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Proces 0
W całym Związku Sowieckim skarżały o spisek przedewszystkiem

Zd e Kirowa.
stwa buržuazyjne (jak twierdzą „„[z-

trwa w dalszym ciągu „czystka” w Zinowjewa i grupę jego zwolenni-
organizacjach komunistycznych w ków, okecnie szczególny nacisk kła-
związku z wylkrytymi spiskasni prze- dą na to, że spisek był inspirowany
ciw władzy sowieckiej. Zastosowane i kierowany przez obce mocarstwo...

wiestja ') nowemi nadziejami na moż
ność inierwenci. Pismo zaznacza, że
zdrajców wewnętrznych należy tak
traktować, jak najemnych zabójców. zostały nadzwyczajne środki ostroż- |

aby|ności celem niedopuszczenia,
ktokolwiek ze spiskowcówzdołał U- |
ciec zagranicę. To też pociągi, które
przychcdzą na granicę sowiecką, są
puste. Również wprowadzono suro-
wą kontrolę nad pasażerami udają-
cymi się do Rosji Sowieckiej, a na
granicach wzmożono ochronę.
W dalszym ciągu toczy się proces

14 spiskowców, członków grupy „le”
mingradzkiego centrum, Oddziały
milicji sowieckiej (G.P.U.) i wojska
bronią wstępu do gmachu wojskowe-
žoSSądu Okręgowego w Leningra-

Proces prowadzony jest przy
drzwiach zamkniętych. Właściwie
jednak wyrok na 14 spiskowców zo”
stał już wydany, a sam proces ma
raczej charakter formalny,

Ponieważ za zdradę ojczyzny
przewidziana jest jedna kara, śmier-
ci i od niej niema apelacji — nie ulega
wątplivrości,że uczestnicy spisku zo”
staną rozstrzelani. Nie jest wiadomy
łos innych uczestników spisku,którzy
zostali wyłączeni ze sprawy. Mimo
bowiem nastrojów opinii publicznej,
'akoby niesłychanie wrogo ustosun-
fkowanej do spiskowców, wydaje się,
że zostaną oni zesłani do miejsc odo-
sobnienia.

Rówież los Zinowjewa 1 Kamie-
niewa nie jes dokladnie znary. We-
dług jednych wiadomości — zostali
oni już zesłani, wedłuś innych—prze
bywają dotąd w Moskwie 1 znajdują
stę na wolności, ale pod nadzorem.
Charakterystycznem jest, że oficjal-
ne koła sowieckie, które dotąd o-

-„ZACISZE*
Ad Mickiewicza 25
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Zamówienia na stoliwi POWA są w bufecie. _
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Pisze się wiele o tajemniczym konsu,'Są to bowiem dywersanci z szere-
lu, który był jakoby patronem spi- gów pacz PR
sku. „Prawda” zarzuca  spiskowcom,

„Izwiestja“ twierdzą, że Nikoła- „gi sprzedawali „ojczyznę sowiecką”
jew otrzymywał poparcie konsula 'i szykowali armaty imperjalistów na
wzamian za dostarczanie mu infor- Związel: Sowiecki. Cała prasa so-.

dalszemacyj szpiegowskich, Chciał on wraz wiecka zapowiada surowe
ze swymi wspólnikami natchnąć pań represje.

Wszyscy oskarżeni skazani na śmieść.
Wyrok wykonano.

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera donosi z Moskwy, że ogło-
szone tam komunikat o wykonaniu 14 wyroków śmierci, w tej
liczbie na Nikołajewa.

Komunikat sowiecki oświadcza, że rozstrzelani należeli do

tajnego ugrupowania kontrrewolucyjnego, działali na rzecz inter-  wencji zbrojnej obcych mocarstw, a Nikołajew odwiedził jednego

z konsulów w awe I wziął od NARA. 5000 rub'l.
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Cena numeru 20 gr
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VILENJKI
PRENUMERATA mies, z odnoszeniem ifPRENUMERATAmies.zodnoszeniemiprzesyłkąpocztowązł. 3gr.50,.pocztową zł, 3śr. 50,

OGŁOSZENIA: Za wiersz
40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem 30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem
12 gr. (zam. 15 gr.), cyłrowe i tabelaryczne 250%/e drożej. Dla poszuku-
jących pracy 50*/o zniżki, Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu

milim. i-szpalt, w tekście

fekstem i w tekście 4-ro szpalt., za tekstem
8-mio szpalt. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku

rzyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 

  

 

Sprawa Perkonkrusta,
RYGA. (Pat). Władze śledcze

przekazały prokuratorowi: sądu o*-
kręgowego w Kydze wynik docho-
dzeń w sprawie działalności faszy-
stowskiej organizacji młodzieży Per-
konkrust. Organizacja ta ziikwido”
wana została przed pói rokiem.

, Część ;ej członków przebywa dotąd
w więzieniu, inni znajdują się pod
dozorem policyjnym. Proces ten ze
względu na dość dużą swcgo czasu
popularność tej organizacji, kudzi w
tutejszej opinji publicznej duże za-
interesowanie.
 

 
NOWY PODSEKRETARZ GENERALNY

LIGI NARODÓW,
Nowy podsekretarz gener. Ligi Narodów,
dyplomata sowiecki Marceli Rosenberg.

Lot z Belgii do Konga.
ŁONDYN. Pat. Z Brukseli dono»

szą, że na tamtejszem lotnisku wy-
lądowali dwaj lotnicy Waller i Fran-
chomme, którzy odbyli lot tam i z
powrotem do stolicy Konga belgij-
skiego Leopoldville. Lot z Brukseli
do Leopoldvjlle trwał 51 godzin, z
powrotem zaś 57 godzin i 19 mi-
nut.

> KESEITI SASSPSTTTIS STDTENS ESS INTA

w r. 1935
o mówią Neurath, Goering i Goebbeis?

BERLIN. (Pat). Z okazji nadcho-
dzącego nowego roku wybiini przed
stawiciele nowych Niemiec ogłosili
wprasie swe opinje o oszcnei sy"
tuacji politycznej w Niem:zech

Minister spraw  zaśianicznych
Neurath pisze: Postępująca coraz
bardziej konsolidacja naiodu nie-
mieckiego oraz jego wola, u;:rawnia-
ją do nadziei, że w niedalekim czasie
spełnione zostaną również roszcze-
nia narodu niemieckiego. Przyszły
rok przyniesie Niemcom па tej dro-

dze wielki pos:ięp po odzyskaniu а
głębia Saary. Można się spodziewać,
że wówczas nastąpi w poliiyce za”
granicznej rozwój prowadzący do
porozumienia międzynarodoweśo o0-
raz trwałego pokoju.

Min:ster lotnictwa Goezing pod-
kreślił, że Niemcy stają dziś wobec.
jeszcze większych zadań, niż do-.
tychczas, gdyż dzieło wodza, nie
zostało jeszcze całkowicie ukończo-.
ne. Do osiągnięcia tych celów po-
trzeba niezłomnej.woli 1 poczucia
siły, jaką dać može tylko etyka na-
rodowo-socjalistyczna.

 

BUKIET" Minister propagandy Goebbels

za Mickiewicza 7 | oświadczył: Armja, państwo, partja
i naród tworza dzis nierozdzielną|
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Zwyczsjem I-t ubiegłych urzą:
dza uroczyste spotkanie «MAZOWIECKA oeza

OWEGO ROKU W KOC SYLWESTROWA
przy dźwiękach orkiestry. Panie otrzymują usominki.

mawianie stolików

całość, która usiłuje zdobyć sobie
pozycję w świecie. Pragniemy poko-
ju i dosiarczyliśmy światu uość do-
wodów naszej woli pokojowej. Ure-
gulowaiiśmy nasz stosunek < Polską
i jesteśmy na drodze porozumienia
się z Francją w kwestji Szary.

Epidemja dżumy,
NANKIN. Pat. W odległości 200

mil, na północ od Nankinu w okrę-
gu Tsing Kiang Pu szerzy się epi-
„demja dżumy. Na tereny ogarnięte
epidemją wysłano lekarzy i oddzia-
ly sanitarne. Według pogłosek krą-
żących w Nankinie ofiary epidemii
obliczają na tysiące.

 

Prosimy o wczesne za-

 Z poważaniem 'W. Kiellszczyk.
 

 



Spradi żydowska
° dojrzewa,

Żydem i sprawie żydowskiej po”
święca cała prasa po!ska wiele uwa-

gi, ale jedna strona kwes'ji żydow-

skiej jest mimo wszystko — naszem

zdaniem — niedostatecznie oświetlo

mna, Idzie nam o twierdzenie, że do”

niosłość zagadnienia. żydcwskiego

przenika coraz bardzieji coraz głę-,
| 5
% 3 (A LAB и

!
i

biej do umysłów prawie wszystkich

Polaków, bez różnicy zapatrywań

„politycznych.
Był czas, przed kilku zaledwie

łaty, kiedy poruszanie kwestji Žy-

<dowskiej uchodziło w Polsce za „do-
siadanie konika endeckiego', a sa-
mą kwestję żydowską  trartowana

jako coś w rodzaju monopolu Stron-

nictwa Narodowego. Dziś spiawa ży”
dowska nie jest „„monopo'cm ende-
ckim'. Stronnictwo Narodowe ma
tylko tę zusługę, że pierwsze zwró-

ciło uwagę na donio.łość kwestji ży”
dowskiej, że konsekwentnie i wy-

trwale podkreślało konieczność jej
rozwiązania.

' Dzis świadomość, że kwestja ży-.
dowśka jest jednąz najbardziej palą-
cych w Połsce współczesnej, ogarnę-
ła także Stronnictwa Ludowe, rozu-
mieją jej doniosłość konserwatyści
sanacyjnii — jak świadczy jeden z

artykułów w świątecznym numerze
„Czasu”; ba, sam rdzeń sanacji, Le”

gjoniści — jak to wynika z głośnego |
przemówienia posła Miedzińskiego

— tyłko dlatego tej sprawy nie po-

ruszają. że nie wiedzą, jal. praktycz-
nieją TOZWIĄZBE Paa е

"Znaczenia kwesji żydowskiej nie

chcą uznać w Polsce tylko rieliczne

DZIENNIK.„WILEŃSKI

Laval Oyjeżdża do Rzym 2 stycznia.
PARYŻ. (Pat) Omawiając ne-

śocjacje - francusko - włuskie „Le
Matin' stwierdza na podstawie pew-
nych informacyj, że g ile nastąpi po”
rozumienie w ciągu 48 godzin, nale-
ży się spodziewać, że minis.tr Laval
będzie mógł udać się do Rzymu w
pierwszej połowie przysziego ty”
godnia.

Również sobotni „Petit Journal“
twierdzi, że w ciągu 24 godzin, a  я AL ŻY PMS JRE 26

t
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naidale; 48 godzin zapadnie decyzja
w tej sprawie. Wi ten sposób podróż
do Rzymu mogłaby nastąpić 2-go
stycznia i zostałaby popizedzona
zebraniem rady ministrów w Pary”
żu „Mirister Laval spędziłby w Rzy-
mie 3 «'ni. Dwa pierwsze dn' byłyby
poświęcone rozmowie z Mussoli-
nim, a na trzeci dzień min. Laval zo-
stałby przyjęty przez Papieża.

PARYŽ (Pat). „L'Oeuvre“ dono-
basa

-_ przybyłby

-żydowszczyznę za wyraz po:tępu. |

я

Ježne Polakom placowki w miastach

resztki tułających ię jeszcze „po |
stępowzów”, z tego pokoleniaprzed —
wojennego, które hasła narodowe u-

ważało za wstecznńictwo, a wszelką

„Nie uznają także kwestji żydow-
skiej socjaliści, z pod znaku PPS.

dlatego, że nie mieści cię ora w: so-f

m
a

cjalistycznych dogmatach wa'ki klas;

A
r
m

wolą v:ięc jej nie dostrzegać.
'Kwestja żydowska dlatego zna-

dazła w ostatnich latach w Polsce
ogólne zrozumienie, że całą jei do-
niosłośćz ogromną jaskrawoscią pod
kreślił kryzys sospodarczy

Poiacy — jak słusznie saznaczył
R. Dmowski — nie !ubią nie są

przyzwyczajeni mysleć poiitycznie.
Dopóki isniały potemu warunki, szu
kali chleba przed i za Uralem, emi-
growals do Ameryki północnej i po-
łudniowej, ale nie dostrzegli, że na-

polskich zajęli żydzi, Dopiero teraz,
kiedy swiat mpotworzył przeszkody
nie do przebycia, kiedy nigdzie dla
chleba jechać nie można dostrzegli,
3е w Polsce, w miastach, element

polski w wielu wypadkach stał się
mniejszością: w handłu, w rzemiośle:
wprzemyśle, w zawodach wolnych

14 d., opanowanych przez żydów. =

Wieśpolska jest przeludniona.
Niema mowy o tem, aby na«et w ra-

zie poprawy stosunków gospodar-
<czych, wszyscy mieszkańcy wsi mo-
gli wyżyć z pracy na roii Jest po”

prostu nakazem koniecznosci, wyni
tkającej z-naszych stosunków łudnoś-
ciowych, aby znaczniuczęsćludności.

wiejskiej przeniosła się do miast i.
znałazła zatrudnienie w rzemiośle,
przemyśle, handlu Ale prawie

czwarta część wszystkich żydów

-nictwa, faktorstwa, iakiejś dłubani-

Żydzi chcą z jednej strony stworzyć A do tegoniewątpliwie idzie.
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wszystkie tego rodzaju placćwiki są dzie, Birobidżanie, z drug'ej zaš
już zajęte przez żydów. chcą osiadač na roli także w Polsce.

Oto co znaczy kwestja żydowska. |
Kwestja żydowska ma dlatego takim stopniu sprawą osuszenia Po-

tak doniosłe znaczenie w P<!sce, że lesia jak żydzi. ` _

nigdzie na šwiecie niema tak wiel- Przesunięcie części žydėw, mie-

kiego jak u nas skupienie žydėw.! szkaiących w Polsce, z mi1st na wieś

W/ Polsce stanowią oni przeszło 10 nie załatwia bynajmniej kwestji ży-
proc., czyli około 4 miljorów. Jeżeli dowskiej. Nadmiaru ziemi ni” mamy
weźmiemypoduwagę, 7е wozystć| 3 waztlkie "niemiej tdobyte przy po-
kich żydów na świecie jest około 16
miljonów, to z tego wynika, że|dla ludności rdzennej.

_ ‹ | Załatwienie kwestji żydowskiej
świata mieszka wPolsce. Jest to. jest możliwe tylko mżędncj drodze
niewątpliwie za dużo.

Nadmierne skupienie „żydów W że nie jest to nzeczą łatwą, choćby
Polsce nie wychodzi akże m samym giątego, że niema takiego kraju,
nadobre. Błędue jest mnizmanie, że gdzieby tę emigrację należało skie”

wszysdim żydom dobrze s'ę powo- rować. Palestyna jest za mała i
dzi. Obok żydów bogatych, zamoż- wszystkich żydów nie pomieści.

nych i średnio zamożnych istnieją
liczne :nasy- żydów bardzo ubogich,
egzystujących w nędzy. Zadużo jest
wśród ::ich hidzi nic nie. umiejących,
pragnących żyć z jakiegoś pośred-

Wiemy jednak z drugiej siiony, że
wobec nowego układu stozurików w
świecie można dziś pomysinie prze-
prowądzać kwestje, które int temu
siewekhi jeszcze nie do po-

„myślenia. Niewąpliwie i dla osiedie”
ny, łataniny, handlu koszykowego. | 2i w jakimś:nowym Žr są

Braki struktury zawodowej masy teraz realniejsze warunki, niż były
żydowskiej widzą sami żydzi Dlate- przed wojną światową. Trzeba tylko
$o ujawnił się ostatnio wśród żydów by kwestja żydowska dojrzała, t. į.
taki pęd do roli, «do ogrodnictwa. stała się kwestją międzynarodową.

'kołonie rolnicze w Palestynie, Ugan- J. CH.

Nikt np. nie interesujesię u nas w.

mocy meljoracji są nam potrzebne|

it zn. emigracji Wiemy doskonale,

si, że propozycje francuskie, wręczo=
ne w piątek przez ambasadora de
Chambrun Mussoliniemu, zawierają
dwa zacadnicze punkty: 1) zawarcie
układu $waraniującego niez.ieżność

* Austrji, który zostałby podpisany w
najbliższym czasie w Rzymie przez
Włochy, Jugosławię i Czechosło-
wację 1 byłby otwarty dla przystą”
pienia do niego Anglii, Francji i Ru-
munji, a także Węgier i Niemiec, o
ile te dwa ostatnie państwa bedą
uważały za wskazane przyłączyć się
do układu; 2) wyrażenie zgody na
zobowiązania przyjętego przez Sy-
gnatarjuszy poprzedniego
do wzajemnego zagwarantowania
wspólnych granic. Przyjęcie tego
drugieśo punktu miałoby duże zna*
czenie, gdyż stanowiłoby pierwszy
krok na drodze do istotnego poje-
dnania między Włochami i Małą
Ententą i położyłoby kres polityce

| rewizjonistycznej Włoch. Dziennik
twierdzi, że w razie przyjęcia przez
Mussólinieśo propozycyj  francus"
kich, minister Laval wyjechałby do
'Rzymu 2. I. wieczorem. „Le Jour-
'nal" również twierdzi, że, o ile ro”
| kowanis francusko - włoskie dopro-
'wadzą do pomyślnych rezuitatów, to
minister Laval opuści Paryż 2. I. i

do Rzymu nazarutrz po-
południu. Wieczór 3. 1 o:sz dnie
4 i 5 stycznia byłyby poświęcone
rozmowom francusko-włosrim. |
niedzielę 6. I. min. Laval udałby się
do Watykanu, celem złożenia wizy”
ty Ojcu świętemu. Odiazd z Rzymu
nastapiłby 7. I. rano Do Londvnu
poiechałby min. Laval natychmiast
po powrocie z Rzymu.

