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Dyrektor wydawnictwa przyjmaje od godz. 12—1 ppoł, Ogłoszenia są przyjmowane: 

domu lab przesyłką pocztową 8 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. 

za Wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyłrowe I tabelaryczne 50%, 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 

  

©ZNA PRENUMERATY: miesięcznie z edneszeniem do 

3 gr. za un. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniewe—30 gr. 

      

  

ER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

ed godz. 2 — 
od godz. 9—3 17 
Zagranicą 6 zł CENA OGŁO: 

z zastrzeżeniem miejsca 25%, 

L 
3 ppol. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz: 1 — 3 ppoł. 

—9 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia 

SZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr, 

w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 

10-cio lamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 
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KWESTJA ZBOŻOWA SYTUACJA WEWNĘTRZNA POLSKI. © 
na Wileńszczyźnie. 

> 

jednem z czołowych zadań na- 

szej polityki zbożowej jest zapewnic 

nie krajowemu rolnictwu odpowied-. 

niego poziomu cen zboża. Postulat ten. 

stał się kapitalnym w czasie znaczne- 

go spadku cen zboża, pod wpływem 

którego mocno. zachwiała się opłacal- 

ność jego produkcji. W interesie pro- 

dukcji zbożowej, konieczność zapobie- 

żenia dalszemu spadkowi cen i wpro- 

wadzenia ich pewnej stabilizacji na: 

wewnętrznych rynkach zbożowych, 
jest oczywistą. Natomiast, całkiem in- 

na jest kwestja; w jakim stosunku. 
osiągnięty w drodze interwencyjnej 
polityki zbożowej poziom cen, znaj- 

duje się do opłacalności całkowitej 

produkcji warsztatów rolnych; czy i © 

ile leży on_w interesie wszystkich go- 

spodarstw. ` 
Na to zasadnicze pytanie, należa- 

łoby dać możliwie najbardziej obje- 

ktywną odpowiedź, zwłaszcza w wa- 

runkach klęski nieurodzaju, która w 

roku bieżącym fak dotkliwie nawie- 

dziła Wileńszczyznę. Innemi słowy, 

zagadnienie wysokieh cen zboża na- 

łeży zestawić z sytuacją wielkiej ma- 

sy drobnych gospodarstw rolnych, 

które w zakresie produkcji zbożow 

nie są samowystarczalne, a na wy 

wienie ludności miejskiej iw pewn 

mierze wiejskiej rok rocznie dowożo- 
ne są wiełkie ilości zboża i mąki zbo- 
żowej z innych okręgów gospodar 
czych. K 

W roku bieżącym produkcja zbo 
ża, zwłaszcza w północnych powia- 
tach Wileńszczyzny, jest znacznie ni 
ższa aniżeli w latach przeciętnych 
Nieurodzaj zboża, przy kompletnym 

nieurodzaju ziemniaków, otwiera nie 

pomyślne horoskopy na najbliższą 

przyszłość. Przed bardzo wieloma ro- 

dzinami rolniczemi-staje w całej peł- 

ni swojej grozy widmo głodu. Trzeb: 

alho dokupić zboża na zaspokojeni. 
własnych potrzeb, albo gdy się na to 

nie ma gotówki — czekać zmiłowa- 
nia Bożego, zacisnąwszy pasa do gra 
nic, które nie są do zniesienia nawet 
dla naszego mało wymagającego wie 

Šniaka. 
—- Tem może zbyt jaskrawy i wyjąt- 
* kowy, bo wzięty z jednego roku i dla 
jednego województwa, przykład wska 
zuje, że kształtowanie się wysokieh 
een zboża-nie: zawsze odpowiada in- 
teresom rolnietwa każdego rejonu. 
Jednakże nie Byłoby: słusznem formu- 
łowanie na tym przykładzie wytycz 
nej polityki zbożowej na dalszą metę. 
Dla ustalenia tych wytycznych trzeba 
wziąć pod uwagę inne, zasadnicze 
momenty, wypływające z warunków 
strukturalnych naszego rolnictwa. 

Jakież więc są te stosunki struk- 
turalne, które powinny stać się dla 
naszej polityki zbożowej trwałym 
motywem? Trzeba wymienić niektó- 

re zasadnicze cechv tych stosunków. 
Przedewsżystkiem: dominującą rołę 
w produkcji na zb. 
masy drobnych gospodarstw rolnych 
stanowią produkty pochodzenia zwie- 
rzęcego. Zboże natomiast stanowi pro 
dukt, który jest używany przeważnie 
w obrębie samych gospodarstw. Pro- 
dukcja zboża na zbyt odgrywa domi- 
nującą rolę (i to nie zawsze), tylkó w 

dochodowości nielicznych wielkich 
gospodarstw rolnych. rejonów zbo- 
żowych w państwie. : 
« Uwzględniając stosunki powyż- 

sze można powiedzieć, że stosownie 
do cen zboża kształtuje się opłacał 
ność produkeji zwierzęcej, stanowią- 
cej podstawę dochodowości wielkiej 
iłości drobnych gospodarstw rolnych, 
oraz określającej stopień spożycia 
szerszych warstw społecznych. Współ 
zależność, istniejąca między ceną zbo 

ża, tego podstawowego surowca pro- 

dukcji zwierzęcej, a opłacalnością tej 
produkcji, zakreśla granieę poziomu 
słasznych cen zboża. Granica ta znaj- 
duje się na takim -poziomie, który nie 

przekreśla opłacalności produkcji 
_ zwierzęcej i nie utrudnia normalnego 

/ spożycia szerszych warstw ludności. 

Moment ten w naszej polityce zbo 

żowej powinien znaleźć należyty wy- 
raz, a szczególnie nie może być prze: 

„oezony w polityce eksportowej. Gros 
eksportu naszego zboża idzie do Da- 
nji, Belgji i Holandji, a więc do 
państw, które biorą od nas zboże ja- 
ko surowiec do produkeji zwierzęcej. 
Rolnictwo tych państw korzystając z 
taniego polskiego zboża, może o wie- 
le skuteczniej konkurować na rya 

    

   

  

yfiwśród wielkiej 

_ jeli obywatelstwo niemieckie, 

kach zagranicznych z produktami 

zwierzęcemi, pochodzącemi z Polski 

i wytworzońemi w warunkach dro- 

giego surowca. 

I jeszcze jedno. Eksport zbożowy. 

prowadzony przy istnieniu premij 

wywozowych, przyczynia się do zwy- 

żki ceń na rynku wewnętrznym, któ: 

rą.to zwyżkę zmuszony jest płacić 

nasz drobny rolnik, dokupujący bra- 
kującą mu ilość zboża. Wytwarza się 
sytuacja, w której rolnik nasz dot- 

*knięty klęską nieurodzaju, jak to ma 
miejsce na Wileńszczyźnie, zmuszony 

jest znacznie. drożej kupować. zboże 

na rynku lokalnym, aniżeli rolnik za- 

granicą, kupujący zboże importowa- 
ne z Polski. Czyli rolnik nasz, wystę- 

pujący w danym wypadku jako od 
biorea zboża, (a nie jest to zjawiskiem 
ani małem, ani lokalnem) znajduje 
się w znacznie gorszej pozycji aniżeli 
rolnik zagranicą. 

