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PARYŽ (Pat).
cuskie, przeslane w piątek wieczo-
rem do Rzymu, wywołały, jak twier-
dzi „Paris-Mid:“,

| Cały dzień onegdajszy poświęcony

basadą francuską a wicen:inistrem
Suvichem,

Włochy zarzucają planowi fran-
cuskiemu, że ma zanadto stabilizu-
jący charakter i że jest zby. sztyw-
ny. Rząd włoski nie może widzieć

'  chętnem okiem, iż sygnatarjusze
| austrjackiejo paktu

sobie będą sąsiedzkie granice. Po-
—. zatem Włochy sądzą, że projekt pa-

ktu Europy środkowej zbyt blisko
łączy się z paktem wschodnim 1
paktem bałkańskim.

Ambasada francuska w Rzymie
pomformowała w sobotę rząd włoski

` 6 odpowiedzi irancuskiej, rząd wlo-
|. skiwystąpił jednak z nowemi kontr-

propozycjami. Guai d'Orsay telefo-
nicznie poinformowała auirasadora

' w Rzymie o swych uwaśach w tej
|"  kwestji tak, że w dniu wczorajszym

nastąpiła nowa wymiana poglądów,
zwłaszcza w sprawach dotyczących
kolonij Dość znaczne trudności
istnieją również w kwestji udziału
Rumunji w pakcie. ldea paktu mię-
dzynarodowego, śwarantującego nie-
zależność Austrji, została przyjęta
bez entuzjazmu przez Włocty, które
og:aniczyły go tylko do państw są-
siadujących z Austrją, a mienowicie
Jugosławji,

lescu.

razem zostałby zadany poważny cios
jedności M, Ententy, będącej jednym
z istotnych elementów francuskiego
systemu bezpieczeństwa. Włochy
podtrzymywały dotychczasowy
punkt widzenia, twierdząc, że nie
można dopuścić ugrupowania poli-
tycznego do udziału w pakcie' regjo-
nalnym i $eośrałicznym, zawiera”

nym między Austrją i jej sąsiadami. 
| był wymianie poglądów między am-.

gwarantowač

Czechosłowacji, Węgier| jasnienia tej inji Irancus-
i Niemiec, W] ten eposób M. Enten-, e ais
ta zostałaby jako ugrupowanie poli-|
tyczne wyłączona z tego paktu, co p
wywofało protest ze strony Titu- | P

Wskutek tego bowiem Ru-.
munja byłaby narażona na ekspan-.
sję węgierskiego rewizjonizmu, a za-.

"| RESTAURACJA «MAZOWIECKA>» Jagiellońska Nr. 2a.
KOWEGG RÓKO W NOC SYLWESTRUWĄ

przy dźwiękach orkiestry. Panie otrzy: ują upominki.
mawianie stolików.

Z poważaniem W. Kieliszczyk.

, zmniejszony prestiż M. Lntenty a
poważne zastrze-

żenia w otoczeniu Mussoliniego.

 

Prosimy o wczesne za-  
Trudności o rokowaniach froncusko-ołoskich

"Wsjazd Lavala 3 Rzymu może się opóźnić.
Propozycje fran- Okżywiście, że w razie wyłączenia

, Rumunji z tego paktu, zostałby

równocześnie zostałaby wzmocniona
pozycja Węgier między 2-ma prze-
ciwstawnymi sobie blokami. Wejście
Niemiec do tego nowego ugrupowa-
nia nadałoby mu charakter przy-
chylny dla włoskiej koncepcji współ:
pracy z Rzeszą. W każdym razie
rząd włoski otrzymał już od rządu
niemieckiego zapewnienie, że Rze-
sza przystąpi do gwarancji niezależ-
ności austrjackiej. Sprawa ta kom-
plikuje się jednak jeszcze bardziej
wskutek protestu rządu  austrjac-
kieśo przeciwko idei paktu gwaran-
cyjnego między Austrją a państwa-
mi sąsiadującemi. Austrja twierdzi,
że zgadza się i stara o opiekę wiel-
kich mocarstw. ale nie widzi żadnej
korzyści dla swego bezpieczeństwa,
ani dla swego prestiżu w podpisaniu

    

  
  
  

  

Ę zagranicą zł. 7.

„MOSKWA (Pat). Z Leningradu
donoszą: Wczoraj odbyło się tam ze-
branie ciała konsularnego, celem za-
jęcia stanowiska wobec ;*rzutów,
zawartych pod adresem jednego z
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Akcja konsulów w Leningradzie
przeciw zarzutom o przekupywanie Nikołajewa.E2

konsulów zagranicznych w Lenin-
śradzie w akcie oskarżenia i moty-
wacji wyroków śmierci w procesie o
zabójstwo Kirowa. Podjęcie decyzji
trzymane jest narazie w tajemnicy.

szczegóły wyroku na Nikołajeton
i Jego 13 towarzyszy

MOSKWA (Pat). Agencja TASS że tajna grupa R ejetyćzih:-kontr-
| donosi Z Leningradu: 28 i 40 b. m. rewolucyjna, z której składu wycho”
| kolegium wojskowe najwyższego try- dzili oskarżeni, utworzona była w
/bunału ZSRR rozpatrywało sprawę Leningradzie z dawnych czynnych

"Nikolajewa i jego spólników, oskar:
żonych o zonganizowanie ; dokona-
nie zamachu na Kirowa. Ustalono,

 

paktu przez małe państwa sukce- nowiła zastosować

członków antysowieckiej grupy Zi-
mowjewa. Na czele tej grupy znaj”
dowala się organizacja, zwana
„ośrodkiem leningradzkim”, której
=byli Szatskij, Rumiancew,
Mandelstam, Miasnikow, Lewin, 507
sniakij; Nikołajew. Aktywność tej
A Lodterdvokisiii wzm

ecjalnie w latach 33i 34.
|calkowiem utraceniu nadziei że
|saikos szerokich mias, grupa posta-

metudę tero“
cyjne, tembardziej zaś, że niektóre ryzmu, starając się przy pomocy za-
z tych państw żywią pewne рге-

"tensje ierytorjalne. |
W tej atmosierze kontynuowane

|są obecnie rokowania. Wydaje się,

formalnego ulukładu w ciągu 48 go-
dzin. Na rozstrzygnięcie tych spraw
pozostałoby niewiele czasu i tylko
kilka dni a może nawet kilka go-
dzin. Jeżeli nie zostaną one roz-
wiązane w ciągu tego okiecu, mini-
ster Laval będzie musiał wkrótce
porzucić wszystko i zająć się kwe-
stją plebiscytu w Saarze.
też podróż do Rzymu może nastąpić
tylko 3. I. a nie później. Nie ulega
jednak wątpliwości, że min'ster La-
vai nie uda się do Rzymu, o ile nie
będzie miał pewnosci zadowalają-
cego uregulowania całoksztełtu za-
gadnień.

 
 

Odpowiedź kombatantów francuskich
na list gen.

. PARYŻ (Pat). W odpowiedzi na
list generała Góreckiego sekcja fran-
cuskiego FIDAC'u wystosowała do
polskich byłych kombatantów list
otwarty.
$o dorobku Polski w ciągu 16lat i
podkreśleniu znaczenia Poiski, po: |
mimo złeśo położenia беоо:-aficzne-'
go, korabatanci francuscy podkreśla-|
ją, że widzą się zmuszeni zaofiaro-

, wać swoją pomoc i starać się o wy”

kiej W zakończeniu listu czytamy,
że Francja uważa soiusz trancusko-
olski za nienaruszalnyi szczególnie

Po przedstawieniu wielkie-|

Góreckiego.
cenny wśród całokształtu czynni-
ków, składających się na ośólna po-
litykę pokoju. Sojusz francusko
polski jest nietylko niezbędny dla
utrzymania pokoju, lecz także ma
e słęboko sięgające torzenie

wzajemnych uczuciach, trady-
| dach oraz wspólności ideai w. Mię-
dzy Francją i Polską nie zaszło nic

| takiego, coby miało charakter nie-
odwołalny. Francuscy kombatanci
mają nadzieję, że wymiane listów
przyczyni się do bliższego wza-
jemnego poznania obu krajów i zli-
kwidowania nieporozumień,

 

Pierwsze starcia w Saarze.
- SAARBRUECKEN (Pat). Wczo-1

raj doszło do pierwszego poważniej:|
szego zajścia pomiędzy zwolennika”

i zdemolowali doszczętnie 1okal,
następnie uciekli przez okno i odje-

| chali samochodami.

|
i

machów skierowanych  przeciwiko
przedstawicielom władz sowieckich
zdezorganizować kierownictwo rzą-
du ZSRR i w ten sposób <oprowa-

iż trudno będzie doprowadzić do dzić do zmiany obecnej poltyki w
duchu haseł, głoszonych przez zwo*
lenników Zinowjewa i Trockiego.
Ustalono również, że grupa ta, po
straceniu nadziei na zrealizowanie
swoich zbrodniczych planów jedynie
przy pomocy aktów terorystycznych
wewnątrz kraju, liczyła tezpośre-
dnio na zbrojną interwencję państw

Dlatego obcych. Z polecenia tei g:upy Niko-
łajew odwiedzał kilkakrotnie pew-
nego konsula obcego państwa, od
którego otrzymał 5.000 rubii na ро-
trzeby grupy kontrrewoiucyjnej.
Stwierdzono również, że oskarżeni
uczestnicy tej grupy, stosując się do
otrzymanych instrukcyj, dokonali w
dniu 1. XII w gmachu dawnego in-
stytutu Smolnego, pod bezpošre-
dniem kierownictwem„ośrodka le-
ningradzkiego“, zamachu, zakończo”
nego morderstwem. Kirowa.  Kole-
gjum uznało, że wszyscy cskarżeni
winni są dokonania zbrodni, przewi-
dzianej w art, 58 $ 8 i ar'. 58 $ 11
kodeksu karnego i, stosując się do
decyzji centralnego komitetu wyko-
nawcześo ZSRR z dn. 1. AIL, ska-
zało: Nikołajewa, Kokołynuwa,SK
skiego, Rumiancewa, Mandelstama,
Miasnikowa, Lewina, Sosnickiego,
Juskina, Sokołowa, Zwiezdowa, An-
tonowa, Chanika i Tołmazowa na
karę śmierci przez rozstrzelanie z
jednoczesną konfiskatą ich >
| został wykonany.

Wyiard min Rocha do. Stokholmy
KOPENHAGA (Pat). Poseł Rzpti-

 

a tej Sokolnicki wydał w sobotę wie-
czorem na cześć ministra Becka i

Policia przvby- jeśo małżonki przyjęcie, w którem
mi status quo a ich przeciwnikami.| ła już po zajściu i aresztowała szo- wzięli udział przedstawicie'e rządu,
W. miejscowości Blieskastei na Ка-'|
tolickie zebranie Volksbundu, zwo-, strzałów, nie raniąc zresztą nikogo.|| nister Beck
lenników status quo, wiargneto |
60—70 osób, które podejrzewają 0|
przybycie z Niemiec na samocho” |
dach. Ciż osobnicy pobili jedneśo z
przewódców Volksbundu, Imbuscha,

era Kautmanna, który dat kilka wojskowošci į sfer politvezsych, Mi-
wyjechał wczoraj” o

mm | Śodz. 11-ej do Stokholmu.
|

|Każdy światły Polak—pionie-| 12,35 przybył z Kopenhagi do Mal-
|rem oświaty: umiełący czytać.

uczy analfabetę!

