznie z pudełkiem).
Tamże można otrzymać nomy mini-

  

Rosjanie czy Bialorasini?
Związek studentów Białorusinów

U. S. BE. zauważył, iż znaczna więk-

szość byłych uczniów wiieńskiego
gimnazjum białoruskiego nie zgłasza
się do związku. W, ostataich cza-

sach sporo byłych uczniów gimna-

związku studentów Rosjan LI. S. B.

NAPAD NOŻOWCÓW

Na przechodzącego ul. Ponaiską Jana

Szteinerta (Ponarska 49) napad'o Łilku zło-

czyńców, którzy zadali swej ofierze kilka

ciętych ran w szyję, bok i ramię. Gdy

Szteinert padł na ziemię, napastnicy zbie-

gli. Ciężko rannego odwieziono dq szpitala.

BÓJKA NA LIBAC'IL

W/ dniu wczorajszym podczas libacji w

mieszkaniu Hermanowicza przy u. Żubro-

wej 6 wynikła bójka, podczas ksórej „za-

proszeni goście” rzucili się na gospodarza

domu i zadali mu kilka ciętyca san. Ran-

nego He:manowicza skierowano do szpi-

4 rejon — Hoduciszki-Dokszyce, * tala.

SAMOBÓJSTWO
NIEULECZALNIE CHOREGO.

Wczoraj przy ul. Krakowskiej Nr. 28

wydarzył się-.tragiczny wypadek. 27-letni
Jan Krupowicz, nieuleczalnie chory na

gruźlicę, poderżnął sobie „gardło brzytwą.

Despera'- wstanie ciężkim przew'eziono do
szpitala. | |

 

— Wiem, co chcesz powiedzieć. Co się stanie potem i w jaki spo-

- sób zwieję ze * dobyczą? Otóż okno będzie otwante, aja podejdę do nie-
gó £ szmyrgnę naszyjnił: na dwór. Kapujesz? W pokoju będzie dużo ha-

| łasu z powodu zagaśnięcia świateł i gdy wszyscy będą kląć i sadzić dja-
błami, ty galopem dopadniesz Co niego i schowasz do worka. Nietrudno
ci chyba będzie go znaieźć. Okno jest zaraz obok tarasu, gładka mura-

wa, teraz w nocy nie jest bardzo ciemno i powinieneś zdążyć oblecieč

maokoło, zanim uda im się napiawić światło...No, co o tem myślisz?

Na chwię zapanowało milczenie.
—- Lize — rzekł wreszcie pan Cootes.
— Dobrze, czy nie dobrze? — zapytała miss Peavey.
— liz0 — rzekł pan Cortes głosem ochrypniętym ze wzruszenia,

| mak młody oficer ze świty Na;4eona, słyszący szczegóły najnowszego
| planu kampanji. — Lizo, mówiłem to przedtem i powiem znowu.
, chodzi o delikatną robotę, to jest cymes!

Jeśli

 Nyciągnąwszy rękę z gąszczu cisowego, chwycił dłoń miss Peavey
i uscisnął czule.

— ranie Baxter.

Oczy poetki przybrały wyraz marzycielski,
-obichotała. Chcć był bałwan, kochała jednak tego człowieka.
2 :: $ 2.

lekko za-

——

— Słucham panią, miss liliday.
Mózg Biandings spojrzał « rozstarśnieniem z poza swego biurka.

ództwa wileń- zjum białoruskiego weszło w sj -
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na g-anlcy tstews“ieį.
"Z Turmont donoszą, iż wokresie

Świąt Bożego Narodzenia granicę
polsko-iotewską na podstawie prze-
pustek granicznych przekroczyło
zśórą 200 osób. Osobom przecho-
dzącym granicę wolno byto prze-
nieść pewne artykuły spozywcze i
podarki świąteczne