$4 ło niedomagania w dziedzinie 

stósunków handlu zbożem, wymaga- 
jące uregulowania. Pomijając nawet 
sprawę zasadniczej reformy dotych- 
czasowej polityki zbożowej, istnieje 

możliwość uregulowania stosunków 

handlu zbożem w rejonach biernych 

pod względem produkcji zbożowej 

(Wileńszczyzna) — i to przy pomocy 

Środków. które ongiś przed kilkudzie 

sięciu laty na naszych ziemiach były 

stosowane. Do środków takich moż- 

na zaliczyć spichrze zbożowe, które 

nie małą rolę w życiu wsi naszej w 
okresie przeduwłaszczeniowym i po- 

  

-4em odegrały. Zawdzięczając tym sp 
chrzom wiele gospodarstw włościań 
skich w latach nieurodzaju mogło о- 
trzymywać brakujące ilości zboża na 
wyżywienie członków rodziny i in- 
wentarza oraz na siew. W latach zaś 
pomyślnego urodzaju, wzięte ze spi- 
chrzów zboże było zwracane, aby zno 
wu mogło służyć pomocą w wypad- 
kach ewentualnej klęski. 

W podobny sposób rozwiązanie 
powyższego zagadnienia w naszych 
czasach, mogłoby się oprzeć na sys- 
temie spichrzów zbożowych, rozmie- 
szczonych w rejonach niedoboru zbo 
ża. Zadaniem ich byłoby skupywanie 
zboża w okresie sezonowej podaży, 
która ma miejsce w przeciągu kilku 
miesięcy pożniwnych, oraz zaopatry- 
wanie w brakujące ilości zboża gos- 
podarstw rolnych w wypadkach nie- 
doboru, po cenach w każdym razie 
nie wyższych, niż osiągane zagranicą. 

agr. 

  

WARSZAWA. (PAT). — Na wstępie dzi- 

siejszych obrad nad preliminarzėm budžeto 

wym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych żab 

rał głos p. minister Spraw wewnętrznych 

PIERACKL Ё 

Cyfry budżetu Min. Spraw 
Wewnętrznych. 

Od szeregu lat badżet Ministerstwa jest 

z roku na rok eoraz mniejszy. Tegoroezny 

jest niższy o 7.594.000 zł. od zeszłorocznego. 

Po stronie wydatków wynosi 195.160.430 22. 

ło jest 9,1 proe. ogółu wydatków państwa 

Z tego wydatki na pelieję wynoszą 

104.521.270 © zł. fundusz | dyspožyeyjny 

6.000.080 zł KOP. 38.832.350, razem 

149.373.920 bł, to jest 76,6 proe. wydatków. 

całego budżetu, czyłi reszta wynosi 23,5 

proe., to jest 45,786.510 zł. W. roku poprzed 

nim' budżet bezpieczeństwa wynostł 74,9 proc 

calošei. Więe gdy badżet Ministerstwa stałe. 

się kurezy, wydatki na hezpieczeństwo osiąe' 

nęły minimalną granicę, poniżej której zejść 

nie mogą, a redukcja edbywać się must kosz 

tem, innych działów. 7 5 

Wydatki osobowe wynoszą 70,1 proe. : 

Kredyty w zarządzie centralnym stale się 

kurczą, natomiast w działe województw i 

starostw obserwujemy wzrost agend, Tłamia- 

czy się to przekazaniem przez gdministrację 

wymiaru sprawiedliwości na rzecz starostw. 

całego działu wykroczeń. do postępowani:: 

karno-administraey jnego, oraz dodatkowec:- 

obciążeniem z tytułu nowej ustawy samorzą 

dowej. Jeżeli mimo to administraeja może 

sprostać swemu zadaniu, to tylko dzięki sta- 

temu udoskonałania jej organizacji i metod 

pracy oraz ofiarności urzędników. 7 - 

Upraszczanie administracji. 
Pod wzgłędem organizaejt położono na- 

cisk na doskonalenie metod prae i zaktulico 

wanie regułaminu urzędowania. Pewnym 

zmianom ułegł wewnętrzny podział urzędów 

wojewódzkich w związku ze skasowaniest 

dyrekcyj robót publicznych i zespołeniea; 
urzędów ziemskich. Z 5 wydziałów. które ob- 

-sługują resort spr. wewn., prawdopodobnie. - 

dwa ulegną skasowaniu: Upr c no Fact 

w działach badżetowo — gospodarczych u- 

rzędów wojewódzkich. W opracowaniu jest 
sprawa usunięcia dwnutorowości w -niektó- 

rych działach administraeji rządowej i samo 

rządowej. Przepracowano nowy podział ua 

gminy. Aktaalnym stał się problem ustatė- 

nia urzędowej nomenklatury miejseowości. 

Odpowiedni projekt ustawy wkrótee wnie- 

"stony będzie do Sejmu. Jest to niezbędne. za 

równo ze względu na potrzeby obrony państ 

wa i słażby bezpłeczeństwa, jak i ze względa 

na zobowiązania międzynarodowe. 

Z dn. 1. 9. 1038 r. ilość stanowisk urzed 

niezych w administracji ogólnej uległa 

zmniejszeniu o 33 + funkejonarjuszów niż- 
szyeh © 38. Na rok 1934—35 przewidziano 
dałsze zmniejszenie iłości urzędników w Mx 
nisterstwie o 36, w województwach o tyleż. 
W toku jest akeja normalizaeji szematów i 
druków urzędowych. 

Bezpieczeństwo. 
Dział bezpieczeństwa 1 spokoju pubłiez- 

nego wyodrębnia się z całokształcie działa? 
ności administracji spraw wenętrznych ja%» 

najważniejszy. Przewodnie zasady, jakiemi 

w tym dziale kieruje się Ministerstwo, Ale. 
ułegły . zmianie. Z wielu przyczyn próbłetn 

Kongres astońskich b kombatantów. 
Gen. Lark — kandydatem na prezydenta. 

uznany za przeciwnika. 

W ubiegłą niedzielę. odbył się w 
Tallinie kongres estońskich uczestni- 
ków walk o niepodległość, rozpoczęty 
nabożeństwem i zaprzysiężeniem no- 
wych członków. Uczestnicy kongresu 
udali się w wojskowym szyku do te- 
atru „Estonja“, gdzie toczyły się ob- 
rady przy udziale przeszło 1.000 de 
legatów. 

Kongres powziął szereg ważnych 
uchwał, z których na szczególną uwa 
gę zasługuje jednomyślne desygnowa- 
nia gen. Larka na kandydata na przy 
szłego Prezydenta Estonji. 

Jeden z głównych przywódców oc- 
ganizacji b. kombatantów, adw. Sirk 
w dłuższej mowie motywował odsts- 
pienie organizacji od kandydatury 
gen. ILaidonera. Zdaniem mówcy gen: 
Laidoner, który odegrywał kierowni- 
czą rolę w Związku b. kombatantów 
później oddalił się od niego, a ostał- 
nio pozwolił na ło, aby go wrogie 

związkowi partje polityczne wysta- 
wiły jako swego kandydata na stano 
wisko Prezydenta. Ten fakt zmusza 
Związek do zerwania z dawnym swo- 
im przywódcą. 

Inna uchwała Kongresu żąda, aby 

wszystkie osoby, które po odzyska- 
niu niepodległości Estonji stały się 
bogatemi, były obowiązane wykazać 
jakim sposobem do swego majątku 
doszły. W wypadku odmowy majątek 
danej osoby miałby ulee konfiskacie. 