MALMOE (Pat). Wczorai o godz.

mó minister Beck w t-wie małżonki
i dyr. gabinetu Sokołowsk'ego



 

Truožnų nastrój
na Kremlu

Zamach na dygnitarza sowieckie-
śa, Kirowa, i proces sprawi.ów tego

' zamachu, zakończony wyrokiem.
śmierci na 14 spiskowców z Mikoła-
żewem na czele jest dla Sowietów

"sprawą o wiele donioślejszą, niż się
pierwotnie wydawało.

W' kołach kierowniczych partji
komunistycznej panuje niepokój, ha*
mowany tylko przekonaniem, że ak-
cję partji i rządu energicznie popie-
ra komisarz obrony narodowej Wo-
roszyłow, który ostatnio dokonał
inspekcji oddziałów garnizonu mo-
skiewskiego. |

Cała armja czerwona, jak należy
sądzić z nastrojów, znalazła się po
stronie partji i rządu obecnego.
°`° Natomiast wśród masy zwykłych
komunistycznych pionków panuje
depresja.

| „Czystka” w instytucjach rządo-
wych komunalnych i związkach za-
wodowych, dokonywana na podsta” ,
wie zapisek sekretarzy jaczejek par-
'tyjnych, prowadzona jest z niezwy-
idą enevgją. . W Moskwie pojawiło
się kilka tysięcy bezrobainych u-
rzędników, których los ze względu
na pozbawienie praw członka partji
podobny jest do losu: parjasów. Ża-
den z „wyczyszcžonych“ 1 zwolnio-
nych komunistówniema prawa za-
mieszkiwania w stolicy, wobec cze-

śo sytuacja wielu z nicn jest roz"

paczliwa. W ciągu ostataich kilku
dni „czystki” w Moskwie popełniło
samobójstwo przeszło 200 <omuni:
stów. ||

Na opróżnione stanowiska poi
komunistach skłonnych do opozycji,|
władze sowieckie zamierzająpowo-|
łać bezpartyjnych inteligentów u-
ważając, że eiement ten sianie się

doskonałym aparatem  wykonaw*
czym, pozbawionym ambiiyjpoli

i

żiych 5. : 2
Ч Nieufność do własnych towarzy-,

szów w. partji komunistycznej doszła
u przywódców tak daleko, że bez
zgody i kontroli G. P. U. nic wolno
obecnie odbywać żadnych zebrań
partii komunistycznej. Śledztwa, do-

chodzenia, wzajemne oskarżenia

doszły do niesłychanych rozmiarów.
_ NV Moskwie i Leningradzie pa-

nuje powszechne przekonanie. że
Zinow'ew i Kamieniew działali w

ozumieniu z Trockim i že zamia-

remi ich było obalenie Stalina Za-
mach na Kirowa miał być sygnałem
og5lneśo wystąpienia spiskowców,
do cześo jednak nie doszło.

Podobno nastroje więk:>ości ko-
munistów wobec Kamieniewa i Zi-
nowjewa są zdecydowanie wrogie i
odbywają się mawet manifestacje,
domagaijące się kary śmierci na oby”
dwóch działaczy komunistycznych.

. Być może, że Stalin poszedłby
chętnie za głosem tej opiaj, ale —
tak znowu głoszą pogłoski -— Zino-
wjew umieścił gdzieś zaśranicą do-
kumenty kompromitujące Stalina i
grozi, że w razie 6dyby miał zóinąć,
przyjaciele, którym dokusaenty po”
wierzy, niewątpliwie je opublikują.

Wobec teśo — jak już depesze
doniosły — Kamieniew. i Zinowiew
atdali się na zesłanie. Na lalką de-

_. cyzję Stalina wpłynęło także prze-
konanie, żeobadwat zesłeńcy mają
wpływy i w partji i w arnyi i że za-
mordowanie ich mogłoby wywołać
rozruchy.
W. partji komunistycznej panuje

wrzenie. z którem Stalin liczy się
poważnie. W niedalekiej przyszłości
oczekują go poważne próby. |

LLA
Nalskutetrniel walke

'z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

— jałmużniczych .„Caritasu".
 

DZIENNIK WILEŃSKI

Dziesięciolecie złotówki.
Złotówka. Jednem z podstawo-

wych zadań naszego gospodarstwa
i naszej polstyki gospodaiczej było

ustalenie waluty. Trzeba było skoń-
czyć z mieszaniną koron, rubli, ma-
rek, które byty w: obiegu na daw-
nych terenach zaborczych. Wizajem-
ne rozrachunki między poszczesólne -
mi częściami kraju, nadmieraie kom
plikowały się, tembardziej, že nie-
które z tych walut, nie majac pokry*
cia, miały kurs przypadkowy (fikcyj

"ny).
Pierwszym krokiem normalizacji

naszych stosunków walutowych by-
ło utworzenie marki, wyp':szczonej
przez Niemców za pośrednictwem

"Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko-
wej. Markastała sie wkrćtce pod-
stawowym środkiem obisżowym. I
ona jednak, nie mając dostatecznych
podstaw, dewaluowała się, powsta”
wały niedobory skarbowe, inflancja
walutowa występowała w całej peł"
ni.

Już w r. 1919 i 1922 podeśmowa-
no próby stabilizacji waluty. Nie da-
ły jednak one spodziewanych rezul-
tatów. Dopiero Władysław Grabski

końcu 1923 r. wystąpił z „Ustawą o
naprawie skarbu państwa 1 reformie
walutowej".

Ustawa ta miała podstawowe zna
czenie dla rozwoju dalszego naszych
stosunków walutowyich.. Przeszła .o-
na szybko przez ciała ustawodaw-
cze.

2 stycznia 1924 r. znalazia się na
komisji budżetowej Sejmu, gdzie zo-
stała przyjęta wszystkiemi głosami,
za wyjątkiem głosu posła Frostiga.

5 stycznia 1924 r. przyjęta zosta”
ła przez plenum Sejmu.

8 stycznia: 1924 1. zajęia się nią
komisja Senatu.

11 stycznia 1924 r. przegłosował
ją Senat.

27 stycznia 1924 r. ogłoszono sub
skrypc'ę na akcje Banku Polskiego.
Subskrypcja przeprowadzona była w
tempie rekkordowem. Po kilku dniach
osiągnięto 100 milgonów zł. — pełny
kapitał zakładowy Banku.

Od tego czasu notowania kursów
w markach są coraz rzadsze. Rozpo*
czyna się przerachowywanic,

Dzieło reformy walutowej i usta-
lenia podstaw finansowych jest roz-

"pó * otrzymaniu pełnomocnictw w poczęte.
 

Żydzi w Szwajcarji działalą._
„Hajat“ (Nr. 277) w korusponden-

cji z Zurychu donosi o wzmożonej
akcji przectwżydowskiej w Szwajca”
ri, szczególnie w Zurycht, i o prze-

ciwalkcji ze strony żydowskiej:
„Już mija dwa tygodnie od czasu kiedy

zaczęły się faszystowskie wystąpienia w

Zurychu. Dzień w dzień odbywsją się star-

cia z policją. Faszyści na wietach oraz

przy pomocy ulotek podburzają ludność

przeciw żydom i emigrantom”.

Powód do tych wystąpień dały
żydowskie sztuki teatralne, grane w
teatrze przez emigrantów  žydow-
skich z Niemiec. Szczególną niechęć
wywołuje sztuka „Prof. Mancheim“
Fryderyka Wołt'a: ` i

„800 zorganizowanych  iaszystów oto-

czyło teatr, w którym grana jest ta sztuka.

Ale wkrótce sprowadzonc całą policję zu-
rychską i o godz. 11-ej wieczorem najwięcej

ożywiony ośrodek tego miasta stał się pla-
cem walki. Przypomocy pałek gumowych

i gołych szabli policja poczęła ciąć tłum

Żydzi zmobilizowali do kontrak-
cji socjalistów: .

„Na olbrzymiem wiecu socjaluej demo-

kracji w Zurychu powzięto uchwelę, zachę-

cającą do opieki nad žydami i emigrantami

1 do walki z ruchem faszyst.wskim w

Szwajcarji“.

Wiadza w kantonie zurychskim
znajduje się w rękach sosjalistów i
dlatego łatwo będzie žydum zwal-
czać ruch faszystowski:

„Należy dodać, że byłoby b. łatwo
zniszczyć zarzewie ruchu  faszy: fowskiego
wcałym kraju, bowiem ten krok podziałał-

by na inne miasta i kantony".

'Partję faszystowską usiłuje się
już podciągnąć pod przepisy:o... ko-
munižmie: `

„W wyższych kołach rządowych noszą

się już z myślą zakazu partji faszystow-

skiej, opierając się na przepisie © zakłóce-
niu spokoju publicznego... W każdym razie
dąży się do wprowadzenia w żyrie tego sa-

mego paragrafu, który stosuje się do ko-
munistów. Ten paragrał zabrana im udzia-
ła w instytucjach rządowych, jako urzędni-
kom państwowym”. _

Mamy tu klasyczny przykła
taktyki żydowskiej: przepisy o ko-
munistach. w których programie le-
ży zniszczenie rodziny, religjs i t. d.,
ma się stosować do tych, którzy
usiłują walczyć w obronie rodziny i
wiary przed próbami rozkładu...

 

Posłowie żydzi |
występują # В. В

W kołach žydowskich dužė po-
ruszenie wywoiala zapow'e4ž roko-
wań, podjętych pomiędzy * przedsta-
wicielami Koła Żydowskieśo a po”
słami żydami: z BB. Dn. 2 stycznia
do Krakowa do rabira dr. Thona,
jedneśo z najwpływowszych żydów
w Polsce, cieszących się wysokim
autorytetem w świecie żydowskim,
mająprzyjechać poseł rabia Lewin i
poseł Mincberg, który niedawno
złożył przewodnictwo w ginie ży-
dowskiej w Łodzi. Rokowania mają
na celu umożliwienie wstąpienia
posłom żydowskim z BB. do Kola
Żydowskiego. э

Jeżeli pogioski te się potwierdzą,
będzie to wydarzenie, pos.adające
dla naszego życia politycznego swo”
isty charakter ilustrujący znakomi-
cie nastroje wśród żydów. Oznacza-
łoby to również, że wśród żydóww
Polsce dokonywa się rewizia stosun-
ku do obozu rządzącego.

Niewiadomio tylko, co stałoby się
z posłem Wislickim. Czy uznałby on
za najwłaściwsze pozostać na do:
tychczasowem stanowisku i bronić
w BB. interesów kupiectwa żydow-
skieśo? Zdaje się. że tak. |

 

«[brzecijafsta żywa ryta».
 „Kurjer Lwowski'  dorosi, że

rzucone przez Tow.
hasło zakupów przedświątecznych
„swój do swego', znalazio w tym
roku żywy odzew w lwowskicm spo-
łeczeństwie.. Najliczniej naturalnie
odwiedzane były sklepy chrześci”
jańskie z artykułami codziennej po-
trzelby. Pierwszy raz w tyin roku ze
sprzedażą ryb wystąpili również
kupcy chrześcijańscy.

Zabawny epizod miał

| | Gen Sikorski
wice-przewodniczącym sądu

generaiskiego.
Dnia 15 stycznia odbędą się,

zgodnie z przepisami, wybory do są-
du generalskiego. W'ybory le odby-
wają się raz ma cztery lala i ucze-
stniczą w nich wyłącznie tyłko ge”
nerałowie służby czynneś Lista ge-
nerałów, posiadających prawo ucze”
stniczenia przy wyborach, została
ogłoszona w dzienniku rozkazów
M. S. Wojsk., dnia 15 listopadar. b.

