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Płaszcze zimowe damskie
Palta zimowe męskie

Kapelusze damskie

"Bielizna damska ciepła i ;aegerowska
Koszulki trykotowe damskie

Reformy ” ”

Pończochy wełniane
Rajtuzki i niedźwiadki dziecięce

Pulowery męskie

Koszule sportowe męskie
Wełny okazyjne
Resztki wełniane, jedwabne i bawełn.
Śniegowce damskie i dziecięce
Kalosze

Okazje Poinwentarzowe

Pozatem jeszcze swetry, pulowery i inne okazje po znacznie zniżonych cenach.
 

c. i. D. artykuły codziennej potrzeby
od 25 gr. do 3 Zł. :

Nowootworzony d'leł serwisów porcelanowych
PODZIEMIE.    

katolicyzmu przez
foc Japonji w Sao Paulo w |odbywały naukę u Pań

BRACIA
WILNO — MICKIEWICZA 18.  
 

Prądy katolickie w dypiemacji japońskiej.
MIASTO WATYKAŃSKIE, 3.1! nowego ambasadora

(KAP). Po nawróceniu się na katoli-|Paryżu,
cyzm posła japońskiego w Warsza- |Sato. Uroczystość Chrztu, Bierzmo-
wie, ś. p. Hiruki Kawai, po przyjęciu |wania i pierwszej Komunji św. odby-

córkę konsula |ła się w Brukseli, I Sato

japońskiego w
panien Fusako 1 Mitsuko 

SercaJe-|
razylji, wielkie wrażenie w świecie |zusowego (Damęs du Sacre Coeur].

dyplomatycznym wywołał fakt przy- |Ojciec św. nowonawróconym prze-|
jęcia Chrztu św. przez dwie cór

 

Konferencja
„RZYM. (Pat). Agencja Stefani

ogłaszą następujący komunikat: W
dwóch długich, nacechowanych ser-
decznością rozmowach, które odbyły
się przedwczoraj i wczoraj pomiędzy
premjerem  Mussolinim a sir John
Simonem, rozpatrywane były najdo-
nioślejsze zagadnienia polityki ogól-
nej, specjalnie zaś sprawa redukcji i
ograniczenia zbrojeń oraz sprawa

zreformowania Ligi Narodów. Co
się tyczy pierwszej kwestji, Mussoli-
ni i Simon zgodnie stwierdzili, że jest
absolutnie niezbędne, aby dyskusje
doprowadziły jak najprędzei do ja-
kiejś konkluzji. Należy ptzytem po-
rzucić wszelkie idee i propozycje,
nie zawierające w sobie elementów
szybkiej i praktycznej realizacji,
biorąc natomiast pod uwagę punkty,
które muszą być uważane za doj-
rzałe w międzynarodowej opinii pu-
blicznej i które mogą znaleźć zgodę
państw zainteresowanych. W spra-  

słał specjalne błogosławieństwo. I

sir Simona z Mussolinim.
wie reformy Ligi: Narodów Mussoli-
ni wskazał na kryterja, wžg których
reforma ta winna być realizowana,
aby zapewnić Lidze lepsze funkcjo- opuścił Rzym sir John Simon.

 

Wywiad z sir Simonem.
RZYM (Pat). Sir John Simon u-

dzielił wywiadu dziennikarzom za-
granicznym, którym oświadczył, iż
tematem rozmów rzymskich były|
głównie sprawy rozbrojenia i reor-/
gańizacji Ligi Narodów. Simon pod-,

kreślił, iż sprawa reorganizacii Ligi
stanowi kwestję drugorzędną Na--
tomiast na plan pierwszy wysuwa
się sprawa rozbrojenia, która wyma-!
ga szybkiego rozwiążania. Dlatego

należy unikać wszystkiego, co mo-!
głoby problem ten skomplikowač.'
Simon uważa, że rekonstrukcja Ligi;
Narodów: spowoduje wzniocnienie jej
organizniu. Projekt reformyLigi, za-

 

Z BDEEWOE
PO NAZWISKACH KOLEJ

Jak podają pisma litewskie,
wślad za litewszczeniem nazwisk i
nazw miejscowości ulegną zlitew-
szczeniu również imiona, które o-

NAPAD NIEMCÓW NA

W sobotę 23 ub. m. w Tylży znów
dokonano napadu na znanego działa-
cza i pisarza litewskiego w Prusach
Wschodnich dr. Wildunasa. Do idą-
cego ulicą dr. Wildunasa podbiegł nogą. Dr.

NA LITEWSZCZENIE IMION. |

becnie są używane w brzmieniu za-
równo słowiańskiem, jak litewskiem.
Sprawą litewszczenia imion zajęły!
się kołazainteresowane. |

DR. WILDUNASA. |

„luchter  liłauischer Hund! Was!
'schreibst _Du -so  gemein gegen|
Deutschland!“, poczem uderzył go
pięścią w pierś plecy oraz kopmął

idunas o wypadku po-

codziennie,

ko podsekretarzem stanu ze specjal-

wyrostek i zawołał: „Du litauisches'wiadomił policję.
Schwein! Du litauaische Saul Verf-

USUWAJĄ  NIELITWINÓW, \
S-ka Litwinow  amerykaūskich trudnionym‹ м ‚ $-се pracownikom

wymawia obecnie stanowiska za- nielitwinom.

 Tajemnicza rozgłośnia rosyjska
imienia generała Kutlepowa.

Od szeregu miesięcy radjosłucha- 6 zdemaskowanie tajemnicy jej sie-'
cze wielu krajów, szczególnie dziby w celu ułatwienia "wymiany|
państw, sąsiadujących z ZSRR,ob- listów pomiędzy nią, a innymi czyn-|
serwowali / działanie tajemniczej nikami, zwalczającymi komunizm.
radjostacji, która nadawała komu-j '*Życzeniu temu stało się zadoś
nikaty w języku rosyjskim otreści Na łamach rosyjskiego dziennikae-|
wybitnie przeciwsowieckiej. _ |migracyjnego „Wozrożdienje*  uka-

Każda audycja rozpoczynała się |zał się komunikat „radjostacfi im.
zapowiedzią, iż przemawiać będzie
radjostacja im. generała Kutiepowa,
który był, jak wiadomo, kierowni-
kiem rosyjskich wojskowych órgani-
zacyj na emigracji i zaginął w ta-
jemniczy i dotychczas niewyjaśniony
sposób w styczniu 1930 roku.

 Radjostacja im. Kutiepowa po-
siadała STatkową siłę zasięgu: jej
audycie były słyszane równie dobrze
> Europie, jak na Dalekim Wkcho-
zie,
Przed kilkoma tygodniami dzien-

nik „Charbinskoje Wremia“, wycho-
dzący w Charbinie, ogłosił wezwanie
do radjostacji im. Kutiepowa prosząc

Kutiepowa'”, podpisany przez byłego
belgijskiego konsula w Moskwie p.
Douillet, autora książki antysowiec- |
kiej p. t. „Moskwa bez maski”, który|
jest obecnią prezesem międzynaro- |
dowej unji związków antykomitni- |
stycznych, t. zw. „Cilacu“.

Komunikat wżywa wszystkie o-
soby i organizacje, interesujące się|
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WILENJKI
 

(Fantastyczna pogłoska
króla Karola,
tym fantastycznym pogłoskom, przy- ) A

kami o rzekomem uwięzieniu króla czem kilkakrotnie podkreślił, iż w |miastach Zalegerszoeg i Zalalovce,|
Karola we własnym pałacu wSina- całym kraju panuje spokój. Dodał |w których się znajdują większe gmi-
ja, jakie się w ciągu ostatnich godzin na zakończenie, iż przyjmie ministra |ny żydowskie.

spraw zagranicznych Titulescu w

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K.
RWD

Zajścia antysemickie
na Węgrzech.

| Węgierscy narodowi! socjališci
wywolali antysemickie roziuchy w|

Wi licznych domach |
|żydowskich zostały wybite szyby.|

ning Standard“ odbyla dziš telefo- , ciągu jutrzejszego dnia, natychmiast|Rzucono bomby cuchnące i napasto-
po jego przybyciu do Bukaresztu.

Nowy rząd rumuński.

OD PONIEDZIAŁKU
8. STYCZNIA

e . .

r zaa o UwIiĘZIENnIiUu
.

10% LONDYN. W) związku z pogłos-
20*/0

10%

ZŁ. 3.50 —

„ 350 = pojawiły zagranicą, redakcja „Eve-/
10%

10% niczną rozmowę z królem Karolem.,
ZŁ 3.50 — Król kategorycznie zaprzeczyłi
„ 360 a

109/4 i 20*/e

10%/. 1 20/0

10%

5% BUKARESZT (Pat). Premjer Ta-
tarescu był przyjęty dziś o godzinie
13.30 przez króla Karola w Sinaja,
któremu przedstawił listę członków
rządu. Skład osobowy nowego rzą-
du jest prawie taki sam, jak po-
przedniego, z wyjątkiem Bratianu.

J A B Ł K o w s c Y Sp AKC Ministrem skarbu został Śląvescu,
ы * ||były wiceminister. Stanowisko zaś

wiceministra objął Constantinescu.
Manolescu-Strunga będzie mianowa-

emi uprawnieniami. Titulescu za-
trzymał. tekę ministra spraw zagra-
nicznych, a premjer Tatarescu —
tekę ministra handlu.

Sala do wynajęcia

   

nowanie i uczynić ją bardziej odpo-
wiadającą jej celom.

RZYM (Pat). Dziś o godz. 12.12;

komunikowany przez Mussoliniego|
Simonowi, ma być przedmiotem roz-
ważań rządu angielskiego.

PARYŻ (Pat). Podając treść: wy-|

wiadu Simona, prasa francuska wy-|
raża przekonanie, że jest on dawo-|

dem, iż między Simonem a Mussoli-
nim nie doszło do istotnego uzgo-
dnienia stanowisk, a ich rozmowy

ograniczyły się do lojałnej wymiany

BUKARESZT (Pat). Król Karol

parlamentu do dnia 31 stycznia.

PRAGA. (Pat). Niema już żadnej
nadziei uratowania górników, zasy-
panych w kopalni „Nelson“. Dotych-
czas wydobyto 10 trupów, pod zie-
mią zaś znajduje się do tej pory 129
górników. Ogień wewnątrz szybu
dotychczas nie wygasł W związku
z katastrofą szef administracji okrę-
gu kopalń został zawieszony w czyn-
nościach. Dla zbadania przyczyn ka-
tastrofy powołano specjalną ko-
misję. Z zagranicy nadchodzą licz-
ne telegramy kondolencyjne.

PRAGA (Pat). Wszystkie ił-
ki uratowania zasypanych górników
w kopalni „Nelson III" w Oseku są
w dalszym ciągu bezowocne. Celem
zapobieżenią rozszerzaniu się ognia
zamurówywane są wejścia do szybu.
Dotychczas wydobyto 12 trupów.
W. głębiach kopalni pozostaje jesz-
cze 129 górników.

PRAGA. Mimo heroicznych wy*
sików kolumn ratowniczych, które
przez całą noc i dzień piecowały
nad wydobyciem z płonacego szybu
zamkniętych w nim 130 górników,
nie udało się dotrzeć do nieszczęśli-
wych, których. ios wydaje się być
przesądzony. Kierownik akcji ra-
lunkowej oświadczył, iż z uwagi na
nieustający pożar w  zasypanym
szybie, nie pozostaje nic insiego, jak
zasypać wejścia doń, aby w ten spo-
sób zapobiec rozszerzeniu się ognia poglądów. na szyby sąsiednie. Ogółem w pło-

Przed burzliwą sesją
parlamentu francuskiego.

PARYŻ (Pat). W kołach parla-
mentarnych przypuszczają, że roz-
poczynająca się dhia 9 stycznia
sesja parlamentarna może mieć nie-
oczekiwanie burzliwy przebieg.
Dwie wielkie sprawy znajdą się od-
razu na porządku dziennym, jeszcze
przed rozpoczęciem debaty budże-|

Olbrymie
PARYŽ (Pat) W Bayonne wy-

kryto sensacyjną aferę finansową,
polęgejącą na wypuszczeniu falszy-
mych zbonów Credit Municipal de
Bayonne.

Odgrywający w tej aferze na-
czelną rolę dyr. Stawiski, Rosjanin
z pochodzenia, zbiegł zagranicę.

W:g dotychczasowych wyników
dochodzeń, oszustwa sięgają olbrzy-

towej. Jedną z nich będzie sprawa

drugą zaś — panama finansowa w
Bayonne. W tej ostatniej sprawie
zgłosili już interpelację posłowie

j : A i ` ъ
prawicowi, socjalistyczni i neosocja-
listyczni. W. sobotę jest przewi-
dziane posiedzenie rady ministrów,

oszustwo.
B. dyrektora Tisslera,

głównym współpracownikiem Sta-
wiskiego, sprowadzono wczoraj do

podpisał dzisiaj dekret o odroczeniu|

Echa katastroi

który był|

|wano żydów, z których wielu pobi-|
jto. Napadano również żydów wre-|
|stauracjach i kawiarniach. W  obu|
istudi policja aresztowała 10)

jekscedentów. Dwóch antysemitów;
| zostało natychmiast postawionych |
przed sąd, który ich w trybieprzy” |
śpieszonym skazał po 1 miesiącu,
jaresztu każdego. |

nącej kopalni w chwili wybuchu było
145 górników. Z liczby tej jedynie
4-ch zdołało się wyratować, mimo
odniesienia ciężkich okaleczeń. Pią-
ty górnik, któremu się udało już
zbliżyć do powierzchni, nagle za-
słabł i spadł z powrotem do płoną-
cego szybu. Ponadto wydobyto
zwłoki 12 górników. Zwłoki są
strasznie pokaleczone, gdyż siią wy-.
buchu ofiary zostały roztrzaskane o
boczne ściany szybu.
townicze w ciągu dzisiejszego popo-
łudnia dotarły do 150,metrów wgłąb
płonącego szybu, lecz musiały za-
przestać dalszej pracy z uwagi na
grożące niebezpieczeństwo.