RZYM (Patj. W dobrze poinfor-
mowaqych kołach włoskich donie-
sienia niektórych dzienników fran-
cuskich. jakoby data przyjazdu mi-
nistra Lavala do Rzymu była juž
ustalona na początek stycznia przy-
szłuśo roku, nie znajduia w dalszym
ciaśu potwierdzenia. W Rzymie po-
twierdza'ą, že data tej wizyty nie
została wośóle dotychczas ustalona.

 

(Należy przytem zaznaczyć, że. roz”
| mowv włosko-franeuskie, prewadzo-
'ne obecnie z wielkiem ożywieniem,
trwają w dalszym ciąśu 1 dotyczą,
/jakipoprzednio, głównie ześadnie-
'nią śwarancji niepodleśłosci Austrji.
' W Rzymie zapatrują się w dałszym
ciagu optymistycznie na wynik tych
rozmów, aczkolwiek nie zdołano
dotychczas ustalić formułxi, godzą”
cei jasno zarvsowane stanowiska
Włoch i Franc': co do tych państw,
które cprócz Włoch i Franc': miały-
by brać udział w palkcie śwarantu-
jącym niepodległość Austrii.

 

Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zbyteczne
używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczająrych. — Lepsze mamy
wEm WODA GORZKA MORSZYŃSKA

niezastąpionym lekicm w schorzeniach žo-
łądka, jelit, wątroby | nadmiernej otyłości.
bo A: w aptek:ch i składach aptecz-
nyc

Nowo wydanie „Mein Ramat".
BERLIN. (Pat) Z kół dobrze

pomformowanych donoszą, że pro-

 

"wadzone są przygotowania dcnowe”
śozmienionego wydania auiobiośra-
fji kanclerza Hitlera „„Mein Kampf".
W nowe' edycji tego podstawowego
dzieła narodowych socjalistów skre-
ślone mają być te wszystkie miejsca,
które dotychczas wywoływeły mie-
chęć ze strony zagranicy.

Bura nad Londvnem.
. LONDYN. (Pat). W. czwartek

wieczorem Londyn i okolice nawie-
dziła krótka łecz gwałtowna burza.
Po południu, w czasie gwałtownej
burzy, z potwornym łoskoiemwpa-
@о do morza «koło 250 tys. tonn
odłamów skalnych i ziemi. Ofiar w
ludziach nie było. Lawina zabiła
tylko setki mew i zniszczyła liczne
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| tę z wypowiedzeniem przez Japonję
| traktatu waszyngtońskiego.
|. LONDYN (Pat). Z Tokio dono”

szą: Wi związku z wypowiedzeniem

— przezJaponię iraktatu waszyngtoń-
skiego, przedstawiciel ministerstwa

- spraw zagr. złożył deklarację, w kló-

| opierać na zasadzie współczynnika, |

_ sej przypomina o wspólnych wysił-

kach, czynionych podcza: narad
Ė łondyńskich dla osiągnięcia nowej

umowy o zbrojeniach morskich. No,
|wy układ, zdaniem iapofsk:ego mi-|

| misierstwa spraw zagr, nie może się,
i

+ określającego ilość sednostck floty|
wojennej, lecz jedynie na po

| określającej maximum tych jedno”

| stek dla każdego państwa. Zgodnie |
| 2 tendencją dążącą do rozbro'enia,|

to max'mum powinnoby być jaknaj-
i niższe. Jako zasadę przysziego trak”

— tatu japońskie ministerstwo spraw

zagr. wysuwa całkowite zniesienie

' łub conajmniej daleko idące ograni-!

czenie ilości jednostek floty bojowej

/ przy zachowaniu floty obronne' na;
_ jednakowym poziomie wszystkich:

A

+ XVypowiadajac traktat waszyngtot-

“ski, rząd japoński chciałby dojść do,

_ zainteresowanych i zgodnego z m

"my poparł propagandę pizeciwko
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— райсбу, biorących udzial w trakkta-,
| «cie. Traktat waszyngtoński nie od-|
Ё, Bo zupełnie tym zasadom.,

3 a

stala! współczynnik liczbowy dla'
| foty japońskiej tak niski, że prestiż,

Japonji był tem mocno dotkniety.;
į
\

į

osiąśnięcia nowego ukladu sprawie-|

dliwego w stosunku do wszystkich

dencją do rozbrojenia.
оч ы 9—3\‹4 3 у = А „> oje e

CFA ini K r

przed plekistytem 0 2rėlebiu Saaru,
"SAARBRUECKEN (Pat). Najwyž-
szy trybunał administracy;ny wyda
wczoraj wyrok w politycznym pro-
cesie, wytoczonym przez komisję

rządzącą doradcy gospodarczemu
„frontu niemieckiego dr. Savelkoul-
sowi o obrazę piezesa kolei ssar-
skich Niclausa, któremu zarzucił w
prasie, że przez wydanie zakazu wy”
miany ;narek niemieckich w urzędo-

wych kolejowych kantorach wymia'

przyłączeniu zagłębia Saary do Nie-|
miec, przez co dopuścił się naduży”
cia władzy. Obrońca oskarżonego

prof. Grimm w wieikiej mowie do-

wodzil, že akcija na rzecz uirzyma*
mia status quo zmierza do oderwa-

mia Saary od Rzeszy i służy traay”
-cyjnej francuskiej polityce separa-

 

— _ DZIENNIK

|Jūuiji wrowiedciała Ireklal Wėsiynglodski
dor Japonji Saito wręczyj w połu-
dnie sekretarzowi stanu Huliowi no-

WASZYNGTON (Pat).
dniczący |komisii morskiej

Vinson wyraził ubolewanie z powo”
du wypowiedzenia traktatu wa-
szyngtońskiego przez Japonję i
oświadczył, że dla bezpieczeństwa i
obrony Stanów Zjedn. niezbędne jest
utrzymanie dotychczasowego współ".
czynnika trzech największych potęg
morskich: 5:5:3 Ograniczenie zbro-
jeń marskich niezbędne jest dla
utrzymania pokoju, oświadczył Vin-

 
NAJWIĘKSZY HYDROPLAN ŚWIATA.

У/ Tuluzie buduje się oibrzymi hydroplan pasażerski, mający odbywać

podróże między Francją a Południową Ameryką. Hydroplan ten, wagi

22 tonny, ma długość 32 metry, roz piętość skrzydeł 50 m. i będzie mógł

przewozić 64 pasażerów, którzy korzy siać będą w czasie podsóży z wszel-
kiego komiortu, m. in. łazienki i baru, ‘
MAPI Hee eNana | сС

cyjnej, która próbowała sweśo cza-
ł su oddzielić Nadrenję od Niemiec,

a obecnie usiłuje odłączyć Saarę.
Propaganda za status quo jest pro-
pagandą separacyjną i jest dalszym
ciągiem akcji separatystycznej nad-
reńskiej. Obrońca oskarzonego do-
magał się uwolnienia od kary. Try:
bunał uznał jednak winę Savelkoulsa
i skaza: go za obrazę i rozsiewanie
uwłaczejących plotek na gizywnę w
"sumę frs. 4.000.

SAARBRUECKEN (Pat). Komi-
sja rządząca zawiesiła na przeciąś
tygodnia dziennik „Freiheit' za аг-.
tykuł, zawiera'ący obrażliwe zwroty
pod adresem Hitlera oraz tygodnik
narodowo'socja.istyczny „„Waechter“
za artykuł utrzymany w ztyłt agre-
sywnym tonie.

Spotkanie Simona z Mussolinim.
LONDYN. (Pat). « Korespondent;

„Daily Teleśraph' donosi z Cannes,
rzekomo na podstawie iniormacj: z
miarodajneśo źródła, iż minister
spraw zagranicznych Simun spotka
sięzMussolinim w ciągu przyszłego wypoczynku.
tygodnia w jednem z miast w pobli- Monte Carlo. || BEZ:

Reorganizacja armji angielskiej.
LONDYN. (Pat), „Dziły . Tele-

-greph" zapowiada, iż w styczniu r p.

" będzie osiąśnięty plan reo1ganizacji
"armji, mający na ceiu przystosowa-
mie dywizyj, broniących Londynu i
okolic, do współczesnych wymagań.

Filipiny—dominjum
-'"PARYŻ. (Pat) Z Noweso Jorku

-pinom,

«donoszą, że komisja senatu Stanów
"Zjednoczonych zaproponowała F3ili-

aby ze względu aa sytuację
„aa Pacyfiku przyjęły statut domi-.
'ajów, zamiast pełnej niepodległości.

Presydent senatu Filipirów wy-.

Rekiema Jest dźwignią handlu.

żu granicy włoskiej. Minister Simon,
z którym korespondent rozmawiał,
nie potwierdził ani zaprzeczył tej
wiadomości, ograniczając się do

oświadrzenia: przyjechałem tu dla
W sobotę wyjadę do

'

ł
i
i

woiny. Przewidziane iest stworzenie
"100 nowych formacy: zaopatrzonych
w baterje przeciwlotnicze i reflek-
tory. Oddziały te będą liczyć około.
40 tys. żołnierzy.

St. Zjednoczonych.
raził zgodę na tę propozycję z wa-
runkiem, że Stany Zjedooczone u-
dzielą Filipinom poparcia ekono-
micznego. Komisja senatu uchyliła
się od wyraźnej odpowiedzi na to
oświadczenie.

_WILENSKI

Przewo- son,
senatuże w ciągu nabližszych dwuch lat

| LONDYN (Pat). Agencja Reutera

}
+

1

wyražając następnie nadzieję,

osiągnięte będzie co do tego poro-
;zumien:e. |

i edia 22

 

  
donosi, że koła urzędowe W. Bry-.
tanji przyjęły wiadomość o wypo-|
wiedzeniu traktatu waszyngiońskie-'
go przez Japenję z ubolewaniem.
Koła te sądzą, że wypowiedzenie to
może się odbić niekorzystnie na ogól-
nej sytuacji rozbrojeniowej.
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Irienw erze czechowłowztcy w Rogi
" MOSKWIA (Pat) Do Moskwy

przybyłe liczna grupa dziennikarzy
czeskocłowackich, „Izwiestija z wy-
jątkową serdecznością podkreślają
dużą rolę, odgrywaną w Europiė
przez ten niewielki kraj siowiański,
omawiają zasługi Benesza oraz
twierdzą, że przystąpienie Czecho”
słowacji do protokułu Lavai--Litwi-
now postawiły ją w pierwszym в2е-
regu bojowników o pakt wschodni.

Kolidja i Karadbaj
Jak donosi moskiewska „Prawda“

czytelnicy pisma „Put Lenina” we
Wschodniej Syberji zealarmowsni
zostali wiadomeścią o wybuchu
wojny pomied:y Kolidją i Karadba-
jem. Tytuł tej wiadomości byl na-
stepu'ą y: „Litwinow o konflikcie
pom ędzy Kalidją i Karadbajem”.
'Nie mniej intrygujący był tekst wia-
domości, który o znaczeniu zatargu
pomiędzy Kalidją i Kar»dbajem.
Podkreślona zosteła w te'* notatce
rola Liteinowa na terenie а! Na-
rodów. Pod wiadomością by! pod-
pis „Wostsibrosta“, t. J. oddzi lu
ws hodniosybervjskiego Rosyjskiej
Agencji T-leg'efcznej w Irkucku.

Gdzie Put* Lenina" znalazł pazń-
|stwa Ko idę i Karedbaj pozostanie
zagadką redakcji tego pism».

Nie trudno sę domyśćeć, iż cho-
|dzi tu o Boliwję (Koldię i Paragwaj
(Karadbaj), lecz poziom p sma so-
wieckiego jest istotnie nawet na

i stosunki sowieckie niezwykły.

| | Przesiienia gzbinetowego w Jugosławii н
ne bedzie, —

|  BLAŁOGRÓD (Patj. Wczoraj póź-
nym wieczorem zakończył swe obra-
dy zarząd główny stronnictwa J.N.S..
(jugosicvanska nacjonalna stranka).
Po caiogodzinnej dyskusji nad sytu-

do rządu, jednak ze względu na Sy”
tuację Jugosławii na terenie mda:
narodowym stronnictwo posianowiło |
ustosunkować się do rządu pozy-
tywnie, przez co możliwość przesi-

acją wewnętrzną uchwalone rezo- ienia gabinetowego w chwili obec-
lucję, która zastrzega
stronnictwu wolną rękę w stosunku

PARYŻ, Pt. Były minister Paul:
Beonccur, który z ramienia królowej
Merji iugosłowi:ńskej wystapił ›
'powództwem cywilnem w sprawie
|zamzchu marsylsk'ego odbył kilko-
elass tewitcją z sęd:ią śled-
jczym prewadzą ym dochodzenie.
Jrk twierdzi „E'e Ncuv:lle*, Paul

| Boncour mairfurmacje pczwalejące

Zinowjew 1 Kami

'” PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Moskwy, że wedie krązą-
cych tu pogłosek Zinowjew i Kamie-

wyraźnie|

niew wyjechali 27 grudnia do miej-':

nej zosiała zażegnana

Powództwo cywilne w procesie © zamach
©... marsylski.

przypuszczeć, że pod nazwiskiem
terorysty Petera, który wręczył mor-
dercy Kelemenc wi walizę zawierają-
cą broń, ukrywzł się w rzeczywi-
stości dr. Ante Pzvelicz. Jak sę z2da=
je powództwo cyw lne zmierza prze-
dewszystk'em do tego, by wykazać
kcnieczneść wydania sądom  fran-
cuskim dr. Pawelicza.

eniew na zesłaniu.
sca zesłania. Oficjalnego potwier-
Gzenia bądź zaprzeczenia te; wiado-
mości nie można uzyskać.

 stali robotnicy będą zztrudnieni w

Spisek polityczny w Japonii.
BERLIN (Pat). Z Tokio donoszą, nego męża stanu japońskiego oraz

że japońskie władze policy;ne wy-|ministra finansėw Takahaszi i straż”
kryły przygotowany spisek. Znale-| nika pieczęci Makino. Zamechowcy
ziono materjał wybuchowy, bioń pal-| planowali również  zamcrdowač
ną i sicczną. Jajny związek, złożo- dwuch wybitnych kapitalistów jas
ny z 7 osób, zamierzał w czzsie ob* pońskich Mitsui i Iwasaki. Odlože-
chodu święta chryzantemy w. Tąkio nie obchodu święta udaremniło wye

| zamordować księcia Sajondżi, wybit-. konanie planu spiskowców.

Zakłady samochodowe"Citroena, zostaną
częściowo uruchomione, -

PARYŽ Pat. Jrkipodaje „L'Oe uvre”, |mierę uruchamiania poszczeaólnych
zakłady Ctroena zrstaną częśc'owo |działów fabryki. Zakłady C'trrena
uruchomione 31. Tego dnia 5.000|produkoweć bedą odtąd 3C00 sa-
robotników pcdejmie pracę. Pozo- |mochodów miesięcznie.
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DZIENNIK WILEKSK:

prasy.
Sanacyjna satyra na sanację.

W. prasie sanacyjnej rastąpiło
anowu rozdwojenie, tym razem na
tle pro,ektowanej usiawy o przymu-
sowych bibljotekach gminnych. Po
stronie zwolenników przymusu bi-
błjotecznego i związanych z nim cię-
żarów podatkowych są Jędrzeje-
wicz, Stpiczyński i Kaden, a w su-
kurs przybiegł :m, węszący uowe in-
tersy wydawnicze, Boy; po stronie
przeciwników (ze względów finan-
śowychj są pp. Jaroszyński i Matu-
szewski, Ten ostatni wydrukował w
świątecznym n-rze „Gazety Polskiej"

da ewidencji psów w swojem wojewódz-

twie; oto trzeci, gorliwie dbały > dobrotyt

Rzeczypospolitej referent — 7>p;ytuje an-

kietą o ilość myszy polnych ra metrze

kwadraiowym ziemi ornej, jeszcze inny,

jeszcze gorliwszy i bardziej „prektyczny“

marzyciel — zalecu pod karą grzywny zalać

cemente.! wszystkie wyłoty no: szczurzych.