Sam akt wyborów +o0przedzita
ankieta, przeprowadzona przez wyż-
sze wiadze woiskowe po:.rcd gene-
rałów na temat składu prezydjum
sądu. Ankieta ta dała wynik nastę-
ршасу: Na przewodniczącego sądu
upatrzono jednomyślnie gen. Rydza-
Śmigłego, a na zastępcę przewodni-
czaącego, również jednomyślnie gen.
Władysława Sikorskiego.

Socjalistyczny „Robotnik, któ-
ry podaje powyższą wiadomość, sta-
wia równocześnie pytanie, czy ten
wynik ankiety nie oznacza, że gen.
Sikorski ma objąć w najbliższym
czasie określone stanowisko w woj-
sku. Najbliższe tygodnie wyjaśnią tę ›
sprawę.

„Samocbrona“

 

Ukarane os7czerstwo
e„Wolnomyšiiciela“

Dnia 27 grudnia b. r. odbyła się
rozprawa w Sądzie Karnym  War-
szawskim przeciwko redaktorce od-
powiedzialnej „Wolnomyśliciela”, p.
Jankowskiej o zniesławienie parafji
św. Krzyża w „Warszawie, w zwią”
zku z pogrzebem ś. p. posia japoń-
skiego Franciszką Hiruoko-Kawai.
Mimo uzgodnienia na poprzedniej
rozprawie tekstu odwołania aszczer”
stwa, Komitet redakcyjny „Wolno-
myśliciela* odmówił umieszczenia
sprostowania w swojem piśmże na-
rażając temsamem na przykre na-
stępstwa redaktorkę odpow. p. Jan-
kowską, ktėra, jak stwierdzono na
przewodzie sądowym, od lat 6 pi-
smem zupelnie się nie interesowała,
a ostatnio przestała je podpisywać.

W. czasie rozprawy zeznawał
świadek, postawiony przez redakcję
„wolnomyśliciela”, p. pułk. dr. Rudz
ki, katolik, stwierdzając, że s. p. po-
seł Kawai, w dzień śmierci przed po
łudniem był przytomny, co w wątpli-
wość podawał artykuł „Wolnomyśli-
ciela'. Zeznanie to uzupeiuił doku:
ment J.E. Nuncjusza Marmagi'ego,
który choremu udzielił sakramentu
chrztu św.
W uzasadnieniu wyioku przewo-

dniczący rozprawie p. sęlzią Rybiń-
ski. stwierdzając, że ks. Lorek jako
proboszcz parafji św. Krzyża nie po”
brał 5000 zł., co insynuował organ
wolnomyślicieli, a tylko trzysta zł,
oraz że zarzuty „Wolnomyśliciela”,
stojące na niższym poziomie od naj-
$orsześo pisma brukowego, miały na
celu ośmieszenie obrzędów kościel-
nych i złośliwe zdyskredytowanie du
chowieństwa katolickiego w oczach

| bezkrytycznych. czytełników — za-
z tego po” „sądził p. Marję Jankowską, jako od-

wodu miejsce na rynku, gdzie kupcy pow. red. W. P. na sześć miesięcy
— katolicy wywiesili napis ,Chrze-| więzienia, 500 zł. grzywny,
ściiańska sprzedaż żywy+h ryb".
Sąsiadujący z nimi sprytny żydek w
lot zrozumiał sytuację i umieścił nad
swoją kadzią napis „Chrześcijańska
żywa ryba'. Ponieważ jednak mimo
żydowskiego chrztu ryba sni rusz
nie szła — żydek zawołał ku pomo”
cy posterunkowego, przed którym
kupcy nasi skłonni byli wylegity-
mować się; natomiast żydek oświad-
czył tylko, że jego wspolnik jest
również katolikiem tylko „akuratnie
potrzebował gdzieš wyjść'. Skoń-
czyło się to ostatecznie policyjnym
zakazem umieszczania na szyłdzie
słowa „chrzesci'afska“ tak u na-
szych kupców, jak i u żydów.

Reklama jest dźwignią handlu. {

70 zł.
kosztów sądowych oraz umieszcze-
nie sprostowania na własny koszt w
piemach: „Kurjerze Warszawskim”,
„Gazecie Polskiej“ i „W/olnomyśli-
cielu' Karę wiezienia zawieszono na
lat 5. Z ramienia ks. superiora Lorka
występował adwokat dr. Bitner о-
breńcą ,„Wolnomyšsliciela“ by! adwo
kat Dziatełowski. |

Powyższy wyrok  /wymownie
stwierdza, że wojujacy wolnomyśli-
ciele nie cołają się przed żadnem
oszczerstwem, byleby tylko zohy-
dzić Kościół i duchowieńsiwo kato-
lickie. By nie zamieścić spiostowa'
nia i odwołać kłamstwa, wyparli się
wiłasnej redaktorki, narażając ją na
karę więzienia i koszty sądowe. Oto
sa metody postępowania tych. co

|głosza „wolność sumienia i swobodę
myśli”, (KAP).
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Bronisław Czech.mówi o nartach.
Zakopane, 29.XIi 1934 r.

Nie potrzepują zapewne pisać,
kim jesi bronieiaw Czech, bo nazwr
sko mistrza nart w rolsce jest bar-
dzo popuiarne, a suksesy jego aż na-
zbyt aoorze znane. IN1e Oquę WiĘC

"powtarza starych DIStorj1i o DIySKA”
wicznej karjerze sportowej bronisia

- wa lzecha, a przyscąpię wprost ao
rozmowy z nim.

bronek Lzech obiecał być o g. 8
z minutami w „maiej cicaej kawia-
rence przy Krupowkach a tu tym-
cząsem jaxoś go nie wKiać.

Keiner powiada, że pan Broni"
„sław zwyki pyc zawsze puuwtuainy i
jezeli mowiś, ze będzie, to „„aurowa”
"nie przyjazie, Mowa te Uspakajają
mię nieco, K'opijam wiĘC w Qaiszym
"Ciągu Dogi Lunex«, przygiąCając SIĘ

Pigauym SLOJOM NAICIAIEH.

Aie Oto arzwi się Otwierają i
wpaaa zaayszany Oczekiwany pirze-

Zeiuue DiODS:aWw VLE — KIOI

irzepa wiedzieć, 4е 5bronex«
jest nadzwyczaj SuuOTa0ym ZawoQni-
kiem. LUWaic SIĘ Die lu0i, a MiaiDy
„Desya z czego. Nie jesi rowniez
zarocumiaiy. 0 KukKunastu minu“
taca rozinawia Się Z mim, jax Z Zzazy”

— ramie vroaku, niech mi pan
powie, jaxsze Lam Oyio Ww Lonuie
KięciU DŁAWOW W ODOŁIE se

“ Pus/ :
bronek uśmiecha się taksympa-

 
tycziue, ze i ja zaczynam usmiecuac
Się UQ Hiego.

оеч MO; w Dolinie fest było.
Śniegu urocuę IQa10, ALE WYSŁATCZYŁO, '
Uguicii DscgaLsiwy Tal O Gu. ZU”,

iwumy SiĘ Swiciuie. iwOrzyusumy jed”

ną wspordą roazinę, Malsowaia nam
Swasią otopkowna, Ktora „puirasuia

jeuenie, a i gonia pO goraca ra-
Zeu Z nami. iNaogoi CŁusdniy SiĘ 1E-

piej mz w poprizcunio  Oigeliiowa“|
nycą Ovo<acu. byusiny Z 2004. ao- skiego 4wiązku покера na lodzie, aem Ł, £. L, ki. Wręcz piżeciwnie,

| przeczuwając, ze Ugaiskc oochodzićprze ZZYyCi.

Wuącam, może niezbyi sake
е pyramie, Aue Wirącalu, bO CaCĘ

GOWicuŁ:€C SiĘ, CZY KMO1EUŁY SIUCNAL
Бгонка, ако KIETYWwLuiKAa OOLŁU.

— U, ja tam tak Darazo ше da-
waiemm Zzuac po Sowie, Ze jestem
„Starszym . towieaziaiem na Samym
WStępsc, Ze DĘQZIELLY ZYC W ZgULUŁIE

i zynsiny W Zgoazie. Juchau, ala-
CZegu ше Mieli siuCchać!

Lięszę Się tem, ze wszyscy Za“
Woanicy Oiorący uaziaf w ovozie zda
Wali SObie sprawę, ze w dzisiejszych
Czósaca Daruzo osuej rywalizacji,
chcąc miec przyzwosie wyniki, trze-
ba soiianie trenować.
— A moze pan mi powie, kto z

zawodnikow  Zasiuzyi na specjalne
| wyroziienie?.

«zuiem, ze pytaniem tem sprawi-
łem czecnowi pewien kiopot.
— 1lruano mi aoprawaj po tych

kilku treniugaca przeprowaoczać ja”
kąs segregację zawoanikow, ale SKO
ro pan pyta, to juz oapowiein, ze naj;
więcej zaaowoliony jestem ze dtan"
siawa Marusarza, ktory znacznie SIĘ|
poprawi ou zesziego roku. Lobrze
zapowiada Się Uriewicz. hokuje na-
azeje bochenek, jax« również Wa-

chłopcy, prosząc o sprzęt narciar“
ski. leraz wiaśnie sprawa rozdawni”
ctwa nart ma być pomyslnie zaiat-
wiona. Ja osobiście opiekuję się kil-
ku chłopakami. Jeden się nazywa
AŃazio... NAZWISKO... niech pan pocze”
a... jakże ten chpak się nazywał...

voprawdy, nie mogę teraz sobie
przypomnieć, ale mniejsza g nie.
nazywa się u mnie Kazio, Ła КИКа
iat świat narciarski usiyszy O nim.
będzie to narciarz, jakich niało, Już
teraz na Lipkach ten mały Kazio wy
ciąga na treningowej skoczni do 2U
mtr., a bieg ma prawie opanowany.

Jeżeli chodzi g miodzież w wieku
„od. 16 — 18 lat, to tutaj jest luka.
Paraliżująco działą zakaz startowa”
nia młodzieży szkolnej. Władze
szkolne w Zakopanem nie chcą być
Jiberalne i ścigają „przestępców” ;

wrażenie, pan.e Bronku,
że oglądać będziemy pana w tym se-
zonie również na starcie,
— Mnie się tam bardzo nie chce

„>a> ale „> trzeba >

 

kilka razy startować, Sezon jest bar-

dzie w Jugosiawji w Fianitach, a pa-
miętać trzeba również, że ma się
oapyć mecz z Niemczami. będzie to
parazo inmieresująca imprezą. — Рбу-
dziemy na са1еро.

o zawodach. W. tych wiasnie szcze”
rze patrzących oczach oagacuję waż
niejsze sukcesy mistrza kFoiski.

lak, to przecież dużo minęło
już czasu od chwili pierwszych star”
tów bronka, a Bronka pamiętam od
lat najmiodszych, od tych iat, w któ-
rych jest obecnie 7 przez
niego Kazio,

Oczywiście, znało się Bronka
Czecha z opisów, iotografji, a potem
dopiero nastąpiło oficjalne zapozna- nie, a było to w Wilnie.

| | — Otóż a propos Wilna. Dał pan
/ przed dwoma laty słowo, żeprzyje-
dzie pan w zimie do nas, jak więc z,
tem EE

Widzę, że bronkowichce się bie-
gač. Failą mu się oczy na saraą myśl |.

| zo bogaty. Liekaw jestem, jak bę” śle
Mistrz zaczął się kręcić na krze'

— Do Wilna postaram się przy-
iechać, ale nie obiecuję napewno.
Mam moc roboty, Murs za kursem,
trening za treningiem, a $ly przyjdą

| zawoay, to już doprawdy ine dam s0-

 
:і

bie raay.
— łyszałem, że ma pizyjechač

trener z Norwegji.
— Owszem, mają sprowadzić An-

dersona Alia, ale on do Paski, mo”
jem skromnem zdaniem nie przyje-
dzie.