Spóźniony traatnort ryh sowieckich.
Ze Stołpców donoszą, iż w okre-

sie świąt do Stołpców madszedł
transport ryb sowieckich. Ze wzg!ę-
du na spóźniony transport oraz nie-
świeży towar, rybę sowiecką skiero-
wano zpowrotem do Z.S.X.R. Na-
ieży zaznaczyć, iż transport ryb wy-
szedł z Astrachania w końcu listo-
pada, 2 do Polski przyszedł dnia
25 b. m.
W czasie świąt spaliło Się

od 11 zabudowań gospodarczych
SŁONIM (Pat). W czas'* świąt

zna- łania p-zez Komisję Standaryzacji Bożego Narodzenia na terenie gmin
kuryłowickiej i dereczyńs«iej, pow.
słonimskiego, wybuchło 5 pożarów.
Spaliło się 11 zabudowań gaspodar-
czych 1 domów mieszkalnych łącz-
mie z inwentarzem żywym i mar-
twym na ogólną sumę około zło-
tych 10.000.
Włóczęga wiejski zamarzł

w polu.

W pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia w godzinach wieczoro-
wych w pobliżu zabudowań Ignace-
go Korolkiewicza, mieszkańca wsi
Uciesze, gm. derewnickiej, znalezio-
no zmarzniętego na śmierć włóczęgę
Dominika Reczkę, bez stałego miej-
scą zamieszkania. Reczko po pija-
nemu usnął pod stodołą Korolkie-
wicza i zamarł na śmierć.
Niestrzezony przejazd kole-

SŁONIM (Pat). Z Woixowyska
donoszą, że 27 b. m., o godz. 17.15,
pociąg podmiejski, zdążający z Woł-
kowyska Centralnego do Wolko-
wyska-miasta,
jeździe furmankę, wskutek czego
jedna osoba poniosła śmierć na miej-
scu. Jest to drugi zkolei w tym mie-
siącu wypadek na tym samym prze-
jeździe kolejowym.
Wyreucone z pociągu zwłoki

dziecka.
GRODNO (Pat). Na torze kole-

iowym Wilno—Grodno—'Warszawa
na 267 km., w odległości 12 km. od
Grodna, znaleziono obok toru kole-
jowego trup noworodka płci żeń-
skiej. Ustalono, że noworcdek zo-
stał wyrzucony z pociągu Nr. 172,
zdążającego z Wilna do Warszawy.

SAMOBÓJSTWO POD WERKAMI.

23-lstni L. Zdanowski, mie:zaaniec wsi

Baszkińce pod Werkami, wystrzaiem z re-

woiweru zranił się w głowę : w stanie

ciężkim skierowano go do szptala w Wił-

nie. Powodem samobójstwa był z.wód mi-

łosny.

najechał na prze-

a:

na stacji w Lidzie.
W) związku z ujawnioną aierą ła-

powniczą na stacji kolejowej w Li-

dzie, z polecenia dyrektorze P.K.P.
w Wilnie, inż. Falkowskiego, zostało
wszczęte śledztwo. Specjalna ko-
misja bada szczegóły sprawy. Jak
się dowiadujemy, w związku z tą
raferą zawieszono w czynnościach 3
urzędników kolejowych.

Temsta odrzuconego konkurenta.
Niezwykle krwawe wese'e odby-

ło się w domu Stanisława Jasłowi-
cza, mieszkańca hutoru UG.zywicze
w gm. ianowskiej. Jasłowicz podej-
mował gości z okazji wydania zamąż

córki Marji za 32-letniego Francisz-
ka Buczkę. Podczas zabawy wesel-
nej do mieszkania wtargnęio kilku
osobników pod przewodnictwem b.
narzeczonego Marji Jasłowiczówny,
| Wincentego Piotrowskiego, i poczę-
ło demołować sprzęty i urządzenie
mieszkania. Gdy jednak goście po-
częli stawiać opór, usiłując wyrzucić
awanturników, wywiązała się zacię-
ta walka, w czasie której pobito do.
nieprzytomności 56-letniego Włady-
stawa Rečkę, 47-leiniego Wiktora
Michałowskiego, 32-letniegc pana
młodego Buczkę, 66-letniegu $ospo-
darza domu Jasłowicza, 27-ietniego
Piotra Hałuba i 22-letniego Michała
/Sawula b

Polskie Radio Wilno
Piątek, dnia 28 grudnia.