I znowu inny, porwany wizją zdrowoźności

wprowadza w swojem wojewóiziwie „kar-
totekę sianu sanitarnego” każdego obej-

ścia — i każe meidować urzędowo o każ-

dem wybieleniu komina i wykopaniu gno-
jówki Nie šmiejcie się, — wi.zystkie te

dobrze obwarowany w arżumenty rozporządzenia gdzieś działały, zanim wy-

artykuł, w którym m. in. pisze:
Zdaniem naszem nikt nie walczy z

bibljotekami ludowemi ani z czytelnictwem
masowem. Ci zaś, którzy przeciwstawiają

się projektowi ustawy walczą z fikcją jako

2 normą naszego życia publiczneśgu.

Żyjemy bowiem w fikcyjnyr. świecie.
Żyjemy w kraju, w którym często Kusy

Chorych nie leczą, ubezpieczalnie nie wy-

płacają ubezpieczeń,  przymus/wa po-

wszechność nauczania zostawia prza możli-

wością nauki pół miljona dzieci, gdzie sa-

morządy nie płacą obowiązkowycn składek
ubezpieczalniom za swoich pracowników, a
Kasy Chorych nie zwracają kosztów lecze-
nia szpiialom — mimo, że to wszystko jest
przez ustawy pięknie i mądrze przewidzia-
me i naxazane.

P. Matuszewski popiera swą mi-
mowolną satyrę na sanację licznemi
przykładami, z których najbardziej
mteresijące są następujące:

Oto przykłady autentyczne: zatroskany
prawdopodbnie o polski ekspor. urzędnik—
nakazuje nadesłać liczby raków zamieszka-
łych w wodach danych właścicieli, oto in-
ny, czujny o zdrowie ludzi i zwierząt — żą-

AHA iL |
Projekt Uslany @.ооа|
od zaległości podatkowych..

Min:sterstwo Skarbu opracowało
projekt ustawy o pobieraniu odsetek
od zaległości w podatkach państwo-
wych i innych daninach publ:cznych
i rozeslalo go celem zaopiojowania
do wszystkich ministerstw . związ-
ków samorządu gospodarczego. Pro-
jekt ten poddaje działaniu ustawy
wszelkie zaległości we wszystkich
podatkach bezpośrednich,  podat-
kach: od lokali. od placów budowla-
nych, od uboju. od energji eiektrycz-
nej, majątkowym, spadkowym i od
darowizn, nadzwyczajnej daninie ma
jątkowe, i daninie lasowej podatkach
pośrednich, dodatkach do tych po-
datków oraz samoistnych daninach
komunalnych. Pierwotną nazwę
„kary za zwłokę” i „odsetki za od-
roczenie' zastępuje się nazwą „od-
setki' i „odsetki ulgowe“. Stopa
procentowa odsetek zostaje ustalo-
na na 1 proc. miesięcznie, stopa pro-
centowa odsetek ulgowych na 3/4
proc. miesięcznie, z wyjątkiem za-
ległości w podatkach gruntowym,
spadkowym i od darowizn, dla któ-
rych odsetki ulgowe ustaione są w
wysokości pierwotnej, pół proc.
miesięcznie. Prawo do ulgowych
odsetek przyznaje projekt automa-
tycznie z chwilą uzyskania decyzji
właściwej władzy 0 odroczenie lub
rozłożenie zaległości na raty i przy-
znaje płatnikowi za cały okres
zwłoki, bez względu na czas wnie-
sienia przez płatnika podania o od-
"roczenie lub rozłożenie zaległości па
raty. Nadto wprowadza się zasadę,
że przy częściowych wpłatach na
poczet zaległości, odsetki 1 odsetki
ulgowe będą pobierane о od
wpłacanych kwot. Wreszcie projekt
upoważnia ministra skarbu do ogól-
nego obniżania drogą rozporządze-
nia, stopy procentowej odsttek od
zaległości we wszystkich daminach
projektem objętych, co da możność
prowadzenia w tym zakresie jedno-
litej polityki gospodarczej, w za-
Iežnošc' od potrzeb i syluacii na
rynku pieniężnym.  

i

kastrowano zbyt płodnych marzycieli.

 

“

Uchylenie ograniczeń w sprzedaży
napojów alkoholowych.

Według nowego rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej (Nr.
96 „Dziennika Ustaw”) wp:cwadzo-
ne zosiały nowe ułatwienia 1 ulgi w
przepisach o wyrobie i sprezdaży
napojów alkoholowych.

Najważnejsze zmiany są nastę-
pujące:

1) Sprzedaż napojów alkoohlo-
wych o zawartości do 4,5 proc. alko-
holu oraz sprzedaż piwa może się
odbywać w przedsiętiorstwach, któ
re zosteną zarejestrowant w trybie,
ustalowym przez ministra skarbu.

2) Minister skarbu upoważniony
został ćo uchylania pobierania opłat

 

Ambasador angielski opuszcza Polskę
WARSZAWA (Pat). Dnia 29

grudnia o godz 12,35 opuścił War-
szawę Jego Ek.celencja ambasador
Wielkiej Brytanii sir Wilkham Erskine
wraz z małżonką i rodziną.

Wmm

Zniżka cen gazu i elektryczności i
w War

WARSZAWA (Pat). W związku
z obniżką cen węgla i przewozu wę-
gla warszawski zarząd miejski obni-
żył z dniem 1. I. 35 r. cenę gazu o
4 proc. Zniżka cen węgla i przewo-
zu stanowi 2,35 proc. ogólnej sumy
wydatków gazowni. Cena za 1m3
$azu wynosić zatem będzie ód 1. L

(Pat).
35 r. śr. 26.

WARSZAWA Zarządca

Wystawa pamiątek
po Mickiewiczu w Warszawie.

Czynione sa przygotowania do
otwarcia. w Warszawie wystawy z
okazji setnej rocznicy „Pana Ta-
deusza , która będzie największą
wystawą pamiątek po Wieszczu. —
Otwarcie tej wystawy nastąpić ma
około 30 stycznia w 9 salacn Bibljo-
teki Narodowe; w Warszawie. Na
wystawie zśromadzonych będzie bli-
sko 3.000 eksponatów w postaci огу-
ginalnych rękopisów Mickiewicza,
jego listów i t. p.

Proce< zabójcy Żony
TORUŃ. Pat. W piatek przed są

d*m okregawvm w Toruniu готпя
trywana była sprawa 28 letniegn Ale |
ksandra Zielińskiego, który 3 b m
zamordował swą żone 6 ma uderze
niami młotka w głowe a ne<tępn'e
zwłoki zakopał w piwnicy N' ra7
prawie os"arżony przyznał się dn
winv i w 2 godzinnem zezneniu ono-
wiedział przebieg morderstwa, wy-
wałanego  nieoorozumieniami  ro-
dzinnemi Sąd skazał Zielińskiego na
dożywotnie więzienie.

 

 
 

 
MUSSOLINI RZUCA ZIARNA,

Mussolini osobiście rzuca ziarna podczas pierwszych zasiewów w nowo-
powstałem na błctach poniyjskich mieście Pontinia.

VTATTATO TIT EISS IISIS NS K IIS S

W salonach recepcymyci dworca
głównego nastąpiło pożeśżnanie od-
jeżdżającego adora przez
członków rządu i cały korpus dyplo-
matyczny.

į

szawie.
elektrowni warszawskiej, były min.
inż. Kiihn w porozumieniu z dyrek-
torem miejskie; inspekcji eiektrycz-
nej oraz naczelnikiem biura elektry"
cznego w Ministerstwie Przemysłu i
Handlu, ustalił zgodnie z orzecze-
niem komisji rozjemczej z 1932 ro--
ku, obniżkę ceny prądu eiektrycz-
neśo w Warszawie,

 

P:ze00 aženia  *

„Te-zv“,
Ilus'rowany miesięcznik „Tęcza“ z no-

wym rokiem wchodzi w nowy okres swego
rozwoju. Wydawnictwo jest zdanir, że spo-

łeczeństwo polskie wraca do zainteresowań
kulturalnych i że temu powrotowi należy

pomóc. Przekształca więc „Tęczę” z pisma

roztywkowego na miesięcznik, poświęcony

sprawom kultury, Przy tem przeobrażeniu

przestrzegane będą pewne normy* pismo ma
być żywe, barwne, interesujące, artykuły
mają byś pisane jasno, prosto, przystępnie,

tematy wybierane najciekawsze, takie, któ-

re nie interesować inteligentnego człowieka
nie mogą.

Wchodzi więc na polski rynek czytel-
niczy nowy typ pisma, łączący aktualność z

pogłębiesiem tematu, żywość opiacowania

z wagą poruszanych spraw. Ma to być pi-

smo, które sumować będzie wszystkie naj-

albo których nie stać na abonowanie kilku
pism różnych, „Tęcza* będzie tem czaso-

pismem, które poda wszystkie vwyważniej-.

szej wiadomości razem. Szata graficznaPo- |

stawiona została na najwyższym poziomie.
Numer okazowy, który wyszedłobecnie, |

sprawia wrażenie niemal bibljofiiskie. | stracja „Tęczy*,

od hurtownej i detalicznej sprz
napojów alkoholowych (t. zw. opła-
ty akcyzowe) w miejscowościach, №-
czącycn do 5.000 mieszkańców.

3) Uchylone zostały niektóre
przepisy pstawy antyalkoholowej z
r. 1931. Najwożniejsze z pośród w
chylonych przepisów są następujące:

a) zniesiony został zakaz sprze-
daży napojów alkoholowych o mocy
porad 450;

b) zniesiony został przepis, okre-
ślający ilość punktów detalicznej
sprzedaży napojów alkoholowych na
20.000 w całem państwie. liość punk
tów sprzedaży nie będzie  ograni-
czona z tem, że pragnący prowadzić
detaliczną sprzedaż musi į u-
zyskać zezwolenie władzy skarbo-
wej, (koncesja);

c) uchylone zostały przepisy, do-
tyczące 'możaości wprowadzenia
prohibicji przez poszczególne gminy;

d) uchylony został przepis, sta-
.nowiący, że napoje alkoholowe ©
; mocy do 4,5 proc. alkoholu wolno
wydawać do obrotu handlowego z
miejsca produkcji tylko w naczy-
niach zamkniętych, zaopatrzonych
w etykietę z oznaczeniem ilešci i
mocy;

ej zniesiono ograniczenia co do
prawa prowadzenia sprzedaży na-
pojów alkoholowych na niektórych
stacjach kolejowych, dworcach oraz
przystaniach.

O warunkach handlu
wódką lub piwem. |

Urząd Skarbowy Akcvz i Mono-
polów Państwowych w Wilnie za-
wiadamia, że wiadomości, które uka-
zały się w niektórych dziennikzch
o wprowadzeniu t. zw. wolnego
handlu wódką, względnie piwem są
bezpodstawne

Sorzedaż wódek może się odby-
wać tylko nu podstawie wydanego
przez władze skerbowe zezwolenia
(koncesj), sprzedaż zaś piwa tylko
na podstawie wydanego przez wła-
dze skarbcwe potwierdzenia zgło-
szenia sprzedaży piwa. Oprócz tego,
niep'awdziwe są wiadomości o
zwolnieniu zakładów, handluiących
powyższemi artykułami, od obo-
wiązku uiszczenia opłat patento-
wych f(akcyzowych) względnie od
obow'ązku wykubywania świadectw
przemysłowych. J*dynie w miejsco=
wośc ach, liczących do 2000 miesz-
kańców, wolne są od obowiązku
uiszcz-nja opłat patentowych na
rok 1935 detaliczne sklepy wódek
i detaliczne skiepy ze sprzedażą
piwa bez wvszynku

(TI
ULA FLOTA WOJENNA

naj'epsza gwarancja
niepodiegłości.

Proces © porwanie
synka Lindbergha.

NOWY JORK. (Pat). W procesie
Hauptmana, rozpoczynającym się
2-go stycznia, wystąpi w charakte-
rze świadka osobiście pani Lind-
bergh. Jednym z głównych świad-
ków będzie również Curtis, ktėry
odsiadywał karę więzienia w związ-
ku z szantażem na tle okupu. Curtis
prowadził również pertraktacje z
Hauptiranem w roku 1932.

PSS
'cyjnem wprowadziło Wydawnictwo udogo-

ważniejsze i najciekawsze zdarzenia z ca--

łego miesiąca. Dlu ludzi, którzy nie chcą,
dnienia w prenumeracie. Wprowadzono
dwie prenumeraty: tańszą za 16.—zł. wzgl.

18.—zł. rocznie, oraz prenumeratę z książ-

kami premjowemi za 20.— zł. wzgl 22-— zł.

rocznie. Zresztą o samem pismie oraa
wszystkich szczegółach prenumeraty poin-

formuje najlepiej numer okazowy, który

wysyła za nadesłaniem 1— zł. Admini-

Poznań, AL Marciukow-
Równocześnie z przeobrażenicm redak- skiego 22. ‘
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' jusz z Japonują. Ameryka osiągnęia
' przez to muozność penetracji hanalo-
wej w lmnach., brytan;a wyrzekia

3)
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/mierze to uiatwia Japonji ekspansję

' zmniejszyio to sukcesu dtanów Źje-
:

_ ność rozszerzenia swycn wpiywow
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a Japonja zdecydowała się ostate-  
działu sił morskich na wodach świa-

będący podstawą roz-

zerwanie traktatu
DZIENNIK

z Japonją, o co ona usilnie zabiega:
W. Brytanja w tej spodziewaznej wal
ce. wolałaby zachować wolnę rękę.

NA LAK AMT

waszyngtońskiego.
do nawiązania pónownie przymierzaj ponji. Odciąża on w pewnym stop-

FU" R, PME "WwMAzda PER "ME-

WILEŃSKI sa |

NaJylwesbha/
ostesintwnańnkwinównnnw

„Polna das Reinettos“
.  demi-śec

Makowskiego
niu kłopoty Z. S: R: R. ла Dalexim
WschoJzie, gdyż absorbuje Japonję |
w mociieiszem  współzawodnictwie

 

"Wava Wyjasiuć, CZy Mo4iuiwE jest po
 rozumutiiue CO GO Stosunki SAH MOI”

|Nysa, OKAŁAiO SiĘ, 12 poniiędzy Japo"

:

ŻA:

|

"du.
| CZzas u szczytu swej potęgi. Wielką

" śkKie, Muęazy innejmi Angiję.
ż mogia się więc ona oprzec wówczas

' żąaaniu >dtanow,

_ skiem rownież domunjow, Kiore nie

w.

—

— кжесхеше в6 przymierza z W. Bry-

z

- traktatu _Waszyngtońskiego,
 'zawarij między sobą W. brytania,

tami Angija, Stanów Zjedn. 1 Japouji

s
Ę przez Stany Zjednoczone, odrzuciły

towych. Jeszcze niedawno sprawa
wypowiedzenia traktatu wydawała
się wątpliwą. Ale kiedy 19 grudnia
spotkali się w Londynie delegacij
Angiji, Stanów Zjednoczonych i Ja-

y pouj, azeDy we WS.ĘpNYCi TOZIMO“

niem patrzą w Moskwie na krok Ja-

SKACA-tyChn irzeca puięg  Oceanicz-

"jąa Dianami Ł)EANOCZUNYMIU 15цие”

ją ak raaywaiie przęciwieustwa, żej
trakuat wWaszygioOuskKi nie moze byc

uratowany.
Ławasiy on był w lutym 1922 ro-

ku po uwającej biisko trzy miesiące
koniere1cji wieikicn pansiw w KWe-
syjaca morskich i Laiekiego Wscno”|

diany Łjednoczone byty WOW-

 у

› моа wyczerpaia pausiwa europej-
iNie

azeDy zeiwaia SO” ANSI 3 SR

się przymierza z Japonją pod naci

bez racji wskazywaty na to, iż przy”

"w Australji, kanadzie i t. @. Aie me

Moskwa. (Centropress). MW dru-

śiej porowie gruania oapywaia się W

moskwie narada KOMIsATa wojny

Woroszyłowa z mioaszymi dowca'

cami armji czerwonej na Dalekim

Wiscnoazie, ktorzy przybyli @о

Moskwy, aby zuac sprawę z przygo”

 dnoczonych, które uzyskiwaiy moż-

ekonomicznych 1 powtyczaych w
Chinach i współzawodniczenia tam z
"Angiją i Japonją.

|| Łe swej sirony Japonja za wy”

„

"tanją owrzymaia odszkodowanie w
postaci zopowiązania, iż mocarstwa
nie będę uzbrajaiy swych wysp i Ko-
lonij na Facyiiku. i

Stosunek si zbrojzychna wodzie

dla W. bryanji, Stanów źjednoczo”
nych i Japonji ustaiony został,
EDI

tynetu azjatyckiego.

bo Mosuwy przybyło z Dalekie”

go Wschoau4/ imioaszych dowód

cow, ktorych WoOroszy1owOowi przed

stawi sam naczeiny a0ow)dca armji

jak na Laiekim Wscnoazie geneiai Biu-

Rud ADA) cher. lankiści, daowodca: cddziaiu

Ten właśnie stosunek stał się po- strzelcow, cnemik wojskowy, mary”
 wodem wymowienia przez Japonję

który

 
artyterj. — Siowemi przedsiawiciele

wszyswiich rodzajów broni armji

czerwonej na Daiekim Wschodzie

przediożyli Woroszytowowi ieieraty

o wyszkoleniu swych oddz.aiów, O

metodach opanowaiia tecaniki, O

wychowaniu wojska, o swem życiu

i zyciu oddziaiow.