Rozmowa nasza zaczyra dobie-
gać konca. I teraz dopiero przypcm-
niaiem sobie, że umuszę faktycznie
prosić Bronka o wywiad. |

—QO, niech pan napisze o tem
wszystkiem. Cieszę się, że wilnianie
będąmogli bezpośrednio czytać mo-
'e słowa, a może pan na "akończe-
niu dodać, że postaram się dotrzy-
mać s.owa i przyjechać do Wilna na
zawody narciarskie,

| JARWAN.

 

©spanioły sukteshokeistūo  Oilna.
„Ognisko pokonało Legię 3:2.

Hokeiści wileńscy ai wczo”
raj w Warszawie, że nie są zespo-
łem beznadziejnie siabym, ze Ogni-

ną 3:2. Przypomnieć warlo, że Le-
gja należy do czołowych drużyn;
przecież w 33 r. byla misuzem Ро!-

sku należato się słusznie miejsce w | ski, a przed kilku dniami pokonała
ekstraklasie hokeja poiskiegbo. ona A. Z. S$. Poznań — mistrza Pol-

Wczoraj wiaśnie Ugnieso bawiło| ski z roku 34.
"w: Warszawie, bijąc Leg,ę stołecz-
 ORREDA5R

Ciekawy WNIOSER

Wilaianie postawili więc wszyst:

Zarządu żul, Żw.
Huacjuūw tegu,

Dowiadujemy się, že Zaiząd Pol-

bęazie swej krzyway Da Wwa.iem ze”
bramu i chcąc zabezpieczyć SiĘ

sposób burzy, która wisi nad Zarzą”

pogorszy się jeszcze sytuacja, bo pa-
nowie z F. £. ti. L. stwierdzają wy”

Lakšia, že de:yzja Łarząau co do
przed ewentualną kampaają Wilna,|Ugaska jest niesprawiedliwa, awięc
poctanowii 28105816 wnioseś, by W), Kioś powinien wypić nawarzone
roku 1950 do Ligi hokejowe, wcho*| piwo,
dz'fo nie B, lecz 10 drużyn, a wów- Sprawa zaczyna coraz bardziej
czas znaydzie się miejsce dia Wilna.|kompiikować się,
Cieszy nas barazo, że Zarząd

P. Z. M. L. zaczyna. opamięiy wać Się,
myśląc w 1954 roku, jak ma być w

| 1936 roku,aie nie uniknie się w ten;

 CracvVia pokoncła wiedeńczyków,

 
|

Hokeiści Cracovii rozegrali dwa
towarzyskie mecze z Wiener Eislaui
Verein.

Oba mecze zakończyły się sukce-

Ugnisko, a tem samen. Wilno z
kazaym aniem, jak widac, zaczyna
zyskiwać coraz więcej atutów.

sem Cracovii 3:2 i 2:1.

. Z. graczy Cracovii
wyróznił się Marchewczyk.

Czaini ponunali Warszawiankę 5:0.
Warszawianka przęgraia wczoraj H., L., który gwałtem niemal wpro--

 Macze były|
bardzo Ciekawe. Gra stała na wyso- ktery strzeiił dwie pramik1, a dla LE”

| kun poziomie.

i
į

ko na jedną kartę, Po tych hecach
i aferach hokejowych przy zielonym
stosiiku nadszedł czas "> na ta-
tli lodowej.

Upinja publiczuę jest teraz po
strQuue Wiiiia, OPUŁECZENSŁWO SPOT-
towe caiej KOS powali zapewne
wiasCiwie OSĄQZiC © WsZycikie LAK
ty, jaxie Zasziy OGiaLui0, a graczom
uaszywm naiezą 6IĘ S4UWA gidtuiaCji

Lgiusko pOkazaiu, Ze just ArUZyY“
ną gouuą uwag, <€ może uczyc Na“
Wet Id ZAODYCIE MISUZOSIWA FOLSKI

Upecme zosiaje nam iyiko ta
wiasiuę Opinją puDuczna. Uuracze
nasa NIECH wygrywają, a ZWYCiIĘSLWA
Ugniska согах рагалае) кощргощио-
WiC DGUĄ ŁLAIZĄQ K „4.X1.1L.., NA CzelE

z p. datuoEilu, jaKO «Kapitanem Spar-
towyin, Kiory NIE alauqi па wyso”

KOSCI Zauauia, WCLOUZĄ w KULISY
aitagonizaiu KIUDOWEeEgO.

iaccz wczorajszy vyś jascby nad
zwyczaj Ciekawy. „Walka Dyia Dar-
QZG OSA, Wiliuanie grad, 42 Lak pO-
wiem, na Caiego.

Wi pierwsze, tercji padają aż
cztery goase. (Wynim jest /:4. Wy”
rozuń siĘ w Uguoku Uwaiowicz,

gji zuocyi goaie KyDicKi, tierwsza
ta tercja byia okresem waiki, ktory
zauecycowa O wylaKu, zgcyż wil-
manie wyczuli, ze Legja jest dru-

| žyną nie iepszą od Ugawska.
W. arugiej tercji uoaiewski strze”

pierwszy swój mecz hoxejowy o mi' | wadził tę drużynę do pul finało- la zwycięską bramkę, Wynik jest
strzostwoPolski, grając wę

‚ & Lzarnymi,
I-wowie|wych rozgrywek.

wiodła więc powładane nadzieje me-
Przegrane Warszawianki 5:0 jest| cenasów sportu hokejowego.

|przykrym zapewne taktem dia P. Z.

A.Ł.$. wieński trenuje w Pięciu Stawach.
Zawodnicy A. Z. S. wileńskiego | W, gronie narciarzy A.2S. znaj:

wrywko, Wszyscy zawodnicy pierw”. 'od świąt bożego Narodzenia są w Za dują się m. innymi: dr. Staukiewicz,
szy swój egzamin zdadzą w dniu
szialiet >» X 1U klm. o nsLIZOSTWO
Po.ski, `
— A panie?..
— broncia Polankówna jest w,

„gazie, Ma ona zacięcie sportowe
i cnociaż mowią niektórzy, ze już się

+ а. aa jka

skonczyia, jednak mam wrazenie, że

Poiankowna da sobie radę ze Stop: dzynarodowy mecz boksersk., roze- gę

kopanem
Obecnie dołączyli się oni do $ru-

py. olimpijskich najiepszych narcia-
„rzy polskich, trenując razem z nimi
w Dolinie Pięciu Stawów.

,Starkiewicz, timpicki, bychowiec,
| Czapliński, Niesiołowski,  Kepel,
Wroblewski i inni,

Wilnianie w górach zabawią
dłuższy czas,

Łócź rozgromiła bokserów Brna 14:2.
Wczoraj w Łodzi odbył się mię* Zwyciężyła Łódź 14:2. Na uwa-

zasługują: Chmielewski, Bana-
kowną oraz ze wschodzącą „świaz- grany między reprezentacją Brna a siak i Taborek.
dą' Marusarzówną.

Góralki są zawsze u szczytu swej|
tormy w wieku około 30 iai, a Po”,

|
łe”iankównie daleko jeszcze do tego.

— A jak się przedstawia sprawa
z narybkiem? Czy dużo macie w Za”
kopanem młodoych, a dobrze zapo-
widadających się sił?
— Tego dobrego jest sporo, Co-

dziennie przychodzą do mnie mali

—йы

' drużyną Łodzi, i

Ruch wygrał w Monachjum.
Występ piłkarzy Ruchu w Mo-

nachjum zakończył się zwycięstwem
mistrza Polski, który pok= FEG.
Bayern.

Przypomnieć warto, że zespół|
Bawarji przed miesiącem zdobył w

turnieju „Katowickim“  pierwsze
miejsce, Rewanż wypadł więc wspa-
niale. Bramkę zdobył Peterek.

88533880:зОЭ ё

(Dalszy ciąg Sportu na sir. 4-eį.)

|

e
n

Warszawianka za- 3:4 na korzyść Wilna.
/ Licznie zgromadzoną publiczność

| dopinguje graczy Legji, aie to mie
‚ Mie pumaga. Legja, cuociaz zdoby-
wa prowaazenie w polu, jeanak nie

, moze zdobyc jeszcze jedne; bramki,
 brzewaga Legji zaakcentowuje Się
równiez i w ostatniej tercji, w któ-
rej aoskonale grat bramkaiz wileń-
ski Wiro-Kuro.

Doskonale grał Staniszewski:
ktory świetime wypracowywał sy-
tuucje, wyzyskiwane strzaiowo przez
Okuiowicza i Uodlewskiegy,

Ognisko odniosto więc jeden z
największych sukcesów hekcjowych,
a co najważniejsze, że zwycięstwo
przyszio we wiaściwym czasie.

Legja jest obecnie w dotrej for-
mie, a obok Cracovii faworyzowaną
jest na mistrza Polski.

Kto wie, czy moralnym nustrzem
Povski nie zostanie Ognisko, a wów-
czas Polski Związek Hokejowy bę:
dzie miał porządną nauczkę, że nie
należy przy zielonym stosiku prze-
prowadzać na przysziość gier, które
nie "p—m rzeczywistości.

— ——327205
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Nowe prawo o upadłościach i nadzorach.!
Ministerstwo Sprawiedliwości wy widziane są nawet rewizje osobiste

dało szereg rozporządzeń wykonaw:*| przez poszukiwanie. odzieży. Wyda”
czych do wuhadzącego w. życie z | ne zostało rozporządzenieustalające
dniem 1 stycznia 1935 r. nowego pra | tekst przysięgi syndyków upadłości i

.- wa-0 upadłościach i nadzorach. No”l zarządców sądowych. „Przysięga o
‚› муе prawa upadłościowe znacznie -u-, sumiennem wykonywaniu czynności
„prości dochodzenie pretensyj wierzy | obowiązków składana będzie przed
cieli. Syndycy mas upadłości otrzy-; Sędzią - Komisarzem. Za. popełnienie
mali prawo rewiądykowania  wszel*| malwersacyj przy upadłościach i na-
kich schowków i pomieszczeń, nale'| dzorach grozi obostrzona odpowie-

i
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ЭРОИ
„M. 0. K.* przyjedzie do Wilna,W prasie sportowej zaczął coraz więc szkołę, która zaczyna cieszyć

częściej ukazywać się maio zrozu* się ogromnem powodzeniem, ą ceny
miaiy skrot „M. O, K. | |są barazo przystępne. . —.

Fosiarajmy się więc wytłuma- Plus jest ten, że człowiek odra-
czyć co tę oznacza. | zu nauczy się dobrze jeźd<ic na nar-

Uioż jest to nazwa pierwszej w tach, że nie bęazie marnował dro-

 

-żących do upadłych dłużników. Re-| dzalność karna narówni z karami za
wizje te dokonywane będą za pośre-
dnictwem komornika, przyczem prze

 

- Kronika wileńska,
UYŻUBY APIEK;

Dzia w Bocy. dyżurują zastępujące
spiewi: S :

| Suko, August wakisyo — ul. Kijowska
Nr. 2 eilei 0; frumkina — ul Nie-
-miecka Nr 23 ite.ef. 3 29) : Rostowskie
„go — mi Kaitwary»wka Nr. 31, Wysockie
go — ul. Wielka i (tel. 11-99), oraz wszyst

"kie na re Amieśc ach. prace Śmpiszek :

Wileńskie I-wo Farmaceutyczne
"podaje do' ogólnej wiadomości, iż
w dzień Nowego Roku będą czynne
apteki dyżurujące i dzielnicowe na
przedmieściach.
JAKA Dzis BĘDZIE POGODA?