Pozatem Kongres, uchwalił żąda- 
nie zawieszenia wypłaty. odszkodo 
wań za ziemię Niemcom, którzy przy- 

— Gen. Laldoner 

stwierdził, iż Związćk b. kombatau 
tów nie ma nie wspólnego z baltycko- 
niemieckimi nacjonal - socjalistami. 

Rząd powinien, zdaniem kongre 
su, składać się: tylko z .5-ciu minis- 
trów. Wezwano rząd obecny do pod- 
dania pod głosowanie łudowe proje- 
ktu ustawy Związku 6  zwałczaniu 
marksizmu. ^ . 

Kongres przeszedł bez żadnych 

wewnętrznych sporów. 
ARTS 

* nia. Rz 

  

bezpieczeństwa w Połsee jest szezegółnie 

skomplikowany. Poza naszą sytuacją geogra 

ficzną wymienić tu należy wielką rozpiętość 

różnie poziomów kułturalnych pomiędzy _po 

szezegółnemi częściami państwa i grupami Ja 

dności, zróżniezkowanie obywateli i ujawnia 

me przez część obywateli braki w zakresie 
ki rjów państwowego myślenia i działania. 

Skrzyżowanie różnych aspiracyj politycz: 

cy narodowościowych doprowadza do za 

6ęenia spokoju i administracja musi je 

zwalezač średkami, które ma do dyspozycji. 
szezą gdy stosowany jest terror w sto 

sunku do organów władzy lub obywateli, 
pragnących spokojn. -Ze specjalną energją 

muszą hyć zwalczane ruchy, które godzą w 

podstawy państwa. Mam na myśli wszelkie 

akcje wywrotowe i dywersyjno-sabotažowe, 
które i nalad będą tępione bezwględnie. 

Rok bieżący, eiężki pod względem gospo 
dartzym, zaznaczył się też szeregiem ujetn- 
nych zjawisk w stanie bezpieezeūstwa kra- 
fa, zwłaszcza na terenie wsi, przyczem u or 
ganizatorėw widoezna była tendeneja do na 
dania wypadkom charakteru rozruchów mia 
sewych. Policja zmuszona: była- robić użytek: 
z broni. Jednak wypadków tyeh byłe mniej, 
niż w latach ubiegłych. 

Każdy taki wypadek, jak i zarzut bicia, 
jest przedmiotem badania sądowego. Wszel 

kie wykroczenia tępione są surowe. Od sty 

ernia do września rb. za pobicie zdegradowa 

no 2 szeregowych, wydalono 11. Zarządzenia 

władz paraHżowały skutecznie ruch komuni 

śtyczny, który skierował się zwłaszeza na 
leś, gdzie usiłował wyzyskać nastroje wy- 

wołane przez stronnictwa opozycyjne. 

"* Na terenie województw poładniowo — 
wsthodnieh OUN. usiłowała wyzyskać wszeł 

kle przejawy życia społecznego, stosując ter 

ror do uczestników obchodu Święta Morza i 

prowadząe akeję przeciw szkolnietwu pol- 
skiepiu; stosując napady, pobicia t podpałe 

d posiada dość siły, aby poskromić 
tę akcję i nie cofnie się przed jej zastasowa 

niem. Mam jednak nadzieję, że zdrowy roz 

sądek społeczeństwa ukraińskiego powścizy 

nię 16 anaschistyezne prądy. й 

Policia. 

W dziale przestępstw kryminalnych jest 
spadek przestępstw cięższych, a wzrost droh 

niejszych. Podpałenia spadły o 10 proe., ra: 

bunek w bandzie 6 7,1 proc. i t. d. Personel 
polieji jest bardzo Szezupły i jesteśmy pod 
tym względem w tyłe za innemi państwami. 

Ogólna iiość połieji wynosi 29.635, t. j- 

о 3,053 mniej, niż w roku 1927-28. Minister 

podkreśla obowiązkowość, ofiarności i boha- 
terstwo polieji. 

Obok dziedziny bezpieczeństwa i spokoju 
publicznego wyróżnia się jeszcze dziedzina 

porządku publicznego w związku z działał 

nością polieji. Ustawa powiada, że eo do ut 
rzymania bezpieczeństwa i spokoju publiez 
nego połicja działa bezpośrednio, a w dzie 
dzinie porządku publicznego — przez nadzo 
rowanie i wspieranie organów, które specjal 
nie istnieją w tym eehu. Niestety, ten przepis 
2 różnych względów nie został dotychczas 
wprowadzony w żyeie. Mimo to porządek 

pabliezny stanowi odrębną od spraw bezpie 
ezeństwa dziedzinę. W Ministerstwie zagad 
nienia porządku publicznego otś jmują orze 
eunictwo w toku instaneji oraz prace usta 
wodaweze. * 

    

   

Пеіепігвп:а:]а i uporządko- 
wywanie ustaw. 

° Сб 40 orzecznictwa oddawna starano sie 
- ograniczyć do minimum Hość decyzyj wyda 

  

wanych' przez Ministerstwo w I taneji, 
przez daleko posuniętą decentralizację. 

Na połu ustawodawczem, dzięki usiinej 
pracy od roku 1926, zdołano wyjść z chaosu 
ustaw zaborczych i dzielnicowych i mamy 
już szereg ustaw rodzimych. W- roku. spra- 
wozdawczym przybył szereg. nowych norm 

ustawodawezych i przygotowano i ogłoszona 
wiele rozporządzeń wykonawczych do ustaw 
dawniejszych. ' ё 

Uporządkowanie przepisów w zakresie 
praw obywatelskich jest rzeczą bardzo do 
niosła. Z ważniejszych prae projektowanych 
uależy wymienić sprawy metrykalne, aktów 
stanu cywilnego. Narazie rząd pragnie ię 
sprawę załatwić bodaj tragmentarycznie. --- 
A więc chodzi o odtworzenie zniszczonych 
lub zaginionych ksiąg stanu cywilnego, o je 

dnolitą taryfę opłat, © ogólny nadzór władz 
nad urzędami stanu cywilnego i t. p. 

Ministerstwo opracowało projekt ustawy 
o zapobieganiu pożarom i innym klęskom 
żywiołowym, który już w tej sesji 
wniesiony do Sej fiu. 

Kary administracyjne. 
Co się tyezy kar administracyjnyeh, te 

dochody z tego źródła stale spadały, eo da 
wodzi, że Ministerstwa dążyło stale do obui 
żania wysokości tych kar. Jak ludność oce- 
nia traktowanie tych spraw przez władze 
administracyjne, dowodzi fakt, że zaledwie 
3,8 proc. spraw karno-administracyjnych z» 
staje na żądanie osób zainteresowanych prze 
kazanych na drogę sądową. 