Stany Zjednoczone, Włochy, Fran-
cja i Jeponja. Na niedawnej kocie”
rencji lonaynskiej pomiędzy delega-

ta ostatnia wysunęła żądanie pary-
"tetu w zbrojeniach morskich i przed”
 stawiia swoj pian ograniczenia tych
 zbro,en. Fian był nie do przyjęcia

go więc kaiegorycznie. Any'ja, któ- szyiowa o tem, jak młodzi lotnicy
ra usiiowaia grać rolę gosrednika

Z TEATRÓW STOŁECZNYCH.

Teatr Polski w Warszawie gra „Dziady* Mickiewicza w inscenizacji Le-
ona Sohiliira. — Na zdjęciu scena z balu u Senatora.

ARMJA CZERWONA
to armja maszya i technik' — mówi Woroszyłow.

towan miitarnyca w tej CZĘSCI KON

 
narz, lotnik, przedstawiciele jazdy 1

Z wielkiem natomiast zadowele-| z Stanami Zjednoczonymi:

 

   

„wym. tankiem przebył podczas ćwi-
czeń jesiennych przeszło 700 km. bez
deiekiu i bez przymusowego zatrzy-
mania 1 pokonzł swą maszyną trzy
wysokie pagórki.

Rozmowa Woroszyłowa z młody*
mi aowoacami па Laiek'm Wscūo-
dzie trwaia dwie goaziny i ZakOŃ-
czoną zosiaia odezwą Woruszyiowa

GO sowieckiej M4iOdzieZy, w której

nawoiuje się, aby miOdZi CZETWOLO”

armiejcy Nie zaaowoiali się CSiągnIĘ"
temi wynikami, aie aby kroczyli
stale naprzod. Swe przemówienie
woroszyiow zakończył nasiępująco:
Ja liczę lat 40 i chcę jeszcze aiugo
Żyć 1 pracować i jeszcze więcej Się
uczyć, poniewąż wiedza jest nam
poirzedna jaw powietrze, INasza ar“
mja jest obecnie arimją maszyn, ar-
mją techniki. Aby armja taką mogia
byc aobrze wyzyskana w pizysziych

,walkaci,, musimyimy 64mMi Opano-
wac w zupeinosci tę wspaniałą tech-
nikę * uczynić z naszej najoardziej

Młodszy dowódca jednego z od-)skompukowanej broni w każdych
dziaiow lotmczych Choroszyiow in-| waruasach posłuszne narzędzie w

iormował komisarza wojny Woro-| naszycn zręcznyca rękach.
Woroszyiow w swem końcowem

 

0 2 douuszwicy
Najlepszy `

' 2 szampandw///

Przepisy higjeniczne
Ligi Naruuoów.

Nie wszyscy wiedzą, że Liga Nar

rodów zajmuje się nietylko polity-

ką, Koriiktami międzynaroaIWemi i

t p, ale także mnosiwem innych

rzeczy mniej i bardziej doniostych.

Między innemi sekcja higieny Ligi

Naroaow powoiaia specja.ią KOMI-

sję, która miaia zając się oprąCoWwa"

niem zasad zdsowego i tas.ego Od“
żywiania się. Kady Ligi Naruaow, u-

jęte w tormie uekalogu, mua.yby nie

wąipivwie zpawienny.wpiyw na 1а-

gauiienie oazywiania Się robotnik

Kkow i bezrobotnych w dobie Świato”
wego kryzysu exonomicznego, gdyby

nie wieżiki dystans, jaki dzieii WSZ€l-

kie papierowe prace gecewskie,
rownie dobrze — rozbrojenitwe, jak
i kulinarne, od — rzeczywisiego ży |
cia. „Conajmniej litr mieha  dzien-
me“, dia dzieci i matek -— to La“
prawdę — mądra rada! Lyiko skąd
wziąć pienięazy na te litry mleka?
To jednak nie jest zagadnienie—, ku
tnarne', więc komisja tem się nie
imeresowała. | _ сВ

Dla ciekawości przytaczamy ge-
|newskie wskazania, które w naszych
warunkach przewyższają możliwości

zyciowe większości robotników pra-
cujących, nie mówiąc nic o bezsobot
nych.

1. Pożywienie, w xtóren przewa

tłuszcz wieprzowy, nalezy uzupeł-
niać miekiem i serem oraz swieżemi
jarzynami, ażeby uzupełnić brakują-
cą ilość pełnoruartościowego białka,
wapna i witamin. |

2, W codziennem pożywieniu nie
powinno brakować grubo muelonego
zbeża, czy to w postaci caleba razo-
wego, czy też potraw z mąk' razo-
wej. .

3. Dorastające dzieci, matki w
ciąży oraz karmiące powinny otrzy"
mywać zwiększoną rację mieka, co”
najmniej litr dziennie, —

4, Mleko zbierane jest tańsze i
jako takie zawiera więcej części po- 

pomiędzy dtanami a Japoują, rów-
 mież nie przyjęta propozycji japoń*
skiej. Ukazaio się przytem, :ż niema

' żadnej nadziei. ażeby mogio do;ść.

=

”

do jak'egokolwiek porozumienia w
granicach zdecydowanych 1 nieodwo
dalnycn domagań się Japonii, to też
ta wstępna konferencja

' przesądziła losy wszelkich aalszych
pertrasiacyj w kwestji ograniczenia

_zbrojen morskich

Wymnówienie traktatu Waszyng- |

wać w każdych warunkach meteo"|na konieczność polityczneż uświa-

rologicznych, podczas deszczu, śnie”)damiania czionkow armjiczerwonej i

gu iw mgie. Wszysukie cwiczenia,Speiniaiia poliiycznych zadań wy-

strzeleckie odbyły się doskonale. znaczonych przez Lenina i Stalina.

Tankista Jaszkow zaznaczył, że

|żywnych w stosunku do ceny. Brak
armji czerwonej nauczyli się praco-| przemowieniu wskazywai również| zas wiiaminy przeciwkrzywicznej i

witaminy wzrostu można uzupełnić
w: inny sposób.

5. Sery są najtańszem - źrółdem
białka zwierzęcego, powinny być
przeto oblicie reprezentowane w po

ża chleb, kartotle i margaryna lub |

już zgóry  
tońskiego przez Japonję nie oznacza

jeszcze, iż przestaje on obowiązy-
_ wać. Dopiero po dwu latach od ter-
_ minu wymówienia nastąpi wygaśnię-

cie jego mocy. W każdym razie jest
to wstęp do bardzo skomplikowa-
nych powikłań przedewszystkiem
we wszelkich układach, dotyczących
zbrojeń morskich, powtóre zaś powi
„kłań, mogących w przyszłości nasią-
pić na wodach Oceanu Spokojnego,
o który najbardziej chodzi Japonii.

Koła kierownicze W.  Brytanji
zdradzają duże zaniepokoje.:e z po-
podu stanu rzeczy, który powstaje w
związki z zerwaniem traktatu: Li-

 ezą się one — zdaje się — z możli-
wością w konsekwencji zbrojnego
starcia pomiędzyJaponją a Amery-
ką. To też nie kwapią się w

 

Tegoroczna kampania
przeciwko świętom bożego
Narodzenia w Sowielach.
(W związku ze świętami Bożego

Narodzenia centralny komuti związ
ków bezbożniczych w Ros;! sowiec-
kiej zarządził nową ofenzywę anty-

religijną, wyznaczając ją na okres

od 24 grudnia do 3 styczaia. Wyda”
ne zostały specjalne za:z4dzenia,

by odciągnąć dzieci od uczęszczania

do świątyń i prywatnego popierania
nauki religii, (KAP).
 

 
|

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzič za pomocą bonów
jałmużniczych „Caritasu.

| sze
| centu 'udności katolickiej w poszcze

 

Katolicy w Europie.
Dzienniki włoskie podają poniż-
dane statysiyczne, dotyczące pro

gó'nych krajach, Według spisu 2 го-
ku 1931 katolicy we Włoszech sta”

| nowią 99,6 procent ogółu mieszkań-
ców. Francja ma 95 proceni katoli-
ków, Austrją 92 procent, a Anglia 5
procent, W Poisce liczba katolików
obrządku łacińskiego wynosi 63 pro”
cent, a grecko - katolickiego 11 pro-
cent. W Czechosłowacji katolicy
rzymscy stanowią 73,3 piocent, a
grecko'katolicy 4 procent ogółu mie-
szkańców. Węgry posiadają 64,3 pro
cent katolików obrządku łacińskie-
go i 2,3 procent obrządku greckiego.
W Jugosławii katolicy stanowią 37,4
procent ogółu mieszkańców,
 

UNIEWINNIENIE AZANY I BELLO.
MADRYT. (Pat). Najwyższy

-! trybunał wydai wyrok uniewinniają--
Ji cy byłego premjera Azase | byłego|

miaistra Louis Bello, oskarżonych o
udział w powstaniu katalońsxiem

żywieniu.
6. Jeśli ktoś nie kupuje masła lub

używa :e w małej ilości, powinien o-
trzymywać więcej zielonych jarzyn i

hwi, :
7. Zzmiast zwyczajnej margaryny

lub tluszczu wieprzowego, powinno się używać margaryny, zawierającej
(witaminy. (U nas, niestety, nie wy-
(twarza się takiej margaryny).
|. 8. Tłuste ryby, szczególnie śle-
„dzie, są taniem źródłem wartościo-
,wych składników pożywienia.
| 9. Mięśnie są mniej wartošcio-
wym środkiem odżywczym, niż gri-
czoły (wątroba, nerki, śledziona) i
krew. Lepiej jest więc kupować ki'
sziki wątrobiane i krwawe, niż mię-
so, bo są i tańszeipożywniejsze.

10, Niemowlęta i małe dzieci po-
wiuny otrzymywać, oprócz zwyczaj
nego pożywienia, tran. Bez tego nie
"można mieć pewności, że się je u-
chtoni przed krzywicą.

t

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkol
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Odwadnianie trzęsawisk Polesia.
W/ ostatnim zeszycie „Przyrody i

Techmki', pisma  popularyzującego

nauki przyrodnicze i techasczne, inż.

Wł. Kolis zamieszcza obszerny

artyku о moczaracn Folesia i o pra”

cacū nad ich odwadnianiem.

Na wiosnę pod wpiyw<m tepnie-

jących sniegow woca Frypeci i je,

aopiywow wzbiera. W. średni doi-

nyui piegu niekiedy wylewa опа па

szeroKkLsc kiikunasu kitonie:row, a

poziom wod podnosi się wiedy do

>—0 m. ponaa sian normainy. UKres

poaopayca wezbrań trwa berazo

aiugo, Czasami 1u—12 tygodni, pod-
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boznawczemi | toriowemi przepro”
wadzono studja. W wynku tych
studjów sporządzono już projekty
kanałów i reguiacyj rzek na długości

około 1600 km w okolicy Karału

Królewskiego, w dorzeczu £ugu itd.

Obecnie wykończa się pzojekty re-
śulacji mniejszych rzek oraz budowy
sanałów osuszających tam, gdzie in-

stytucje publiczne, względrie osoby
prywatae zamierzają  przeprowa-
dzić na swoich posiadłościaci meljo-

racje szczegółowe.
Obok tych wstępnych prac i stu-

djów prowadzone już były częściowo
regulacje niekórych rzek. Doświad-
czenią z regulacją rzek Hrywdy i
Muchawca wykazały, jak znacznie
zwiększa się wydajność osuszonych
łąk torfowych Pewne swiatło na
rentowność przeprowadzosy:h mel-
joracyj rzucają dane, uzyssrne przy
odwodnieniu bagien Wiadotpickich,
położonych w dorzeczu H:.ywdy, ko-
io Lubiszyc. Wykonano tam regula-
cję Hrywdy, Kanału Lubiszyckiego
oraz szczegółową meljorację wraz z
zagospodarowaniem 2 ys. ha bagien.

Zgodnie z zakreślonym planem
Polska posunęła swe prace na Pole-
siu już tak daleko, że wkrólce można
będzie przystąpić do gigantycznych
robót wykonawczych. Według do-
tychczasowych  przybliżonych obli-

WILEŃSKI aside

Rozmowy prowadzone między rzą
dami państw skandynawskich w
sprawie stworzenia bloku gospodar”
czego, w skład którego weszłaby
Szwecja, Norwegja i Danja, dobie-

gają do końca.  Wymienicne pań-
stwa 'siarają stę zainteresować w

cym kierunku również Finlandję. Nie
jesi wykluczone, że ściślejsza współ-
praca gospodarcza w krótkim czasie

doprowadzi również i do porozumie-

nia  wo;skowego. Porozumienie

państw neuralnych ma swoje uzasa-

dnienie, Wobec dużej płynacści sto-
sunków politycznych w Europie, pań

stwa skandynawskie chcą umocnić

swe stanowiska neutralne. Jeżeli
chodzi o zagadnienia woiskowe, już

z położenia geograficznego zaintere-
sowanych państw wynika, že naj-

większą rolę odegra w tym wypad-

ku flota morska i powietrzna. Zaden
z tych krajów sam przez sę nie
przedstawia poważniejszej siły ani

na morzu, ani w powietrzu, działa-

jąc jednak wspólnie mogą one wy”

wrzeć większy wpływ.
W bloku skandynawskim najsil-

niejszem państwem jest Szwecja. Ma
rynarka jej zajmuje drugie miejsce
na Bałtyku. Flota szwedzka składa
się z 10 okrętów obrony wybrzeży ©
pojemności od 4500 do 8000 tonn,
14 niszczycieli od 560—1050 tonn, 6  poseskici. Łapocząlkowase zostaiy

SzczygOiowe 1 wieiostronūš  StUAja

Foiesia, warunkow spiywu wod,

przyczyn zabaguienia oraz sposobów

jego usunięcia. :

Na caiym obszarze šrodkowego

Polesia wyswonano już zdjęc.a gliebo”,

rrzeprowadzona  ZOSLA1ajznawcze.
t. zw. imwentaryzacja gieb, Lzyli ze-

stawiono obszary, zajęte przez po-

szczegoine odmiany gieD. Loświad"

czema rolnicze doprowadziy do

wniosku, że np. gleby muiowo-biotne

są niezwykle zyzne i pod tym wzęię”

dem nie mają sobie rownycii w Caiej

koisce. urupują śię one w poblizu

śiownie;szyca rzek polesnuiuii; Э007

cnoau, Jasioidy i Horynia, Uia zme”

ijorowania tych gieb koniec. ne jest

przeprowadzenie regulacji rzek.

"' Łakonczone rownież zostaiy ba-
dania ioriowe. Wyjasnifo się miano-
wicie, ze toriowiska poleskic są te-

renem wyjąikowo naaającym się do

ekspansji  rolaiczej, otwierającym

wIaoKki rozwoju gospodarki iąkowej

oraz opaniej o nią gospodarki ko”

„dowlanej. Naogói są to uzytki bar-
azo wysokiej wartości.

Do grupy neuzytkow rcinych za-
liczyć tam wypadnie jedy:ie torto-
wiska wysokie, Sdianowią One Za“
ledwie 1U proc. powierzcnni ogólnej
toriowisk i bagien 1 zgrupowane są
prawie wyłączpie na poiueniowym
wschodzie kolesia, Na tyca właśnie
terenach, pod wzgiędem relniczym
bezwartościowych, będzie można
wyzyskiwać torf dla celów przemy-
słowyca.

' Równocześnie z badaniemi gle-

W Tatrach
_ Zakopane, 27 grudnia.
Stary gazda patrzy na gėry,

spogląda na niebo i powiada, że ju-
tro bęazie śnieg.

Jutro ma się rozpocząć prawdzi-
wa zima, ma się rozpocząć bajka...
spadnie śnieg, który uszczęsiiwi iuż
nietylko narciarzy - sportowców, ale
wogóle wszystkich tych, kiórzy na
święta wybrali się do Zaxcpanego,
by odpocząć w stolicy sportów zi-
mowych. Тушслазет śniegu ani
krzty, nie można znaleźć Bo nawet
na lekarstwo,

Giewont jest dia przyzwoitości
lekko przysypany puchen:, Czerwo-
ne Wierchy wyglądają biało, a czer-
wono tylko wówczas, gdy słońce
chowając się rozlewa ostainie pro-
mienie i żeśna w ten sposób rozsy”
pane w dolinie domki przemiłej
miejscowości, która w przedcstatnim

czeń, ogólny koszt meljoracji Pole”
"sia. a więc odwodnienie tercnu, re-
| gulacja rzek, budowa kanałów żeglu
gi, wyniesie około 450 milionów zło-
tych.