Wileńskie, Polesie, Wciyń Po-
dole, Pokucie i Małopolsza Wscho-
dnia: W dalszym ciągu pońcda* jesz-
cze mroźna i miejscami opady śnie-
ne. Słabe lub umiarkowane wiatry
z południo-wschodu.
' ROR PE Z MIASTA
— Godziny otwarcia restauracyj

w noc Sylwestirową. Resturacje win-
ny uzyskać zezwolenie na przedłu”
żenie godzin handlu w noc Sylwe-
strową. Dla restauracyj i judłodajni
I kategori godziny otwaicia mogą
być przedłużone do 7 ranc, dia kate-
goaji Il do godz. 5 rano. *

- Należy zaznaczyć, że osoby, któ-
re bez uzyskania zezwoleń przedłu”
żą samowolnie:. godziny otwarcia

<«apowiaua Szereg Na;uuwsZych.

 swych zakładów, narażone będą na
dotkliwe kary. W tym celu w noc
Sylwestrową ma byč przeprawadzo
na specjalna lustracja.

SPRAWY. ADMINISTRACYJNE.
— Ża handel w niedzielę. W cią-

$ч dnia wczorajszego organa  poli-
cyjne sporządziły 8 protokułów za
uprawianie. potajemnego luiandlu w
dzień świąteczny. .. |

‚ ° ,— Rejestracja pojazdów mecha”
nicznych, Władze. administracyjne
zarządziły rejęstrację pojazaów me-

. chąnicznych należących do poszcze”
gólnych osób, lab inst;tucyi pry-
wainych. Rejestracja odbędzie się w
dniach od 1 do 15 stycznia przyszłe”
go roku. |||
|..._ SPRAWY ROBOTNICZE.
‚ — Dalszy wzrost bezrobocia.
Ubiegły tydzień przyniósi dalsze
zwiększenie się bezrobocia w Wi-

-'. leńszczyźnie. W stosunku do tygo-
"dnia poprzedniego ilość bezrobot-

 

| D. G.WODEKOUSE. |

Zaufajcie

'grzynem, tworzą niezapomnianą chwilę bez-

' torjum Muzyczn. o godz, 8.30 wiecz.

nadużycia urzędników - państwo”
wych. Ва

nych zwiększyła się o przeszło 60
osub. Obecnie Wilno wraz z powia-|
tami liczy 6563 bezrobotnych. _

ŁABAWY.
— Zabawa. Sylwestrowa. Tra-

dycją lat ubiegiych odbędzie się
ania 31 b, m. w Ognisku Akade-
mickiem (Wielką 24) „4abawa Эу!-
westrowa. kHocz. o godz. «i. Ceny
piletów; 1,99, akademickie 0,99.

bem i: mucdynd.
— Sylweter w „Lutni“, Zwyczajem tra-

dycyjnym  odvędą się -w dalu dzisiej- |
sZylu dwa Wiuowiska sylwestrowe 0 gudz.
U.49 1 11.00 wiecz. KTog$ralm Ovu WiuOwisk”

pius«nek,
чкочие iuDianyCi piesni 1 aiji, ZaADAwnych
sACCZOW, WEsOŁyCA Operetek 1 eliektownycii
pfodukcyj Laietuwych. Udział pierze Cafy
<espOi artystyczny teairu Z J. huiczycką na;
czeie, Oraz chory 1 Daiet. Upracowanie re-|
źżyserskie M. mwomosiawskiego, kierow. mu--
źyczne uwbjęli M. Ńocnanowski i A. Wiliń-
ьк! Lhorevgraija J. Liesieisaiey0, Poszcze-
цом\е numery prograiuu ukażą się w €te-
stownem OvraliuOwaiiu SCen.czaem.

- Juuz€ejsze precasiaryrewe W „Lutni*.
Jutro o gouz. < pp. 1 5.15 wiecz. odbędą się
awa przeustawienia po cenach zni.onych.
uwa widowiska wypełni ciesząca się wici
kiem powoazenieim, wariosć;owa' op. Straus
sa „4emsia nie.operza”, kióra niebawem
schodzi z repertuaru.
0 — leau biejswi na Pohulance, Dziś o
godz. 8-ej wiecz. ciesząca się dużem powo-
dzeniem kapitaina, peina humoru, lekka ko
mędja „Mecz maizenski” W gtównej ro!
Kopiecej dtanisiawa Mazarekówna. W roli
śiównej męskiej — Waciaw Ścibor. Režy-
serja W. Scipora. Dekoracja W. Mako,n.ka.

Noc Syiwestrowa, Dziś o godz. 11 m. 30

 

 

wiecz, oczekiwaną przez całe Wiino Szaio-|
na noc Sylwestrowa, kiendez vous ca:'eżo
Wilna z rozkoszną dziewczynką. Cały ze-
spół na czelę z Wiiiuską, Kersenem, Wę-

troski i prawdziwie sylwestrowej radości.
Kupony oraz wszystkie zniżki -- nieważne.

Noworoczua popoiudniówka. We wto-
rek na przedstawieniu  popołudniowem
wspóiczesna komedja W. Katajewa p. t.
„Kwiecista droga W rolach giownycL:
Stanisiawa Mazarekówna i Mieczysław Wę-
śrzyn. Ceny propagandowe.

Drugi  pozegnalny _ koncert
Sergjusza krokoijewa, W środę,
2 stycznia 1935 r. w sali Aunserwa-

—

odbędzie się wielki konceni kame-
ralny z udziałem Sengjusza Prokofje-
wa, Bogumiła Sykory i prot. Cecylji
Krewer. Szczegóły w piogramach.
Bilety: już są do nąbycia w sklepie
muzyczn. „Fiiharmonja”, Wielka 8.

 
_ woczesny budynek w High Stree,

Psmithowi. |.
WITOLDA DOLINSKIEGO.

+ 3
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** MarketBlandings drzeiiato bło go w swietle słonecznem. Wszedt-szy w starą Ižigh S'-eci, będacą centrum. myśli : życia miasteczka, Ewa
pewnego spokoju, od chwili gdy ją
obiło miłe wrażenie miejscowości, od

| zmianom. Naturalnie liczne pokolenia, które
musiały mieć swojeutrapienia,

doznała po raz pierwszy uczucia
opuścił Fredzio. Market Biandinśs
setek łat nie podlegajacej zi
tutaj żyły,
mniej na mchem pokrytym kościele,

lecz nie odbiło się tg bynaj-
z ciężką kwadratową wieżą, ani nasklepach +» czeiwonych uachach, ani też na starożytnych oberżach, z pię-trami wysumię'ymi bezceremonjalnie nad chodniki, Gdy Ewa szia powoliw kierunku czcigodnego zajazdu pod herbem Emsworthów, będącego ce-lem jej

dziewanie na malowni:
wędrówki, oko jej napctykato podcienia,

ze średniowieczne zakątki,
otwierające się niespo-

pośrążome w zielenii chłodzie. Całe miastecziko robiło wrażenie sennego dziedzińca katedral-nego. Nie było w nien: nic nowoczesnego, z wyjątkiem kina — a į tonosiło nazwę teatru eiektrycznego i mieściło się w obrośniętym blu-szczem domu z kamiennemi wykuszami.
Po głębszej rozwedze na:eży przyznać, że istnieje jeszcze ycden no-

Polsce, powstaiej na. wzor
nicy, szkofy narciarskiej „M.U.K."

zagra- $ich chwil wypoczynku i t. d.
Słowem, „di. U. K.' ma ogromną

powstat z poiączenia trzech liter, roz przysziosc przed sobą.
poczynających nazwiska znanych
zawodników. Są to: Marusarz, Urie- wnictwo „M. O.

Otóz dowiadujemy się, że kiero”
K.' zamierza zor”

wicz i znądy z,azdowiec Kowalski. | ganizować w pierwszym możliwym
«eiem „M.U.K,” jest szkolenie

narciarzy, prowadzenie propagandy
sportu narciarskiego i danie moznoś*
ci zarobkowania członkom, powie”
dzmy, „protesorom” szkody.-

Łalkopiańczycy powiedzieli sobie
wyraźnie, że sport sportei:, a życie
życiem, że poco mają komus innemu
oddawać pieniądze, które mogą piy-
nąć do kieszeni górali.

Mają słuszność, bo żądna praca|
nie chańbi, a jeżeli chod:: o stronę
prawną zawodowstwa, to nikt je-
szcze za to nie był karany, że brał
wynagrodzenie na koszt podróży,
czy też na kosz zużycia sprzętu nar-
ciarskiego. :

Narciarze Zakopanego otworzyli
 

terminie kurs jazdy na na:tach w
Wilnie. т ‚

Frawdopodobnie jeszcze w stycz
niu, jeżeli oczywiście pozwoląwa-
runki atmosieryczne, zawitają do na6
czołowi narciarze.

„M. O. K." zamierza p:zysłać do
nas takich narciarzy jak- Marusa-
rzą, Łuszczka, Polankową 1 innych.

Przyjazd „M.O.K " do Wilna po”
łączony będzie z organizowaniem
wielkich zawodów narciarskich w
dniu otwarcia skoczni narciarskiej
na Antokolu. |

Sprawy organizacyjne prowadzi
Ognisko wileńskie, które sprowadza
na te zawody kilku najlepszych nar”
ciarzy polskich, |

AKAi ii c ikiA ni,k a L o: |
POZWOLENIA NA GROŃ.
„W dniu dzisiejszym upiywa ter-

min skiadania poaan o pezwolenie
na- bron. Wiobec iego, że te'min ten
nie bęazie prolongowany, aintere-
sowane osoby winnyw tym termi-
nie ziożyc oupowieanie podania do
starostwa grodzkiego. Wniesienie

sobą skutki karne.
|podania po terminie potiągnie za

WALKA Z ANALFABETYZMEM.
Piękna i pożyteczna in.cjatywa

Polskiej Macierzy Szkolne; walki z
andiiabetyzmeni szerokieni echem
oabiia się wsrod wszystkich organi-
zacyj Kkatolicko - spoiecznych.

Usiatnio Stowarzyszenie Mężów
Katolickich, biorąc asumpt z akcji
Foiskiej Macierzy dzkolnej, zwróciio
się do wszystkich swoich oddziałów
w archidiecezji wilenskiej, polecając
im zorganizować 'i poprowaczić ak-
cję: nauczamia analtabetów.

SPRAWOZDANIE Z AKCJI
MIŁOSIERDZIA.

„ Archidiecezjalny Związek Towa-
rzystw Dobroczynności „Caritas*
ro<esłał do wszystkich paralij kwe-
stjonarjusze. z prośbą o wywełnienie
w nich sprawozdań „ organizowanej
w parałjach akcji „Tygodria Milo-
sierdzia Chrzescijaūskiego“,

Mimo,
wozdań upłynął, wiele
fij ichnie nadesłało. |

stym hymnie. Mijała szybko dom,
"krótka i ięga «soba. Na wido..
nęła nagie.

 

KAT. STOWARZYSZENIA
MĘŁOW,.