Wyasygnowano na doraźną po-
moc dla rodzin zasypanych górni-
ków 150.000 koron. Minister spraw

Stosunki religijn
„Gieichshaltung* w Niemczech

objęła także — jak wiadomo — i ży-
cie religijne i jest obecnie w toku.
Inaczej jednak, rzecz jasna, prze-
|ргомайана jest w stosunku do ka-
| tolikėw, inaczej — w stosunku do
iprotestantów... Rzecz jest ważna,
|vowodzi bowiem, że hitlerowska
„Gieichshaltung“ nie wdarla się w
dziedzinę ściśle religijną i że kato-
licyzm — przynajmniej na:azie —
ma pewną swobodę w zakresie swej
religijno-spolecznej orgaiizacij, jaką
jest „A, K.“ Przynajmmej na razie.
Bo trudno przesądzać o przyszłości.
|To będzie zależeć w wysokim stop-
[niu (poza wolą Hitlera) od ducha
katolickiego w Niemczech. Że ten

 

 

|katastrofy kolejowej pod Lagny, duch nie słabnie, świadczy m in. po-
tężne wrażenie kazań adwentowych
kard. Faulhabera, który druzgocą-
cej, a równocześnie rzeczowej kry-
tyce poddał jedną z popularnych ten-
dencyj w hitleryźmie, mianowicie
dążność do zerwania ze Starym Te-
'stamentem, jako księgą świętą rze-
komo tylko żydów. — Z ostatnich
"wydarzeń zanotować należy nomi-
nację biskupa z Hildesheimu, dr. Mi-
kołaja Baresa, na biskupa Berlina.

| Następca biskupa Schreibera jest
Credit Municipal de Bayonne w teologiem, który przez dłuższy czas
celu otwarcia jego osobistych był wychowawcą kleru, jako rektor

schowków bankowych. Wykryto w|Seminarjum duchownego i profesor
nich biżuterję miljonowej wartości.|Nowego Testamentu w Trewirze; w

Oczekujący przed bankiemtłum|': 1928 został biskupem w Hil-
przybrał groźną postawę wobec desheim. Daleki życiupolitycznemu,
oszusta. Dzięki interwencji policji pracował wyłącznie na polu ściśle miej sumy 600 miljonów franków.

Włochy za uzbrojeniem Niemiec.
PARYŻ (Pat). Zdaniem „Excel

‚ 1$510ги”, tezy włoskie przedstawiają kontynuowanie zbrojeń nie:nieckich
się następująco: {

1) 'Powinno  się zadośćuczynić
j & żądaniu niemieckiemu w sprawie wpływem obawy okrążenia przez

równości praw. 2) Równość praw nie:
może być osiągnięta przez rozbroje-|
nie. Należy raczej dążyć do jej osią-
śnięcia przez zgodę na ograniczone

nie doszło do poważniejszych zajść.|kościelnem.
Protestantyzm niemiecki prze-

chodzi ciężkie przesilenie *wewnę-
trzne w tej chwili. Nie wytrzymał
próby, jaką dla chrześcijańskich wy-
znań była rewolucja Hitlera. I rozła-
mał się od wewnątrz... Warto przy-
toczyć tu ważniejsze wydarzenia z
tego procesu.
Protestantyzm niemiecki był wła-
iwie od dość dawna przygotowany

|na poddanie się hitleryzmowi. Rolę
tę spełniał m. in. jen. Ludendorff,

uzbrojenie Rzeszy, niż pozwolić na

bez możności kontroli i sankcyj.
3) Niemcy zbroją się jedynie pod

kraje silniej uzbrojone, 4) Nowy re- sc
śime niemiecki potrzebuje si! zbroj-
nych do walki z komunizmem.

Zamach hitlerowców na konsula
° .
jugosłowi

WIEDEŃ (Pat). Wczoraj wieczo-
rem w Klagenfurcie dokonano zama-,
chu bombowego na gmach konsulatu
$eneralnego Jugosławii. Bomba

” .
anskiego.
było. Zamach miał prawdopodob-
nie tło polityczne.

W. Klagenfurcie
że narodowi socjaliści usiłowali

działaniem  radjostacji im. Kutiepo- przebiła dach i wyrządziła spisto- przez dokonanie tego zamachu zre-
wa, do skomunikowania się z grupą szenia, zarówno w gmachu konsu- | habilitować się w opinii publicznej z
„Cilac“. Podane są również dni i go- |latu, jak i w domiach okolicznych. powodu
dziny audycyj tajemniczej radjosta-|
cji, której miejsca jednak nie ujaw-
niono.

 

W. gmachu konsulatu zńaidowało 'się |
troje dzieci konsula gerieralnego |
Mirosiwicza, który doznał wstrząsu.
nerwowego. Ofiar w ludziach nie

zarzutów, iż prowadzili
konszachty: z irredentystami jugo-
słowiańskimi Władze  austrjackie
wyraziły konsulowi ubolewanie z
powody zamachu.

przypuszczają, |

wraz ze swoją żoną Matyldą. Skraj-
ny antysemityzm, któremu to mał-
żeństwo hołdowało, pchnął je ku po-
gańskiej religji starych Germanów.
Wydawany przez nie miesięcznik

| „Am heiligen Quell deutscher Kraft"
o charakterze skrajnie nacjonali-
stycznym zwalczał przez szereg lat
,po wojnie wszystko to, co się pań-
|stwu Ludendorifom wydawało wro-
|giem rasie germańskiej, a więc —
|żydostwo i katolicyzm, i wszystkie
|„produkty” tych dwóch wyznań, jak
jPismo św., Chrystus i tt d Walka
| Ludendortia budziła zagranicą zdu-
mienie i odrazę; w Niemczech jednak

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
O. Nr. 80187.

Niekuo, 5

aliliu
w artretyzmie
chorobach wątroby,
żołądka i nerek
SKUTECZNE SĄ JEDYNIE
NATURALNE PRODUKTY NAKIE

WICHY:
ETAT

    
      

  
  
   

 

 

y 0 kopalni „Aelson“
Niema nadziei na uratowania 129 górników.

wewnętrznych zarządził  natych-
miastowe zwolnienie z urzędu dy-
rektora państwowego urzędu górni-
czego w Moście, z powodu zaniedba-
nia w służbie, gdyż dyrektor urzędu,
po otrzymaniu wiadomości o kata-
strofie, nie przybył na miejsce wy-
padku osobiście, lecz wydelegował
„swego zastępcę. Między zasypanymi
górnikami, prócz 63 Czechów, znaj-
duje się 68 Niemców i 1 Polak, mię-

Oddziały ra- |dzy sztygarami, w ogólnej liczbie 12
|— 6-ciu jest narodowości niemiec-
kiej i 6-ciu czechosłowackiej, 114
górników i 8-miu sztygarów posiada
rodziny, 83 z nich posiada dzieci.
Tylko 23 jest bezdzietnych. Wśród
miejscowej ludności katastrofa wy-
wołała niezwykle  przyguębiające
wrażenie.

°

e w Niemczech.
twychowywala nowy typ „religji",
jak się to teraz pokazuje. Nie po-
ciągnęta wprawdzie mas do kultu
Wotana, propagowanego przez Lur
dendorilow, doskonale je jednak
przygotowała do przyjęcia hitle-
ryzmu, jako nowej „reiormacji“.

Jako wyraz hitlerowskiego
„chrześcijaństwa” powstał związek
„Niemieckich Chrześcijan”, na któ-
rego czele stanął dr. Hossenfelder,
„biskup” (oczywiście bez żadnych
święceń) 'Brandenburgji. Hasłem
związku byłą; „Kościół dla niemiec-
kiege narodu, a ideologją rasizm i
skrajny nacjonalizm. Związek żądał
ustanowienią „biskupa Rzeszy”, któ-
ryby kierował zjednoczonemi w jed-
no wyznanie sektami protestanckie-
mi. Rozpisano wybory. Wybrany zo-
stał pastor Bodelschwingh, nie ma-
jący nic wspólnego z hitleryzmem.
Oczywiście zmuszono go do ustąpie-
nia. Drugie z kolei wybory skończy-
ły się wyborem pastora wojskowego,
dr. Millera, zaułanego i przyjaciela
Hitlera. Mailler nie ma podobno za
sobą mas, ale ma poparcie rządu.

Nie na tem jednak kończy się
chaos w protestackim obozie. Się-
ga on głęboko w dziedzinę wiary...
Odbyło się niedawno w berlińskim
„Sportpalast'* masowe zebranie
skrajnie nacjonalistycznych prote-
stantów. Referat wygłosił di. Krause,
profesor. W duchu Ludendorffa za-
atakował on już nie tylko Stary Te-
stament, ale i Nowy, w szeczególno-
ści św. Pawła Apostoła, za to, że u-
czy, iż wobec Boga niema „ani żyda,
ani Greczyna”. W kołach wierzą-
cych protestantów powstał. hałas.
Miiller, chcąc uniknąć zgorszenia,
widział się zmuszonym zdezawuo-
wać Krausego.

W, parze z tem rozłamywaniem
się protestantyzmu od wewnątrz
postępuje zanik jego wptywów, jako
wyznania. Charakterystycznym obja-
wem z tej dziedziny jest rozwiązAnie
kulturalno-oświatowego „Zw. mło-
dzieży ewangelickiej" przez „bisku-
pa Rzeszy” i wcielenie tej młodzie-
ży do organizacji hitlerowskiej bez-
pośrednio. Rozwiązanie nastąpiło
na rozkaz rządu, a Miiller doniósł o
swem zarządzeniu Hitlerowi telegra-
ficznie...

Innem jest stanowisko katoli-
cyzmu. Toczą się między rządem i
Episkopatem katolickim rokowania
o wykonanie tych postanowień kon-
kordatu, które katolickim organi-
zacjom (także katolickiej młodzieży”
śwarantują swobodę w ramach „Ak-
cji Katolickiej”,
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„Gospodarka planowa“
a „plan gospodarczy”.

Jest to także jedno z nowych ha-

seł powojennych, które coraz czę-

ściej rozbrzmiewają na szpaltach

prasy, na konferencjaca ekonomi-

stów, ostatnio nawet w poważnych,

fachowych publikacjach.

Dziwić się temu nie należy. Kry-
zys światowy pogłębia się z dniem

każdym, więc trzeba przedcewszyst-

kiem znaleźć „kozła ofi«rnego"”, na

którego możnaby zwalić wszystkie

winy. Otóż większość ekonomistów

zgodziła się bodaj na to. że kozłem

takim jest tak zw. „liberalizm gospo-
darczy”. Coprawda możnaby tu za-

znaczyć, że liberalizm panował

wszechwładnie przed wojną, a prze-

cie o żadnym kryzysie wówczas nie

słyszano, przeciwnie, dobrobyt pa-
nował powszechny, z czegoby wyni-

kało, że ten wyklęty „liberalizm”

nie był znowu tak szkodliwy, jak to

dziś powszechnie się twierdzi. No,
ale oczywiście, czasy i warunki

były odmienne, ludzkość naprzód

kroczy — czy ku lepszemu jutru? —

to pytanie... w każdym bądź razie
trudno temu przeciwstawić się i ra-

czej razem kroczyć wypada,

Ale zą mało jest potępić ten lub
ów system, rzekomo przežyty —

trzeba na jego miejsce siworzyć coś
innego, bo życie gospodarcze pustki
nie znosi. W: tym celu właśnie wy-

sunięto hasło „gospodarki planowej'.
Rzeczą charakterystyczną jest, że

system ten usilnie popierają dwa tak

krańcowo przeciwne i wrogie sobie

ustroje: komunistyczny i faszystow-

ski. Jest to jeden jeszcze przykład

wewnętrznego pokrewieństwa tych

„wrogich braci”, faszyzmu i komu-

nizmu, czemu się znowu zbytnio

dziwić nie należy, bowiem jak Le-
nin, tak Mussolini wyszli przecie
z szeregów socjalistycznych i, mimo

znacznych odchyleń, w zasadzie, by-

najmniej nie wyrzekli się doktryny

marxowskiej. Co się zaś tyczy Hi-

tlera, to ten pogromca marxistów

z własnej inicjatywy nazwał stron-

rictwo swe narodowo-socjalistycz-

nem, określając w ten sposób aż na-

zbyt wyraźnie jego ideały socjalne

1 gospodarcze.

Znamiennem jednak jest, że spra-

wą „gospodarki planowej zajęły się

ostatnio bardzo poważnie, bardzo

gruntownie państwa, które ani z fa-

szyzmem, ani z komunizmem nic

wspólnego nie mają, przeciwnie, do-

tychczas uważane są za twierdze

dawnego ustroju parlamentarnego.

A więc w pierwszym rzędzie Anglja,
ten klasyczny kraj liberalizmu go-

spodarczego. Dalej wymienić należy

Amerykę, gdzie eksperymect „g0-

czego w danym kompleksie państw

(Min. Benesz ma tu na myśli przede-

wszystkiem oczywiście Małą Enten-

tę, ewentualnie kompleks państw

naddunajskich).

Bardzo trafnie ujmuje kwestię b.

minister skarbu, znakomity ekono-

mista proi. Englisz, który odróżnia

gospodarkę planową* od

„planu gospodarczego. W

gruncie jak jedno tak i drugie okre-

ślenie są to niejako etykiety, trzeba
więc bliżej określić, co pod niemi

rozumieć należy. „Gospodarka pla-

nowa”, w pojęciu dziś utartem dąży

do zjednoczenia wszystkich nici go-

spodarczych w jednem, kierowni-

czem ręku — w ręku rządu. Stąd

oczywiście już tylko krok jeden do

etatyzacji, czyli upaństwowienia

przemysłu, a w konsekwencji i rol-

nictwa, co w gruncie niczem nie

różni się od komuniz mu. Ozna-

cza to odrzucenie wszelkiej inicja-
tywy prywatnej, podporządkowanie

życia gospodarczego bezdusznej ma-

szynie biurokratycznej — z jakim

skutkiem? O tem najlepiej swiadczą

stosunki panujące w Rosji.
Co innego „plan gospodarczy”, w

zrozumieniu prof. Englisza. Jest to

niejako połączenie dawnego „libera-
nych.
Fzmu' z wymogami czasów obec-

System ten pozostawia w gospo-

darce wewnętrznej najzupełniejszą

swobodę inicjatywie prywatnej od-

dejąc w ręce rządu, ewent. jakiegoś

specjalnego ciała, reprezentację ze-

wnętrzną, a więc ustanawianie ceł

zdobywarie rynków zagranicznych,

zawieranie umów handlowych, spra-

wy kredytowe, transportowe i t. p
Jak widać, nie są to rzeczy cał-

kiem nowe, jednakże przeciwsta-

wienie tego systemu modnym dziś

a tak niebiezpiecznym prądom sta-

tystycznym jest słuszne i pożądane.