—
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odkryli usinienie diugiego piasko“

wzgorza, iączącego biegun pv1UanO"

wy z zemią Marjibyra przypuszczał

pierwotnie, iż byt to wiemi 1000-

wiec, jeanak pod warstwą iodu od-
kryto ziemię, Nowoodkryie tereny

zajmują przestrzeń kilkuset kilo”

do 145 zachodniego południka.  r—0—
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bez śniegu
Zakopane jest smutne. Wszyscy

czekają na śnieg i doczenać się $o
nie mogą.

Gazda, gazdzina i młodzi górale
wróżą z dnia na dzień, że to już ju-
tro, ale nikt im nie wierzy, tak jak
się nie wierzy „P, I. М.'. Wprowa-
dza to mieszkańców Zakopanego w
słan rozpaczy.

Spluwają już nietylko suchotnicy,
ale i sportowcy.

Codziennie rano na tabiicy Pań-
stwowego Instytutu Meteorologicz"
nego spragnione, ciekawe oczy czy-
tają zapowiedź pogody i tak z dnia
na dzień. -

Na Krupówkach ruch niebywały.
Słychać rozmowy nietylko w gwa-
rze góralskiej, ale również w języ-
kach obcych.

Anglicy przyjechali, by święta
spędzić w polskich Tatrach. Węgrzy
przysłali swoich najlepszych za- tygodniu 1934 roku pogrążyła się w

głębokiej zadumie,

 

   

sportu lodowego na Wiśle pod wiaduktem aa

Geologowie z ekspedycy Byrda!

metrow. Foiozone one są rownolegle|

torpedowców po 60 tonn 1 18 łodzi
podwodnych. W. skład merynarki
wchodzi.również -krążowuik'iotni-
skowiec o pojemności 4500 tonn, u-

| zbrojony w 6 dział kalibru 152 mm

  AZ tey

Winogrona
tańsze о4 jabłek,

Do Warszawy nadeszły już pierw-
sze transporty winogrona niszpań-
skich, sprowadzonych na podsiawie
porozumienia Kkomtyugentowego mię
dzy Volską i Huszpanją. Niebawem
nadejdą winogrona te i do naszego
miasta. :

Winogrona hiszpaūskie skalku-
lowane zostały znacznie taniej od
będących obecnie narynku 1 spowo” 

 

SZEZO

trening — gdyż dowiedzieli się, że
śnieg jest, a tu raptem rozczarowa-
nie, |

Nie jest jednak tak guż bardzo
beznadziemie, bo oto mistrz narciar'
ski Po.cki, bronisław Czech, z za-
chwytem opowiada, jak się jeździło
w Dolinie Pięciu Stawow. Śniegu
jest tan. poddostatkiem, tyiko że z
Lakopanego do Pięciu Stawów to
kawai drogi, trzeba jechać samocho”
dem ze 20 kim. do Koztoxi, « potem
walić pod górę z 8 bitywii kilome-
trów, by nareszcie dotrzeć do upra$"
nionego celu. Nie wszyscy jednak
mogą to zaryzykować.

Jeden taki ryzykant pizypłacił
życiem swoją wyprawę w przede-
dniu świąt. Szedł on z Morskiego
Oka do Roztoki przez Św.stówkę, z
której spadł w dół. Zostaia po nim
tylko czerwona plama i oslrzeżenie
dla tych wszystkich, którzy lekko”
myślnie stawiają kroki po okrytych
śniegiem górach, `

Siły wojskowe Skandynawii.
oraz pewną ilość wyrzutni torpedo*
wych. Flota powietrzna Szwecji po-

rynarką i składają się samolotów
myśliwskich oraz bombowych prze-
znaczonych do zrzuczania terped z
powietrza. Część tych samolotów

rowane są na wybrzeżu. Fcza tem
dwa pułki lotnictwa lądowego two”
rzą jednostki mięszane, z przewagą
samolotów dwumiejscowych, prze-

nych. Łącznie siły powietrzne skła-
„dają się z 10 eskadr obserwacyjnych
1 tyluż myśliwskich i  niszczyciel*
skich. liość samolotów: 150 w linji i

jest produkowany w fabryce krajo-
wej na podstawie konstrukcji wia-
snych oraz licencyj angielskich.

Flota morska  Danji jest nieco

‚опп, 20 torpedowcow © i0Oznej wy-

1odzi podwodnych uzbrojowych w 6
wyrzutni torpeaowych.  Leinictwo
dunskie jest barazo skromne, skiada

dywizjonu myśliwskiego. Lotnictwo
mMorskie,  

> snego przemysiu

marynarki, dysponuje dywizjonem
hydroplanów mysuwskich 1 dywizjo- |
nem mięszanym. liość eamoiotow W ||

linji 100, w rezerwie okoio 0, Wła” |
lotniczego Danja |

nie posiada, zapotrzebowanie swoje
na sprzęt iotniczy pokrywa w Angiji
i częściowo w Hioiandji i Niemczech.

Flota Norwegji jest nieliczna, zło
żona przeważnie z jednosiek mniej-
szych, przeznaczonych do obrony
wybrzeży, a więc posiada,ącą ciaa-
rakter wybiinie obronny. Loinictwu
podzielone na
SKiada SIĘ z 4-ch eskadr wywiadow
czych, 4-ch mysliwskich i 1 niszczy

1U eskadr mieszanych. Ugołna ilość
samoioiów okoio 1320, Norweśja bu”

,|auje samoloty we wiasnych tabry”
kach,

uwagę: Uanja i Szwecja mogą w ra-
zie potrzeby przegrodzić murze Bał-
tyckie i Fóinocne przeszkodą nie”
zmiernie trudnądo siorsowenia. Cie
śniny morskie na tyle wąskie, że

brzegach i zaopatrując je w daleko-
siężną antylerję. utrzymuje się pod
swoją kontrolą przejście z jednego
morza <.o drugiego.

Eas DOSTPS ST
niżkę cen (do 1 zł, 50 gr. za kilo-
gram).

| Jak widać winogrona będą tańsze
dują — iewątpliwie — znaczną ob-pod jabłek zagrenicznych.

Tatr wywarła wstrząsające wraże-
nie. Zakopane żyło przez kilka dni
imtormacjami o tym smutnym takcie.

Zycie Łakopanego ogianicza się
do czekania lepszej del, a zjazd
gości jest iście rekordowy. Wszyst-
kie pensjonaty są pozajmowane,

Na Halę Uąsienicową ciągną
pielśrzymiki pieszych narciaizy,

luryści drapią się boczaniem w
stronę Kopy Królowej, by w schro-
nisku P. 1. T. zjeść z apetytem
obiad, albo wypić szklankę gorącej
herbaty. :

Spotykam tutaj wycieczkę A,Z.S.
wileńskiego. Wilnianie są w dobrych
humorach, Są dobrej myśli. Wierzą
wróżbom P, I. M. i tym zdawałoby
się nieomylnym  znawcom „nieba“
góralskiego — góralom.

Narty przypiąć można dopiero w
Kotle Kasprowym, bo w Hali Gąsie-
nicowej też jes: goło aż niej rzyzwo-
icie, a c tyle tylko piękniej, niż w

Kościelec  wodników, by mogli przeprowadzić Pierwsza w tym sezonie ołiara Świnica, wyglądają pe:

dzielona jest na 4 pułki. Vwaą pułki | L
przeznaczone są do współpracy z ma

znajduje się na statkach , część na |
.otniskowcu, pozostaie zas zahanga- |

znaczonych do celów  owserwacyj- ||

około 50 w rezerwie. Sprzęt lotniczy |

słabsza. Skiada się ona z 5-ch 3500 |
connowych okrętów obrony wybrze” |
za, 2-ch uzbrojonych siup ow po 1000 |

pornosści od 00 do 220 tonn, oraz 10 |

się z 1 dywizjonu wywiadowczego, 1 1

przyazieioue na siaie do |

lądowe i morskie, |

cieiski, Lotmiciwo morskie posiada ©

Jeszcze na ;edno należy zwrócić |

wznosząc silne fortytikacje po obu r

Zakopanem, że takie szczyty, jak: |
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Konfererencja oddłużeniowa I
w urzędzie wojewódzkim.

-" M dniu 29 śrudnia r. b. w sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódz-
kiego, pod przewodnictwem p. wo-
jewody odbyła się konferencja, po”
święcona omówieniu zagadnień akcji
oddłużeniowej. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele zaintereso”
wanych instytucyj, banków państwo-
wych i izby rolniczej. Na całośćzło- dekretów oddłużeniowych,

DZIENNIK

żyły się rełeraty informacyjne biura
do spraw finansowo-rolnych, woje-
wódzkiego urzędu rozjemczego oraz
państwowego banku rolnego, po któ-
rych to referatach podczas dyskusji
omówione zostały niektóre szcze-
goly, wymagające bliższego oświe-
tlenią w związku z wykonywaniem

 

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda z więsszem! rozpogo-

dzeniami. Drobne opady śnieżne,
głównie na wschodzie kraju.

Mroźno. Umiarkowane wiatry z
południo-wschodu i wschodu.

UYŻURY APTEK:
Dziś w mocy dyżurują aastępujące

Augustowskiego — «l. Mickiewicza
Nr, £0 $telef. 9-08), Jurkowskiej *' Romec-
4iego — ul. Wileńska Nr. 8; iowicza —
Nr. 2 (tełef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — uL Wielke 3 (tel. 11-99), oraz wazyst-
kia + przedmieściach, próca Śnipiszek.

Wilcńskie T-wo Farmaceutyczne
podaje do ogólnej wiadomości, 12

— Rekolekcje dla pań. Soda-
łicja Marjańska Pań organizuje re-
kolekcje zamknięte dla pań z inte-
ligeneji u SS Urszulanek (Skopów-,
ka 4) w dniach od 2 — 6 stycznia.
Rekoł=kcje odbędą się pod prze-
wodnictwem ks. dr. Kazimierza Ku-
charskiego T, J. Początek 2 stycz-|

 
„głoby znacznie pracę organów li-

w dzień Nowego Roku będą czynne:
apteki dyżurujące i dzielnicowe па|

- przedmieściach. |
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

 

wać mleko w zamkniętych naczy-
niach.

Osoby, niestosujące się do po-
wyższego zarządzenia, będą pocią-
gane do odpowiedzialności karno-
administracyjnej.
— 0 węgiel dla emerytów.

Zwiążek zawodowy kolejarzy zwró-
cił się do władz kolejowych z proś-
bą o przyznanie emerytom deputa-
tu węglowego na tych samych za-
sadach, na jakich pobierają węgiel
pracownicy czynni, to jest na raty.

Na powyższy postulat odpowie-
dziano odmownie, motywując od-
mowę tem, że Ściąganie rat opało-
wych z poborów emerytów wzmo-, kwidujących
talne.

zaopatrzenie  emery-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Jadtodajnia „Caritasu“, w

której odżywiani są najbiedniejsi o-
bywatele naszego miasta, mieszczą
ca się w konwencie oo. Bonifra-
trów przy placu Napoleona, poma-
ga dziś blisko 300 osobom.

lość wydawanych obscnie obia-
dów niedawno została zwiększona
spowodu zimy.

i Związek Dorożkarzy m. Wilna zwra-

'zek Dorożkarzy m. Wilna”, gdyż —

nia o godz. 19-ej. Ze zgłoszeniami| W ostatnich czasach daje się
i o informacje należy zwracać się zaobserwować ciekawe zjawisko.
ul. Orzeszkowa 3—1. |Qto wiele osób zamiast zjeść па
— Rekolekcje zamknięte dla miejscu ciepłą strawę, zamienia to

nauczycielek I Pań z inteligencjina chleb, który odnoszą do domu
odbędą się w dn. 8 — 10stycznia dla innych członków rodziny. Swiad-
1935 w Domu Rekelekcyjnym wiczy to, iż wieie osób znajduje się
Kałwarji Wileńskiej Początek w po-;w tak strasznych warunkach, iż nie-
niedziałek 7 stycznia o godz. 21,;ma ciepłego ubrania, zby móc wyjść
koniec w piątek o godz. 8. Po kar-jna ulicę .
tę przyjęćia zgłaszać się listownie — Ofiara JE. ks. Arcybiskupa
do Dyrekcji D R, Wilno Kalwarja Jałbrzykowskiego. JE. ks. Arcy-
do 4 stycznia, iub do Bibljoteki im. biskup-Metropolita Romuald Jałbrzy-

 
Tomasza Zana, W. Pohulanka 14 15..

1
HANDEL I PRZEMYSŁ

Opłata za cały pobvt 10 sł

— Kontrola świadectw prze-
mysłowych. Z dniem 2 stycznia
1935 r. władze skarbowe wvsyłzją
około 20 lustratorów - akcj
którzy przystąpią do sprawdzanie
świadectw przemysłowych i kart re- zjalnym lastytucie Akcji Katolickiej
jestracyjnych na rok 1935

sklego

kowski ofiarował 100 złotych na
przytułek dla biednych starców,
mieszczący się w Konwencie oo
Bonifratrów.  Wspomnianą kwotę
przekszano oo. Bonifratrom.
— Powstanie okręgu wileń-

Katol. Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej W Arch dice-  przy ul. Metropolitalnej 1 odbyło

— Nowe warunki sprzedaży| się zebranie deleg tów Katolickich
mieka Z dniem 1stycznia r. p.| Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej, |
wchodzi w życie zarządzenie o sprze-| znajdujących się w Wilnie.
daży mieka w hermetycznie zam-
kniętych butelkach i naczyniach.

Z dniem tym w Wilnie i na pro-
wincji wolno będzie tylko sprzeda-

DRSLTKA NOT SKASARDEGAS

ważnie, imponująco — iskrzą się
śniegiem, jak kabki
krowane cukrem.
" VA tym. właśnie kotle Kasprowym
kręcą się narciarze. Jest lutaj gęsto

i duszno, może nie tak duszno, iak
w salach dancingowych w Žakopa-

nem, aie w każdym razie z trudem
znaleźć można

szczytu Kasprowego о kawałek
twardego, jak płyta marmurowa,
śniegu, niczem jak u „Trzaski” o

| _ wolny stolik.
Wi pięknym schronisku uad sto-

lami siedzą pvsępni królowie gór.
Nosy miają zwieszone na kwintę. a

hut poprawiać trzeba grzanem
winem, albo poprostu jeaną z pie-
przem, a drugą bez pieprzu.

Niebo nie zapowiada tymczasem
nic wesołego. Nad Halą Gąsienicową
zawdsła tarcza złotego siońca, a
wieczorem wschodzi romar.tycznie
księżyc, który oświetla wązkie ście-
żki prowadzące do Zakopanego.

świąteczne lu- : kok lm... sączy
"nym, ale niestety brak śniegu nastra- Austro Daimler pędzi niemiłosiernie jeziora, a blask lodu odbija się sza-

kawałek wolnego.
śniegu. Narciarze walczą więc u stóp|

 
 

Powrót nocą z Hali może być
nazwany rzeczywiście romantycz-

ja okropnie.
Wprost z Hali z okrytemi kurzem

butami wchodzimy do cukierni, by

  

 

WILEŃSKI

Zebranie to pod przewodnictwem
ks. dr. Rynkiewicza, po omówieniu
szeregu wstępnych kwestyj organi-
zacyjnych, uznało za konieczne
stworzenie okręgu Katolickich Sto-
warzyszeń Młodzieży w Wilnie, któ-
ryby skoordynował całokształt pra-
cy organizacyjnej. Jednocześnie wy-
brano władze okręgu—zarząd, skła-
dający sę z 3 członków. Ма рге-
zesa okrcgu wybrano p. Wacława
Rynkiewicza, a na członków: pp.
Zygmunta Szwarca i Edwarda Mie-
rzewicza.

Następnie omówiono program
pracy na najbliższą przyszłość. Za-
mierzenia okręgu są bardzo wielkie
i dążą do wybitnego wzmocnienia
tej organizacji na gruncie wileń-
skim.
— Apel zawodowego związku

dorożkarzy m. Wiina. Zawodowy

ca się do publiczności z apelem, by
przy korzystaniu z usług dorożek
konnych, zwracała uwagę na białe
znaki umieszczone z prawej strony
kozła z napisem: „Ziwodowy Zwią

jak głosi komunikat Związku — one

Niedopuszczalne praktyki
Mieliśmy wczoraj kilku intere-

santów w redakcji, którzy przyszli
z identycznemi intormacjami.

° ° Oto komunikowali nam, że we
wszystkich urzędach skarbowych w
Wilnie, gdy zgłaszali się z deklara-
cjami celem! wykupienia świadectw
handlowych lub przemysłowych, u-
rzędnicy, załatwiający tę sprawę,
proponoweli wszystkim inieresantom
składanie datków na Strzelca, w
rzadszych zaś wypadkach na L. O.
P. P. Żachodziły z tego powodu nie-
porozumienia, gdy klijenci odma-
wiali ofiar. Mówiono nam o iem na-
wet, że zdarzyżo się kilka wypad-
ków odrzucenia wręcz deklaracyj.