6.45—7.40: Pieśń, Muzyka. Gimnastvka.
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwiłka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11,57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
„aeteor, 12.10: Muzyka lekka itaneczna.
12,45: „Spacery dzieci Go lat siedmiu“ —
odczyt. 13.00: Dzien. poł. 13.10: D. c. kon-
certu. 13,30: Wiad. eks; ort. 15.35: Codz.
odc. pow. 15.45: „Noc w Madrycie“ —
muzyka lekka. 16.45: Aud. dla chorych.

|*7.15: Duety. 17.25: Recital fortep. 17.50:
‚ Копс. rekl. « 18.00: Aud. dla dzieci: „Jak
| zwierzęta uczciły małegoJezuska— opow.
.8.15: Muzyka kamerałnu. 18.45: „Mięczy
Persją a Irakiem" — odczyt. 19.00: Muzyka
lekka. 13.20. Pogad. aktualna. 19.30: M. c.
muzyki lekkiej. 19.50: Wiad. sport. 19.58:
Wil. wiad. sport. 20.05: Pogad. muzyczna.

—
—
—
-
—
—
—|

22.30: Recytacje poezyj. 22.40: Wil. wiad.
kolejowe. 22.50: Wiad. meteor. 23.05—23.30:
Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 29 grudnia,
6.15—7.40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
:1.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien.
roł. 13.05: Muzyka (płyty). 15.15: „Słodka”
sudycja dla dzieci. 15,30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Nowości pły=
towe. 16.30: Słuchowisko dla dzieci. 17.00:
Muzyka iekka. 17,50: „Trochę piękna, czyłź
stół i okno” — odczyt. 18.00: Konc. reki.
18.15: Recital skrzypcowy.” 18.45: „Wyścig
pracy w Rosji Sowieckiej”. 19.00: Koncert
dla młodzieży (płyty) „Kolendy'. 1920:
„Królewskie miasto Biecz przez los skrzyw-
dzone” —- odcz. 19.30: Krótki korcert wi-
ieńskich rewellersów dyr. Jerzego
Świętochowskiego. 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Muzyka lek-
ka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracu-
jemy w Polsce. 21.00: Koncert. 21.45: „Bi-
gos literacki szlachetczyzny” —- szkic liter.
22.00: Konc. rekl. 22.15: Muzyka taneczna.
43,00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka lekka
(płyty). 23.35: Muzyka taneczna (płytyj.
24,00—1.00: Muzyka 'taneczna z Londynu.
 

— Lizo — rzeki pan Cootes z uszanowaniem — możeszmi wierzyć. | Od drugieżo sniadania minęło zaledwie pół godziny a on już siedział w
bibljotece, otoczony grubemi (książkami, jak potwór morski wsród skał.
Gdy zamek był pełen gości, Baxter większość czasu spędzał w bibljote-
ce, ponieważ jeśo górny umysł tie był nastrojonydo słuchania irywolnej
paplaniny lircyków z towarzystwa.

— Czy nie mógłby mnie pan zwolnić na popołudnie? — rzexła Ewa,
Baxter skierował na nią inkwizytorski blask swych okularów.
— Na całe popołudnie?
ZE Jesli pan nie ma nic 1”zeciwko temu. Widzi pan, druga poczta

przyniosła mi list moje, wielkie przyjaciółki, z wiadomościami, że przy-
jeżdża dzisiaj do Market Blanc'n$s
Muszę ją widzieć, panie Baxter, proszę pana o to bardzo.
pojęcia, jakie to jest ważne.

i prośbą, żebym się z nią zobaczyła.
Nie ma pan

Ew» była tak podniecona, a oczy jej, spotkawszy spojrzenie Baxte-
ra, zaiskrzyły się tak silnie, że mogłyby poruszyć człowieka stworzome-
$o z innej gliny. Gdyby to naprzykład pan Fredzio Threepwood zajrzał
w szafirowe :cn głębie, prawdopodobnie impulsywny młodzieniec skrę-
ciłby się w węzły 1 począł skowyczeć jak pies. Nadczłowiek Baxter nie
odczuł tej potrzeby. Rozpatrzy: prośbę spokojnie i krytycznie i zdecydo-
wał, że była rozsądna.