Samorząd. 
W zakresie samorządu dnia 13 lipea we 

szła w żyeie ustawa o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorjalnego. Od kiłku 
miesięcy rozpoczęły się prace nad wprowa 
dzeniem jej w życie. Już dotychczas obser 
wacja pozwala nam na dodatnią ocenę. 
jkutków tej ustawy. Okazało się duże zain- 
jeresowanie wsi sprawami gromady, 3 
miast nie stwierdzono przejawów obrony 
instytucji zebrań gminnych w  województ- 

  

- wńch centralnych, która ustawa zniosła. - - 
Widocznie są dodatnie skutki usunięcia prze 
rostu. kompetencji, jakie dotąd posiadało cia 
ło: kołegjaine, oraz rozgraniczenia uprawnień 
między organami samorządu szczególnie w 
miastach przyczyniło się do usprawnienia 
działalności. Większe uprawnienia przełożo 
nego gminy podniosły jego autorytet. W. du 
żych miastach stał się on .w sposób wyraźny 
ezynnikiem _uzgadniająeym działalność orga< 
nu wykonawczego i stanowiącego. 
© Ustawa samorządowa pociągnęłu za sobą 
fakże „upodobnienie nadzoru państwowego, 
zwłaszcza nad miastami, przez ea usunięto 
dwntorowość nadzoru w województwach po 
tudniowych. Na tym tęrenie Pe: tego 9 
miast największych, oprócz Lwowa i Krako 
wa, wydziełono z powiatowych związków 
samorządowych | poddano bezpośrednio nad 
zorowi wojewodów | wydziałów wojewódz- 
kieh. : 3 

Prace nad realizacją ustawy 
marcowej. 

ć 8 Pelnė „welełenie w- życie „marcowej. usta 
wy samorządowej. obejmuje szeroko zakro- 

Minister Spraw Zagranicznych Łotwy 
podał się do dymisji. 

RYGA, (Pat). Minister spraw za- 
granicznych Sałnais wręczył prezeso- 

wi rady ministrów prośbę o dymisję. 

Krok ten pozostaje w związku z gło- 

sowaniem Sejmu nad wnioskiem so- 
ejal-demokratów o votum nieufności 
dla ministra. Premjer zastrzegł sobie 
udziełenie odpowiedzi za kilka dni. 

Mianowania na generałów i pułkowników. 
WARSZAWA. (Pati. Dzisiejszy 

„Dziennik - Personalny" zamieszcza 
zarządzenie Prezydenta Rzeczypospo 
litej o nadaniu stopni z dniem. 1-go 
stycznia 1934 r., mianowicie: 

Stopnie generała brygady pułko- 

Bazylika Św. Piotra w nocy. 

  Widok ilaminowanej Bazyliki św. Piotra (Watykan) w nocy. 

wnikom — Godziejewski Eugenjusz 
(I-sza lokata), Dapella Juljusz Alfred, 
dyplomowany (lok. II), Anders Wla- 
dysław, dypl. (lokata III), Rayski Lu- 
domir Antoni, dypl., inż. (lokata IV). 

Stopnie pułkownika podpułkow- 
nikom: w korpusie oficerów piechoty 
— Smolarski Władysław, dypl. (lok. 
I-sza), Majewski Kazimierz Tadeusz, 
(lok. I), Ostrowski Bolesław Andrzej 
(lok. IH). Koe Leon Wacław, dypl. 
(lok. IV), Pełczyński Tadeusz Walen- 
ty, dypl. (lok: V), Wiatr Józef Albin, 
dypl. (lok. VI), Paganowicz Marjan 
Stanisław (lok. VII), Broniowski Ste: 
fan Józef, dypl. (lok. VIII), Bohuse- 
Szyszko Zygmunt Piotr, dypl. (lok. 
IX); w korpusie oficerów kawalerji 
— Rakowski Bronisław dypl. (lok. I), 
Kowalczewski Ignacy, (lok. II), Mi- 
chalski Leonard Jerzy, (lok. III), Ma- 
stalerz Kazimierz, (lok. IV); w korpu- 
sie oficerów artylerji Szystowski 
Czesław Stefan, dypl. (lok. I). Kap- 
eiuk Józef, dypl. (lok. II). 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Болз- 

dyn 29,03 — 29,17 -— 28,89. Nowy York ka 

bel 5,64 — 5,67 — 5,01. Paryž 34,87 — 34,95 
— 84,78. Szwajcarja 172,15 — 172,18 — 
172,60. Berlin 212,25. 

DOLAR w obr. pryw. 5,61. 
RUBEL 4,66 

   

: Przemówienie min. Pierackiego na komisji budżetowej Sejmu. * 

będzie. 

nato- 

jone prace. W dziedzinie prae normatyw | 
nych mają być wydane 4 ogółne rozporzą: 

dzenia wykonawcze, 9 rozporządzeń speeioł 

nych, kilkanaście regulaminów. wyborczych, 

12 projektów tekstów jednołitych, które ma 

ją być wydane w drodze rozporządzeń prezy” 

denta, 6 statutów miast wielkich  oraz 109 

© kilkadziesiąt rozporządzeń w sprawie nowe. 
go podziału terytorjalnego. Ten duży, plam 

wobee szezupłości sił wymaga rozłożenia па 
pewne etapy 'i wysunięcia przedewszystkićm 

tych prac, z któremi wiążą się krótsze ter ° 
miny ustawowe. | - > 

Z tego powodu najpilniejsze są  praee. 
związane z odnowieniem kadencji orginėw 
samorządowych w miastach w eałem państ 

wie oraz w gminach wiejskich w b. zahorze. 

rosyjskim, gdyż ustawa zakręśla termin 12-, 

miesięczny na całkowite zakończenie tej sk 

ей. : : ARE 

Wybory. 

W pierwszym rzędzie postawiono wyba-. 

ry w miastach w województwach zachod 

nich i południowych. Wyniki wyborów do. 
rad miejskich świadczą o tem, że. nastąpił. 

pewien przełom w: psychice większości spo 

łeczeństwa w dzielnicy zachodniej i że wesz 

ła ona na grunt pozytywnyeh zagadnień na 

tym odcinku życia, który wymaga szezegół 

nej harmonji czynnika rządowego i społecz 

negó. Nierzadkie były wypadki składania je 
dnej wspólnej listy kandydatów. Równacze * 

śnie w województwach centralnych i wsehod 

nich przystąpiono do wyborów gromadzkieh 

w gminach wiejskieh. Wybory te zarządzune 

zostały w listopadzie, a skończą się dopiero 

na końeu lutego łub na początku marca, ze 
względu na system wyborów pośrednich da 
rad gminnych. Okres późnej jesieni i zimy” 

został wybrany nietylko dla unikuięcia rów 

noczesnych wyborów w gminach wiejskich 
i miastach, lecz także dla wygody mieszkań 

eów wsi, dla których zima jest najdogodniej 
Szą porą roku na wybory. + > 

Prasa opozyčyjna usilowala wmawiać a 

opinję publiczną że pośpiech w wyborach 

gromadzkich zaskoczył obywateli i pozbawił 
ich swekody wyrażania swej woli. Ten. za:: 
rzut nie odpowiada prawdzie. Stronnictwa. 

polityczne "our wte miesięcy miały czas nb | 
przygotowania, a jeżeli chodzi o samych wy) 
berców, to ich poglądy na sprawy,samorzą- 

dowe są oddawna ustałone. Jeżeli w -proce- 

durze wyborczej zdarzały się jakieś. uekybie 

nia, to wszełkie zarzuty sq i będą szezegóło- 

wo badane. ++ „222 ; 

Naczół należy stwierdzić, że w wyboraci 
gromadzkich zwyciężył zdrywj instynkt spo 

łeczeństwa wiejskiego, które szuka da pracy 

ludzi najbardziej odpowieduieh, bez. wzgędu. 
na, etykietę partyjną. 3 

Usprawnienie gospodarki $ 
i samorządowej. | 

Jak w latach poprzednieh odbywała się 
dalej intensywna praca nad usprawnieniemy 

gospodarki samorządowej i wprowadzeniem 
do niej oszezędności. Komisje oszezędnościo 
we wysunęły szereg wniosków w cełu obni- 
żenia wydatków osobowych i zacieśnienie 
współpracy związków samorządowych z ia- 
nemi organizacjami społecznemi, co przyczy 
niło się do kompresji wydatków. Ogółem te 
komisje zaproponowały obniżenie wydał: 
ków samorządu о 41.413.000 zł., zaś władze 
nadzorcze poszły jeszeze dalej wysnwająć 
przy zatwierdzeniu budżetów  zmniejszenić 
preliminowanych wydatków łąeznie 0 43.605 
tysięey zł. Ważniejsze wnioski tych komisyj 
zostały zalecone da stosowania związkom 
samorządowym. 