W myśl powyższego żądają dziś

koła gospodareze czechosłowackie

połączenia w jeden wielki kompieks

gospodarczy Czechosłowacji, Polski,

Węgier, Austrji, Rumunji igJugosła-

wji. Jeden z wybitniejszych przed-

stawicieli przemysłu zapewnia: „Mie-

libyśmy pełne ręce pracy, gdyby

mężom stanu udało się dojść do

takiego porozumienia”.

Te seme sfery najbardziej sta-

nowczo odrzucają wszelkie próby

„upaństwowienia i zmonopolizowa-

«ia życia gospodarczego", do czego

wyraźnie zdążają państwa faszy-

stowskie pod hasłem „gospodarki

planowej".

Usprawiedliwienie „korytka”.
Wystąpił z nim na łamach „Gaze-

ty Polskiel“ któżby inny, jak „aka-
demik“ Juljusz Kaden-Bandrowski,
siedzący coś na 8 czy 9 posadach
wszelkiego rodzaju.

Pisze on z wielkiem entuzjaz-
mem o obowiązkach państwa wobec
obywatela.

„Ależ do miljona piorunów — na tem,

między wieloma innemi, polega żywotność

państwa, že wszyscy jego członkowie,

wszyscy bez wyjątku, znajdują się na sta*

nowisku kontrahentów, że ani jeden wyłą-

czyć się nie może z takiej więzi, ba że ta
więź nawet po śmierci istnieje. Generał

dostaje wynagrodzenie materjalne do naj-

wyższego odznaczenia, za męstwo przywią-

zane jest takie wynagrodzenie, za śmierć

ojca na polu chwały pobierają nieletnie
dzieci miesięczne wynagrodzenie, sędzia i

profesor i biskup są wynagrodzeni. Opłaca-

ni. Armja, dla której zbraknie jedzenia i

pieniędzy, wcześniej czy później przestanie

być armją i stanie się bandą. Sąd złożony

z najlepszych sędziów, wobec których pań-

stwo zapomni o obowiązkach kontrahenta

— zdemoralizuje się.“

Że państwo musi opłacać należy-
cie swych funkcjonarjuszów, o to
nikt z p. Kadenem sprzeczać się nie
będzie, ale „inflacji posadowej” dla
„swoich” nawet „miljony piorunów”
usprawiedliwić nie zdołają.

„Korupcja w życiu publicznem*,
Pod powyższym tytułem zamiesz-

cza obszerny artykuł na tematy eli-
tarno-posadowe katowicka  „Po-
lonia“,

Występuje ona w obronie rzą-
dów demokratycznych i nie negując
ich wad dowodzi,
demokratycznego są niczem w po-
równaniu z grzechami dyktatur.

„Wszelkiego rodzaju szarlatani, awan-

turnicy i rycerze przemysłu otaczają dykta-

torów i w bezwstydny sposób eksploatują

państwo, biorąc wysokie wynagrodzenia,

skupiając w swych rękach po kilka dobrze

płatnych urzędów i szafując wielkiemi fun-

duszami dyspozycyjnemi, z których nikomu

nie zdają rachunku. A bywa przeważnie

tak, że wielcy dygnitarze bogacą się często”

kroć kosztem małych pracowników — рай-

stwowych, którzy mają głodowe zarobki i

nieraz wskutek nędzy

Małych wtedy się wiesza, a wielkich się

honoruje. Gdy zabraknie dobrze płatnych

posad w państwie, dyktatorzy lub ich wale-

ci podporządkowują sobie prywatne życie

gospodarcze i przy pomocy nadużywania

władzy państwowej wszystkie lepiej płatne

posady zabierają dla siebie, lub dla swoich

kreatur. O zdolności fachowe się nie pytają,

wystarczy protekcja możnych "

Dzieją się wprawdzie i pod rzą-

dami demokratycznemi nadużycia,
ale, zdaniem „Połonii”, tam, gdzie
rządzą dyktatury,

„panują stosunki najwięcej zbliżone do

warunków, jakie istniały podczas rządów

absolutnych vw _ przeszłości. Korupcja.

sprzedajność, protekcja, nepotyzm, szpie-

gowanie,  donosicielstwo,  wyzyskiwanie

państwa i obywateli cechują zarówno rzą-

dy abcolutne, jak dyktatorskie
Szkodliwe są przerosty wpływów par- 
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spodarki planowej” przeprowadzany

jest na olbrzymią, iście amerykańską

skalę. |

Ostatnio problem ten roztrząsany;

jest bardzo szczegółowo przez przed-

stawicieli Małej Ententy, na perjo-

dycznych konferencjach. W dys-!

kusji nad tem zagadnieniem zabie- |

rają głos nietylko ekonomiści, ale,

i politycy, bowiem w ostatnich cza-;

sach polityka ściśle związana jest

z życiem gospodarczem. Gios zabie-;

vają obok przedstawicieli różnych

gałęzi życia gospodarczegu obok

przedstawicieli rolnictwa i przemy-

słu, również mężowie stanu. Tak

zrównoważony i umiarkowany poli-

zyk, jakim jest min. Benecz, jestzda-

nia, że każde państwo potrzebuje

planu gospodarczego jak soli. W

obecnym czasie  międzyiiarodowa

polityka gospodarcza odbiega od

resztek liberalizmu gospodarczego

wewnątrz jak i w stosunkach mię-

dzynarodowych i że wymaga trwa-

łego, ujednoliconego życia gospodar-

Ze stolicy. -
M/arszawa, w styczniu. ;

Już Bogu dzięki, ma się ku koń-,

cowi okresu świąteczneśc. Tak

przedziwnie lubimy świętować, tak

niesłychanie lubimy mieć — wolne.

Zdaje się nam, jakgdyby dzień świą-

teczny, dzień bez pracy, był czemś

lepszym od innych. Miesiąc, posia-

dający zaledwie cztery niedziele

jako dni wypoczynku, jest uważany

za... kiepski. : '

Trzy względnie cztery dnie wol-

fe podczas świąt Bożego Narodze-

nia wskutek osobliwego zbiegu oko--

liczności, dwa dni w Nowy Rok,

wreszcie teraz dwa dni w Trzech

Króli — to wszystko na przestrzeni

ledwo dwu tygodni — stanowczo

koo '
oprawdy zapominamy, &

tracimy czasu na šwiątkowanie.
Яе my

2е-!

Przyjaźń sanacyjno-żydowska.
Ks. Zdzisław Lubomirski na czele Komitetu Palestyńskiego.

Prasa żydowska donosi o organi-

zowaniu przez koła sanacyjne Komi-

tetu Palestyńskiego.

Prace organizacyjne już wyszły

z fazy przygotowawczej i zapewne

wkrótce zostanie ustalony skład

personalny komitetu,

Jak zapewnia „Nasz Przegląd”,

w skład Komitetu wejdą nawybitniej

si przedstawiciele polskiego świata

„politycznego i naukowego oraz ary-

| stokracji.
Organizacją Komitetu zajmie

jsię książę Ździsław Lubomirski b.

|członek Rady Regencyjnej, który

jwraz z prezydentem światowej Or-

|ganizacji Sjonistycznej p. Nahumem
|Sokołowem ułoży listę osób, które
|mają być zaproszone do współudzia-
lłu w Komitecie.

Proces 0 zniesławienie działacza narodowego
W roku ubiegłym wielkiej wrza-

wy narobiło fałszywe oskarżenie

dwóch redaktorów narodowych z

Pomorza, Ciesielskiego i Gwizdal-

skiego, o udział w bandzie przemyt-

niczej Sala i bezpodstawne areszto-

"wanie ich.
| | Wobec całkowitej rehabilitacji,
obaj, niesłusznie posądzeni, wnieśli

szereg spraw o oszczerstwo  prze-
'ciwko prasie sanacyjnej.

Posła Durę pobili wyborcy,
Z Opatowa donoszą, iż poseł Jan

Duro który w ostatnich dniach prze-

szedł ze Stronnictwa Ludowego do

obozu sanacji, został podczas prze-

jazdu do gminy Rosochy pobity w

sposób bardzo dotkliwy przez swych!

by to traciła tylko jednostka: to jej

wolno, ale traci to społeczeństwo!

Traci bogactwo narodowe. Tracimy

wszyscy po kolei.
A tak ciągle utyskujemy na kry-

zys, na przesilenie, na brak  istot-

nych podstw niezbędnych: do egzy-

steneji, a nie do wegetacji.

Kryzys nauczył już nes oszczęd-

ności i ograniczył szeroką rękę w

życiu codziennem. Już zaczynamy

rachować się z groszem. Przekonać

się o tem najłatwiej było podczas

nocy Sylwestrowej. Osobliwa to

noc, noc szaleństwa lekkomyślnego.

Lubimy wszyscy przynajmniejna tę

noc zatracać się w zapomnieniu 1

puścić wodze fantazji.

Jakżeż bardzo się wszystko skur-

czyło! Coś mogą o tempowiedzieć

szoferzy i nawet dorożkarze, którzy

zaczynają mieć tegoczesną publicz-

ność w pogardzie. :

— Сороті to za dziedzic, kiedy

wyborców. U zagrody posła Di
postawiono posterunek policyjny,

który go chroni przed ewentualnymi

"dalszymi atakami ze strony niezado-

"wolonych wyborców.

nawet w Sylwestra nie dorzuci zło-

tówki?! Hi, dawniej to rublóweczki

trzeba było zbierać po chodniku!...
Teraz magistrat był zadowolony,

bo obywatel r. 1934-go, który chciał

się zabawić, jechał do knaipy czy

na redutę... tramwajem... i

Sporo ludzi uciekło ze stolic

podczas świąt. Pono 180.000 osó

miało z Warszawy. wyjechać. Czy

tak było istotnie, nie wiadomo. Ale
to wiadomo, że dawno takiego ba-

łaganu na dworcach warszawskich

nie było i dawno tak mizernie ludzi-
ska nie jechali pociągami, któremi
się wszyscy szczycimy zagianicą —

jak teraz. Przypomniały się czasy
najgorszej okupacji, czasy wojenne.

Potracono głowy, a teraz ogłasza się

komunikaty, że się wszystkich po-

ciągnie do odpowiedzialności.
Stereotypowe reduty Szlwestrowe,

urządzane corocznie w salach Te-

atru Wielkiego przez Tow. literatów 

że wady ustroju.

idą na manowce.

tyjników, nadużycia dzieją się i pod rząda- |

'|szawską,

zprasy |
mi demokratycznemi, ale korupcja panoszy
się przedewszystkiem pod dyktaturami i z

czasem przybiera takie rozm:'ry, że gniew

ludu łamie dyktaturę. Ale wszyscy dykta-,

torzy deklamują o czystych rękach, o ko-|

rupcji partyjnictwa i nazywają siebie BĘ

wiaczami. Tak bywało w przeszłości, tak!
jest i dzisiaj. Przykładów bez liku dostar-

czają nam na to Niemcy i Włochy *

Kryzys moralny.
„Kurjer Warszawski“ zorganizo-

wał bardzo ciekawą ankietę nowo-
roczną o przyczynach kryzysu.

Ankieta ta wzbudziła ogromne
zainteresowanie nietylko dlatego,
że zabrały w niej głos największe
powagi życia politycznego i nauko-
wego, jak Roman Dmowski, Rybar-
ski, Chrzanowski i wielu innych, ale
przedewszystkiem z powodu wysu-
nięcia na pierwszy plan przez więk-
szość uczestników nie zagadnień
ekonomiczno-politycznych, lecz spra-
wę kryzysu moralnego.

Zwraca uwagę na
„ABC“, ktėre pisze.

„Co więcej! Niektórzy + politykėw i

moralistów, odpowiadając na zadane im
pytanie, stwierdzili wręcz, iż główną przy-

czyną obecnego kryzysu widzą w zachwia-

niu się podstaw etycznych w życiu współ-

czesnego człowieka.
I rzecz dziwna! Gdy jeszcze przed kil-

ku laty wszyscy uczeni ekonomiści i poli-

tycy objaśniali istotę kryzysu przyczynami

czysto gospodarczemi i politycznemi, dziś
nietylko kaznodzieje i morališci, ele także
profesorowie nauk ekonomiczny:h i naj-

realniejsi politycy zbliżają się coraz  bar-

dziej do djagnozy, dostrzegającej główne

źródło zła w przesileniu moralnem. a raczej
wyrażając się ściślej, w braku miary

etycznej”.

W tem miejscu autor artykułu
przedstawia anarchję moralną okre-
su, który nazywa hiperkąpitalistycz-
nym.

„W słowniku ludzi hyperkapitalistycz-
nego okresu pojęcia dobra i zła zastąpione

zostały pojęciami uwielbionej siły i niegod-

nej nawet współczucia słabości Wsparty

na filozoficznych podstawach relatywizmu,

determinizmu i pragmatyzmu okres ten

ogłosił detronizację bezwzględnegc dobra i

zła”,

W rezultacie doprowadzić to mu-
siało do zatracenia wszelkiej wogóle
miary etycznej.