— Bardzo dobrze, miss Hliday.
— Bardzo panu dziękuję.

pilniej. |
‹а

Odpłacę za to, pracując jutro awa razy .

taj]

20.15: Koncert symfoniczny z Filharmonji. .

 



DZIENNIK

Rok, w Którym zima była latem.
Rok 1816 znany był tak w Ameryce

jak i w Europie, jako najzimniejszy, jaki

kiedykolwiek ludzie zapamiętali,  Jedna-
kowoż styczeń tego „roku bez lata* był tak

ciepły, że nie trzeba byio paliś w piecach.

"Niemniej ciepły był i miesiąc luty, rów-

nież od początku marca aż do końca mie-
siąca panowała niezwykle ciepła pogoda.

Kwiecień rozpoczął się jak na prawdziwy

miesiąc wiosenny przystało, — pogoda była
wprost cudna, lecz w miarę jak dni stawały

stę dłuższe, zimno wzrastało cmaz więk-

sze.

Okolc pierwszego maja zawitała praw-

dziwa zima, śniegiem i lodem pokrywając
pola. Osiry mróz zwarzył rozwijającą się
zieleń oraz pączki drzew. Ludzie po po-

dach siali zboże, kilkakrotnie powtarzając

tę samą czynność, gdyž ziarna spowodu

zimna nie Kkiełkowały. Wkońcu -aniechali
tego zupełnie, jako daremnego (rudu. Lu-

dzie nosili zimowe ubranie i obuwie, a tak-.

że rękawice.

W dniu 17-ym czerwca iemperatura

spadła gwałtownie poniżej marznięcia. Lu-

dzie poprostu nie wiedzieli co sądzić o tem

niezwyklem w tej porze zjawisku  Zdarzył

się podówczas szczególny wypadek. Oto

pewien iarmer w stanie Vermont w Stanach

Zjednoczonych wypuścił swoją trzodę O-

wiec na pastwisko. Kilka godzin później

poszedł zobaczyć jak się trzoda sprawuje

w polu. Na odchodnem zażartował do żo-

ny, żeby jak najprędzej dała znać sąsiadom,

/ gdy go długo nie będzie widać bo to poło-

wa czerwca, więc łatwo zginąć śdzieś w

śniegu. Biedaczysko ani przezzuwał, jak
prędko sprawdzić się mogą jego żartobliwe

słowa. Niedługo po jego odejściu zerwała
się straszna zawieja Śnieżna, Lotny Śnieś
tak dął, że świata bożego nie kyio widać.
Pod wieczór, &$4у zadymka śnieżna spetę-
$owała się jeszcze a mąż nie wracał, żona

 

REWJA
HELIO
PAN „SI

ROXY

3
w

jego tknięta, przeczuciem zaalarmowała są- !

siadėw. Zarządzono energiczne poszukiwa-

nia za saginionym, lecz dopieio na trzeci

dzień znaleziono go ledwie żywo=go, z obie-

ma stopami odmrożonemi, niema całkiem

przysypanego śniegiem. Owce jego prawie

wszystkie wyginęły od zimna.

Minął mroźny czerwiec, zawitał lipiec,

lecz coś się widocznie przewróci!o do góry

nogami w przyrodzie, gśdyż zamiast skwsr-
nych dni lipcowych, iudzie trzęsli się od

aimną. Najzimniejszy jednak byt sierpień,

w którym wszystka zieleń wymarzła do-

szczętu.