Popieranie budownictwa 
I pomoc ludności. 

W dziale techniezno — budowłanym —- 
w akeji popierania budownictwa mieszka- 
niowego Ministerstwo opracowało zarządze 
nia w sprawie przygotowania przez organa 
samorządowe planów technicznych, dotyczą 
cych inwestycyj terenowych I programu Frog 
buslowy, następnie zarządzenia, 
obniżenia kosztów wykonania urządzeń pub 
licznych oraz zarządzenia, zmierzające dó 
uproszczenia formałności, towarzyszącej aki 
cji budownictwa mieszkaniowego. W. dzie 
dzinie aprowizaeji prowadzona była nadał 
kontrola wypieku chleba i przemiała zbóż 
cehlebowych; w zakresie miesa i jego przeł: 
worów oraz tłuszczów płowadzono naogół 
liberalną politykę. — Poza powyższą pome- 
cą udzielono doraźnej pomocy ludności wiej 
skiej przez rozdysponowanie za pośredniet 
wem organów lokalnych Funduszu /Praey 
3,650 tonn mąki razowej i 600 tonn soli tej 

Części ludności, która bądź została dotkrńętę- 
klęskami żywiołowemi, bądź z powoda utra- 
ty zarobków nie miała środków do życia. -—- 
Oczywiście że akcja ta kontynuowana być 
musi obecnie w rezmiarach znacznie więk- 
szych. --- 

Stosująe się do rzeczowej metody pracy 
komisyjnej, przedstawiłem możliwie szcze: 
gółewo tak zagdnienia hudżetowe, jak i ea 
łość prae dokonanych przez resort mt powie 
rzony w.okresie 1932—33 roku oraz zamie- 
rzenia na rok przyszły. Jest to śeisłe spra 
wozdanie, w którem poza pozorną suche 
ścią danych 1 eyfr kryje się odbiele oihrzy 
miego wysiłku wielotysięcznej rzeszy pracow 
ników Ministerstwa i jego organów, połiefi, 
KOP. i innych działów służby, wysiłku, kłó 
ry powinien być znany i mam nadzieję, że 
zostanie doceniony przez całe społeczeństwa, 
Zapewnić mogę panów, że na przyszłość na 
teżenie woli, kierujące tym wysiłkiem zosta 
nie przez nas w całości utrzymane. . _ — 

Po przemówieniu p. ministra zabrał głos 
sprawozdawca preliminarza pos. PACZEK 
wnosząc drobną poprawkę w dziale KOP. - 

Dyskusja trwa i przeciągnie się niewąt- 
pliwie do późnej nocy. > 

Administracja czynna od godz. 94, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja. nie zwrzca. 

— al Biskupis 4. Telefon 3-40. а E S 

w tekście 60 gr., ża tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— | 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki |



  

Rada Ministrów 
WARSZAWA, (Pat). We wtorek 

w godzinach popołudniowych pod 
przewodnictwem p. premjóra Jędrze- 
jewicza odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów. Uchwałono m. in. rozpo- 
rządzenie o*ustanowieniu tabeli sta- 
nowisk we władzach, urzędach, zakła 
dach i instytucjach państwowych »- 
raz 4 rozporządzenia, związane z no- 
wą ustawą uposażeniową. Następnie 
Rada Ministrów przyjęła szereg pro- 
jektów ustaw. które wniesione będa 

do Sejmu w czasie bież. sesji budże- 
towej. Ponadto Rada Ministrów pow- 
zięła decyzję w sprawie wprowadze- 
nia w życie z dniem 1 stycznia 1934 r. 
ustawy 0 ubezpieczeniach społecz- 
nych (są to t. zw. ustawy scaleniowe.. 

Prezydent Calonder 
w Warszawie. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 19 b. 
m. o godz. 8.50 przybył z Katowic do 
Warszawy prezydent Komisji Mie- 
szanej dla Górnego Śląska p. Calon- 
der. Rano prezydent Calonder złoży 
wizytę p. ministrowi spraw zagrani- 
cznych Beckowi oraz wiceminisfrowi 
Szembekowi i będzie przyjęty na au- 
djencji u p. prezesa Rady Ministrów 
Jędrzejewicza. O godzinie 14 prezy- 
dent Calonder wraz z towarzyszącemi 
mu osobami podejmowany będzie 
śniadaniem przez ministra spraw za- 
granicznych Becka. Wieczorem poseł, 
szwajcarski w Warszawie. wydaje o: 
biad na cześć prezydenta Calondera 
i towarźyszących mu osób. 

Rozwiązanie kartelu 
karbidowego. 

WARSZAWA, (PAT). — W dnia dzisiej- 
*zym Sąd Kartelowy pod przewodnictwem 
prezesa Sądu Najwyższego St. Giżyckiego, 
po rozpatrzeniu wniosku ministra przemys- 
łu i handlu przeciwko firmom „Zjednoczo- 
ue Fabryki Związków Azotowych w: Mości 
tach i Chorzowie* oraz „Zakłady Elektro, 
S-ka z ogł. poręką* w Łażiskach Górnych 
o rozwiązańie: umowy, wyrokiem z dnia dzi 
słejszego orzekł: umówę kartelową; dotyczą 
€ą produkcji karbidu między wyżej wymien. 
firmami-— rozwiązać. - Šš 

Zgon „reinkarnacji Buddy“ 
.LHASSA, (Pat). Wczoraj zmarł & 

Lhassie. Dałaj-Lama, w wieku iat 60. 
Dałaj-Lama, który z racji swego stanowi- 

ska. wyobraża reinkarnację Buddy rządził krs: 
jem w sposób autokratyczny i wywierał wiel- 
ki wpływ na tybetańczyków. Był. zwłasz 
w. ciągu ostatnich 20 łał, pod. wpływem W. 
Rrytanji. Poniósł duże zasługi dla podniesie- 
nia kulturalnego tybetańczyków. Wprowadził 
do Tybetu tełegraf, ulepszył -drogi,: umocnił 
salutę i założył wiele szkół. Wysyłał też wie, 

„Au tybetaiozykėw zagranicę @а odbycia wyż 
szych studjów — głównie do Anglji. Niedaw-. 
nio udzielił on ekspedycji angielskiej zezwo- 
lenia na przelot ponad Ewerestem w Hima- 
lajach, čelom, zbadania (40 najwyžszego w 
świecie szczylu górskiego. ° : 7 

Kronika telegraficzna. 
— Herriot wyznaczony został na człon 

ka międzynarodowej komisji współpracy in- 
tełektualnej. Miejsce to uprzednio zajmował 
Painleve. Ž : 