JuŚkoro miarą był stopień użyteczności,

różny dla tysięcy czy miłjonów egoizmów,!

musiało dojść do stanu anarchji, ochrzczo-

nej mianem kryzysu. Uczeni fachowcy i

specjaliści, którzy anarchję ię chcieli usu- |

nąć środkami czysto gospodarczymi, podob-,
ni byli do wioślarzy usuwających wodę z

dziurawej łodzi. |
Dziś przychodzi ocknienie. Ludzie za-

czynają rozumieć, że dla usunięcia zła, trze- !

ba przedewszyskiem wiedzieč, co jest zle,

trzeba posiąść miarę etyczną. To zrozu-

mienie stać się może największą zdobyczą

narodów w smutnym okresie powszechne-

go kryzysu."

Zmianypersonalne
w kancelarji cywilnej,
W najbliższych dniach ustępuje

szef kancelarji cywilnej ;. Prezy-|

denta Rz. P., dr. Bronisław Cheł-
czyński. Sprawa jego następcy nie

jest podobno jeszcze zdecydowana.
. Dr. Chełczyński przed objęciem

stanowiska na Zamku był zastępcą
szefa biura prawnego przzydjum Ra-

dy Ministrów. Obecnie obejmie zno-

wu jakiś urząd, ewentualnie otrzy-
mać ma katedrę na Uniwersytecie
Warszawskim.

Podział Mpelacji w Lublinie.
Sprawa zniesienia Sądu Apela

cyjnego w Lublinie, omawiana już!

ten moment 

 

przed kilku laty, jest podobno te-|

raz aktualna. W ministerstwie 5рга-›

wiedliwości, w związku ze zniesie:

niem Apelacji w Toruniu oraż kilku

Sądów okręgowych, znowu ja po-

ruszono. edł'g projektu, Okręg

apelacji Rae. wy ; podzie-

lony pomiędzy trzy apelacje: war:

wa wieżską | krakowską Do

apelacji warszawskiej zostałyby przy-

łączone Sądy Okręgowe lubelski i

radomski, do apelacji wileńskiej są-

dy łucki i rówieński, do krakow-
skiej zaś kielecki : !

Mabini (43  — 
i dziennikarzy, mają już opinję usta-

loną. Dawniej na nich kipiało „žy-

ciem i pianą szampańską. Kipiało

'też miłością, Bo wstęp na reduty.

był udostępniony najszerszym war”,

stwom, trzeba było tyliko kupićbi-.

let — schodziło się tedy towarzy”,

stwo różnorakie, ale jednohte w —

wesołości. Najwięcej zainteresowa-|

nia budziły kobiety. Zjawiały się

przeważnie w dominach i maskach.

Czyż trzeba pisać o tem szerzej? ,

Ileż rodziło się flirtów na miejscu,

ileż zjawiało się intryg? A natural-|

nie: ileż maseczka pociągnęła szam-

panów i koniaczków?.. )

Jakoś to wszystko drisiaj — Ja-|

kiegoby tu użyć czasownika dosad-

nego a nieobraźliwego? — zwulga-

ryzowało się... Kobiety przychodzą

licznie, i piękne i czarujące i pocią-

gające — lecz niekonspirujące się w

maseczki, a więcmimochodem tra-

-cące nieco dreszczyku i tajemniczo-,

| we, łącznej długości 345 kilometrów,

pociągnął do odpowiedzialności kar-

Odwrót ed ukrainizmu na Ukrainie.
Według doniesień z Moskwy,

władze sowieckie na Ukrainie uczy-
niły obecnie odwrót od ukiainizmu.
W: zagłębiu donieckiem dziennik ko-
munistyczny „Gwiazda”, ukazujący
się dotychczas w języku ukraiń-
skim, wychodzi obecnie po rosyjsku.
To samo ma być wkrótce z innymi

dziennikami na Ukrainie. „Gwiaz-
da' drukuje szereg depesz od wyż-
szych władz podkreślających ko-
nieczność zwalczania nacjonalizmu
ukraińskiego, jako nawiększego o-
becnie niebezpieczeństwa, grożącego
ustrojowi sowieckiemu,

 

Nasze budownictwo kolejckć
Jest pewnikiem ekonomicznym,

że każdą zaczętą budowę należy
szybko wykończyć. Zabezpieczenie
przed zniszczeniem budowli niedo-
kończonej jest kosztowne. a ponadto
opóźnia się tę chwilę, w której kapi-
tał —' włożony w przedsiębiorstwo
zacznie przynosić dochód. Odnosi się
to przedewszystkiem do budowy do-
mów, ale także do budowy linij ko-
lejowych.

Magistralę węglową ;Katowice—
Gdynia) zaczęto budować jeszcze
przed majem 1926 roku, ukończono
dopiero w r. 1932. Ale ta budowa
była przynajmniej celowa i nowa li-
nja podobno już się opłaca. Nie moż-
na tego powiedzieć o innych linjach,
zaczętych a niewykończonych. Ta-
kie linje są w północno-zachodniej
części województwa warszawskiego.
Już stosunkowo dość dawno wybu
dowano linję kolejową Nasielsk —
Sirpe, która bynajmniej nie należa-
ła do robót najpilniejszych. Teraz
buduje się aż kilka odcinków kolejo-
wych, wychodzących z Sierpca. Mia-
nowicie powiat Brodnica na Pomo-
rzu stara się wybudować odcinek
Sierpc — Brodnica, a ministerstwo
komunikacji odcinek Sierpc—Płock.
Ponieważ Radziwie, leżące naprze-
ciw Płocka, na lewym brzegu Wisły,
mą już połączenie kolejowe z Kut-
nem, przeto za kilka lat mało znany
Sierpc (któremu zresztą życzymy
jak najlepszego rozwoju) może się
stać węzłem kolejowym, w którym
przecinać się będą linje Kutno —
Płock — Brodnica i Nasielsk — To-
ruń, Ale narazie żadna z tych linij
nie jest wykończona.

W! południowej części Polski pod-
jęto budowę linji Kraków -— Mie-
chów. Pomimo dużych trudności te-
renowych linja ta, zaczęta w r. 1931,
mogła być ukończona w r. 1933.

To się nie stało, zato słyszymy o
budowie małego odcinka Szczako-
wa — Bukowno, który się przyda,
ale na którego ukończenie też trze-
ba będzie jeszcze długo czekać.

Obecnie prasa warszawska poda-
je, że ministerstwo komunikacji za-
mierza budować 4 nowe linje kolejo-

kosztem 110 mil. złotych. Mianowi-
cie mają powstać linje kolejowe:
POS —Wołkowysk, Wojnica—
Łuck, Rozwadów — Szczebrzeszyn
i Ostrołęka — Konopki.

Najmniej celową i potrzebną
wydaje się pierwsza a najdłuższa
(132 klm.) z tych planowanych linij.
Drohiczyn leży na Polesiu. Nowa
linja szłaby przez bagniste i lesiste
obszary województw białostockiego
i poleskiego, Niema tam ani wielkie-
go przemysłu ani handlu. Kiedyż ta
linja zaczęłaby się opłacać? Zapew-
ne, trzebą coś robić dla podniesienia
gospodarczego tych ziem, ale znacz-
nie lepiej byłoby podjąć na wielką
skalę np. akcję odwadniania Polesia.

Odcinek Rozwadów Szcze-
brzeszyn ma, jak się zdaje, stanowić
w przyszłości część wielkiej linji łą-
czącej Wołyń z zagłębiem węglo-
wem. Według dawniejszych planów
linja ta miałaby iść przez Oleśnicę
w woj. kieleckiem) i Nisko nad Sa-
nem. Linja ta będzie mieć niewątpli-
wie duże znaczenie, ale kto wie, czy
nie lepiejby najpierw budować pierw
szy odcinek, od zagłębia węglowego
na wschód, a więc zachodni, a nie

środkowy i wschodni.
Konieczną natomiast, a nawet

pilną wydaje się budowa 90 kilome-
trowej linji Ostrołęka — Konopki.
Stacja Konopki leży na linji Warsza-
ма — Modlin — Mława —  Dział-
dów, a miasto Ostrołęka ma połą-
czenie kolejowe z Łapami pod Bia-
łymstokiem. W ten sposob Białystok
zostanie połączony z Pomorzem, z
pominięciem Warszawy. Nowe -po-
łączenie, mniejwięcej o sto kilome-
trów krótsze, ułatwi wywóz drzewa
z puszcz białowieskiej, augustow-
skiej i grodzieńskiej do Gdyni.
Transport drzewa przez .Ostrołękę,
Mławę, Działdów i Grudiądz będzie
znacznie tańszy niż dotychczas przez
Wiarszawę i Toruń, A wreszcie zna-
czenie tej linji polega także na tem,
że przebiega ona przez ważny z pun-
ktu widzenia militarnego pas nad-
graniczny, okalający Prusy Wschod-
nie.

Pominięto w nowych planach
projektowane dawniej przedłużenie
linji kolejowej Tarnów — Szczucin
na północ, ku Ostrowcowi. Linja ta
miała przybliżyć Warszawę do Kry-
nicy oraz Nowosądeczyzny i związać
okręg przemysłowy radomsko-ostro-
wiecki z Małopolską. Zdaje się, że
budowa tej linji jest pilniejszą niż
odcinek Wołkowysk — Drohiczyn.

Przedewszystkiem jednak nale-
żałoby, jak już na wstępie zaznaczy-
liśmy, wykończyć linje rozpoczęte.

Dolsze ograniczenie ko
T-wo Miejskich i Międzymiasto-

wych Komunikacyj Autobusowych w
Wilnie komunikuje:

Od dn. 8. I. r. b. począwszy, na
linjach Nr. 1, 2 i 3, z przystanków:
Dworzec kolejowy, 'Niedźwiedzia,
Koszary, Cerkiew, Tramwajowa,
ostatnie autobusy będą odjeżdżały
o godz, 22.

Na 4-ej linji w dnie powszednie
autobusy będą kursowały w/g na-
stępującego rozkładu jazdy: z placu
Orzeszkowej — 6.45, 7.35, 15.50,

munikacji autobusowej
16.20, 20.20; w dnie świąteczne:
z pl. Orzeszkowej — 10, 16 i 20.10;
z Jerozolimki — 10.25, 16.25 i 20.35.

Na linji 6-ej (Cerkiew—Dobra Ra-
da (autobusy będą kursowały w dnie
powszednie z przystanku Cerkiew
od 7 do 9-ej i od 14—17-ej, co 20
minut; w dnie świąteczne — od 10
do 13 i od 17—21, co 20 minut.

Na linji 7-ej (Ratusz—Wilcza Ła-
pa) autobusy w dnie powszechnie
będą kursowały bez zmiany, w dnie
świąteczne zaś od 10—-22, co 30

minut. ' 19.45; z Jerozolimki — 7.10, 8,00,

Elektremonter m
Prokurator Sądu Okręgowego

 

nej mieszkańca Wilna Chazanowicza
(Straszuna 6) pod zarzutem plano-
wanego uszkodzenia ciała elektro-
monterowi Federowiczowi, który
przyszedł do mieszkania Chazano-
wicza celem wyłączenia prądu z

iejski w ońrósji
powodu nieuiszczania opłat za ele-
ktryczność, ‹

Chazanowicz rzucił się na ele-
ktromontera i pchnął go na przewo-
dniki o silnem napięciu. Dzięki tyl-
ko szczęśliwemu zbiegowi okolicz-
ności Fedorowicz nie ponios!
śmierci. ' r

Fałszerz chory umysłowo,
Zatrzymany przed paru dniami|wrócił do Polski. W Polsce oskar-

Jan Rusak, którego posądzono o fał-
szerstwo książeczki P. K. O., został
zwolniony, gdyż okazało się, iż jest
on niespełna rozumu.

Rusak w roku 1920 służył w
armji polskiej, z której zdezertero-
wał do Sowietów, skąd w roku 1925

 
ści Szampan się nie leje, chyba
gdzieś rzadko. Dość rzadkie jest
nawet porządne wino, a najczęściej
jakieś najtańsze Graves, lub czarna
kawa z koniakiem... krajowym. A
samowystarczalnošė w tej dziedzi-
nie nie bardzo łechce podniebienia
smakoszów i znawców...

Gdyby można wnosić po Syl-
westrze, trzeba by powiedzieć, że
kryzys w pełni. Ale pełny obraz o-
każe się dopiero z czasem. Iopiero
za miesiąc. Nowy Rok zrobił bo-
wiem niespodziankę.  Zaszło to po
raz pierwszy od czasów odcyskania
państwowości. W Nowy Rok posie-
dzenie rady ministrów! Któż się te-
$o mógł był spodziewać?

Już w Nowy Rok urzędnicy pań-
stwowi otrzymali „przeszeregowa-
nie“. Terez dostali je koiejarze i
pocztowcy. A wszystko stało się w
tempie tak błyskawicznem, że zain-
teresowani byli zaskoczeni. Dość  

żono go o zdradę stanu, lecz szybko
stwierdzono, iż jest on umysłowo
chory, nie odpowiadający za swe
czyny.
Obecnie Rusaka

szpitala.
skierowują do

++ Woyke. wk
I, ta! Н

powiedzieć, że przedstawiciele orga-
nizacji zawodowych nic o planach
nie wiedzieli. Nawet po uchwale ra-
dy ministrów kolejarskie organizacje
nic nie znały szczegółów zmiany u-
posażeń. Tylko to wszyscy czuli, że
zmiana uposażeń okazała się nie
tylko niespodzianką, ale i odbije się
na gros pracowników finansowo.
Teraz wszyscy się gubią w docieka-
niach, ile to po raz pierwszy w tym
roku otrzymają. Bo  styczniową
pensję pobrali jeszcze w starym ro-
ku. A teraz?...

Ale wszyscy równocześnie zdają
sobie dobrze sprawę, że zmiana ta
będzie w naszem życiu gospodar-
czem bardzo poważnem  wydarze-
niem, tak jak Pożyczka Narodowa.

H. W.

id)

+

 



 

"KRONIKA.
Wstrzymanie robót ratowniczych

w Katedrze Wileńskiej.
* W tych dniach wstrzymane zo-

stały w Bazylice Wiileńskiej roboty
ratownicze,

Powodem wstrzymania jest brak
ocipowiednich funduszów na konty-

|

| sięgające

nuowanie dalsze tych robót,
Powstały przytem  zaciużenia,

sumy przeszło 26 tys.
złotych.

|

 

„JAKA DZIs BĘDZIE POGODA?
Najpierw pochmurno i miejsca-

ml opady. Potem stopniowe pole-
pszenie stanu pogody. Slabnący
mróz aż do odwilży, począwszy od
zachoda kraju. Naogół słabe wiatry
z kierunków południowych.