Czasopisma otrzymywane z Anglji pi-

sały, że rok 1816 i tam także ziany będzie

i pamięt«ny przez całe pokolenia, jako rok,
w którysa nie była lata. Ludzi od głodo-
wej śmierci uchroniła jedynie obiitość ryk
w wodzie i zwierzyny w lasach.

m =

Kobieta i lustro.
Pewien statystyk obliczył, že prze-

ciętnie — dziewczynka od lat sześciu do

dziesięci1*stoi przed lustrem dziennie 7-

minut. Dziewczyna w wieku od 10 do 15
lat traci już kwadrans dziennie pa przyglą-

danie się w lustrze. Od lat 15 do 20 panna

stoi przed lustrem przeciętnie 22 minuty.

Kobietom w wieku 25 do 35 lustio zajmuje

już pół godziny dziennie. Pózniej znowu

czas ten stosunkowo się zmniejsza.

Ogółem według tych obliczeń kobieta

w przeciągu 60 lat traci 205 dni na przeglą-

danie się w lustrze,

Wsnpółcyesny komfort. -
W jednej z gazet paryskich ukazało

się w dztale ogłoszeń drobnych zawiado-
mienie, że jest do wynajęcia duży komior-

towy apartament. Po wyliczeniu zalet lo-

kalu dodano uwagę: schron przeciwgazowy.

Pojęcie komiortu — jak widzimy

uległo rozszerzeniu.

UWAGA
DZIECI !

pOWITANIE NOWEGO ROKU W

 

psrter 21 7,09).

Nadprcgra Atrakcje.

Kolosalne powodzenie. Dla m

„jako kasta, jako shoki, lecz

«nadal jako wolne tancerki w zmodernizo-
wanej postaci,

 

WILEASKI

Zmierzch geisz.
Daleki wschód traci stopniowo cały ,

Świetność|
bajadery indyjskiej należy już do  prze-|
swój urok, całą romantyczność.

szłości, + obecnie kolej na Japonię i na jej.

gejsze. Córy kwiatów jak je nazywają.
poeci japońscy, nie mają już prawie bytu w,
nowoczesnej Japonji. Opinja publiczna co-|

raz więcej uprzytamnia sobie, że byt tych

istot wiotkich stworzonych do tańca i za-
bawy, to nie sama romantyczność, lecz.
często ciężka dola istot nieszczęśliwych,|

zmuszonych brodzić w błocie zepsucia i.

zgnilizny. Rząd licząc się z opirją wydał
swieżo rozporządzenie, mocą «tćrego nie
będzie się udzielać dalszych koncesyj na
otwieranie herbaciarni z gejszami i nie od-

nawiać wygasłych koncesyj. Nie znaczy to

wszakże, by instytucja gejszy wagóle miała

zniknąć z życia japońskiego.  Łwikną one

istnieć będą

W Kioto istnieje najstarsza i najwy-

kwintniejsza szkoła gejsz. Jest ona połą-

czona z teatrem i daje się pod względem

poziomu sztuki tanecznej porównywać z.

europejską a przedewszystkiem amerykań-

ską szkołą girlsów. Małych Japonek,

wychodzących z tej szkoły, nie można po-

równywać z shoki, które są przedmiotem

handlu żywym towarem i wiodą żywot nie-
wolnicy. Dzieci ubogich rodziców już w

młodości sprzedawane bywają wiaścicielo-

wi herbaciarni, który przygotowuje je do

(życia w herbaciarni, zwanej Jakaku, gdzie

dopiero od 17 roku wołno im wstępować:

odtąd rozpoczyna się ich życie zbytkowne i

długi ich wzrastają niepomiernie, a w mia-

rę tego gaśnie ich nadzieja wydobycia się

z rąk swych oprawców.