W. ostatnich. czasach powstało
wiele oadziaiów Katolick.ego Sto-
warzyszenia Mężów. Między innemi
oddziaiy tej organizacji powstały w
Kudomimie (dekanat Turgielskij, w
Lawaryszkach (dekanat  Worniań-
'ski), w Nowych Swięcianach (deka-
na: Święciański), w Butrymancach
(dekanat bieniakoński), w Podbrze-
ziu (dekanat Kalwaryjski), w Cu-
dzeniszkach (dekanat Oszmiański) i
w lwanowie (dekanat Sokólski). p

_Utiary.
ziożone w Administracji „Dzies. Wit,”
Zamiast życzeń Noworocznych składam

za pośrednictwem pisma W. Pan*w kwotę
zł. 5 na Ochronkę im. ks. Biskup: Wł. Baa-
durskiego w N. Wilejce.

Mikołaj Bułajew.
 

„Ostrzeżenie.
Związek Kominiarzy-m. Wilna ostrzega

' niniejszym P. T. mieszkańców miasta-Wi'-
„na przed nieuczciwemi „sobnikami, którzy,

iż termin nadsyłania spra-
jeszcze para”,

r

korzystając z uświęconego zwyczaju nagra-
czania w Dniu Noworocznym kominiarzy,
podszywają się pod miano członków Związ-
ku i zaopatrzywszy się w laurki i kalen-
darze, nachodzą domy, zbierając datki.

Nieuczciwe indywidua, podając się nie-
jednokrotnie za delegatów, uprawnionych
ao noworocznej zbiórki, czynią krzywdę
kt miniarzom, odwiedzającym zok са!у do--
my i opatrującym paleniska.
° "Zarząd Wojewódzkiej Korp. Kominiarzy

: w Wilnie. `

 

| | a to zakład tryzjerski Johna Banksa,‚ а Ewa zoližaia się właśnie do tego przybytku.
W zwykłem otoczeniu zakład ów był znośny, lecz w Market Blan-dings wydawai się nier.al rażący. Ewazatem,

wyrwana ze swych marzeń, jatsgdyby usłyszała. tałszywą nutę w uroczy-
$dy drzwi się otworzyły i ukozala się

tej krótkier i tęgiej osoby Ewa przysta-

przechodząc obox, została

Zaraz po Grugiem śniadaniu Józef Keeble udał się do zakładu panaBanksa, aby ostrzyc swe szyakowate loki przed balem
wyszedł ra ui:cę,

zierniańskim, Gdy: „u-cG, opanowało go zdziwienie, jak mėgl pozwoliė paau Pan-ksowi uniyć głowę heljotropem, na zakończenie operacji. Panu Keeblezdawało się, že powiet:ze wosoło jest ciężkie odwoni heljotropu, a na-śle przypomniał sobie,
Jėzei Necble miał

że woni tej specjalnie nie znosił.
zwyczaj stawiaćzwycięsko czoło fryzjerom, pró-bującym cblewać go pachnidiami. Czujność zaś wobec zakus*w Johna

wywołał. piobę przejecnania w

chanego obietnicami miodziesica,

' Banksa uspiia poczta popołudniowa
w niej żafosny list od pasierbicy Phyllis, drugi już

palarni władczej
mowie z Fredziem napisał do Phyllis, w

oświad
dzie mógł posłać trzy tysięce funtów na
shire. Philiis odpowiedziała z podziękowaniem,.
dni przerwy, a on nie spełniał jeszcze
martwić, o czem zawiadomiła go na szęścity stronicach:

, przyniesiona w «czasie śnirdania, a
zkolei po tym, który

połowicy. Zaraz po u-
przystępie optymizmu rozdmu-
czając, że w każdej chwili bę-
tę wymarzoną farmę w Linkoln-

Potem nastąpił szereg
> zaczęła się
bitego pisma. —

obietnicy.
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DZiENNIK

Dzieło M. B. Powołań w Wilnie. |
(Sprawozdaniez działalnosci od dn. 1 lipca 1933 r, do 30 czerwca 1934 r.)

Rol 1933/34 był trzecia» rokiem nego dn. 26 grudnia 1933 r. wszyst-,
š istnienia Dzieła. W roku tyim Dzieło kie wpływy ze składek członków za

wzmocniło się na siłach i rozszerzy” mieszkałych wWilnieprze:naczano
ło swoją działalność. |na zapomogi dla niemożnych alum-

JW, jesieni 1933 roku dotychczaso nów Wil, Seminarjum Duchownego.
wy Zarząd Dzieła M.B.Powołań do W) roku sprawozdawczym z tych za-
łożył starań do uzaieżnienia swej pomóg korzystało 17 alumaćw 2 sta-.

ь działalności od Wileńskiego Semi- le i 15 dorywczo. Roczna suma wy-
narttm Duchownego, czyniąc Dzieło danych zapomóg wyniosła zł. 1870,

niekąd przed kol zajeb ч

= em  seminaryj'; nie licząc prywatnych pomocy po- |
nem, i znalazł pod tym względem wy szczególnych szłonków niektórym

WILEKSKI = Е

ж * °

„„Dwa požary w centrummiasta -
Wczoraj zanotowano w Wilnie Piwnica, w której mieścił się

dwa większe pożary. įsklad obuwia, została zniszczona.
Około godz. 5 nad ranem war-; Właściciel sklepu ocenia swoje stra-

townik  T-wa „Klucze” zauważył, ty na przeszło 20 tysięcy złotych.
jak z piwnicy domu Nr. 7 przy ul. Przyczyna pożaru nie zoslała nara-
Rudnickiej, należącym do Żydow| zie ustalona. Sklep był zaasekuro-
Kasy Oszczędności, wydobywaią się' wany na 10 tys. zł. Policja prowadzi i
gęste kłęby dymu. | dochodzenie. |||

Wartownik o spostrzeżeniu swo-| Około godz. 7 rano straż ognio-
jem zameldował posterunkowemu, wa zaalarmowana została powtórnie
który zaalarmował straż ogniową. |owiększym pożarze przy ul. Ostro-

Z chwilą przybycia straży ognio- bramskiej Nr. 8. Pożar wybuchł w
wej, z okna piwnicy buchały już pło* lokalu szkoły powszechnej i roz-

 

 
— «<iełe św. Jerzego, wieczorem zaś te-

"22

raźną przychylność u władz semina-,

erich. 50)
Na dorocznem zebraniu sprawo”;

zdawczem dnia 26 grudnia 1933 r.
do nowego Zarządu Dzieła zostali
wybrani: rektor Seminarjum Duch.
ks. prał Jan Uszyłło, kapelau Semi-
narjum ks. prot. dr. Jan Ellert oraz
pp. Antoni Sawicki, Tadeusz Birec-

ki i Antoni Zgienski. Cztonkami Ra-

dy Nadzorczej zostali: bai. Walde-

mar Weyssenhoff, p. Bolesław Świę-.
cicki i p. Aleksander Iwanowski.
Przzesem Zarządu pozostał nadał p.|
Antoni Sawicki:

Zarząd zbierał się w odstępach

miesięcznych w mieszkaniu dyrek-
toraDzieła ks. prał. L. Żebrowskie-
go. Przedmiotem obrad Zarządu by-

ty sprawy administracyjne. Między

innemi uchwalono wspólną Mszę św.

członków Dziela odprawiać w drugą

niedzielę każdego miesiąca w Ко$-

$oż dnia urządzać dla nich zebrania

ogólne urozmaicane referatami. Dla

utrzymania kontaktu z członkami,
zwłaszcza z zamiejscowymi, uchwa-

tono wydawać kwartalnik, co jednak

dotychczas nie zostało urzeczywist-

nione.

dawnictwa był raczej dodatni. W

 W/ dn. 1 lipca 1934 r. Dzieło li-
czyło 39 członków czynnych i 84

| wspierających. Dla członkówDzieła|

co miesiąc odbywały się wspólne na

bożeństwa i zebrania. |
Na początku roku DziełoRE |

anków w seminarjach|
duch. i na wydziale teologicznymU,'

$. В. { 3 м gimnazjach świeckich |

_ ie na kursach maturalnych.
© dniu 14 listopada 1933 r. wycho-;
wanek Józef Żełudziewicz wstąpił

biednym aspirantom w postaci bez-
płatnego mieszkania, utrzymania i
t. d

mienie. Jak się okazało, гозаг ро-'
1

wstał w piwnicy, należącej co skle-| |
pu obuwia i kaloszy p. Niemeńczyń-

szerzał się ze znaczną szybkością. |
Akcja ratunkowa, w której, prócz

miejskiej straży  pożarnzj,
Stan kasy Dzieła za rok 1933/34 skiego. Gdy otwarto drzwi sklepu, również udział ochotnicza slraž po”

wyrażał się w sumie wpływów ze okazało się, że cały lokal wypeł-, żarna, trwałą do godz. 12-ej w dzień.
składek, ofiar, instytutu i wydaw- ido B > dał: - : оь + a8 ' : _ į y był tak zjadliwym dymem, iż Pastwąpłomienipadły czzści sufitu,
nictw — 9782,60 zł., wydatki na wy |alkcja ratunkowa możliwą była je- dachu oraz okna i drzwi. Straty są
chowanków, instytut i biuro —
9613,95 zł., saldo 168,65 zł.

Z braku środków działalność wy”:
dawnicza była bardzo szczupła. W)
jesieni 1933 r. wyprzedawano  bro-|
szurę „Niech żyje Chrystus - Król,
Rekoiekcje radości. Wynin sprze-
daży był wprawdzie ujemny. strata;
wyniosła zł. 248.96. Jednax, gdy się.
zważy sumę wpłaconych przytem o-
fiar na Dzieło, pózyskanie kilku no-
wych członków i szeroką propagan:.
dę idei Dzieła, to wynik z lego wy-|

maju i czerwcu 1934 r. rozpoczęto
druk nowego wydania książki A. i
Magniez, Odpowiedzi zdrc wego ro“,
zumu na zarzuty przeciwko religii,
który jednak przed dn. 1 iipca 1934.
roku nie został ukończony,

Prowadzona przez Dzieio bibljo-
teka Kota Bibljot. „Dobra Książka”
P. M. S. w roku sprawozdawczym
była otwarta w dnie powszednie tyl-
ko od godz. 4 do 5 po poł. i służyła
przeważnie dla wychowanków wła-
snego zakładu. Frekwencja czytelni
ków z miasta była bardzo słaba, cze
go głównym powodem był crak go-
tówki na zakup nowości l:terackich.

Mimo piętrzące się trudności,
Dzieło Powołań wciąż się sozwiia. O
jego potrzebie świadczy coraz więk-
sza liczba garnącej się do niego mło-
dzieży.

Opieka nad młodzieżą jest obo-
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' raz pierwszy od chwil' zawarcia spółki męczyły Józefa Keevie wątpli- |
wości, czy też postąpił rozsądnie, powiedzając znanemu ze słabego inte- |

do zakonu OO. Kamedułów. Z mło-! wiązkiem każdego z nas, starszego
dzieńców przyjętych w ciągu roku| pokolenia, obowiązkiem tem więk-
jeden wstąpił na brata zakonnego|szym, «n czasy są trudnieisze. To też
do Ks. Franciszkanów, drugi wyje-| śmiemy ufać, że Dzieło Metki Bo-
chał do Francji jako brat pomocnik| skie: Powołań, opiekujące się mło”
do seminarjum duch. dla spóźnio- dzieża, pełna dobrej woli, a więc naj
nych powołań w Fontloague blisko, bardzie; sodną pomocy, znajdzie dla
Marsyl'i. „siebie w  społeczeństwi- należyte

Do organizowanego w jesieni zrozumienie i wydatne poparcie w
1933 roku Instytutu Apostolskiego pracy.
przybyło z różnych dzielnic Polski i AŠ.
25 aspirantów do stanu duchownego |

przeważnie w wieku przerośniętym.| IHIJTOOWWIWIWITWAWWNN
Instytut miał narazie charakter inter
natu. Nauki uczni RY się > SILNA FOTA WOJENM
ściowo w  śŚimnazjach, przeważnie .

tab to lsach catwalnych im| 55ODSZE PE
Komisji Edukacji Narodowej. niepodległości.