Jest to coś niebywałego dotych-
czas w wileńskich urzędach skarbo-
wych. Urzędy wogóle, a urzędy
skarbowe w szczególności ze wzglę-
du na charakter spraw, które mają
do załatwiania, powinny stać jaknaj-
dalej od zbierania wsze!kich ofiar,
a temoardziej dla instytucyj z urzę-
dami temi nie mających nic wspól-
nego. Fardzo cenimy pracę L.O.P.P,,
ktoś inny może sobie cenić Strzelca, tylko zapewnią publiczności bsz-

pieczny przejazd, a to ztych wzglę-.
dów, iż znaki te posiadają tylko do-,
rOZKERZE CEGO BC aj

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.|
_— Walka z nieiegalnemi war:

sztatami pracy. Organizacje rze-
mieślnicze podjęły starania u mia-
rodajnych czynników o szybsze zli-
kwidowanie nielegalnie
na terenie Wileńszczyzny warszta-'
tów rzemieślniczych, które w znacz-
nym stopniu podryweją autorytet.
wykwalifikowanego rzemiosła.

tą sprawą lecz zbyt
kwidowanie nielegalnych warsztstów
pracy ujemnie «doija się na war-|
sztatach |sa='=""=k, i

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zatrudnienie bezrobotnych.

Onegdaj przy ul. Aotokolskiej za-
trudniono dwuch bezrobotnych
dziennikarzy pp. F Ź., oraz K go.

istniejących

twierdza się.
Swego czasu władze zajęły się| ierdza się

przewlekłe li-|

ale zbieranie ofiar na te organizacje
pod naciskiem urzędów skarbowych
jest niedopuszczalne.

P. Prystor
prezesem izby Przem. Handl.

w Wilnie
Podana przez mas przed tygo-

dniem wiadomość (o mianowaniu b.
premj. p. Prystora prezesem Izby
Przem. Handl, w Wilnie — jak dono-
si wasszawski „Robotnik“ — po-

„Mimo tego potwierdzenia trak-
tujemy powyższą wiadomość ciągle
jako pogłoskę.

Powództwo zredukowanych przeciwko
Obezpieczalni Społecznej.

Zwolnieni ostatn'o pracownicy
opezpleczajni Spolecznej wystąpili

P. Z z czerwoną chorągiewką Przeciwko Dyrekcji Kasy z powódz-
kierował ru hem wagonstek z pia-
skiem, natomiast K. miał
nie zezwalać wieśniakom zatrzymy*
wać się na placu przy ul. Trynitar-
skiej (ryneczek).

P. Z. w sweim czasie był redak-
torem tygodniks „„Wyzwolenie* w
Wilnie. Ki w r. 1922 wydał książkę
adresową, przed wojną zaś praco
wał w prasie rosyjskiej.

 

Przy cierpieniach herioroidalsych ob-

strukoji, stosowanie naturalnej wody ścrz-

kiej „Franciszka - Józefa* sprawia zawsze

przyjemną ulgę. Pytajcie się lekarsy. 36323

60 Oka. Trasa jest stosunkowo
krótka, bo wynosi około 30 klm., a

szybko, przeskakując z serpentyny
na serpentynę. Pędzimy samocho"
dem na złamanie karku, jedziemy

twem cyw'l1em. Powództwo opiewa
poleceniena sumę ogólną około 400.000 zł.

W tych dnia-h w sądzie pracy roz-
patrywane już były dwie sprawy
z tej serjj 541 pracy powództwo
uwzględnił.

AŻ2 |Ri AS |

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 Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Radv Centralnej
| Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego * Paulo.

 

 

dla duziecć —riezańsr/ojuorue

obnaz.
U stóp naszych błyszczy tafla

_firowo o chmury...
Pisząc te słowa mam jescze peł"

ne oczy tego cudnego koloru. Niebo
tu przy dźwiękach muzyki podrepe- coraz wyżej, a szosa staje się z kilo- nachylwo się ku „Morskiemu ОКу”,
rować nieco żałobne humory.
— Et, czy warto się smucić?

Niech pań zobaczy jak ślicznie tań-
czy ta para. Warta jest oklasku.

Rozbawiona sala bije brawo, a
Węgrzy są pełni triumfu : zadowo-
lenia. Taniec udał im się pepisowo.

Z godziny na godzinę «ctaje się
coraz caśniej. O iańcu nie może już
być mowy. Sardynki lepiej chyba
czują się w bańce, niż amatcrzy tań-
ca na tej sali. Orkiestra rżnie bez
przerwy, aż którys z dowcipnych
dla żartów krzyknął, że pada śnieg.

Rzucono się do okien, do drzwi,
ale okazało się, że jest to dzienni-
karska kaczka i nic więcej.

Przemiłych doznaje się wrażeń
w drodze z Zakopanego do Morskie-i

 

metra na kilometr coraz bardziej
kręta, a tem samem ciekawsza, bar-
dziej u:ozmaicona.

Na kilka minut zatrzymujemy się
przy Wodogrzmotach Mickiewicza.
Głębok'm parowem po skalnych
ścianach warczy śpieniona woda,
bryzgając tysiącem: kolorów.

obimy oczywiście kiika zdjęć
fotograficznych i jedziemy dalej.

Oczom naszym trudno uchwycić
wszystkie cudne widoki. Prowadzi-
my zawziętą dyskusję o to, czy stro”
na czeska jes: ładniejszą od pol-
skiej...

Ale oto jakgdyby urywa się szo-
sa, a samochód wjeżdża wprost w
błękit nieba.

Pod:iwiamy rzadko widziany

składając mu życzenia świąteczne.
| Lód płynny jak perła Baczew-
i skiego. Widać dno Morskiego Oka.
Oczywiście tylko przy samym brze-
gu, bo o kilka metrów dalej porywa
czarna głębia wody.

Wśród kosówek wspina się wy-
soko osamotniona limba, ta sama
limba, która poszumem swych war”
koczy budziła natchnienie niejedne-
60 2 poetów.

Każda chwiia, každe spoirzenie
jest tuiaj inne. Obrazy przesuwają
jeden za drugim...

Niestety, sygnał Austro Daimlera
wzywa nas do powrotu...

Jarwan. 
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Dwóch żołnierzy poniosło śmierć na linjach
| > kolejowych.
_Spóźnienie się pociągów. —Przepełnienie w wagon»ch.

‚ Dai 28 b. m. na szlaku Porze-
'cze—Marcinkańce z powodu prze-
pełnienia wagonu podiągu osobowe-
go; zdążającego do Wilna, wypadł

Zz przedziału szeregowiec 85 pp. Ro-
man Prażmowski,. który poniósł
śmierć na miejscu. Trupa żołnierza
zabezpieczono do przybycia władz

‚ śledczo-sądowych. W. związku z tym
wypadkiem pociąg do Wilna przybył
z opóźnieniem godzinnem.
W pobliżu stacji kolejowej Mosty

znaleziono na torze trupa żołnierza
nieustalonego nazwiska. Narazie nie-
ustalono, w jaki sposób ów żołnierz

L Polskiego Białego Krzyża w Wilnie
ZP za rok 1933/34
Polski Biały Krzyż, którego celem

 

"jest praca oświatowo - kulturalna
„ wśród zołnierzy, w ścisłen. porozu-
mieniu z władzami wojskowemi pro
wadził w 10-ciu formacjach wojsko-
wych, podzielonych na 24 grupy,
nauczarie tak analfabetów, jak i
ólanaifabetów, z którego korzysia”
o 633 żołnierzy. Dla uspiawnienia
metody nauczania odbyto 3 konie-
rencje z gronem nauczycielskiem.

Nie:ależnie od nauczania byla
prowadzona w. świetlicaca za ро-
średnictwem rogawędek, gier, go”
dziwych rozrywek i wycieczek, pra”
Ga, która mia za zadanie wychowanie
żołnierza - obywatela, jako przy-
szłego przodownika kultury i uczuć
społecznych wśród swoich „ziomków.

Dla przygotowania zespołu osób,
nadających się na kierowników
świetlic, zorganizowano 8-mio dnio-
wy ikurs, na który uczęszczeło 20-tu
słuchaczów.

' Z «rządzonych staraniem Pol-
skieśo Białego Krzyża przedstawień
teatralnych i widowisk kinowych
korzystało 1275-ciu żołnierzy. |

Sprawozdanie kasowe: pozosta”
łość na 1/4 33 409,34, składki człon-
kowskie 577,90, subwencje Zarządu
Nacz. 3.225,00, ofiary 116,27, docho-
dy z imprez 1.823,32, zwro: dawnej
pożyczki T-wu Chrześc. Domu. Lud.
1.200,00, różne wpływy 15,57.

Ogółem wpływy 7.367,40.
Wycatki: wydatki  oswiatowe

'6.215,22. wydatki adminisur. 329,25,
pozostałość na 30/6 34 822.93,

Podając powyższe sprawozdanie
Zarząd wierzy, że społeczeństwo wi-
leńskie, w zrozumieniu doniosłości
pracy, jaką prowadzi Poiski Biały
Krzyż wśród żołnierzy — obrońców
Ojczyzny — zechce wydatriej po-
pierać jego zamierzenia przez zapi-
sywanie się na członków stowarzy-
szenia.

Zarząd Polskiego Białego Krzyża.

 

D. G. WODEHOUSE.
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,poniósł śmierć. Władze śledcze pro-
|wadzą w tej sprawie dochodzenie.
| W związku z temi wygadkami

rządzenie
władze kolejowe wydały ostre za-|

konduktorom oraz kie-

i

DZIECKO NIE ZNOSI MIĘTY
R chętnie natomiast czyści ząbki smaczną.idealnie

"odświeżającą, pomarańczową pastą do zębów

ola ozieci BEBEDONT SZOFMANA
BIETEWRZEWATESZE T

Kto tworzy kadry komun styczne?
Organ białoruskich narodowych towano centralny komitet komuni-

rownikom pociągów wsprawie prze- socjalisców „Nowy Szlach” w arty- styczne; partii. w którego skład
"strzegaria przepisów i nie zezwala- kule pod tytułem „Jak to wytioma- wchodziło 11 żydów kupcow speku-
nia podróżnym na przebywanie w

czyć?" podaje, iż komunistyczna lantów i przemysłowców: Noza Li-
korytarzach, przejściach SKW partja Białorusi zachodniej, jak rów”, berman, Genia Kapłan, G:rsz Pen"

czasie biegu pociągu.

 

| Te»tr ! murvka.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś o

godz. 8.15 ciesząca się wielkierne powodze-
niem op. Straussa „Zemsta Nieto; erza”.

| O godz. 4 popoł. po cenach zniżonych

2 op. Abrahema „Bal w Sarny”.

— Sylwester w „Lutni*, Jutro o godz.

1
*

|

nież bomunistyczna partija Polski czański, Mendel Słowik, Szloma
|znajdują się całkowicie w rękach| Kanneman, Abram Szup, Dawid Ro- -
| żydów.
!

zensztejn, Abram Ruzenbaum, Gis-
W swoim czasie w Wiinie aresz-| da i Brendla Liberman. p“
 

ZIMA NA WILENSZCZYZNIE
Z powiatu dziśnieńskiego dono-

KRADZIEŻ 606 RUBLI W ZŁOCIE.

Wczoraj władze śledcze zawiadomicne

zostały o kradzieży, popełnionej w domu

"pp. Goiaczków ($aiegowa 12).

8.15 i 11.30 wiecz odbędą się w „Lutni”,
dwa widowiska sylwestrowe o jednakowym

programie, składającym się z aktualnych

piosene«, ,wesołych skeczów, maivch ope-

retek i eiektownych baletów, Wszystko to

ujęto w odpowiednie obramowanie dekora-

ser M. Domosławski, stroną muzyczną wi-

dowiska kieruje M. Kochanows:* i A, Wi-

lišski. Choreografja ]. Ciesielskieśo, Tra-

dycyjny ten wieczór bezwątpieuia przy-

niesie wiele wesołości i beztro kiego hu-

moru.
— Teatr Miejski Pohułan%a,

cyjne. Nad całością programu czuwa reży-|

Na ruiejsce wypadku przysyły władze

śledcze, które na miejscu zdołały zebrać

następujące informacje:

Mis:zkanie przy ul. Śniegow'ej 12 zaj-

mowali Feodor Goraczko, jego żona oraz

syn, współredakter rosy,skiej gazety „Ru-

skoje Słowo”. Maiżonkowie Goreczko żyli

skromnie i od kilkunasiu lat oszczędzali,

dzięki czemu zdrłali uciułać przeszło 600

rubli carskich w złocie. Oszczędnościami

temi opiekowała się żona Goraczki, która

ukrywała złoto w kominie w specjalnej

skrytce pod cegłami, o czem nie wiedział

| ani mąż, ani syn.
Dziś o

godz. 8 wiecz. pełna finezji i riefrasobli-
wego humoru, lekka komedja W. Lichten-
berga „Mecz Małżeński"”,

Dziś o godz. 4 popoł. przedostatnie
przedstawienie sowieckiej komedji „Kwie-
cista droga". Ceny propagandowe.

Jutro o g. 8 wiecz. „Mecz ma'żeński”,

— Sylwester w teatrze na Pohulance.

W noc sylwestrową o godz. 11 m. 30 wiecz.

Teatr Miejski daje barwne, pełie humotu,
piosenek i tańców widowisko z „IRozkoszną
dziewczyną', z muzyką Benai-ky'ega i

tekstem Tuwima. Režyserja — Jana Bo-
neckieg». Kier. muz. — Sylwester Czo*
snowski. Kupony oraz wszystkie zniżk —

nieważne.

JaLas "ra

ET, ZABAWY.
— Sylwester w Klubie Praw-

ników. Rada gosrodar y Klubu
Dr wników zawiadamia, że w dniu
3] bm. w lokalu Klubu przy ul.
Mickiewicza 28—2 odbędzie się tra-
dyevjna zabawa Sylwestrowa.

Że względu nz spodziewany licz-
ny napływ gości, zamawianie stoli-
'ków może być uskutecznione w lo-
kalu Klubu codziennie w godzinach
wieczornych.

Pogplitę rzenie oświatoro
członków stowarzyszeń Spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!

 
 

63)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład auioryzowany z angielskieśo
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

. Ewa nie spodziewala si: po swoim towarzyszu takich zadziwiają-
cych sąd, ponieważ wiedziała z doświadczenia, że słownik Fredzia o-
śranicza cię do czterdziestu :rzech
suma ide: nie * rzekracza liczby dwucyfrowej.
zdziwiła ją zatem.

— lo!
Fredzio powtórzył sw? sposirz

wyrazów mniej więcej ‘а ogólna
Ta poetyczna uwaga

eżenie. Gdy w kinie rzucono na
ekran tes napis jako dopełnicuie tytułu filmu w sześciu aktach, brzmią”
ceśo „Miłość, czy pieniądze' (Beatrycze Comely i Frien Fraser) Fre-
dzio zapanięteł sobie ten fra:es, ponieważ przypadł mu do: gustu,
` ‚ — С; — гасхе!а Ewa i zamilkła. Jakby to wyraziła miss Peavey,
zatchnęł» ą na chwilę, — Chciałem powiedzieć, że nie może pan żenić
się z panną bez pieniędzy, o !e pan sam nie będzie ich posiadał,
„,. = Wie pani co, dobra : asza — rzekł konikurent niezwykle radoś-
nie —Wie pani :0, jaśl: tylko 'e naprawdę stoi między nami! Bo...

— Nie, nietylko to!
— Bo, miech pani uważa, zędę miał dosyć pieniędzy w każdej chwili.

To jest własz wie tajemnica, wie pani — faktycznię djabelna tajemnica
— niech pam n.e zdradzi, ale wuj Joe ma mi dać parę tysęcy blatów.
Obiecał nii. Dwa tysiące, jak ieden grosz. Mur! 3

— Wuj Joe?

|

Ponieważ jeden z pieców mocno dJymił, Go-;

!
į

1
i!

|
. ewentualność,

|
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Wczoraj rano. gospodyni „mieszkania

udała się na targ po zakupy. W między-

szą, iż w powiecie pozamarzały nie-
ma! wszystkie rzeki, za wyjątkiem
Dźwiny Również w okowach lodu
znajdują się jeziora, stawy i t. p.

SZCZĘŚLIWIE URATOWANI
NOWOŻEŃCY.

Niezwykły wypadek miał miejsce
w gminie święciańskiej. Koń, wie
zący parę młodych z kościoła, spło-
szył się i poniósł bryczkę. M'mo wy-
siłków woźnicy Stanisława Kujrani-
sa bryka stoczyła się z 12 metr.
wzniesienia do rowu. Dziwnym zbie”
giem okoliczności państwo młodzi,

'23-letnia Paulma Durczynówna i
30-letni Piotr Krawelis, nie odnieśli
(żadnego szwanku. Ranny został pa”

czasie stary Goraczko zapalił w piecach. | robek i zabity koń. |

| Wypadek ten żywo 1е5! Котет
raczki sprowadził kominiarza Raznoszczyka; towany w całe! gminie.
Mejera z synem Rachmielem (Wingry 17) :

celem przeczyszczenia komina. ŚMIERĆ W POLU

Po pewnym czasie przyszła z targu Go- CHOREJ UMYSŁOWO.

raczkowa i, widzac, iż palą się wszystkie SŁONIM (Pat). W toku przepro”

piece, rzuciła się do kryjówki i z prze-| wądzonego dochodzenia usialono, że

rażeniem skonstaiowala, 124 skarb z pod| znalezione zwłoki niewiast y podsto-

komina zginął.