! DYŻURY APTEK.
« Dziś w

apłeki:
Sukc. Augustewskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 51), Frumkina — ul. Nie-
mieeka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkewskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$0.— ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIAS
_— Redukcje personalne w

„Temmaku".  Zopowiadane przez
nas redukcje personalne w ”Tom-
maku* zostały z dniem wczoraj
szym przeprowadzone. Na (skutek
porozumienia się Dyrekcji z przed-
stawicielami pracowników, zamie-
rzone początkowo na szerszą skalę
redukcje zostaly uskutecznione w
mniejszym zakresie.jZ dniem wczo
rajszym straciło pracę 24 pracow-
ników, z czego 20 z pośród obsługi
autobusów (10 kierowców i 10 kon-
duktorów), 3 robotników garažo-
wych i jeden kontroler.

Jeżeli chodzi o pracowników
umysłowych, to tu redukcje prze-
prowadzone zostaną dopiero z dniem
31 marca t j. po upływie terminu
przewidzianego ustawowo wymó-
wienia

Przy tej sposobności trzeba za:
znaczyć, że redukcje te podyktowa-
ne zostały koniecznością poczynie-
nia jaknajdalej idących oszczędneści.
Jak wynika bowiem z ostatnio spo-
rządzonego bilansu ostatni rok 1933
Przyniósł „Tomakowi* deficyt w wy-
sokości 402,000 złotych, co w połą-
czeniu z deficytem roku 1932 sta-
„a okrągłą sumę miljona  zło-

ch.
— Zaćmienie księżyca. W dniu

30 b. m,
na terenie Wilna obserwowane bę
dzie zaćmienie księżyca w końco-
wej swej fazie.
. SPRAWY MIEJSKIE.
— Trudności przy układaniu

budżetu miejskiego. Ostatnie wy-
siłki magistratu skoncentrowane są
niemal całkowicie na zbilansowanie
budżetu. Niezwykła płynność prze-
żywanych czasów, która nie pozwa-
la na przewidzenie nawst w przy-

nocy dyżurują następujące

bliżenia sumy wpływów raz po raz
udaremnia czynione wysiłki. Nawet
najdalej przewidziana pod tym
względem oszczędność w konse-
kweneji okazuje się jednak zbyt
optymistyczną. Ten stan rzeczy po-
woduje, że nawet sporządzenie bu-
dżetu miesięcznego zarządowi mia-
sta nastręcza przeszkody, jak do-
tychczas bardzo trudne do poko-
nania.
— Miejsca zweżenia śniegu.

Magistrat m. Wilna ustalił już miej-
sca, gdzie dozwolony jest wywóz
śniegu i gruzu. U wylotu ulicy Pod-
górnej śnieg będą zsypywać samo-
chody miejskie, dla zsypywania
śniegu czystego ustalono wylot ulic:
Giedyminowskiej i Flisowej, zaś dla
zwożenia śniegu zanieczyszczonego
po ulic: Mahometańskiej
ok,

RAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych. W

mem Świątecznym, od 24 grn-
nia do 30 grudnia ub. roku, we-

dług danych, uzyskanych przez wła-
sacitarne, zanotowano w woje-

ZOFJA KOWALEWSKA.

Dzieje powstania lidzhieśo.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

ROZDZIAŁ IL
Potomstwo Teodorostwa Narbuttów,
„koju. Wpływ bieżących wypadków.

Atmosiera domowa.
Narbuttowie mieli liczną rodzinę,

: Stanisława, oraz trzy córki: Joannę, późniejszą
późniejszą Stryjeńską i Teodorę, która, poślu-BYFJĄ Monczuńskiego,w lat kilka owdowiała.

synów Teodora zasłynął na całą Litwę Ludwik, którego pamięci

Franciszka, Bolesława
Kuncewiczową, Amelję,

te karty poświęcamy.
Imię jego chiuba okryte, jako wodza powstańców w 1863, rozbrzmie-

wało szeroko we wszystkich zaborach kraju i zapisało się zaszczytnie
walki za ojczyznę, jako człowieka idei i znakomi-

w dziejach ówczesnej
tego partyzanta.

£ braci Ludwika udział

patrjotką była siostrą Ludwi
ręka Ludwika.
siebie,

Wirącając do szczegółów,
rach, musimy dłużej się nad niemi zastanowić,
od kolebki na urobienie duszy Ludwika i
i dążności,

( Ludwik Narbutt przyszedł ną świat w Szawlach. Datą jego urodzin
w Naczy był 31 sierpień 1832 r. Tradycją jednak

rodzinna mówi, iż borater nasz urodził się w 1831 r. w chwilinajwiększejkrajowej. Matka Ludwika,
łonie, przechodziła całą gamę uczuć, od

hodzącego przez Szawry oddziału Giełguda — do bolesnychpóźniej
przypuszczalnie musiały oddziałać na dziecko.Z mlekiem matki ssał potem gorycz narodowych bólów. Z jej piersi czer-

która później stała się przewodnią ideą jego życia,W. niemowięctwie kołysały go smętne piosenki patrjotyczne cichu nucone

wedle ksiąś metrycznych

zawieruchy

przec|
zawodów. Wstrząśnienia te

pał miłość do kraju,

wództwie wileńskiem 185 wypadków
odry (w tem jeden śmierteiny), 7

 

DZIENNIK

dawane bony żebrakom i biednym,
które im zastąpią pieniądze.

Również na tem zebraniu będzie
szczegółowo omawiana sprawa kur-
su dla pomocnic parafjalnych, który
się odbędzie dopiero. w przyszłym
miesiącu. Zadaniem wspomnianego
korsu będzie wyszkolenie kadr pra-
cownic dla Zarządów Parafjalnych
Akcji Katolickiej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Jasełka Ludowe. Dziś, w sobotę i

w niedzielę, staraniem Sekcji Teatralnej
Chrześcijańskiego Uniwersytetu "Robotni-
czego odegrane zostaną „Jasełka Ludowe”
P. t. „Lulajže Jezuniu“ — Kazimierza Pe-
taszewskiego, na które Chrześcijański Uni-
wersytet Robotniczy zaprasza szerokie war-

Ą.|feratu przed upływem miesiąca od

między godz. 5 a 7 wiecz. 5

wypadków duru plamistego, 26 pło-
nicy, 7 błonicy, 10 krztuśca, 2 za
każenia połogowego (1 śmiertelny),
8 gruźlicy otwartej (w tem 6 zakoń-
czonych zgonem), 14 wypadków ja-
glicy, 5 ospy wietrznaj i 4 arvbv.

SPRAWY WOJSKOWE.|
— Zasifki dia rodzin rezerwi-|

stów. Referat wojskowy Zarządu
miasta wyplaca zasiłki redzinom re-
zerwistów, powołanych na ćwicze-
nia w r. z. o ile zgłoszą się do re-

stwy pracujące. Powyższe widowisko od-
będzie się w sali teatralnej Ch. U. R. — ul.
Metropolitalna Nr. 1. Początek widowiska
o godz. 6 wiecz. у
— święty Mikołaj w Centrali Chrześci-

jańskich Związków Zawodowych. Dziś, w
sobotę o godz. 3 min. 30 popoł. staraniem
Centrali Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych, ul. Metropolitalna Nr. 1, odbędzie
się „Choinka”* dla najbiedniejszych dzieci
robotników zrzeszonych w Chrześcijańskich
Związkach Zawodowych. programie
zbiorowe zabawy dzieci przy choince, na
scenie śpiew i wierszyki, zaś na zakończe-
nie przyjedzie Św. Mikołaj z podarunkami
dla grzecznych dzieci. Wstęp tylko dla
dzieci, mających bilety wydane przez
Centralę Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych.

daty zwolnienia z ćwiczeń.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE,|
— Przegląd 500 dorežek. Wia-

dze administracyjne zakończyły
przygotowania do przeglądu doro=
żek konnych, który, jak wiadome, |
odbędzie w dniach od 8 do 17 bież.
mies. Miejscem przeglądu będzie
rynek Kalwaryjski.

ZABAWY.
— Wspólna Choinka dla dzieci Skar-

rą się dzieci Skarbowców w sali S. П. $.

ne święto Drzewka Bożego. W uroczysto-
ści uczestniczą dzieci zgłoszone na listę, |po>” rende przeglądanych Ara PRE ają m upominki.Е » abawę dziecięcą .umili występ nowoza-Ostatnie dni przeglądu będą wiązanego chóru i zespołu, muzycznego
$. U. S., Św. Mikołaj rozda podatki, dzieci
z przedszkola p. C. Nowickiej odegrają
sztukę „Król Mróz”.

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś te-

atr czynny dwukrotnie: O godz, 4 popoł.

przeznaczone na przyjmowanie no-
wych dorożek.

Przy okazji uależy zaznaczyć, iż
obecnie na terenie naszego miasta
kursuje ponad 500 dorożek. Liczba
ta w porównaniu z ilością w latach
ubiegłych pokaźnie się zmniejszyła. y 4 iPOCZTA I TELEGRAF. | agaLelis tyoce, saaycł Konia— Linja kablowa telefoniczna |g,,y; nowa angielska komedja w 3-chWlino Warszawa. Władze poczto-| aktach „Kobieta i szmaragd”.wo telegraficzne projektują na wio- Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś zsnę przystąpić de budowy nowej powodu dnia świątecznego odbędzie się
linji telefonicznej na szlaku Wilno- oo WA mię. SekWarszawa. Nowa linja telefoniczna 64ananasas Adwie” >ma być kablowa podziemna. Wieczorem o godz. 8.15 Rewja Świą-— Chwilowe przerwanie sieci zna Ceny Ks Zniżki ważne.
telełonicznej. Silna wichura, która| DOG. BIE <obój 9 cenach zniżonychprzeszła wczoreiszej nocy przerwała „Gospoda pod Białym Koniem* w premje-kilka przewodów telefonicznych na|rowej obsadzie, wieczorem zaś o godz. 8.15
linji Miewiarowlcze-Łukno i Sucho- |” dalszym ciągu Rewja Świąteczna w wy-dowszczyzna-Zaniewicze.

Linję naprawiono w ciągu dnia

konaniu całego zespołu.

b. m.

- SPRAWY PRASOWE.

* z Poe Rewja Świąteczna
a arnizonu die lego,

e B el "E dla dzieci w mia.
W, Dziś o godz. 12.30 ujrzymy przepiękną

bajkę świąteczną „Dziadzio i Babcia Ba-A ay asi Zkala wi wykonania BORÓW, dram, aras
* arządzeniem wladz ad-|zespolu dzieci, a: a, uromaicona efek-oh kosłukkiwioj zo- aka tańcami układu Sawiny-Dolskiej,

Kiynicy":"Konfiskata" jarzadzenee kio lay niee od2 gaoce”powodu wydrukowania kilku wiado-
mości niezgodnych z prawdą,

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyr. gjmnazjum human.-

koeduk. dla dorosłych Im. ks. P.
Skargi podaje do wiadomości, iż!
zapisy па ll-gie półrocze r. szk.
193334 przyjmować będzie kance-
larja od dn. 8 stycznia w nowym
jokalu ((ul. Dąbrowskiego Nt£ 5 —
siedziba gimn. F. Wellera).

Egzaminy wstępne rozpoczną się
dn. 16 b. m.

Nauka — w godzinach od 16,30
do 2l-ej.

Z ŻYCIA. STOWARZYSZEŃ. *
— Zebranie Rady Tow. „Ca-|“

ritas“. W dniu 9 stycznia roku ble-
żącego © godz. 7 wiecz. przy ul.
Metropolitalnaj 1 odbędzie się ze-
branie członków Rady Archidiecez-
jalnego Związku Towarzystw Dobro-
czynnošci „Caritas“.

Zebranie to zwolane zostalo w
celu omówienia szeregu spraw,
związanych z pogłębieniem akcji
charytatywnej na terenie Wilna w
okresie zimowym. W szczególności
chodzi tu o definitywne ustalenie
wytycznych organizacji kuchni dla
inteligencji niezamożnej i rozstrzy-

 

dzisiejszego obowiązywać będą nowe zniżki
wydane na II-gi kwartał sezonu teatralnego.
Zgłoszenia składać należy w administracji
teatru codziennie od g. 10—2 popół.
— Widowisko baletowe Sawiny-

Dolskiej. W! sobotę, 13 stycznia, w
teatrze „Lutnia'* odbędzie się wido-
wisko baletowe Sawiny-Dolskiej. W
programie balet „Dziadek do orze-
chów” muz. Czajkowskiego. W dru-
giej części ludowe i klasyczne tańce.
Udział przyjmują uczenice' studjum
baletowego. Początek o godz. 4 pop.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.

seansu o godz. 2) „Gorzka Herbata”,

 

£ PODŁUŻNYM

„Dzie
(RAMA

) wWYKROJOWI
TOWANE i TRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ NOŻYKI

/QBIESTARZAŁEGO TYPU Z TRZEMA OTWORAMI 
w powstaniu brali też Bolesław i Franciszek.Ostatni walczył w Królestwie, w szeregach Langiewicza. Gorącą i czynną
a — Teodora Mończuńska, prawa niejako

Służyła ona sprawie narodowej z zupełnem zaparciem się

charakteryzujących życie domowe w Szaw-

gnięcia kwestji, jak mają być wy

3)

wania i gawędy o zniesieniu Unii,

Urodzenie sę Ludwika, Lataniepo-
Dziatwa w Szawrach. Geratowski. chcieli, o biciu ich nahajkami,

ы kościołów unickich na cerkwie...pięciu synów: Ludwika, Aleksandra,

ski — Murawjew.

były większe prześladowania,

Niewoląc jednak urzędników,
umiał historyk Litwy obronić się

byli obieraini,
dzono język rosyjski i
ralizacja urzędników.

one to bowiem wpłynęły
późniejszych jego myśli

ry i męki...
nosząca go podówczas w swem
upojeń radości i nadziei na widok złożona z Ludwika, Bolesława,

Dzieci miały wielkiego przyjacie. 

|instrukcję, którą kierować

WILEŃSKI

Zamykanie sklepów
za handel w godzinach niedo-

` zwolonych.