Zgodnie z uchwała zebrania ogół ПННМИНМЧНИНАНННННИЙИИ ОНОИНННИОНИ

Siedząć na krześle fryzjerskiem, pan Keeble przebiegał * myślą
treść listu i giyzł się tem niepomiernie, podczas gdy John Banks z bły-
szczącemi oczyma robił co tylko chciał z flakonem heljotropu. Nie po 3

iektu siostrzeńcowi Fredziowi tak delikatną misję, jak zdobycie diamen-
towanego naszyjnika żony. Praca ta — mówił sobie z rozpaczą pan Ke-
eble — mogła być probierzem zdolności zjednoczonego syndykatu „Char_
les Peace 1 Bracia Jan.es', a A ją powierzył młodzieńcowi, który w ca-
łem swem życiu raz ty:ko wysazał własne natchnienie i inicjatywę, zdo-
bywając się na fryzurę z rozdziałem na środku głowy, podczas gdy inni
członkowie klubu kawalerów czesali się gładko do góry. Im więcej pan: '
Keeble rozmyślał o szansach Fredzia, tem mizerniej one wyglądały. W |
chwili gdy John Banks zwolnii go z poplamionego fartucha, pan Keeble
był już przesiąknięty pesymizmem, a gdy wyszedł na ulicę, „tak wonny,
że wiatry omdlewały » miłości do niego", ocena wspólnikawypadła tak
dałece ujemnie, że zaczął wątpić, czy kradzież zwykłego dzbanka na
miekko nie przekracza zdolności Fredzia. Pogrąžyt się głęboko w tych
smutnych rozmyślaniach i zanim się ocknął Ewadwa razy musiała wy- |
powiedzieć jejo nazwisko. |

=555 Mass Halliday" m: rzekł tonem prz roszenia. ie Prosz Ę mi ok

baczyć. byłem zamyślony. R 22
: Ewa miała sympatię do pana Keeble'a,jakkolwiek od chwili przy-

jazdu zanuetlia T NID zaledwie parę słów, nie odczuwała więc zaamba- |
rasūwania, które byłoby ją nioże krępowało w omawianiu tak dyskret-

cieli, wskutek czego lekcje religii nizacji cerkwi nie zgłaszano.

Trwała ona 4 godziny.

Ziazd duchownych |
prawosławnyrh.
W ciągu ostatnich trzech dni w,

klasztorze prawosławnym Św. Ducha,
obradował doroczny zjazd dzieka”|

nów prawosławnych archidiecezji
wiieńskiej.
W obradach zjazdu braio udział

18 dziekanów. oraz 7 opiekunów,

Przewodniczył arcybiskup Te-
odozjusz. : |

Na wiceprzewodn.czących powo”
łamo: dziekana. bracławskiego du-
chownego Wasilewskiego 1 cpiekuna
cerkiewnego Znamieńskiej cerkwi w.
Wilnie Romanczuka. ы

W. pierwszym dniu obrad oma-
wiano sprąwę walki z baptystami,
którzy w ostatnich miesiącach gwał-
townie przeszli do ofenzywy. W tym
celu w Warszawie uruchomiono
szkołę dla agitatorów baptystów, po
której skończeniu baptyści udają się.
na teren archidiecji wileńskiej. |

Na zjeździe wskazywano, że
walka z baptystami staje się coraz
trudniejsza, ponieważ odczuwa się
brak wykwalifikowanych duchow-
nych prawosławnych, którzy potra*
fią należycie zwalczać sukciarzy.
Wobec tego zjazd uchwa!:ł zorgani-
zować przy poszczególnych dzieka-
natach kursy dla misjonarzy.

Uchwalono zmniejszyć budżet ar”
chidiecezj: na rok 1935 o Z0 proc.,
ponieważ wszyscy uczestnicy zjazdu
stwierdzili ciężką sytuaci; finanso-
wą ludności.

Uchwalono opodatkować każdą
samodzielną cerkiew po 6 zi. rocznie
i filjalną po 3 zł. na rzecz chóru сег-
kiewnego w klasztorze Św. Ducha
w Wilnie, ponieważ nabożeństwa w
tej cerkwi mają reprezentacyjny
charakter. _ |

Dłuższą dyskusję wywołała spra-,
wa wykładania reliśji w szkołach
powszechnych.  Wiyjaśniło się, iż w
całym) szeregu wiosek brak nauczy*

 
nej sprawy z innym cziowiekiem. B
razu przystąpiła do rzeczy.

„dynie w maskach przeciwgazowych. znaczne.

W POSZUKIWANIU ŚMIERCI.
Wczoraj do policji wileńskiej

wpłynęło zameldowanie o zaginięciu
38 letnieśo AlfonsaŁozow :xiego, za-

> przy ul, W. Pohulanka
г 6 : .
Zameldowanie o zagiuięciu Ło-

zowskiego złożyła p. Rankrasjówna,
zamieszkała z nim razem, która
twierdziła, iż zaginiony zbiegł z do-

| cerkiewnych i kilku duchownych. . | mu w zamiarze pozbawienia eię Žy-
cia Nie jest to bowiem pierwsza
te$o rodzaju ucieczka. Przed dwo-
ma miesiącami zbiegł on również z
domu i w zamiarze samobójczym
rzucił się z mostu. Zwierzymieckiego
do Wilji Wówczas jednak zdołano
60 uratować. . >

Jak wynika z zeznań, ostatnio
cierpiał Łozowski na silny rozstrój
nerwowy. Policja wszczęła poszurki-
wania za zaginionym.

OSKARŻENIE ŻONY I TESC.OWEJ -

O KRADZIEŻ. :
Witold Lemieszewicz, zamieszkały przy

ul. Świetlanej 11, zameldował policji, dż w
czasie jego nieobecności żona jago Stefanja, -

wraz ze Szwagierką Urszulą Wiłkiewicz,

okradły go na 200 zł.

KRADZIEŻE MIESZKANIOWE.
Wczoraj wieczoremnieujawneni nara”

zie sprawcy, przy pomocy wytrychów, prze-
dostali się do mieszkania Jana Crudrkiego

przy uł. W. Pohulanka 11 i skrad!i stamtąd
ubranie na ogólną sumę 450 z”.

Tegoż wieczoru z mieszkani:. Michaliny
Siedleckiej wykradziono wiszący w przed-
pokoju płaszcz, wartości 250 zł.

Mieszkanie Janiny Maciejewskiej przy
ul. Zawalnej 22 okradziono na 185 zł.

Pozatem zanotowano jeszcze parę dro-
bniejszych kradzieży.
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wykłada djakon lub psalmista, nie
posiadający należytych kwaf'fikacyj:
Wobec tego uchwalono zorganizo-
wać specjalne kursy dla osób, wy-.
'kładających religję: |

niosków w sprawie białorute-

ędąc z natury otwartą i szczerą, od-

„— Czy może mi pan poświęcić parę chwil? — spytała. Spojrzaw-
'szy na zegar wieżowy, przekonała się, że ma dosyć czasu do swojego
spotkania. — Chciałabym pomówićz panem o Phyllis.

Ze „dumienia pan Keebie zrobił nagły ruch głową, rozsiewając w

przemówił doń głos sumienia.
; ten sposób naokoło fale heljotropowej woni. Miał takie uczucie, jalkby

— Phyilis! — wyrzekł z trudem, a list zatrzeszczał mu wkieszeni
na piersiach.

— O pańskiej pasierbicy, Phyllis.
—Czy pani ją zna?
— [Io moja najbliższa przyjaciółka z pensji. Przed przyjazdem do

Blandings byłam. u nie; na herbacie.
— Nadzwyczajna rzecz! — rzekł pan Keeble.
Jakiś klient zdążający d> fryzjera, rozdzielił ich i wszedł do za-

kładu. Usunęli się parę kroków na
— Uczyw'ście, o iie pan sądzi,
— Ależ, droga pani... :
— A jednak uwežam to za swoją' sprawę, poniewaž ona jest moją >

bok.
„że mieszam się w nieswoje sprawy...

przyjaciółką — rzekła Ewa stanowczo — Panie Keeble, Phyllis doniosła
mi, że zwróciła się do pana w sprawie tej fanmy. Dlaczego jej pan nie
pomoże ? 8 $

(4 t. al

brala
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_ szkańcami wsi Otwałki, gn. hołubic-

Ni mom i alkohola
Wczoraj nad ranem żołnierze

D. A. K'u, przechodząc przez las
werkowski, spostrzegli stojącą obok
drogi wiejską furmankę. Gdy jeden
z żołnierzy zbliżył się do Iurmanki,
znalazł tam leżącego na dnie wozu
nieznanego mężczyznę bez znaków
życia, z plamami krwi na rękach i
ubraniu. `

Obudziło to przypuszczenie, iż
właściciel furmanki został zamordo-
wany. . Dopiero. wezwańy lekarz
stwierdził, że przypuszczenie to nie
odpowiada rzeczywistości, gdyż le-
żący w łurmance człowiek zdradza
jeszcze słabe oznaki życia. Po dłuż:
szych zabiegach udało się żo dopro”
wadzić do przytomności.

Osobnikiem tym okazał się mie-'
szkaniec zaścianką Podlasie k. Boł-
tupia, Stanisław Ruszczyński, który
wracał w stanie nietrzeźwym 7 mia-
sta do domu. Po drodze, pod wpły-,
wem: alkoholu, ogarnął go sen. Koń,
pozbawiony woźnicy, wszedł dolasu |
i stanął, a tymczasem jego śpiący;
pijany właściciel zaczął zamarzać.|
Od tragicznej śmierci uratowali go,

- żołnierze. ° |

SAMOBÓJSTWO NA TLE NIEPO-'
ROZUMIEŃ RODZINNYCH.
GŁĘBOKIE (Pat). Pomiędzy mie-

kiej, 19-letnim Leonem Olwałko a
jego ojcem Florjanem doszio w okre-

. sie świątecznym do ostrych nieporo-
zumień. Bezpośrednią ich przyczyną
była ze strony ojca stanowcza od-
mowa kupna synowi spodu craz da”
nia zezwolenia na sprzedaż jednego
metra drzewa opałowego W wyni-.
ku tych nieporozumień Leon Otwał-
ko pobiegł do stodoły, gdzie wy-
strzałem z rewolweru pozbawił się

 

 

ELIOS

! cjalna audycja dla Polonii Zagran. 0.25: Mu-

DZIENNIK

Polskie Radjo Wilno
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. poi.
13.05: Z. oper Masseneta (płyty). — 15.30:
Wad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45:
Muzyka lekka. 16.45: Lekcja niemieckiego.
17.00: Recital fortepianowy. 17.25: Aud. z
cyklu „Wędrówki mikrołonu' — „Chce so-
bie zagrać”. 17.50: „Walka i zorodnia wśród
rošlin" — odczyt. 18.00: Konc. rekl. 18.15:
Koncert solistów. 18.45: „Rok po roku, jak
woda z potoku'* — pog. dla dzieci. 19.00:
Słuchowisko: „NowyRok Incognito". 19.25:
Skrzynka ogrodnicza. 19.30: „Gdy na prze-
lomie roku dojrzewają pomarańcze'—felj.
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Muzyka lekka. 20,45: Dzien, wiecz.
20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Kon-
cert popularny. 22.00: Przemówienie Nowo-
roczne Dyr. Dyr. Romana Pikiela i Witolda|
Hulewicza. Skrzynka pocztowa. 22.15: „Cze|
$go najchętniej słuchano w 1934 r.* (płyty). |
23.00: Wiad. meteor. 23.05: d. c. muzyki z:
płyt. 23.55: Aud. Noworoczna: 1) Muzyka,
2) Bicie zegara, 3) Przemówienie Nacz. r.
P. R. dr. Z. Chamca, 4) Muzyka. 0.10: Spe-|

zyka taneczna. 1.00: Wesoła audycja syl-
westrowa. 2.00: Muzyka taneczna (płyty).