— Polieja paryska trafiła na ślad wieł- 
Liej afery szpiegowskiej. Od 48 godzin trwa 
ją dochodzenia; rewizje i aresztowanhia* Do- 
tychczas: aresztowano 18 ós$b różnych iii 
rodowości. po: Faj ey 

W uzupełnieniu wczorajszej wiadonio 
śei o krwawej zbrodni pod. Rżeszowćm do“ 
noszą, że władze bezpieczeństwa ustaliły nr 
podstawie dochodzeń, że niema się tu. do 
czynienia z morderstwem rabunkowem, lecz 
2 roczpaczliwym czynem dešperata. 
202202000000 000000 000000000 000000000000 

| Wśród tegorocźn. podarków gwiazdk:. 
w żadnym domu, nie może zabraknąć 

KSIĄŻKI 
; Szezegółowy katalog książek dla dzie- 
„cii młodzieży wydaje bezpłatnie: į 

Е „ KSIĘGARNIA 

„GEBETANERA 6 WOLFFA i$-kl | 
+ Wilno, ul. Mickiewicza 7. 

„Ceny znacznie zniżone. 
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„Polska u siebie i zagranicą“, 
„Times“ o polityce Marszałka Piłsudskiego. 

LONDYN, (PAT). — Pod naglėwkiem: 
„Polska u siebie i zagranicą* — „Times* og- 

łasza dzisiaj obszerny artykuł wstępny, omi 
wiający sytuację w Polsce. Punktem wyjścia 
rozważań „Times'a* jest sprawa zmiany kon 
stytucji. 

Niektóre narody, — pisze dziennik — ko 
rzystając poprzednio z niewielkich praw, ot 
rzymały po wojnie odrazu zbyt liberalne 
konstytucje, do czego rie były politycznie 
dostatecznie przygotowane. — „Times* oma 

wia projekt rewizji konstytucji polskiej i zaz 
nacza, że eksperyment, ustanawiający elitę 
wyborczą, będzie z zainteresowaniem obser 
wowany. — Przechodząc następnie do póli 
tyki zagranicznej, dziennik pisze: „Ostatnio 
Marszałek Piłsudski dał świeży dowód, że po 

siada zmysł prawdziwego męża stanu, dopro 
wadzająe do zbliżenia z Rosją Sowiecką i 
podejmujące prawie jednocześnie rozmowy e 
Berlinem, których rezultat był oparty na nie 
używaniu przemocy między Polską a Niem 
€ami. Hitler ma być formalnie gotów do va: 
warcia z Polską paktu nieagresji na 10 lat. 
Wydaje się to być korzystną propozycją. -— 
Czy nie mógłby Marszałek Piłsudski ukoro 
nować swych wysiłków: stabilizacji wewnę- 
trznej i poprawy stosunków zagranicznych 
Polski przez zawarcie takiego, Locarna 
Wschodniego, o jakiem myślał z nadzieją ka 
żdy z rządów brytyjskich*? — kończy „Ti- 
mes* — swój artykuł, nacechowany życzii 
wem zrozumieniem posunięć Marszałka Pil 
sudskiego. 

Boliwia i Paragwaj zawrą rozejm 
na okres świąt. 

LONDYN, (PAT). — Agencja Reutera do 
nosi z Montevideo, że według wiadomości 
ze źródeł miarodajnych Boliwja zwróciła się 
© rozejm, którego warunki określone będą 
jutro. Rozejm ma trwać od północy 20 grud 

nia do północy 31 grudnia. W tym okresie 
prezydent Urugwaju i delegaci na konferen 
cję amerykańską podjąć mają akcję poš- 
redniczącą celem doprowadzenia do porozu- 
mienia między Boliwją a Paragwajem. 
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Najpoważniejszą spółdzielczą 

resów kraju, Lili 
  

jest 

епга Kasa Gpolok Rolniczyć 
Istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
gdyż 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

„SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 

instytucją bankową w Polsce        

  

wspiera kredytem najlicz- 

         

   

  

   

  

O. G.P. I. — MIECZ REWOLCCJI. 
Ze współczesnych anegdotek rosyj- 

skieh. 
Na placu Łubiańskim .w Moskwie 

jakiś przechodzień zapytuje drugiego: 
— Przepraszam, obywatelu czy. nie 

moglibyście mi powiedzieć, gdzie się 
znajduje Gos-Strach? (Urząd państwo: 
wych ubezpieczeń). 

— Gos-Strach — odpowiada zapy- 
tany — nie. wiem, * lecz  Gos-Użas. 
(wskazuje na gmach G. P. U.) tutaj 
właśnie... 

(Dowcip polega na grze słów, któ 
ra dla znających język rosyjski . jest 
zrozumiałą). 

Na jednej z pryneypalnych ulie Moskwy 
(Łubianka Nr. 2) wznosi się olbrzymi gmach 
w którym w dzień i w nocy panuje wielkie 

sienie. Auta zajeżdżają co parę minat, 
w podwórzu dyżuruje kilka aut, których nie 
wyłączone motory gotowe są każdej chwiii 
uruchomić maszynę. W' nocy okna kamie-- 
niey jaśnieją pełnią Świateł — praca tam 
wre bez przerwy. Jest to serce terroru 50- 
wieckiego, tu się mieści wzbudzająca po- 
strach wśród obywateli rosyjskich groźna 
instytucja O. С. P. U. („Objedinionnoje Go- 
sudarstwiennoje  Politiczeskoje, Uprawle 
nje“), którą bolszewicy nazywają „mieczem 
rewolueji“. Labirynt korytarzy, nieskończo-. 
ny Szereg drzwi numerowanych, za któremi 
zasiadają €i, eo wyrokują o losach swych 
ofiar; stąd — z Lubianki Nr. 2 — „Gos 

Užas“ sowiecki swojemi mackami potworne 
go polipa, zrodzonego rewolucją, .wyrosłegu 

na ciele nieszczęśliwych narodów Z. S. R. R. 
obejmuje szóstą ezęść globu, sięga dalej — 
poprzez kopce graniczne, poprzez morza, 
rzeki, oceany — wszędzie, gdzie się żaczyna 
jakaś ruchawka rewolucyjna, / wszędzie, 
gdzie śmierć swe żniwo rozpoczyna, wszę- 
dzie, gdzie łudy broezą: krwią... 