Jak już donosiliśmy, kary za han-
del mają być ogromnie zaostrzone.
Władze administracyjne zamierza-

ją zastosować w najbliższej przy-
szłości t. zw. postępowanie przymu-
sowe. Będzie ono polegało na tem,
że kilkakrotnie karani za to wykro-
czenie otrzymywać będą zagrożenie,
że o ile jeszcze raz wykroczenie to
się powtórzy, sklepy ich będą opie-
czętowane na pewien okies.

Dowiadujemy się, iż władze wy-
dały już w tej sprawie odpowiednią

się bę-
dą starostwa i policja. Kupiec, który
kilkakrotnie karany był w drodze
administracyjnej za przekroczenie
godzin handlu, otrzyma zagrożenie,
które uprzedzi go, iż sklep jego bę-
dzie opieczętowany, o ile sporzą-
dzony będzie jeszcze 1 protokół, Tuż 

przy ul. Mickiewicza 28-a m. 4 na tradycyj- |

dwa przedstawie-

— Zniżki do Teatru „Lutnia” Od dniai

przed — затет opieczętowaniem
otrzyma drugie zagroženie od wla-
jdzy egzekucyjnej.

Na mocy ustawy o postępowaniu
przymusowem w administracji,
przedsiębiorstwo każde może być
zapieczętowane na okres do 10-u
,dni w celu przymuszenia właściciela
przedsiębiorstwa
„przepisów.

bowców. Dnia 7 bm. o godz. 4 popoł. zbio- '

do wykonywania

 

Ofiary.
Otrzymane od Dyrekcji Banku Spółek

,Zarobkowych, z okazji poświęcenia nowego
lokalu, zł. 100.— do mego uznania, prze-
'znaczam na Konferencje Św. Wincentego
(a Paulo: XXI — zł, 50.—, V — zł. 50,—,

Ks, Piotr Żarnowski.

KRONIKA POLICYJNA.
— Nieudane włamanie do kina „Casi-

no“. Wozorajszej nocy dokonano nieuda-
nego włamania do kina „Casino”, —№е-
ujawnieni narazie sprawcy przy pomocy
wytrychów przedostali się do kancelarji
wspomnianego kina, sądząc widocznie, że
w biurku kierownika znajdą więsszą sumę
pieniędzy. Złodzieje wyłamali szuflady
biurka, splądrowali całą jego zawartość i
nic nie znalazłszy, zbiegli.

Powiadomiona 0 wypadku
wszczęła dochodzenie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 6 stycznia.

9.00: Czas. Muzyka. 10.00. Nabożeń-
stwo. Muzyka religijna (płyty). 11.57: Czas.
Kom. meteor. 12.15: Poranek muzyczny z
Filharm. Warsz. 14.00: „Las zimą“ — felj.
14.15: Koncert. 15.00: „Gazeta głośna i ży-
wa na wsi”. 15.20: Recital fortep. 16.00:
Słuchowisko dla dzieci. 16.30: Choinka dla
biednych dzieci. 16.45: Kwadr. liter. 17.00:
„Rok 1933 w zwierciadle techniki”. 17.15:
Muzyka ' organowa. 17.40: Polskie pieśni.
18.00: Słuchowisko. 19.15: Codz. odc. pow.
19.25: „W jeziornej toni” — odczyt. 19,40:
Skrzynka techniczna. 20.00: Muzyka lekka.
Dzien. wieczorny, Sport z Rozgłośni. 21.20:
Koncert Chopinowski. 22.00:  „Polskość
Wilna” — odczyt w jęz. franc. . 23.00: Kom.

policja

 

  

meteor. Muzyka tan.
Z ZA KOTAR STUDJO.

‚ W jeziornej toni.
Wileńszczyzna jest krainą tysiąca je-

zior, które nadają swoisty urok i charakter
pejżażowi naszych ziem. ładysław
Adolph w pogadance dzisiejszej (sobota)
o „godz. 19,25 zaprowadzi radjosłuchaczy
do najciekawszych jezior i opowie o tem,
co kryją one w swoich tajemniczych głę-
biach.

Postęp techniki.
Znany popularyzator wiedzy ścisłej, dr.

Feliks Burdecki, w pogadance, która o
godz. 17 transmitowana będzie z Warsza-
wy, zaznajomi audytorjum radjowe z naj-
ważniejszemi zdobyczami techniki w ubie- 

k PACZKĘ (55ZTUK)Zi. 023 — ŽADAČ wszęozia

Powiat Lidzki należał podówczas do guberni grodzieńskiej,
1831 r. rządzii znany potem ze swego okrucieństwa,

głym 1933 roku.

 

NAJNOWSZA ZDOBYCZ POLSKi
PIERWSZY KRAJOWY NOŻYK

WYKROJEM

  
NOŽYKI TE 54 LEBIEJ)

W dzieciństwie słyszał wokoło szeptane nazwiska ludzi, jak Konarski,
Rhóer, Wołowicz i irni, łączono je z takiemi wyrazami, jak więzienie,
rozstrzelanie, szubienica, zesłanie na Sybir...

Były to pierwsze niemal wyrazy, które mocno utkwiły w głowie
dziecka, chociaż ich doniosłości na razie nie rozumiał. Słyszał też ubole-

o smutnej dzałalności Siemaszki i t. p.
Piastunka opowiadała mu o tem wszystkiem przerażające historje o strasz-
nem prześladowaniu tych wszystkich, co na „prawoslawje“ przejść nie

wywożeniu na Sybir i zabieraniu przemocą

którą po
jako satrapa wileń-

Zaprawiał się on tu do następnych czynów... stąd i w powiecie lidzkim
niż gdzieindziej,

Niejednokrotnie dzwonki kibitki rozbrzmiewały i w Szawrach, stąd
porywano ojca Ludwika — Teodora i wieziono go do Wilna, gdzie musiałsię tłómaczyć z racji swych artykułóww Kurjerze, za udział swój dawniej-szy w Towarzystwie Szubrawców i za inne,

wedle starego przysłowia, papką i solą
od zarzutów i wracał szczęśliwie do do-

mu, gdzie go z nieopisaną radością witałą rodzina...
Rok 1840-ty nowym w Litwę uderzył ciosem. Ukazem z dn. 9 wrze-

śnia skasowano jej dawne prawa cywilne, jej Statut Litewski...
Dotąd sądy cywilne były jawne. Spraw bronili adwokaci,

dekrety i akty sądowe pisały się po polsku... Terazwprowa-
procedurę tajną. Z nią weszło przekupstwo i demo-

tym podobne zbrodnie.

urzędnicy

Smutek:riarszych przygnębiał serce dziecka. Nie rozumiejąc dobrzejego znaczenia, odczuwał jednak krzywdę... chciał R umysł jegopracował stale, a na jego dziecięcem czole palec Bos i wyrył piętno ofia-

[W świecie dziecięcym najbardziej się zespoliła czwórka rodzeństwa,
Franciszka i siostry Teodory. Przewodziłjej Ludwik, nad wiek swój rozwinięt 2

a w niejakim Geratowskim, który odr. 1831 bawił w Szawrach w roli rezydenta, Skąd się wziął, kim był, jaksię istotnie nazywał... nie wiedział nikt...
jego śmierci i z nim rozem w grobie zamknęła...

Tajemnica przechowała się do

« Ogólnie

(gromadzenia się w organizmie

0 czem powinni wiedzieć wszyscy
cierpiący na reumatyzm!

jest wiadomem, że reumatyzm, po- powodzeniem
dagra i pokrewne cierpienia są następstwem 'podagrze i pokrewnym cierpieniom. Jeślikwasu mo- tyle udręczonych, stosując Togal odzyskałoczowego. Tworzą się z niego ostre, jak swe zdrowie, to przecież każdy z zaufaniemigiełki drobne kryształy, które sadowiąc się |winien się weń zaopatrzyć. Togal zapobie-w mięśniach lub stawach wywołują często- |ga gromadzeniu się kwasu moczowego i wkroć, już przy najmniejszem poruszeniu się, rodku zwalcza niedomagania. Togal przyno-straszliwe bóle. W interesie więc cierpią- si ulgę w chronicznych nawet wypadkach.cego jest, by niezwłocznie zastosować taki Również w śrypie, przeziębieniu, bólachśrodek, który usuwa z organizmu kwas mo-.n rwowych i głowy działają tabletki Togalczowy. Dlatego cierpiący winien usłuchać szybko i pewnie. Śpróbujcie i przekonajcierady uzdrowionych: „Przyjmujcie Togal!". się sami o skutecznem działaniu tabletekWe wszystkich krajach całego świata, sto-|Togal. Do nabycia we wszystkich aptekach.suje się ten środek od przeszło lat 15-tu z| 1043
UETUI TTT NIK TORZE IS

przeciwko  reumatyzmowi,

śjeniczny
Plan właściwej zaprawy na nartach

przytem narazie będzie
zawodników szykujących się do bie-
gu otwartego na 18 km, 
 
mytniczą,

ZOO ISAS ISI
Geratowski uczył trochę dziatwę,

Jak trenować na nartach.
Już spadły pierwsze płatki śnie-

gu. Niepokalana biel dokoła legła —
pootulata nagie wzgórza i rozległe
pola. Zima! Każdy narciarz, smaru-
jąc do pierwszego wyjazdu deski, nie
może uporać się z jedne.n pytaniem,
które go w irytacji i niepokoju po-
grąža: „jak trenować ? Mam
więc na myśli narciarza zawodnika.|
Otóż jako trener P. Z. N,, spełnia-

jąc miły obowiązek, postaram się
podać plan zaprawy narciarskiej dla
zawodników. Parę tych wiadomo-
ści czerpię z najnowszej polskiej in-
strukcji, ułożonej przez kierowników
polskich zespołów olimpijskich i
czołowych polskich narciarzy, na
podstawie długoletnich spotkań i
własnego doświadczenia,

Pozatem nadmieniam, że mając
na względzie nietylko zrzeszonych
„klubowcėw“ ale i „wolnych“ (t. zn,
i początkujących zawodników) sta-
ram się raczej dostosować do tej 0-
koliczności, że trenuję się „same-
mu“, w odróżnieniu od treningu gru-
powego, zespołowego, którego zor-
ganizowanie może zawierać w swym
planie szczególne punkty. у

Kwestja nadania zdrowego  kie-
runku naszemu narciarstwu jest
szczególnie aktualna, zwłaszcza je-
śli się widzi każdego roku coraz licz-
niejsze kadry, wprost żywiołowo
nastrojonych zwolennikow „królew-
skiego sportu”,

pierwszym rzędzie poruszam
kwestję zawodników, których los
dotychczas był narażony na wiele|
niemiłych konsekwencyj z powodu
szczupłych, a faktycznie zupełnego
braku, wiadomości o racjonalnym
treningu.

Każdy narciarz, zanim rozpocznie
trening, musi pamiętać, że podsta-
wą wyników narciarskich jest hy-

tryb życia i gimnastyka.

podaję w streszczeniu tygodniowem,
to plan dla

1 tydzień:
Gimnastyka na nartach čodzien-

nie. Wycieczki spacerem od 10—12
km. dla rozruszania się i rezluźnie-
nia mięśni. Na końcu tygodnia moż-
na 2 do 3 km. przegonić, Co drugi
lub trzeci dzień ćwiczenia tech-
niczne.

Uwaga: Gimnastykę należy
przeprowadzać natychmiast po zam-
knięciu nogi w wiązaniu (po przy-
pięciu nart) 5—10 minut. Zwracać
uwagę na rytm i prawidłuwy od-
dech.

2 tydzień:

Z PO

Gimnastyka na nartach codzien-
„nie. Ćwiczenia techniczne co drugi
dzień.

Bieg 5 km. Bieg. 8 km, Wyciecz-
,ka 15—20 km. w  tempie spacero-
wem.

Uwaga:
urządzać w
więcej czasu.

3 tydzień:
Gimnastyka na nartach, z wyjąt-

kiem dni, w których biegamy. Cwi-
czenia techniczne co drugi dzień.

Bieg 10—12 km. Bieg do 13 km.
Wycieczka 20 km.

Uwaga: Biegi nie powinny od-
bywać się kolejno dzień po dniu,
można je pozatem rozgraniczyć do-
wolnie dniami, w których przepro-
wadza się ćwiczenia techniczne,

4 tydzień:
Gimnastyka na nartach tylko w

dniach ćwiczeń technicznych. Ćwi-
czenia techniczne co drugi dzień,
jaknajwięcej z wyrobieniem mię-
kich ruchów.

Bieg około 15 km. Bieg około 18
km. Wycieczka 25 km.

5 tydzień:
Gimnastyka na nartach, ćwicze-

nia techniczne w trasie.
Bieg 15 km. Bieg 18 km, Wy-

cieczka 25—30 km.
6 tydzień:
Gimnastyka i ćwiczenia jak w 5

tygodniu.
Bieg 20 km, Wycieczka 15 km.

Wycieczka 15 km.
Uwaga: Ćwiczenia techniczne

j— tutaj mamy na myśli doskonale-
nie techniki biegowej w  wyrobio-
iym śladzie oraz technikę trenową
to zn. w górach, pomiędzy krzakami
w lesie itp. Tutaj zawodnik, znając
słabe strony, osobiście wybiera ro-
dzaj ćwiczeń,

Przeszliśmy więc kolejno wszyst-
kie fazy „dojrzewania* zawodnika;
w szóstym tygodniu narciarz musi
być w „pełnej formie", to zn. niepo-
winien on czuć przemęczenia lub
niechęci do biegu.

To też zaznaczam, że wielką na-
leży na siebie zwracać uwagę w ca-
łym okresie przygotowawczym.