Najsławniejszą dzielnicą herbaciarni z

gejszami posiada stolica Tokio na przed-

mieściu Joshiwara. Lecz we wszystkich

Wesoły Rewja dla Dzieci,
które wzbudza zserwyt raszych milusińskich zostanie powtórzona tylko wnie-

dziele 30 Xil o 2.30 Ceny: Ball on 25 gr. Parter 54 gr
Tegorcezny SYLWESTER spotyka

całe Wine tam gózie jest najweselej-t | na specjelnym programie sylwestro-
wym w REWJI. — Kesa już sprzedaje ogrzniczoną ilość biletów. (Balkon 54 аг

REWJI.

Początek o g 11,45.

Najweselszy Film Sezonu. Perła pikanterii I humoru

„Całuj Mnie Jeszcze .
rol. gł Anny Ondra i Rene Lefebre.—Rozkoszny program humoru, radościi beztroski.

Pocz. o 6-ej.

lodziežy dozwolone,

Najnowszy film polski

uby
Nadprogram: najnowsze dodatki dźwiękowe i tygodnik „Foxa”.

REWJA
Wkró!ceFilm —olśnienie —Cudowne zjawisko ekranu, 5 letnia

gwiazdka za którą szaleje Świat

SNIRCĘCET TEMPLE,
GARY COOPER i CAROLA LOMBARD

„imie „FERAZ i ZAWSZE”.

Ułańskie'

innych miastach są także herbaciarnie któ-
re w rzeczysamejniesączeminnem,jak

domami publicznemi. Tutaj shoki prowa-
dzą nędzny żywoł i jeżeli mimo wszystko

potrafią się uśmiechać i bawić, lo jest to

tajemnicą wschodu.

W miarę europeizacji Japouji także
nieszczęśliwe te istoty poczęły odczuwać

brzemię swej niedoli i usiłowały niejedno-

krotnie ratować się ucieczką. Właściciele

herbaciarni i na to znaleźli spos«b. Adop-
towali pcprostu małe Japonki, by uzyskać
nad niemi prawa ojcowskie.

Równocześnie z walką przeciwko her-
baciarniom prowadzi się także wałkę z

biurami, które gościom wskazywały ich
adresy.

W fen sposób instytucja herbaciarni z

ich gejszami jest sprawą przesąćzoną i ry-

chłego dozna zlikwidowania.
 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
lałmużniczych „Caritasu”.

Giełda
WARSZAWA (Pat).

 

BeigjaDewizy:

у

-24,35—124,66—124,04. Berlin 212,90—213,90 .
—211,90. Gdańsk 172,80—173,23 —172,37. Ho-

landja 358,10—359—357,20. Londyn 26,17—
26,25—25,98. Nowy Jork 5,287/s—5,317 s—
5,257/s. Kabel 5,291/4—5,321/4—5,261/4+, Paryż
34,93—35,02—34,84. Praga 22,13—22,18—
22,08. Sztokholm 134,95 — 135,40—134.10.
Szwajcarja 171,50—171,95—171,07. Włochy
45,33—45.45—45,21. — Niejednolita.

Akcie: Bank Polski 95,75—96, Cukier
29—29,75. Lilpop 40,20. — Przeważnie moc-
niejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45,50
—45,75. Konwersyjna 65,25. Kolejowa 60,50.
Dolarowa 73,50 (za setki). Dołarówka 53,50.
Stabilizacyjna 69,13—68,75—68,88 i drobne
69,13. Listy ziemskie 52,75—53.

 

NGVARRG
MACDONALDGA

  Sala dobrze ogrzana

BALKON 25 gr. Od wtorku« 25-X!' | dn! następne wileiki świąteczny program:

„Z CAŁEGO SERCA"
kelejdoswop rewjowo komedjowy w 18 ovrazach z udział*m całego zespołu.

góły w efiszach. Początek w dnie świąt. o godz. 4ej W dnie powsz o 5.30
Szcze

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

JUTRO NOWOROCZNA PREMIERA

w kinie «CASINO»,
 

  
 

WIE

i gwarantowane
tylko z pracowai |

WincentegoPupiał
WILNO. UL. OSTROBRAMSKA 5
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