Powiadomiona policja zatrzymała ko-| W/głocicjewo, gminy dereczyńskiej,.

miniarza z synem, lecz przeprowadzona re-| są Anastazji Żytkiewiczówny Przed.

wizja nie dała żadnego rezuliatu. Razno-|śrzema tygodniami wydaliia się ona

szczyka początkowo zatrzymano i osadzono z domu z powodu silnego rozstroju.

wareszcie, lecz potem wypuszczono, gdyż nerwowego i zamarzła.

się okuzało, iż Goraczkowa ostatni raz, k —GBRTOOERYEOTZWKZ

sprawdzaia skarb pod kominem przed 2! Popierajce Poiską Macie:z

miesiącami, skutlkiem czego mogła zajść| <;Кко!па. _
iż ktoś inny ukradł ruble

Ofiary.
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carskie.

Dalsze dochodzenie w toku.

OKRADZENIE STACJI OPIEKI
NAD MATKĄ I DZIECKIEM.

W nocy z piątku na sobolę niežnani

sprawcy dokonali włamania do
Miejskiej Stacji Opieki nad matką i dziec-

kiem, miaszczącej się w domu przy ul. De-| następujące cele: Na XI! Konf. Pań Miło-
sakiai : sierdzia Św. Wincentego a Paulo zl. 5—;rewnickiej 4. Włamywacze dostali się do s6-Don Dósedika Je z6 AGnaj-

wnętrza przez okna,

wyjęciu szyb w lufcikach. Pastwą złodziei|na T-wo Opieki i Pomocy nad byłymi pra-

padły narzędzia lekarskie. cownikami tajnej oświaty polskiej przed-
wojennej zł. 5—,

Stanisława Świętorzegka zł.
herbaciarnię -dla inteligencji,

— [ak, wie pani. Stary K eeble. Da mi dwa tysiące blatów, a ja ku-
pię sobie udział w inte:esie bnamachera i poprostu będę zbijał pieniądze,

tecznych i nowosocznycX.
Marja i Władysław Bądzynscy zł. 5——

 
To chyba jasu: Niech pani epojrzy na tych. wszystkich niedołęgów, co.
tracą pieniądze na wyścigach. A kto je zabiera, jak nie bokmacherzy.
Mój koleża z Oxiłordu jest w biurze bokmachera i oni mię wezmą do
spółki, jesli...

Ta nagia informacja skłoniła Ewę do odstąpienia od zwyczaju nie”
kierowania wzrcku wprost na Fredzia, gdy była podniecona. Gdyby
chciała momeu.alnie pewstrzymać jego wywład o iinąnsach, nie mogła-
by użyć skute.zniejsze; metocy, jak spojrzeć na niego, ponieważ Fre-
dzio, spoikaws.y jej wzrok, natychmiast zgubił wątelk swej przemowy $
stanął bełkocąc. Bezpośrednie uderzenie oczu Ewy zawsze wywierzła
nań taki wpływ. |

— Pan Ńseble da panu «'wa tysiące funtów?
Ewa uczuia gorzkie wyr-uty. Chełpiła się zawsze swą niezawodną.

lojalnością wobec przyjaciółek, a teraz po raz pierwszy z niesmakiem.
stwierdziła, ze od chwili przytycia do Blandings, w obrzydliwy sposób.

.zaniedbała spiawę Phyllis Jaczson. Przyrzekła stanowczo Phyllis zła-
pać jej ojczyma 'zawsiydziw”rY go swemi argumentami, skłonić do ofia-
rowania wreszcie tych trzech tysięcy funtów potrzebnych tak. koniecz-.
nie na farmę w' Lincolnshire, ! cóż z tego wszystkiego uczyniła?Nic,

„Ewa była do gruntu uczciwa, nawet w stosunku do siebie. Mniej
sumieńna dziewczyna siarałaby się może przekonać siebie o braku spo”
sobności do prywatnej rozmowy z panem Keeble, Ewa nie próbowała
używać tego argumentu wotec siebie. Gdyby była się postaraia, mogła
byla dopiowacziė do iuzina r.rywatnych rozmów, dobrze o iem wie-

. działa. Tymcz..em poddała się uprze'mej natarczywości Psmitha i stra-
ciła czas, a Fnyllis i jej zmar'wienia pozostały na dalszym pianie. Wy-
znała przed sobą z pogardą, że prawdopodobnie nie pomyślała nawet

giem siana na łąkach w potf'żu wst.

złożonew Administracji „Dzieunika Wileś-

skiego” zamizst wizyt i powinszowań świą--

lokalu| ną herbaciarnię dla bezrobotnej inieligencji.
Szym nostwo Renigierowie zł. 20.— na-

które otworzyli po| biędniejszych do uznania Redakcji zł. 5— i.
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"maiceniem tego koncertu będą
„dwa fortepiany w wykonaniu Henryka War-
"sa i J. Rosnera. O godz. 20.00 koncert mu-

'1niūski.

"nowanie starego roku.
'brótkich, a serdecznych słowach zwróci się
do słuchaczów całej Polski naczelny dyrek-
'*or Polskiego Radja dr. Zygmunt Chamiec.
Następnie, po odegrani. poloneza A-dur,

pię (niedrogie).
"skawe
podaniem adresów i
"ceny do Administra-
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{ 72 kotar studjo, |
Sylwestrowa muzyka w radjo,

W dniu 31 grudnia — pr gram mu-
zyczny Polskiego Radja nosi również cha-
rakter syłwestrowy, obfitując w dużej mie-
rze w muzykę lekką, taneczną i jazzową.
Już o godzinie 12.10 wystąpi ze swemi pro-
dukcjami przed mikrofonem warszawskim
orkiestra jazzowa Henryka Warsa. Uroz-

duety na  
zyki lekkiej obejmuje popularne uwertury,|
walce i marsze. Solowe numery programu

rach hawajskich. O godz. 21.00 koncert po-|
pularny prowadzi kapelmistrz Józeł QOzi-

W koncercie tym da się słyszeć
znany tenor Anatol Wroński, który wykona
pełne sentymentu arje 7 oper: „Marta”.1
„Poławiacze perei“ oraz „Rvcerskošė wie-
„4niacza“. Muzycznym prześlądem melodyj

: przebojów za rok 1934 będzie audycja o
śodz. 22.45, nadana z płyt.

Sylwester w radjo.

Sylwester, obchodzony rok rocznie w
rądjo, rozpocznie się w dniu 31 grudnia o
godz. 23.55 mazurem z „Halki Moniuszki.
godz. 24.00 rozniosą fale eteru dwanaście

uderzeń zegara, z któremi zakończy się pa-
O godz. 24.00 w

C'opina, o godz. 00.10 nadana zosianie spe
<cjalna audycja dla P>łonji zagranicznej,

* "ransmitowana do Stanów Zjednoczonych|
. Ameryki Północnej, a składająca się z
"mnu Narodowego

Hy-
i przemówienia prezesa

Światowego Związku Polaków zagranicą p.
marszałka Władvsława Raczkiewicza. O
godz. 00.25 przygrywač będzie muzyka do
tańca. ©О godz. 1.00 wystąpi w odświętnej
szacie Lwów w wesołej audycji p. t. „Sąd
rad rokiem 1934'. Będzie to audycja pióra

„ Budzyńskiego, w opracowaniu muzycz-
mem Z. Lipczyńskiego. W: sądzie zaś nad
starym rokiem wezmą udział serdecznie lu-
biani „Szczepku i Tonku', asy humoru
„Lwowskiej Fali", pozatem „Wesoła piąt-
ka”, W rolach obrońców ukażą się zaś
Aprikosenkranz i Utenbaum. Muzyką ta-
neczną o godz. 2.00 zakcńczymy radjowego
Sylwestra.

1 13.00: „Na złotym Spiszu” — pog. 13.15. D.
wykona duet Jana Ławrusiewicza na gita- |€. poranku, 14/00. Godzina życzeń (płyty).

O wcześniejszej porze. bo o godz. 22.15,
iadjostacja warszawska nada również au-
dyeję sylwestrową p.t. „Žwarjowana muza“.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 30 grudnia 1934.

9.00: Czas. Muzyka. Gimnastyka. Ma-
yka. Dzien. por. Muzyka. Chwika pań
comu. 10.00; Nabożeństwo. 11.40: Kolendy
(płyty) 11.57: Czas 12.06: Hejnał. 12.05: „U
progu nowego roku” — odczyt roln. 12.15:
foranek muzyczny. Utwory R. Wagnera.

15.00: „W trosce o nasze zwierzęta — ich
c hrona“ — felj, 15.15: Audycja dla wszyst-

WNE ол IDY WYZ TZM

DZIENNIK WILENSKI_ _

 kich 1. Muzyka. 2. „Rozpoczynamy Rok
Nowy* — pog. 3. Muzyka. 4. „O piórze i.
cl6wku“ — pog. 5. Muzyka. 16.00: Recy-;
tacja prozy. 16.20: Recital fortep. 16,45:
„Rosnąca choinka” — opow. dla dzieci
starszych. 17.00: Polska muzyka ludowa.
17.50: „Wyspa mgieł i wichrów' — o książ
ce inż, Centkiewicza. 18.00: Słuchowisko
p. t. „Cichy wieczór w swojem kółku”.
18.45: „Życie młodzieży” — odczyt. 19.05;
Feljeton aktualny. 19.20: Utwory Debussy'-
ego (płyty).- 18.28: Przerwa. 19.30: „Od
Straussa do Lehara'* — koncert muzyki lek
kiej. 21.10: Dzien. wie-z. 21.20: „Jak pra-
cujemy w Polsce". 21.25: „Na wesołej fali".
22.00: Aud. poetycka. 22.30: Wiad. sport.
ze wszyst. Rozgł. 22.45: „Z kraju kastan-
jetów (płyty). 23.00: Wiad. meteor. 23.05:
Wiad. sport. 23.06: Koncert popularny.

Poniedziałek, dnia 31 grudnia 1934 r,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Muzy
ka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu.
7.50: Pogad. Tow. Przeciwgruźliczego. 11.57:|
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: .Wiad. meteor.
12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. pos,
13.05: Z oper Masseneta (płyty). 15.30:
Wiad. eksport. 15.35: Codz. ode. pow. 15.45:
Muzyka lekka. 16.45: Lekcja niemieckiego.
17.00: Recital fortepianowy. 17.25: Aud. z
cyklu „Wędrówki mikrofonu” — „Chce so-
bie zagrać, 17.50: „Walka i zorodnia wśród
roślin” — odczyt. 18.00: Konc. rekl. 18.15:
„Koncert solistów. 18.45: „Rok po roku, jak
woda z potoku” — pog. dla dzieci, 1900:
Słuchowisko: „Nowy Rok Inco6nito“, 19.25:
Skrzynka ogrodnicza. 19.30: „Gdy na prze-
łomie roku dojrzewają pomarańcze'—felj,
19.50: Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. sport.!

aa i asiu Ra Ea RWS

= e m

Giełda.
WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-

siejszym. dewiza na Zurych wykaza-
ła, w porównaniu z kursem wczoraj-
szym, talsze osłabienie i doszła na
wszystkich gieidach do punktu od-
pływu złota ze Szwajcarii. Na gieł-
dzie warszawskiej notowano ją

“57 EA GA ASA > ZA.4 m

с Эогit
W górachjeszcze mało sniegu.

KRAKÓW iPat). T-wo krzewie”
nia narciarstwa oraz państwowy in-
stytut meteorologiczny komunikują
nam, że narazie we wszysikich gó-
rach pierwsze upady śnieżne pokry'
ły teren jedynie cienką waietwą tak,
że warunki dla narciarzy są narazie

nieodpowiednie. W. górach powyżej
500 m. jazda na nartach niożliwa.,

Nadchodzący niż z Atlantyku od za”
chodu przyniesie dalsze opady šnie-
żne przy powclnym wzroscie tem-
peratury. Jeżcii nie nastąpi zmiana
w układzie ciśnień, można «ię spo”

-
т
о
н
н
н

171,35. Odwielu miesięcy kurs tem
jest najniższy (wczoraj 171,45). W
Paryżu dewiza na Zurych osłabła
do 490.62 wobec 490.75 przy wczo-
rajszem zamknięciu. Rėowncczešnie
w Zurychu dewiza na Paryż noto-
wana była 20,38, co oznacza górny
punkt złota dla franka francuskiego
w Szwajcarji. Teraz powirien się
zącząć odpływ złota ze Szwajcarji,
przedewszystkiem do Francji. Na
 podkreslenie zasługuje pozatem dal-
„sze osłabienie dolara, który osłabł
w Warszawie (czek) z 5.48!//> do
5.283/s, w Paryżu z 15.14 przy wczo:
rajszem zamiknięciu do 15.123/4 pry
dzisiejszem otwarciu, w Zurychu —
mimo spadek franka szwajcarskie-
60 — 2 3.085/s do 3.081/2. Spadek do-
lara przypisywany jest wzmioženiu
tendencyj dewaluacyjnych w Sta-
nach Zjednoczonych.

WAPSZAWA (Pat). Dewizv: Belgja

i24,08—124,39—123,77. Berlin Zie 55—212,85

—211,85, * Gdańsk 172,90 — 173,03 — 172,47.

Holandja 357,95—358,85—357,05 Kopenhaga

117,10 (kupno), 115,90 (sprzedaz) Londyn

26,11—26.24—25,98. Nowy Joik  5,28/e—
dziewać, że w najbliższych dniach 5,313/e—5,25%/s, Nowy Jork kabel 5,28%—

rozpocznie się wreszcie narciarski £,315/s—5.255/s. Oslo 13:,15—10:,80—130,50.

sezon zimowy.
"im K

Paryž 34,921/>—35.01—34,84. Priya 22,10—
22,15—22,05. Stckholm 134,65 — 135,33—

134,00. Szwajcarja 171,35—171,5. — 170,92. -

Włochy 45,31—45,43—45,19. — Tendencia
20.00: Muzyka lekka. aż a. 3 > cisco ;
2 . 8 . 00: я ‚ : :

AIS ЧЕ Akcje: Bank Polski 95,25. Cukier 30.cert popularny. 22.00: Przemówienie Nowvo-.
roczne Dyr. Dyr. Romana Pikiela i Witolda
Hulewicza. Skrzynka pocztowa. 22.15: „Cze
$o najchętniej słuchano w 1934 r.* (płyty).
23.00: Wiad. meteor. 23.05: d. c. muzyki z
płyt. 23.55: Aud. Noworoczna: 1) Muzvka,
2) Bicie zegara, 3) Przemówienie Nacz. Dv;x
P. R. dr. Z. Chamca, 4) Muzvka. 0.10: Spe-
cjalna audvcja dla Polon'i Zaśran. 0.25: Mu-
zyka taneczna. 1.00: Wesoła audvcia syl-
westrowa. 2.00: Muzyka taneczna (płyty).

Lilpop 10,10. — Tendenc'aniej< Inolita,

Papicry procentowe: Budow!ana 46—
45,85. Inwestycyjna 115,75. Inwe'l. seryjna

117,75. Konwersy'na 65—465,50— 64,50. Ko-
lejowa 60, Dolarowa 73,50. Dolarówka 53,50.
Stabilizacyjna 68,25—67,25. Listy ziemskie

51,25—50,75. — Tendencja przeważnie
słabsza. * @

`

 

- Kupno `

I sprzedaż | DoSprze-
© SPRZEDAM „ania
dom murowany Z 0- futro męskie (szopy)
grodem owocowym Ww p, obszerne

także sprzedam auto końmi, Adres: ulica
torpedo 6 osobowe Suwalska 7 — 5 (od
marki Fiat 6 cylin- Zakretowej). 219
drowe, 45 konnych Žž )
sił, cena 12: zł, Za- siablicdi akak
interesowanych upra-| i

"szą się o. pozie | LOKALE. |
więnie adresów w
Administracji — pod ZEITITI:
"Nr, 217, Pośrednictwo,
wykluczone. 217

 

Pam
: |do wynajęcia. Plvto-

azywan< chęfnie ku-
Ła-

zgłoszenia z
nowa 2. Dow. się u

właścic. domu. 220

| Poszukuję
3 odpo-

dobrym punkcie, A więdnie do podróży

BONANZA FINK, SZORTY" 1-2 POKOJE z bal-
„ Mieszkania Ei słoneczne, cie=

|obiadami.
skiego 5—27,

-

3 i pokojeBA etyce

mieszkania 4 pok, w
centrum z centralnem
ogrzewaniemi wszel-
kiemi wygodami od
15.1 35 r. Oferty skła-

feria

'225—3 Zana 7.

ee

Pokój
irontowy Zz osobnem
wejściem duży, ciepły

 

 
,zostawić w „Dz. Wil.*

ze wszelkiemi wygo-
dami w śródmieściu
potrzebny. — Adresy

(Izienka,
wynajęcia,

dla „solidnej*; '221—2 stu.

pie, suche, można $ NiŽeligows

Do wyna-
|rzędnik.

mieszkanie, 2 pok. lu:
ksusowe, świeżo od+

 

TM
3 pokoj. zkuchnią, ze.
aomgla gy irda ała

Plac Me- i
tropolitalny 3, vis a
vis Zarzecznego mo-

й 227—9
211 . Р

00060INNAAA AUW|е

  

z wygodami w śród-
mieściu poszukuje u-

Zgłoszenia

pod „Urzędnik“.
. 232—9

li

 

 ,|potrzebna do wszyst- 77

ne. Zamkowa 24 — 5.