Należy unikać wysiłków, które
są pozbawione nastroju psychiczne-
go lub chęci do treningu. Jeśli się
czuje przemęczenie-i niechęć do bie-
śu, to lepiej odpocząć i zapamiętać,
w jakich warunkach to przemęczenie
nastąpiło, aby zapobiedz mu na
przyszłość. Każdy zawodnik powi-
nien dobrze znać swój organizm i
nigdy nie zmuszać go do wysiłku,

najlepiej
kiedy jest

Wycieczki
niedzielę,

 
 który jest połączony z niechęcią.

Jerzy Hermanowicz.

 

GRANICZA.
Zatrzymanie kolportera antypolskiej bibuły

litewskiej.
Ze Święcian donoszą, iż w gra-

nicznej miejscowošci Lyngmianyza-|
trzymany został kolporier nielegal-

scowości  Herbaczewo sowiecka
straż graniczna zatopiła łódź prze-

naładowaną futrami.

jwraz z łodzią

pochodzący z Litwy.
Przełajtis kolportował druki wśród

litewskiej ludności pogranicza.

ytniczej z futrami.
eden z przemytników utonął

i towarem.
Przemytnicy łodzią przeprawiali

się na teren łotewski.

nych druków litewskich Pizełajtis, |
zatopienie łodzi przem

zisny donoszą, iż koło miej-,

Opowiadał też jej ciekawe rzeczyz przeszłości, zwłaszcza z 1831 r. Często też na tem tle rozwijały się dzie-cinne zabawy w odległym kącie ogrodu. Dzieci wraz z Geratowskim ba-wiły się w wcjnę. Lu:iwik występował
jego adjutantem,

w roli Kościuszki, Bolesław bywał
a siostrą Teodora — Platerówną. Zmęczone bieganiemsiadały potem dzieci na dużym kamieniu i po swojemu rozstrzygały kwe-siję męczeństwa

braci.

i cierpień kraju i narodu,
— „A co by byo, gdybym was zdradziła?” — spytała raz Teodora

— Wyrzekłbym się ciebie — zawołał Boiesław.
— A jabym cię własną ręką zabił — wyrzekł poważnie Ludwik.„ , Historyk Litwy leodor Narbutt

je iodrywając się od pióra opowiadał
kochał bardzo swe dzieci,pieścił

im o Napoleonie, o roku 1812i swoch w nim przygodach, co bardzo młodzież zajmowało.Ze strychu ściągano walizę ze skóry Siwki, w której stary napoleo-nista chował swe z owych czasów pamiątki.
kładał wokoło siebie i przypairywał się im
relikwjom.

Wydobywał je ze czcią, roz-
wzruszony, ze łzą w oku, jak

Dzieci niemniej wzruszone, dotykały je z czcią i do ustpodnosiły.Najbardziej rozrzewniał Teodora mundur stary,
jeszcze szliły budziły w nim wizje z

sukno i biyszczące
młodości i nadziei.

Uczcił nawet „starego przyjaciela”,
wierszem, tak się zaczynającym:

którego wyblakłe,
r. 1812 z czasów

jak zwykł mundur swój nazywać,

„Kiedy wszystko straciłem przez krajowe burze,
Tyś m: jeden pozostał, mój stary mundurze!
Błyszczałeś na mnie wówczas, gdy w kraju potrzebie
Naraža'em na ciosy i siebie i ciebie.
Znikty piękne dni nasze, jak dym w nocnych cieniach
Lecz ten jeszcze szczęśliwy, kto żyje w wspomnieniach”,„ Żył też w nich i upajał się niemi do

rzając często „O rokul kto cię widział w
Dzieła Mickiewicza, jak PanTadeusz,

najpóźniejszej starości, powta-
naszym kraju'”,..
Dziady i inne kursowały po-dówczas przeważnie w odpisach, gdyż druk ich był zabroniony. Dziecijednak Narbuttów caie z

co głośno czytali rodzice,
nich ustępy umiały na pamięć, chwytając w lot,lub deklamował Geratowski,

(D. c, n.)  
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SPORT.
Dzisiejsze imprezy Sportowe.

Dziś nastąpi. otwarcie sezonu czas. Ze swej strony
narciarskiego o godz. 11 biegami pewnego rodzaju ździwienie
pań i panów na trasie około 10 klm.

Jeżeli chodzi o konkurencję pa-
nów, to będzie ona wyjątkowo sła-
ba, gdyż mają nie startować tacy
zawodnicy, jak: Łabuć, Starkiewicz,

 

Hermanowicz, Stankiewicz, Zajew-. dym zbliża się do nas n.eodwołalnie|
ski i por. Morzkowski. Ciekawi — 2% stycznia.
więc jesteśmy, kto z młodych zawo-
dników osiągnie dzisiaj naj!epszy

PE EALSTa

TEATR - KINO DZIŚ!

wyrażamy
11Że Cczo-|

lłowi nasi zawodnicy w nieusprawie-
dliwiony nieraz sposób bagatelizują|
zawody które przecież mają być
świetnym treningiem przed startem|
na Łotwie, a start ten z dniem każ-

|

DZIENNIK MILENSKI

Iną i koalicją pozostałych zawodni-)łatwią niewątpliwie czczą format
|czek, to-walka może być rzeczy-|ność, walcząc=niby z Ż. A. K. S.|
jwiście piękna. Mamy wrażenie, iż który jest o całą klasę siabszym ze-,
|zeszłoroczna mistrzyni Łotwy i Wil- społem.
na, H. Lawrynowiczėwna, w. tym se-
zonie nie uczyni zawodu i pokaże, co ślizgawce parku sportowego.

| Jutro zaś na ślizgawce niieć bę-

Start i meta biegów na Rowach| dziemy mecz hokejowy, również o
Sapieżyńskich przy schronisku O- | mistrzostwo, między A. Z. S. a Ogni-

„umie.

Drugą
| mecz

 

imprezą
: | hokejowy, rozegrany o mi-|

U pań, jeżeli dojdzie do pojedyn- jstrzostwo Wilna między Ogniskiem|

jśrodka W. F. Zgłoszenia zawodni-|skiem.
jków przyjmowane są do godz. 10!
|w kancelarji schroniska.

będzie

kuŁawrynowiczówny z Burhardtów- |a Ż. A. K, S, Hokeiści Ogniska za-|

dzisiaj

 

pzanśi|J Gorzka Fierbata
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

Po

 

wielki

sukces

|

 

TYLKO DZIS

w reali-acli ganialneco reżysera FRANKA CAPRA.
w rolach głównych trzy gwiazdy: BARBARA STANWYCK; NILS ASHER | nejsłynniejsza japońska gwiazda: TOSHIA MORI.

NA SCENIE: FLIRT, FILET i FILUTEK Humoreska wakacyjna w 1 akcie.
Ceny miejsce norma!ne.

I. Mozžuchina
JUŻ JUTRO PREMJERA.

"SOSGoraLodowa
zrealizowane z nieprawdopodobnym rozmachem, które wzbudzi zachwyt, zmrozi krew w żyłach, oezaruje I elšai. W roli głów-

Gigantyczne arcydzieło, na które #)° ®
czekał cały świst

! nej: Rod la Rocque. Wyjątkowy nedprogram Sala jest dobrze ogrzana.

 

w najnowszej
fascynującej

kreacji,
Jako

 

DZIŚ. Korona produkcji Pciskiej 1934 r.

Jadwiga Smosarska

PRORURATÓR ALICJA KORAN
na tle nejpopularniejszej powieści współczesnej T. Dołegl-Mostowieza. Real. M. Weszyński I M. Fianz. Fr. Brodniewicz,
Loda Halama, Zosia Mirska, Bog. Samborski, St. Stanisławski i Inni. Bilety Honorowe nieważne. Uprasza się Sz. Pu-

bliczność © przybycie na początki seansów.
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DZIŚ PRZEBÓJ NAD PRZEBOJE. Potężne arcydzieło ekranu światowego

CASINO |

VLE POŁECZNA

OBWIESZCZENIE

w rolach głównych w wytwornym | taje-
mniczym „Rome— Expresie" genialny

 

oprzemeidowaniu pracowników i Zył0-
SŁEŃniu zakiadów pracy.

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie przypomina, że na

mocy Mozpurządzenia wady Ministrów z dnia 41. XII. 1933 r.

(Dz. U. M. г. Nr. 1U2 poz. 459) z dniem 1 stycznia 1954 r. weszła

w zycie Ustawa х @ша 8 marca 1953 r. o ubezpieczewiu spo-

iecznem (Uz. U. K. V. Nr. 51 poz. 390).

W związku z powyższem Munisier Opieki Społecznej roz-

porządzeniem z dnia 26. Xil. 1933 r. (Dz. Utd.S Nt (00

poz. 518j zarz4ąazii co następuje:

1, Praczaawcy, zatrudniający w dniu wejścia w życie

Ustawy pracowników: zgioszonych w b. Kasach Chorych, 4a-

kiadzie Ubezpieczenia oa Wypadków oraz w Zakiauzie Ubez-

pieczenia Piacowników Umystowych, względnie zwolnionych

przez te instylucje do ubezpieczenia, lub niezgioszonych z jakich-

«oiwiekbądź przyczyn do ubezpieczenia — winni są dokonać

zgłoszenia 1c« w Ubezpieczalni Społecznej (b. Kasa Chorych

w Minie — ui. 4awalna oj, wzgl. w jej Uśrodkaca.

2. Przemeldowania wzgi. zgłoszenia piacowników należy

dokonać w terminie do dnia 15-go stycziia 1754 r. ną formula-

rzach Nr.Nr. 1 lub 1-a (druk można nabyc w Uvezpieczalni Spo-

łecznej w Wiinie lub w Ośrodkachj. W. каггаса zgioszeniowych

winne być wypełnione wszystkie rubrysi czytelnie i szczegó-

łowo. Pracodawca jest obowiązany powyzsze zgioszenie okazać

pracownikowi, celem zapoznania jego z trescią i podpisania,

3. Pracowników umystowyci., pogiadającycn warunki okre-

ślore w art. ait. 2—4 Kozporządzenia Prezyaenia itzeczypospo-

liiej z dn. 24. Х1. 27 r. o ubezpieczeniu pracowników umysio-

wyca, niepodiegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z powo-

dow wymieni. nych w art. 5 lub zwoliionych na żądanie, zgodnie

z art. b tego Kozporządzenia i niepodiegających również obo-

wiązkowi ubezpieczenia na wypaaek choroby imacierzyństwa

oraz ubezpieczenia od wypadku zatrudnienia i chorób zawodo-

wych, — zgiasza pracoaawca na iormularzu Nr. 1-a.

"4, Pracownikow umysłowych, posiadających warunki, okre-

śloae w ari. 2—4 Kozporządzenia rrezydenia Kzeczypospolitej,

niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z powodów wy-

mieniowych w art. 5 luo zwolnionych na żądanie zgounie z art, 6

tegoż Kozporząazenia, lecz podlegających obowiązkowi ubezpie-

czenia na wypadex« cnoroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia

od wypadków w zairuanieniu i chorób zawodowych (art. 1 pkt. 1

i pkt. 4 lit. a Usiawyj, należy zgłaszać do ubezpieczenia na for-

muiarzu Nr. i, doiączając odpowiednie dokumenty, uzasadnia-

jące zwolnienie w myśl wyżej wskazanych przepisów.

Pracowiuków umysłowych, żądających zwolnienia zgodnie

z art. 6 Rozyorządzenia Prezydenta Kzeczypospolitej, lecz pod-

legających owowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby

i macierzyństwa oraz ubezpieczenia od wypadku w zatrudnieniu

i chorób zawodowych, należy zgłaszać ponadto na lormularzu

Nr. 1-a. A
5. Jednocześnie ze składaniem zgłoszeń (formuiarz Nr. 1

lub 1-a) pracodawcy obowiązani są złożyć kwestjonarjusz formu-

larzą Nr. 7 „Zgłoszenie Zakładu Pracy”.

Wilno, dnia 5, L. 1934 r.
DYREKTOR:
J. Gradowski.

KOMISARZ:
E. Kątkowski.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, ||| |

 

fx, szybko,
wyucza
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KARNAWAŁ! BALE!

Tango, Welca analelskiego, Bostona, Slow-
dokładnie, wytwornie teńczyć

Wanda Jabsówna
Mickiewicza 31 m. 4

Rozposzyna nowy komplet 6 go stycznia. Za-
"er udsień O

Górnośląsk. Kont.
„Progress

 

    

  

       

    
   |ala przystępna   

 

  

 

 

2026—1

Młyn @
do wydzierżawienia. Wybudowany w 1926 r. Pro-
dukcja dzienna 600
ka wprówadzona w Warswia
za gotówkę. Znaczne ilości drobnego przemiału

  

Kanarki
NAJWIĘKSZA HODOWLA

Poleca

po cenach niskich

Lipnichi Adolf
wiino, Popławska 16, m. 14.

Kutnie
żyta i 150 q. pszenicy. Mą-

przy sprzedaży

 

=

na „miarkę“. Zakł, Roln.-Przem. Ziemi  Kutn.
Warszawa, Służewska 7 m. 6.

aka

—— [7 rada
MieszkaniaueaRzE. ||| pokoje|
 

Or. Katryłkiewiczowa
Choroby skory, leczęnie
włosów, kosmetyka le-

karska i operacje ko-

smetyczne.

Ordynuje: Warszawa,
Szopena 18 m. 13.

1949

aaLI
Operacja.

Pani Kaputkowska jest
kobietą niece złośliwą
miedawno muslała się
poddać operacji kamie-
ni żóiciowych. Po pew
nym czasie lekarz spo-
tyka jej męża.

— | jak tam, panie
Kaputkowski, cnybs pan
zadowolony, żę operacja
tak się udała?

— Owszem, panie do*
ktorze; tylko, že kamle-
nie pan wprawdzie usu*
nął, ale żółć zostałal  Pigsgy  

"pokój. umeblowany
zę wszelkiemi wygoda-
mi do wynajęcie od za-
raz. Śniadeckich 3 m, 11.

2004

Mieszkanie
4 pokojowe (pokoje du-
że, nadaje się na biuro)
Bakszta 8 m. 10. 2003—2

POKOJ
z oddzielnem wejściem
i wszelkiemi wygodami
do wynajęcia. Wileńska

8 m. 20.