 

Wtorek, dnia 1 stycznia .1935 r.

9,00: Czas. Muzyka. Gimnastyka. Muzy-
ka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu.
10.05: Utwory Ignacego Paderewskiego (pły
tyj. 10.30: Nabożeństwo. 11.57: Czas. 12.00:
Heinał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: „Co s:
dzieje w Wilnie?" — pog. 12:15: Koncert -

'poranek z Filharmonji Warsz. 13.00: Hucul--
szczyzna bez deklamacji — odczyt 13.15:
d. c. poranku. 14.00: Koncert życzeń (płyty).
15.00: „Na Nowy Rok“ — felį. 15.15: Muzy-
ka popularna (plvty). 15.25: „Babcioch w
gościnie u Szczepka” —. pog. 15.40: Audycja
dla wszystkich. 1. Muzyka. 2. „1400 lat te-
mu“ — pog. 3. Muzyka. 4. Chwila humor:
* Muzyka. 16.20: Recital skrzypcowy. 16.45:
O tem jak stary zegar witał Nowy Rok” —
słuch. 17.10. Muzyka do tańca. i8.00: Konc.
rekl. 18.15: Muzyka lekka. 18.45: „Nowo-
roczne horoskopy literackie". 19,00: d c.
muzyki lekkiej. 19.20: Feljeton aktualny.
19.30: Ravel-Bolero (płyty). 19.45: Progr.
na środę. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

 wiad. sport. 20.00: „Jedyna noc” -- R. Stol-

rol.
gł Olga Czechowa

®ši -

 

WILENSKI

Z Wiednia donoszą: Szoier fran-
cuski Gall, który w dniu 26 stycznia
1930 r. kierował tajemniczym sza-
rym samochodem, w którym został
uprowadzony rosyjski generał Ku-
tiepow, został jak donoszą z Fun-
cholu na Madarze — aresztowany.

Gall poszukiwany był już od czte
rech lat za współudział w porwaniu
gen. Kutiepowa przez wszystkie
władze europejskie i zamorskie.

Jak obecnie wyszło na jaw, Gall
przybył przed kilku miesiąsami z
Francji wraz. ze swoją kochanką na
Maderę, mając nadzieję, że w tym
zacisznym zakątku nie będą go wła-
dze poszukiwały, Bo:

_ginął.

Echa zamordowonia gen Kutiepowa
Kiedy po aresztowaniu sprowa-

dzono Galla na komisarjat w Fum-
chału, ten wyskoczył przez okno i
począł uciekać.

Patrol policyjny puścił się za mim
w pogoń, aresztując go ponownie.
Jak wiadomo, został gen. Kutiepow
w dniu 26 stycznia 1930 r. w tajem-
niczy sposób z Paryża wprow ry
i to. w jakimś szarym samoc. ie,
którym kierował właśnie szoter Gali.
„Nie jest wykiuczonem, że obecnie |

wyświetli się nareszcie zażedka sen °
sacyjnego porwania gen. Kutiepo-
wa, po którym wszelki ślad już za-

 

Sylwester i karnawał W Soviet
„Według. doniesień z Moskwy, w!

roku.biežącym władze zezwołliły po-
szczególnym organizacjom. robotni-
czym urządzanie uroczystego spotka
nia Nowego Roku i balów sylwe-
strowych. | j

Wi Charkowie sezon ka: nawało-
wy ma być zapoczątkowany wielką
maskaradą sylwestrową, zorganizo-
waną w. zabudowaniach wielkiej;
fabryki traktorów. | _

Specjalna komisja artystyczna
przygotowała kostjumy maskarado-
we oraz maski, w których uczestni-
cy tej zabawy wystąpią na balu.
Pierwszeństwo do wzięcia udziału
w maskaradzie sylwestrowej mają
członkowie t.zw. brygad szturmo”,
wych i.dzielnicowych oragnizacyj
komunistycznych.
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»a (operetka). Dzien. wiecz. d. <. Šai
Jak pracujemy w Polsce. d. c. operetki.
2215: „Michał Kleofas Ogiński —odczyt.
22.30: Muzyka taneczna. 23.00: Wiad. me-
teor. 23.05: Muzyka taneczna (plyty).

Już jutro f Im, który nie potrzebuje reklamy Czcłowv kapitalry film produkeji uropejstiej

„MA SKAR
ADA"

orez kwlat aktorstwa Wiedeńskiego. Wszechświe
towa sława tego flmu świadczy o jego nad”wyeza-

nej doskonałości. — Dziś Anny Ordra w szamp. komedji „CAŁUJ MNIE JESZCZE
Pocz. o 4e-ej.

Sensacyjna propozycja
rządu sowieckiego

dla rosyjskich emigrantów zagramicą.
Z Paryża donoszą: „Journał* ko-

munikuje o sensacyjnej propozycji,
poczynionej jakoby przez rząd Bo-
wiecki wszystkim _ zamieszkującym
zagranicą rosyjskim: emigrantom.

„ Zgodnie z wiadomościami dziza-
nika, rząd sowiecki zaproponował
emigrantom wskazanie micjrca ukry
cia ich mienia na terytorjum Zwtąz-
ku sow. W razie znalezienia scho-
wanych kosztownych rzżczy zobo-
wiązuje się rząd sowiecki do wypik-
cenia ich właścicielom 40 proc. też
wartości, | ` .

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

„, Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tabela, zaproszenia aflfaze,okólniki plakaty, bilety, wizytowe,
ceny konkurencyjne.

 

 

Ostatni dzień

POLSK
Aš ein,

JUŽ w NASTĘPNYM
PROGRAMIE

na'głośnielszy :

I FILMLM „Śluby Ułańskie"
NAJPOTĘŻNIEJSZY ZESPOŁ ARTYSTÓW:

Jaracz, Nakoneczna, K. Junosza-Stępowski, Igo Sym.
artysta

Wł. Walter, Macherska, Zeiwerowicz, Sielański ст

Sala d-brze ogrzana

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLO |-_-
NY. Począte« o godz 2-ej

 

p'an
dobry, mały, sprze-
dam okazyjni za
350 zł. czowa 4
m. i, 224—2

Mieszkania
i pokoje   

нннаеен

 

 

M meni МНОЗС МО2О ex. u.
Najweselsze powitanie Nowego Roku 1935.

Moz-jua komedjowo-rewjowa w 16 obraza:h p t: „10 wszystko”(l Was“

BTA, „NOC SYLWESTROWA”dziś o godz 11.45 wiecz

Biety na Sylwestra: Balkon 54 gr. Parter zł. 1.9 —  hHość miejsc cgraniczona —
przedsprzedaż w kasie „Rewji*. Szczegóły w afiszach.

——а

BALKON 25 gr Od wtorku 25-X* I dn! następne wieiki świąteczny program:

„Z CAŁEGO SERCA"
kzlejdos«op rewjowo komedjowy w '8 o>razach z udział+«m całego zespołu.  Szcze-

góły w zfiszach Początek w dnie świąt. o godz. 4-'ej W dnie powsz. o 5,30.

Forda.

  

Ostatnie 2 dni
Dziś noworoczny program. Dwie wielkie gwiazdy

i sławy Śpiewzcze filmu po raz pierwszy razem Jeanette Macdonaló
w najpiękniejszej komed! muzycznej, jaką kiedykolwiek d

RamoB NoVarro : tąd S dakai ra śnie s D, k у S

«KOT į SKRZYPCE» Wielki film vełen rapięcia. Przepigk' e p'osenki. Miije-
nowa wys'awa. Nad program: Najnowsze dodatki. Sean-

se: 4, 6, 8 I 10 wiecz. W sobotę | niedzielę od godz. 2_CASINO
AAAA NANA

| GA

 

  

    

 

| IM GRZE TAMI r ® е
- ‚ — Кирпо | |

; LANTERJA || | sprzedaz b |
| awg

ŹRÓDŁO POLSKE | siasna, FORTE-, ca karakałowy | |
WILNO, — WILEŃSKA 29. PIANY, nowę i RE. piekarski lub platiór-| w dobrym stanie ! tokarnię, półtora do

| wane: Becker,
„ting, Blūthner,
|Fibiger, Rónisch, Spo-
'magel i inne sprze- „DZ.

! | lisa. Oferty
me, iednokonne, ku- Srebrnego lisa.

sro się Oferty do "Adm. do „Dz. Wil. zpo-

Wil. pod „318”| l:wody”

|daję na dogodnych Z podaniem SŁ wać pod „Ka 0:

warunkach. Niemiec-|

aaakionza|ażżaanzanoaaananana|BUNABONBTNINNNIN

15-lecia istnienia firmy

Polecamy: bieliznę, trykotaże, krawaty,

rękawiczki, STS ' когог ,
Lt B

Udzielamy rabatu od 5% 15%/ę, Z Okazji

do „Dz. WiL*
“

guziki „handlowca
—6 ©  
  

 

 

A AO WIO MAKKKANANNINIM | ka 22 m. 19 (front).

; K ER ZWIERZYNSKI -Wydawca: ALEKSAND Kaki
A, Jee)Kikiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

i : =

S

3-ch metrėw toczenia,
Zgłoszenia z cenami

dla

к e

okazyjnie
dania.
pojedyńcze.
Nr. 4 m, 14,

SPRZEDAJE SIĘ:
płaszcz
długi, 700 zł., kredens

| duży 100 zł. stół o-
| biadowy 10 zł., biur-
ko 40 zł, kanapka
50 zł., wieszadło 10
zł.. łóżko szerokie,
fornierowane ze sprę-
żynowym materacem
100 zi, ‘ашра do e-
lektryczności 5 Zl,
czasopismo _„lłustro-
wana Rosja* za 1928
rok 3 zł, nuty na
skrzypce (solowe, du-
ety, tercety, kwarte-
ty) i różne do śpiewu
za 50 zł, Pismo Świę-
te w niemieckim języ-
ku (Martin Luter), lu-
ksusowe wydanie zł.
25, i drobne rzeczy:
sztylet myśliwski, pa-
pierośnica starożytna,
pasek srebrny dam-

232
 

 
Piłsudskiego 6 m. 8
/(z pod bramy wej-
ście).

do sprze-
Parokonne i „.

karakułowy,| ©

ski, pulpit kieszonko-

 POKÓJ Irontowy z
| niekr. wejsciem, moe

|że być z używałnościę
|kuchni do wynajęcia.-
 Wiikomierska 3 m. ii

a

  
POTRZEBNA solidna.

SŁUŻĄCA

do wszystkiego de

trzech osób. Šwia-

dectwa konieczne. —

Zamkowa 724 m. 5.

“ui

1 ROŽNE. 8

 

,SEKCJA MLODYCE-

Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o łaskawe zgłoszenia
jakiejkolwiek _ pracy”
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
swych człenków.

przyjmuje-

 
-—

| Zgłoszeniawy. flaszka myśliw- a :
ska i inne drobiazgi. |gministracja „Dzien-

nika Wileńskiego”.

282ИН,

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ.