£ ODSTĄPIĘ  natych- pan, moja żona po-
miast mleczarnię i o0- wiedziała, że gdybym
wocarnię „Nasza Pla- poszedł do więzienia,
A= — Mickiewi- to natychmiast rez-
cza 22, pyiggahy się ze mną.

(ELOLLIE

SEKCJA Mt
{ ` .. _ __ ODYCE
,Stronnictwa  Narodę-

4 _ |wego uprzejmie prosi
ajdujący się w tru-9,sSkawe zgłoszenia

 

 

3 | 1 jakiejkolwies _ pracydać z podaniem wa- remontowane, ładne, | kieśo do:trzech -osób. dnych „warunkach „ma ai z
runków do Admini- pa: oi 3 sis LA Śwładzctiwa koniecz- iaktedokolwiek Hf. SWE wagaR
strecji dla „M. War.“ i elektryczność). T į pietrze, do wy-. : Sło; ZAIR Wilnie i na prowin-cia. Słowiańska ŻE.
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Jak na scenie.

ej
małżeń- zastanie

| wynagrodzenie.s im? - a” "apel -

, Aktor: -— Jak
scenie.

rzenie idzie za dru- dla

 

5° оуе
spece pracy sta-

lub wieczorowej
najskromniejsze

Ulica
na 3-g0 „Maja 15—37, lub

Jedno wyda- Oierty do „Dz. Wil.
dm arT TL

nejęcia. Montwił'ow-| „23 m. 1. „-з CJI dla bezrobotaych
ska 14, m. 3, wejście. B. B "angel członków. — |
od placu Lukiskiego, AUSTRIA |Zg oszenia przyjmuje

Administracja „Dziea-
mika Wilenskiego". -

Dła spokoju. Sz

Adwokat do klien-| STOL ART
ta: — Czyś pan zwa- przyjmuje wszelkte
rjował, czy co? Przy- roboty wchodzące w
znałeś się pan do zakres stularstwa jak
niepopełnionej winy, również reperacje !
pomimo, że dowody tskaronie mebli. —
ańskiej . „niewinn.ści 'onanie _ solidnę,
yły ażnadto dosta- ceny niskie. ul. Mie-

teczne? | |kiowicza 24 m. 17. J.
— Tak, ale widzi Chmielewski. _ 822

  

| tak dalej A teraz gdy fani już wie o tych dwóch tysiącach, o tym inte-
resie z bokmacherem... i wszystko, to jest chciałem powiedzieć... °

+ Phyllis.

; A io wszystko wtedy, gdy pan Keeble mógł rozrzucać sumy wa-
okałe, tysiące funtów dla takich nie
dzio. Przeciez jedno je; słowo, wypowiedziane w sprawie Phyliis, mogło
było......

mie wywołane spojrzeniem w «j
kosży, oddając się temu zajęciu,

— Za cof
Fredzio zamrugał oczami Zorjentował się, że miłość o mało nie

pzzywiodla go do niedyskrecji
—

-— N..nno tak, Tak niby Lyło.
— A on się niesprzeciw .ał?
— Nie. Nawet był dość zadowolony. = ‚
— Žadowolony! — Ewa :tracila oddech. Miała takie mniej więcej

Dwa tysiące funtów? > powtórzyła oszołomiona. — Pan Keeble!
— Mur! — zawołał roz; -omieniony Fredzio. Pierwsze wstrząśnię-

oczy przeszło i teraz pławił się w roz-

O, nie wiem—wyocikotał—Tak mi zdaje, wie pani, nie... wie

Czy fan poprostu pooszedł do nieżo i prosił o to?

zasługujących na to figur jak Fre-

x

— Panie Fredziu — rzekł: przez zaciśnięte zęby Ewa,
swemu nerwowemu podrażnieniu. —
mdłości, powierzając to bez końca.
1 zostawi mnie samą. —
jej samej, — Przykro mi,

: ‹ dając upust
Nie chcę wyjść za pana i dostaję

Niech pan będzie tak dobry 1 odejdzie
trzymała się. Poczucie słuszności powiedziało
panie Fredziu — dodała łagodniej — Nie |

chciałam być taką nieznośną. Wiem. że pan jest bardzo do mnie przy-
wiązany, ale 1aprawdę naprawdę nie możę wyjść za pana, Pan nie
zechce żenić * ę z dziewczyną która pana nie kocha, prawda, że nie?

— Owsz*m, chcę — rzeki Fredzio z
chodzi o panią Miłość, to delikatna

z uporem. — Oczywiście jeżeli
roślinka. Ginie na mrozie, ale ho-

dowana i pieuęgnowaa w ciepie oddanego serca...
— Aież, panie Fredziu!
— Rozkwita wspaniale — dokończył prędko Fredzio.

łem powiedziec, że miłość może przyjść po ślubie.
— Nonsęńs!
—

sądku".

— Čhcia-

No, w każdym razie to się zdarzyło w „Małżeństwie z roz-

Z
A
J

ų

zgodzi?

uczucie, „ak « złowiek odkrywający nagle, że dziura na podwórzu, obok
którejmiesiącami przechodzi bezmyślnie, jest kopalnią złota: Jeśli o*
peracja wyciąjania pieniędzy, od panaKeeble była nietylko łatwa, lecz
także przyjemaa dla ofiary... Zapragnęłapozbyć się Fredzia. Musiała
przemyśleć caią sprawę. -

— A zatem — rzekł Fredzio wracając do rzeczy, — Czy pani się

— Na w? — spytała Ewa z roztargnieniem. .
— Wyjsė za mnie, uwaza pani. Chciałem powiedzieć, že pragn

całować ślady stóp pani i tym podobne hece.. chciałem powiedzieć... i

 

 
— Panie Fredziu — rzekła Ewa — naprawdę nie mam zamiaru

przedłużać tej rozmowy. Nieca pan będzie dobrym chłopcem i pójdzie
już sobie. Mam masędo mysienia.

— O, do myślenia — rzekł Fredzio z szacunkiem. — Dobra, wy-
noszę się.. PC” `I Fredzio, dość zadowolcny — sądził bowiem, że odkrył w swej

szedł do domu.

- $4. e. „į

ukochanej oznaki topnienia — zawrócił na swych długich nogachi po-



DZIENNIK WILEŃSKI

Ostatni dzień najgłośnielszy DLA MŁODZIEŻY DOZWOLO
NY. Per o godz 2-ejPOLSKI FILM „Śluby Ułońshie"" zee.

A SROGRANIE МL ZESPOŁ ARTYSTÓW:
Jaracz, Nakoneczna, K. Junosza-Stępowski, 190 Sym,
Wł. Walter, Macherska, Zelwerowicz, Sielański ulu:x
se B. Sikiewicz „Miłość Maturzystki” Reż. Al. Forda.

10

skiego

Szampanski, Mojoezetszy Film Sezonu. Pe"ła pikanterii i humoru

w rewelacyjnym dramacie

HELIOS|,„Całuj Mnie Jeszcze".
3a ANNY ONDRA '! Rene Lefebre.- Rozkoszny crosram humoru, radošci

  

 

 

 

 

 

 

i beztres*: Nador-gra.: Atrakcie. Pocz © 4-ej

UWAGA

pzeci WESOŁA Rewa Old Dzieci,
która wzbudziła zsrerwyt naszych milusińskich zostanie powtórzona tylko dziś

w riedzi' ie 30 Xil o ondz. 2,30 Ceny: Bri on 25 gr. Parter 54 gr

pOWITANIE NOWEGO ROKU W REWJI. Tegoroczny SYLWESTER spotyka

wym w REWJI. — Ke«sa już sprzedaje ogreniczoną liość biletów. (Balkon 54 gr
parter zł 1,09) Pcezątek o g. 11,45.

Dziś noworoczna premjera Dwie wielkie gwiazd
i sławy šplewacze filmu po raz pierwszy razem = Jeanette Macdonald

w najpiękniejszej komedii muzycznej, jaką kiedykolwiek do-

Ą IN Ramen NoVario tąd Z eora tsśmle esiap. t. A
iijo=

«KOT i SKRZYPCE» nowa wystawa. Nad program: Najnowsze dodatki. Sean-
: 4, 6, 8 i 10 wiecz. W sobotę I niedzielę od godz. 2.

` Dziś począte« o 2-6]. Ostatni dzień JEAN HARLOW Jako
„STWORZONA DO CAŁOWANIA”.

| Wkrólce. Film- olśnienie —- Cusowne zjaw'sko ekranu, 5 letnia

sz*leje świat
GARY COOPER i CAROLA LOMBARD

% ” “

sm, LERAZ i ZAWSZE.
kEW Ą |,BALKON 25 gr. Od wtorku 25-XI' I dn! następne wieiki świąteczny a(6

góły w afiszach. Początek w dnie świąt. o godz. 4-ej W dnie powsz. o 5

PANEK ITT NSS
® ® ` ORYGINALNE PRJIZ

; ! „MIGRENO>AinKsięgi rachunkowej FRAGSEMWE UI
1 rozmaitych systemów I linjatur |©,юP

BÓLE GŁOWY
Oi ik CERZE TAAA

 

wkrótęe największy fllm sezonu „MASKARADA z OLGĄ CZECHOWĄ.

całe Wii tam gdzis jest najweselej—t | na specjalnym program'e sylwestro-

Wielki fiim vełen rapięcia. Przepiękne piosenki.

iazdk ktGale świat 3 SHIRLEY TEMPLE,

33 ro rewjowo komedjowy w 18 obrazach z udziałem całego zespołu. a

SPECJALNE KSIĘGI DLA WŁAŚCICIELI   
       

 

SERENA.ALL|

NIERUCHOMOŚCI BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA. TU

WŁADYSŁAW BORKOWSKI zzaRADEKAŻ bę,

WILNO MICKIEWICZA 5. Tel. 372. DESWÓNE
į jaiii

"SZARA ITRER O>ż*0 *

Adaidas ai AAA

Maturyczne I Dokształcające ZGUBY. >

  

e Aaaa ei eat Ek ARTE KE EEK ELTAHAMN
MDE

 

Kursy

DZIS
w KINIE 95CASINO"
KOVARROWY,

tajcie szczegóły w ootoszesyZ

   
MACDOWKALB

 

OBU
solidne

WIE

i gwarantowane
tylko z pracowoi

WincentegoPUpiołł WILNO, UL, OSTROBRAMSKA 15

 

       

 

 

 

   

  Skradzioną'
w Lublinie legit. ko-
lejową Nr. 206.269,
wydaną przez Dyrek- R
cję P. K. P. w Wilnie

GALANTERJA
ŹRÓDŁO POLSK'E
WILNO, — WILEŃSKA 29.

„„ МУ ВЕ Ю # А “
кпдкош. ul. Bronisława Pierackiego 14/1.
przygotowują na lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz

 

 

w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu- S

iąco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych te- mój” ima©= Udzielamy rabatu od 5% 159j4, z okazji

matėw, do: Wilnie, z. Warszaw- 15-lecia istnienia firmy

+ egzaminu dojrzałości gimn. ski 11-—7 unieważnia| Polecamy: bieliznę, trykotaże, krawaty,

2. egzaminu z 6-ciu klas gimn. się. : 231—2| rekawiczki, pońqzochy, koronki, guziki

' 3. w zakresie 4-ch klas gimn. it. p. —6 о

4, egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej. 1 Dob b ^

UWAGA: Uczniowie kursėw korespond. otrzymują co A D pė ję
miesiąc oprocz materjału niukowego, tematy z 6'ciu głównych
przedmiotów do— Nadto obowiązkowe kollokwja
Įegzaminy) badają3 razy w ciągu roku szkolnego postępy
uczniów.
Wykładają wybitne siły fachowe.

Opłaty b. niskie.

ktorze, dobrze wyko-
ma moje sztuczne zę-
by?
— Świetnie! Będą

mawet bolały pana,!
jak prawdziwe.

 DESKI
kupiępodłogowe 38 m/m grb.

suche I. kl. 250 kbm. Prospekty darmo.
SP 

 

 

 

 
  
 

    

  

      

  

    
 

  
 

 
  

T v

IIRUIL
KASLAS

(sta ;
KRWAWIENIU STOSUJESIĘ

| CZOPKIzami = У

GĄSECKIAGO <a”

Z POWODU
wyjazdu  wyprzedaję
w dobrym stanie So-
lidnej roboty meble
dębowe:  szałę 3-y-

o karakułowy|grzwiową z  lustrem,.
w dobrym stanie || kredens, stoł, krzesła
srebrnego lisa. Oferty
do „Dz. Wil.* z po-
daniem ceny kiero-
wać pod „karakuły”,

318—3

Forte- |*

pian
dobry, mały, sprze-
dam O i za
350 zł Obozowa 4
m. i. 224—2

di
okazyjnie do sprze-
dania. Parokonne i
z. Sofjaniki
Nr. 4 m. 14. 232

ЦИ
piekarski lub platfor-
mę, jednokonne, ku-
pię. Oferty do Adm.
„Dz. Wil” |. „318“
z podaniem ceny.

  

 

kryte skórą, otomanę
mokietową, łóżka an-
gielskie i różne sprzę-
ty. Tamże urzą-
dzenie sklepowe wraz
z mieszkaniem, Pro-
sta 3 (sklep). 235—6

płaszcz
długi, 700 zł., kredens

ży 100 zł, stół о-

s 40 zł, kanapka.
50 zł., wieszadło tU
zi, łóżko szerokie,
fornierowane ze sprę-
żynowym materacem .
100 zł, rampa do e-
lektryczności 5 zł.,
czasopismo — „Iłustro-
wana Rosja* za 1928:
rok 3 zł, nuty na
skrzypce (sołowe, du-
ety, tercety, kwarte-
ty) i różne do śpiewu
za 50 zł., Pismo Świę-

— | te wniemieckim języ-
ku (Martin Luter), lu-
|. =a zł.

i drobne rzeczy:
sztylet myśliwski, pa-
pierośnica starożytna,
pasek srebrny dam-
ski, pulpit kieszonko--
wy, flaszka myśliw-
ska i inne d
,Piłsudskiego 6 m. S
(z pod Z.t
m >

IM
wyjazdu 5-cio peko-
jowe mieszkanie sło-

neczne z wyfgodami

|do wynajęcia ul. Pod-

| górna 3. 221

 

Sprze-

| daje się
pies młody will. ul.

Mickiewicza 24 m, £8.
282.

POETINISGUETAZISNDARBUS SE

SĄ ш” BEZGOTOWANIA | HE'NCEL EL
WSZYSTKIE ZDROJE KRUPNI i FILTROWANIA | Łódź, ul. Unicka 1, m z PIANINA, PORTE,

MINERALNE W DOMU oc JG ac O —°”” wane: Becker, Bet-!
ziolowo-korzennej. 50 ting, Blūthner, Erard,'

MUSUJĄCE try wódki IL:sr dom drewniany, nowy magel i inne sprze-

GASECKIEGO POLECA SKŁAD APIECZNY ! 3x 4 a: po z po- daję 2 RZ
ĄS + ‚ i oje, kryty cynkową warunkach. iec-

WICHE и Władysława Te ubiśły | blachą, dochód rocz- ka 22 - 19 Gzomij.-

"KARISBAD WILNO, LUDWISARSKA 12, | ny 3000 zł, 14 lat bez

"TKISSINGEŃ— (róg Tatarskiej). | nacz — оОООоо
лЫОЛ Tamże wody kolońskie na wagę. | plac własnej ziemi

EMS 78 pržecudnych zapachów. 1000 metr. kw., cena|

Ś WDuNSfi_sf z naftową, ładną, wi-' 18.500 zi, w tem diu-|

BrIN В ь 'пдсц, do salonu na ŚU bankowego 3000.
i Kwestja kostjumu. wieś kupię. Oferty z zł, położony na Zwie- |

JANNE. podaniem ceny kie- rzyńcu. Iaformacje:

Aktor, klėry ma swej roli? 'rować do „Dz. „Wa w Mickiewicza 2 tokarnię, półtora >

grač rolę kasjera, py-| — Ubranie pod- dla „ziemianina“, 223 "od godz. 3--4 popoł. 3-ch metrów toczenia.

ta: |rožne i walizka w, 214—2 ZgłoszeniaŠi Aa

— Dyrektorze, jak | ręku, waz A do „Dz. i“ a

аза EEST mam Ac ubrać :do! ase: :5№м‚—„°„ьаші\0№а"

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
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