‚ A w piwnicach tej ziowrėžbneį kamie“ 
niey przy Łubianee Nr. 2 panuje straszna, 
eisza — przedsmak ciszy wieczystej, z którą 
się rychło zapoznać ma wielu z przebywa. 
jących tutaj. Po korytarzach, wysłanych 
miękkiemi chodnikami chodzą dozorcy —gė- 

piści w wojłokowych pantoflach, kłóre za- 
głuszają całkowicie odgłos kroków. Dźwię- 
ków mowy ludzkiej tu nie słychać, jeno od 
czasu do ezasu rozłegają się suche klašnię“ 
cia palcami, co oznacza, że „droga jest 

wolna*. Więzień bowiem prowadzony kory: 
tarzem nie powinien się spotkać z towarzy- 
szem niedoli, konwój klaśnięciem zawiada- 
mia wartę, stojącą w korytarzu, že prowa- 
dzi uwięzionego, warta zaś odpowiada rów- 
nież klaśnięciem, zawiadamiając w tenże 
sposób dalsze posterunki. › 3 

„Gdy kogoś biorą z eeli na badanie lub 
„nazawsze*, odbywa się pełna tajemnie pro- 
eedura. Drzwi się otwierają i gepista zapy- 
tuje szeptem u zgromadzonych w celi wiež- 
niów, czyje nazwisko rozpoczyna się z takiej 
a takiej litery alfabetu. Zgłaszają się osoby, 
których gRzwisko brzmi z żądanej litery. 
Dalej znów szeptem rozpoczyna się inda- 
gacja co do imienia danej osoby oraz imie- 
nia jej ojea. Nareszcie rozlega się tajemni- 
czo wyszeptane: „pożałujtie sa mnojtć i 
znów cisza, przerywana tylko sygnałem po- 
trzaskiwania nalcow. 
„ „Ciechym szeptem porozumiewają się ze 
sobą ludzie, rzuceni do piwnic przy Łubian- 
ee Nr. 2, starając się odgadnąć, jaki los *'m 
gotują krwawi „upołnomoczennyje* pano- 
wie życia i śmierci swych ofiar. 

   

JUBILEUSZ PÓŁWIECZA. 
Przeglądu Powszechnego. 

(1883 — 1933). 
Miesięcznik założony przed pół- 

wiekiem przez O. -$. J. Marjana Mo- 
rawskiego, w Krakowie (autora zna- 
fiych „Wieczorów nad Lemanem“) 
w myśl zasady zakonu posiadania rza 
du dusz, postawił sobie za zadanie o- 
brazowanie dorobku i rozwoju społe- 
czeństwa polskiego w jego. całości, i 
wytyczania mu dróg przyszłości, pod 
sztandarem katolicyzmu. Program 
ten był konsekwentnie przeprowadza- 
aty, dał ogromny dorobek umysłowy 

i może się wykazać licznymi autora- 
mi z pośród duchownych i świeckich 
pisarzy, którzy przewodnią zasadę 
pisma przeprowadzili w każdej dzie- 
dzinie umysłowości polskiej. | 

Trudno oczywiście w artykule 
"dziennikarskim zobrazować - działal- 
ność i wpływ miesięcznika, który na 
społeczęństwo polskie w jego konser- 
watywnym odłamie miał duży wpływ, 

=zwłaszcza w latach przedwojennych. 
kiedy wiele spraw, dziejących się za 
„kordonem kozackich nahajek i rosyj 
skich, oraz pruskich bagnetów, m»- 
'gła być oświetlonych tyłko w pismach 
"„galicyjskich*. Zaznaczyć należy, że 
wpływ ten, był, odpowiednio do śro- 
dowiska. w którem działał, dodatni. 
Bowiem redakcja pisma stojąc kon- 
sekwentnie na swem bezkompromi- 
sowem stanowisku katolickiem. da- 
wała jednak wiele wiadomości z ży- 
cia; rozstrząsano tam problemy po- 
lityczne i wyznaniowe nie pod kątem 
ciasnej bigoterji. nietolerancji i za- 

mykania oczu na błędy świala kato- 
lickiego. a rzucania anatem na ia 
ne środowiska, ale możliwie objek- 
tywnie omawiano 'zdafzenia i czyny 
żbiorowe, czy poszczególne. Że się 
nie zawsze zorjentowano w rozwoju 
wypadków, w nieuniknionych zmia- 
nach uczuć i przekonań ogółu, albo 
raczej że nie chciano i nie można było 
dopuścić do uznania pewnych zmian, 
to było logiczne i wypływało z zało- 
żeń. jakie sobie Redakcja postanowi- 
ła. obwiniać ją za to trudno. 

We wstępnym artykule ks. Jana 
Rostworowskiego, red, naczelnego,: za 
znączone credo mówi o zmianach -ra- 
dykalnych zaszłych w pojęciach spo- 
leczenstw. likwidujacych niewzruszo- 
ne zdawaloby się zasady Wielkiej Re 
wolucji francuskiej, (więc wolność. 
równość. braterstwo)? .,W naszych 
oczach powstaje władza, nie ta z dołu, 
jako emanacja wszechwładzy ludu. 
nie ta ekwilibrystyka parlamentarna, 
ale ta która prawdziwie rządzi. pyta- 
jąc tylko własnego rozumu i sumie: 
nia... a źródłme jej jest genjusz, chara 
kter, urok osobisty*, Potrzeba żeby 
społeczeństwa były rządzone, a rzą- 
dzić może tylko moc idąca z góry... 
Čo za tem idzie likwiduje się druga 
zasada W. Rewolucji: „równość, o- 
gromna większość chce być rządzona 
szuka władzy, do niej się garnie.. a 
jednak taka władza musi ograniczy 
i trzecią zasadę porewolucyjnego wie 

   

„ku: wolność...* Autor zastanawia się 

Całe życie w ZSRR wre pod znakiera 
„udarniczestwa“ i „socsorewnowanja“ (ry-. 
walizacji socjalistycznej). A więc i „aupołno 
moczennyje* gepiści są „udarnikami“, n. 
więe i oni rywalizują ze sobą, kto hędzie 
miał więcej spraw, kto z 'nich. będzie miał 
na swem sumieniu więcej złamanych istnień 
ludzkich. Byle więcej, byle srożej, byle bez- 
litośniej,. litość bowiem w społeczności . ge: 

pistów jest traktowana nie jako zaleta, lecz 
wada, nosząca specjalne miano: „intieligient 
skaja miahkotiełość*. Tu się stosuje wzglę- 
dem więźniów przymus fizyczny, tu się prak 
tykuje przy badaniach t. zw. „konwojer*, 
który polega na tem, že.badanemu nie po- 
zwalają zasnąć w ciągu kilku dni (nieraś 
do dni 8-ia) i dopiero, gdy ofiara jaż nie. 
mal dostaje obłędu z wyczerpania i gotowa 

Pogrzeb ofiar katastrofy w Poznaniu. 
POZNAŃ, (Pat). We wtorek po 

południu odbył się tu uroczysty po- 
grzeb 8 ofiar ostatniej katastrofy ko- 
łejowej w: Poznaniu.. Olbrzymi kon. 
dukt pogrzebowy poprzedzała kompa 
nja honorowa kolejowego P. W., da- 
lej maszerowały dwie orkiestry kole- 
jowe oraz oddziały. wiełu organizacyj 
i zrzeszeń kolejarzy ze sztandarami. 
Za duchowieństwem z ks.: biskupem 

Dymkiem na czele wieziono na 6 ka- 
rawanach 8 trumien. Wszystkie ryd- 
wany pokryte były mnóstwem kwia- 
tów i wieńców. Za karawanami po- 
stępowały. rodziny ofiar. Dalej szli 
przedstawiciełe władz, m. in. dyrek 
tor kolei w Poznaniu inż. Ruciński, 
starosta grodzki i inni. Wzdłuż ulic 
ustawiły się szpalerami wielotysięcz- 
ne tłumy publiczności. : 

Wyrok na współuczestników morder- 
stwa Ś. p. Hołówki uprawomocnił się. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi: 
siejszym Sąd Najwyższy rozpatrywał 
skargę kasacyjną złożoną przez ob- 
rońców Mikołaja Motyki i Romana 
Baranowskiego, skazanych przez Sąd 
Przysięgłych w Samborze .za udział 
OT PZSZREKA 

w: przygotowaniach do morderstwa. 
$. p: Hol6wki. 