 

Mieszkanie 4 pokojowe
ze wszelkiemi wygodami
(łazienka, water) do wy-
najęcia. Plac Metropoli-
talny 3 (róg ul. Metro-
politalnej), tel. 11-74,

Nagły wypadek.

Na dworcu w Pińsku,
tak jak wszędzie zresz-
tą znajdują się dwa dom-
ki z nap sem: „Dla pań!”
i „Dia panówi*
M.edawno wywieszono

w jego najnowszej kreacji
dźwiękowej oraz urocza

Mad program: Dodatki dźwiękowe.
Poez. seansów o g. 4, 6. 8 i 10,15:

„ROME--EXPRESS”
CONRAD МЕЮТ

RALSTON.

węgie
poleca M. DEULL RУ

„ESTHER

 

na nich tabliczki z napl-
sem:
— „Klucz. u dozorcy”
Nazajutrz ktoś dopi

Sał:
— „W wypadkach pii-

nych proszę zwracać się
wprost do dyrekcji ko-
lejowej w Brześciu nid
Bugiem".

Makin |
po z

10 akeles 17,

imiCDI
Też zapłata.

— To ty przenosiłeś
młodą damę z szalupy
na brzeg? Co d sialeš
za ię przystugę?
— Bicia serca, panie

kapitasie.

Po
KTS
majątek najprzedniejszej
ziemi ornej 130 dzies. i

martwy
Wilna 30 kil. Komuni-
kacja autobusowa szosą.
Od. kolei 10 kil. Zgła-
szać się Wilno, Dobro-
czynny 2 m, 4, o 9 rano
i 2 popołudniu. 2029-—0|

Posłuszny.

Lekarz:--Czy mam pa-
nu zap'sać lekarstwo w
proszku czy w płynie?
Pacjent do zony: —

Cobyś wolała, Ewunia?|

 

- Kupno г
į Sprzedaž į

Sprzedajesię
iarni. w__ centrum

Wileńska 9
Wiadomość na miejscu.

1 powodu wyjazón
NieWAŻwd „A
Zamkowa 5. 2021

 

 

PLAC
na:Zwierzyńcu, ul. Jas-
na 40-a, do sprzedania.
Informacje: Mickie-
wicza 44 m, 4, tel. 18-45, „godz, 5—7'wiecz. 2022

 

Mecz odbędzie się o godz. 12 na

Ogół sportowców Wilna: dwa
świat spędzi niewątpliwie albo na;

, śniegu, albo na lodzie. |

Popierajcie Polską
Macierz Szkalną.

 

-| Znaczny
|

 
zr

w Angiji.
, Według komunikatu angielskiego

min. pracy, od połowy grudnia 1933
„bezrobocie w Anglji zmniejszyło się
w porównaniu z poprzednim miesią-
|cem o 56.000 osób. W porownaniu z
jtym samym okresem r. 1932, liczba
jbezrobotnych w grudniu 1933 spadła

dai |?przeszło pół miljona i wynosi
obecnie 2,5 miljonów.

Prasą angielska podkreśla, że w|

ca lipca, stan zatrudnienia w Anglji
systematycznie wzrastał

—-

BROS PTRIAVAISASEPIADEITS
 

kościelne,

Moja długoletnia

zadowoleni:

Sandacze
kilo 2.80

poleca Zwiedryński
Wileńska 36, tel. 1224.

do sprzedania. Ul.
Chocimska 10-am.3.

1034—1

  

Przyjaciółki.

— Niech mi pan wie-
rzy, że niema człowieka,
któryby mógł coś złego
omnie powiedzieć!
— To pani nie ma wca

le przyjaciółek?

BANARAOIS|

| RÓŻNE |

UWADZE PANI
Do nabycia we wszyst-

kich księgarniach
popularnych broszurą
„ODMŁODZENIE ©

RADYKALNE TWA-
RZY".

Dr. Hauryłkiewiczowej

POGOO©LLGW:
Nie dosłyszy.

Sędzia: Czy nie prze-
mówił do oskarżonego
wcale głos sumienia?

Oskarżony: Co, proszę
Wysokiego Sądu?
Sędzia: Pytam, czy 0-

skarżony w tej chwili
nie słyszał wcale głosu
swego sumienia?
Oskarżony: Ach,  pa-

nie sędzio, ja mam taki
kiepski słuch...

Iizligenioń
osoba poszukuje posady
u samotnych osób. Zna:
jaca wszechstronnie go-
spodarstwo domowe |
kuchnię. l. Połocka
9—9. 2005—4

 

(EDAUDTSO,

Obawa.

Oma: Mam zamiar tro”
chę się przejechać, Szo-
fer może-zostać w do-
mu; poprowadzę samo-
chód sama.
On: Moja droga, tylko

wyświadcz mi jedną
przysługę: wjedź w coś
taniego!

1
drób,
z 2-ch dań 1 zł, z 3-ch
idań 1 zł. 20 gr. UL Sie-
rakowskiego 31 m. 4.

razy w tygodniu

 

AGENTÓW
do "zbierania zamówień
pa.wsiac oo
„rolnicze, poszukuje „Żani-

Żółkiew: wo” Lwów, ul.
ska 34 "5572

Drukarnia A. Zwierryfakiego; Wilno, Mostowa Nr. 1, ,

w piątki ryba:

(racewala Mebli Wyśiełanych
W. MOŁODECKI

WILNO, WILEŃSKA 26.
Poleca: tapczany, otomany, mebie klubow.

fotele—łóżka składane i t. p. ь
Pracownią kieruje znany fachowi:c, były prace-
wnik.firm światowej sławy Fischera, Slebrechta

1 innych.

Robota pierwszorzędna. — Ceny kryzysowe,

IwadieWiesbnego puchowieńctnal©
Podaję do wiadomości Księży Proboszczów

1 rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty
rzeźbiarskie, malarskie, architektonicz=

ne, a dw Aaa ae ambony, feretro-
ny, stacje mę| ańskiej. Reparuję, resta
odświeżem figury i t. pod. m" e

Powyższe roboty mogą być wykonane z gip-
su, drzewa, kamienia, cementu, stluku.

raktyka w zakresie rzeź-
biarskim, malarskim I zdobniętwa kościelaego da-
je zupełną gwarancję, iż powierzone ml roboty
zostaną wykonane artystycznie i ku zupełnemu

* NOWORYTTO
Ostrobramska 22 m. 16.

-2

 

Panowie
poszukiwani do organi-
zowania kompletów ta-
necznych na procenta.
Dyskrecja warunki:
Mickiewicza 31 m. 4

66606606!
Tapety.

Młoda para kupuje
tapety: „Jeśli państwe
biorą mieszkenie w no-
wym domu, to polecam
ten wzór w pasy: ta ta-
peta podwyższa pokój”.

„Ach tak. Piotrze, kup-
my je: może wtedy
zmieści się nasza wy-
soka półka do książek".

Nerwowo chora znajdu-
jąca się w okropnych
warunkach  materjalnych
prosi o jakąkołwiek po-
moc materjalną. Laska-
we ofiary uprasza się
kierować do Adm. „Dz.
Wil.” dla „O. A."  gr.3

Ruch w Inieresie,

— Wiesz pan co, pa
nie Szapiro, ja €ały swój
interes reorganizuję. A
jak tam u pana?

— Dziękuję, ja też nie
mam ani grosza.

PRZYJMĘ па bardzo
przystępnych warunkach
posadę gospodyni- ku-
charki najchętniej na
prowincji, na probostwie,
w województwie wileń-
skiem lub nowogrodz-
kiem. Liczę lat 31 i mam
4 letniego syna, którego
muszę mieć przy ' sobie.
Ukończyłam roczny kurs
gospodarstwa.  Referen-
cje bardzo poważnych o-
sób. Bliższa wiadomość
p. Lewandowski w Wil-
nie ul. Jakóba Jasiń-
skiego 7 m. 5. 20192

ADAKDADAALAAŁŁAŁAAA)
TAŃCZYĆ |

w karnawale Pza|
szkola proti

E. KOŁAKOWSKIEJ
Kasztanowa 4 m. 4
parter, frónt. Inf. ód
12—2 i 18—20% w
święta od godz. 17
do 18. 2028—(
<FTYTYYTYTYYYYTYYVYYYY"

DO ODSTĄPIENIA

z powodu wyjazdu  pi-

spadek bezrobocia |

—26,50—26,38.
171,77.

Papiery

 

 

Giełda
! WARSZAWA (Pat).
Holandja 357,40 — 358,30—356,50. Londyn |
28,90—29,04—28,76.
—5,64—5,58. Nowy York kabel 5,62—5,65—
5,39. Paryż 34,88—34,97—-34,79. Fiaga 26,44

proc.:
40,50. Inwest. seryjna 110,50. Konwersyjna

|54. 6 proc. dolarowa 59. Dolarówka 50,25—-
(50,50. Stabiliz. 57,75—58,25—58,50—58 (dwa
««statnie drobne).

   
  

Prunelowe czółenko lub na paseczku. Fran-
cuski lub słupkowy obcas. z

Atłaski w białym i czarnym kolorze. Białe
farbujemy pod każdy kolor stroju. Czółenko
i na paseczku. Aksamitki zł, 7—.

 

Lakierki do tańca i towarzystwa.

Pończoszki jedwabne od zł. 1.50, 2—, 3.—,
florowe zl. 2.50, jedwabne matowe zł. 3.75

Giełda Dewizy:

Nowy York czek 5,61

Szwajcarja 172,20—-172,63—
Włochy 46,80—46,92—46,68. Berlin

w obr. mieof. 211,55. Tend. niejednolita.

Pożyczka .budowlana

8 proc. obl. BGK 93.
|ciągu roku ub., z wyjątkiem miesią-| 4'i pół proc. ziemskie 49,25—49,50—49,25.

Tend. dla pożyczek przeważnie utrzymana,
|dia listów niejednolita.

Akcje: Bank Polski 85,50—8€,25.

Art. 9375-03

 

Art. 9715-03

   
AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA

re R przedstawi:
c'elstwa lub agentury
do  rozpowszechniania
w ględnie sprzedsży ja-
klegobądź artykułu Wil-
no, Listopedowy 12 A.
Bożyczko. gr2

w šrednim wleku poszu-
kuje posady do niemo-
więcia, do dzieci, do
chorych lub jako ochmi
strzyni. Może wyjerhać,
posiada dobre referen-
cje | swiadectwa. Po-
łoeka 1 m. 19. gr2

 

 

Syn urzędnika zredu-
kowanego, maturzysta
znajduje się w ciężkiem
położsniu materjalnem.
Zwraca się z gorącą
prośbą o pomoc iub ko-

repetycje. Sprawdzono
przez Tow. Pań Św.
Winsentego a Paulo.

gr2

 

Inteligentny rządca z
klikeletnią praktyką rol-
ną I ze skończoną szko-
łą poszukuje posady w
majątku Jako rządea
również może prowadzić
książki gospodarstwa rol-
nego. Zna się też| na
leśniętwie Neświeska 22
m. 7. gr2

m———

Rutynowany
buchalter-bilansista po-
szukuje stałej lab go-
dztnnej pracy. Łaskawe
oferty skierować ul.
Siomlanka 31 m. 3 p.
Dubiekiej dla J. G. lub
Herbaciarnia N.O.K. zauł.

 

kuje posady do dzieci,
zna freblowską metodę,
robótki, gimnast. i t. d.
Wymagania najskrom*
niejsze, Poważne świa-
dectwa i refer. UL. Ta-
tarska 12—13, od 2—4 $.

Ralnik w starszyja w.e-
ku z długoletnią prakty-
ką | ukończoną szkołą
gospodarczą, znajdujący

2020—9:| się w rozpacziiwem tl
naansowem położeniu szu-
ka jakiejkolwiek posady
na wieś za skromną or
dynarję. Łaskawe zgło-
szenia do Administracji
pod „Rolnik szuka pra-
cy”. gr3  wiarnia. Egzystuje od] obroczynny 2-adłaJ.
14 lat Piwna 4 m. 5. G. gr2

2027—0

INTELIGENTNA
wychowawczyni |poszu- Wdowa

z 3-glem dzleci nie po-
sladająca żadnych środ-
ków do życia, wyeksmi-
towana z mieszkania
prosł o jakąkolwiek po-
moc materjalną lub o
parogodzianą pass Mie-
kiewicza 21--9 Grabow=
ska. grz

 

Wdowa po p-pułkowni-
ku w ciężkich materjal-
nych warunkach bez
pracy I żadnych środków
do życa prosi © pomoc
Stara 11—1 lub w Adm.
„Dz. Wileńskiego” dla
„potrzebującej”. g'3  

Deklamator.

— Zdałem deklamato-
re, który umiał przeczy-
tać giośno menu restau-
racyjae z takiem uczu-
ciem, że ludzie plakali.
— widocznie przyltem

czyta! teź ceny...

i PRACA |

IIS
Ogrodnik i pszėzelarz,
fachowy, z  długoletriią
praktyką z b. dobrem:
świadectwami poszukuje
pracy, Mejszagoła, Józei
Sienkiewicz. 2017—1

POSZUKUJĘ PRACY
do wszystkiego z' bardzo
dobrem gotowaniem do
małej rodziny lub za ku-
charkę do kasyna. Sa-
motna, w średnim wieku,
piśmienna, referencje
posiadam. Lwowska 7—%6
od godz: 3 do 6. gr. 2

 

PRZYJMĘ POSADĘ
ekonoma w majątku za
minimalne /wynagrodze-
nie. Adres w Admini-
stracji „Dziennika Wi-
leńskiego”. -2

  

į NAWKA |
c

Matrzyielka:
wychowawczyni wyjedzie
do dziec! lub w mieście.
Świadectwa b. dobre.
Referencje poważne. Ad-
res: ul. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej p.p. grz

RO

DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

I. TWIERZYŚSKIEGA
Mostowa ul. Hr. |

Taiefoń 12-44.

CENY NiSKIS

РАННОННИОНИЕНОЛОРОННИИ

 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ
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