Sąd najwyższy skargę kasacyjną 
oddalił, zatwierdzając w całej rozcią- 
głości wyrok Sądu Przysięgłych w 
Sambórze.' > 

REKE NY LSL | 

Ślub przez telefon. 

_ Tego jeszcze nić było. Oto, jak doniosłe 
depesze, zamieszkały w Detroit * Hjalme 
Clason, hie mogąc uzyskać zgody władz im.- 
gracyjnych amerykańskich na przyjażd swej 
narzeczonej, zamieszkałej w Stokholmie, 45 
Ameryki, gdzie miał się odbyć ślub, poślubił 
ją w drodze telefonicznej. Akt ślubu odbył 

nad stosunkami ekonomicznemi, u- 
znające rolę kształcąca Państwa i je: 
go ingerencję: w tej dziedzinie,.stwier- 
dza -też, że współczesna: ludzkość du- 
si się w obecnych warunkach, nietył 
ko z powodów ekonomicznych, ale i 
„przez podniecenie uczuć . narodo 
wych i łechtanie 'szowinistyczne...* w 
wyniku swych spostrzeżeń autor do- 
chodzi do wniosku, że chociaż jest 
teraz pod względem religijności 'ie- 
piej niż przed 50 laty, to jednak łudz- 
kość o wiełe za mało szuka hożego 
ładu, oparcia o Boga. i nie staje się 
wykonawczynią bożej woli. Stąd zło 
powszechne, znoszone bez cierpliwoś- 
ci. Na zakończenie autor przechodzi 
do stosunków w Polsce i przyznając, 
że się stało dużo i wielkich rzeczy. 

mimo „zadowólenia 7 Korkordatu, 
który był raczej dodatni, a wykona- 
nie dość lojałne, mimo że fatalny pro- 
jekt ustawy małżeńskiej upadł bez 
dyskusji nawet', (jak wiemy ten pro- 
jekt był korzystniejszy dla kościoła i 
dający mu więcej ingerencji niż u- 
stawa państwa włoskiego, zaakcepto- 
wana przez Papieża), mimo te wszy 
stkie dodatnie strony... „rząd polski 
na serjo nie kieruje się wiarą w publi- 
cznem życiu...*(?) Na dalsze wywo- 
dy Sz. autora trudno się zgodzić, gdyż 
stoją w jawnej niezgodzie ze stwier 
dzoną przez ogół społeczeństwa rze- 
czywistością. Chyba niema u nas uro- 
czystości, ktėrejby nie ušwiecono |:- 
cznemi obrządkami religijnemi,, a že 
zdarzają się fakty nieufności wzglę- 
dem. nie kościoła, ale jego funkcjo- 
narjuszy, to nie można się temu dzi- 
wić, wobec antipaństwowych wysta- 
pień niekt. przedstawicieli zwierzch- 
ności kościelnej, ingerującej w takich 
bardzo świeckich rzeczach np. jak wy 
bory „(Kościół musi dążyć do uświe- 

    

  

  

się: zupełnie formalnie przy. udziale urzęd- 
nika: stanu cywilnego: я 2 
+ Na -zdjęciu: -pan--mlody -podczas forma!- 
ności šlubu, obok niego sędzia John D. etts 
pełniący funkcje urzędnika stanu cywilnego. 
Stoją — brat, szwagierka i kuzynka narze 
czonego. . 

cenia całego niniejszego życia na nad 
przyrodzoną modłę* pisze ks. J. Ro- 
stworowski. A któżby temu się sprze- 
ciwiał? Ale gdy wchodzi w grę rzecz 
tak pozioma, materjalria, jak nad- 
mierne opłaty za posługi religijne, na 
bożeństwa i apotezowanie mordercy 
pierwszego *Prezydenta Rzeczypóspo 
litej, nadużywanie ambony w celach 
wyborcżych o zgubną dla polskiej po- 
lityki akcję unijną, albo agitację anti 
rządową, to jest chyba zejście z celu 

istycznego na manowce, na których 
osoby: duchowne muszą. być trakto- 
wane jąk zwykłdi śmiertelnicy, co się 
wtedy niesłusznie identyfikuje z nie- 
chęcią do kościoła. 

O ile pierwsza część artykułu ju- 
bileuszowego uderza jasnością i logi- 
ką, o tyle druga. odnosząca się do 
współczesności polskiej jest zmącona 
specjalnem nastawieniem subjektyw- 
nem i pewnym parti pris, które tyle 
psuje we wzajemnych stosunkach 
Dalsze stronice wydania wyliczają 

  

  
   

/aulorów, którzy przez pół wieku pra- 
cowali na łamach Przeglądu. W dzia 
le filozofii i teologji: ks. Morawski że 
swemi artykułami o „Prawdziwem 
pojęciu moralności”, - polemiczne z 
teorjami Buckla, „Podstawy etyki i 
prawa”, i in. Ks. Zaborowskiego: 
„Darwinizm w świetle nańki i rozu 
mu“. Ks. Klimke: „Darwin i jego dzie- 
ło*.* Ks. Łangber: „Pojęcie Boga* 
chrześcijan i filozofów, i in. św. To 

  

„masz z Akwinu i dzisiejsza fiłozofja. 
w końcu ub. wieku pisywali ks. Ba- 
deni i ks. prof. Skrochowski. ostatnio 
artykuły ks. Hortyńskiego: „Z nowej 
biologji*, „Koniec wszechświata wo. 
bec nauki objawienia i t. p. 

W walce z modernizmem, bierze 
oczywiście Przegląd duży udział, w 
artykułach ks. Rostworowskiego. Pz- 

jest podpisać każde wymagane od niej ze- 
czynek do eeli. 

W tym to gmachu przy Łabianee Nr. 2 
fabrykują się procesy o „wreditielstwo*, tn 
znanie — badanego odprowadzają na spo- 
się inseenizują procesu o szpiegostwo, tv 
łudzie przyznają się... do win niepopełnio- 
nych, tu się „likwidują klasy społeczne* w” 
osobie chłopów-głodomorów, którzy nie zdo- - 
łali zdać rządowi wymaganej ilości ziarna 
rzekomo z tendencją kontr-rewolucy jną. 

Lecz i wśród krwawych oprawców €9$- 
niecoś nie w porządku. Rozpoczęła się nie 
dawno akcja sanacyjna t. zw. 4+czystka* 
śród funkcjonarjuszy G. P. U., wszczęta 
przez wszecehzwiązkowego prokuratora Aku- 

łowa. W wyniku tej „ezystki“ wielu gepi- 
stów za rozmaite nadużycia i malwersacje 
zostało aresztowanych. A 

Dn. 3 bież. mies. z „niewiadomych* przy- 

ezyn wybuchł olbrzymi pożar na Łubiance 
Nr. 2. Cała dziełnica przyległa do GPU pod 
ezas pożaru była otoczona gęstym kordonem 
milicji. Na miejsce pożaru przybyło kilka: 
dziesiąt karetek pogotowia ratunkówego. 

Fakt pożaru był trzymany w ścisłej ta- 
jemniey. Cenzura sowiecka kategorycznie 
zabroniła korespondentom zagranicznym na 
dawania wiadomości o pożarze. Dopiero 
przed paru dniami drogą okrężną via Ber- 
lin doszła nas wiadomość o katastrofie mo- 
skiewskiej. 

„ Według pogłosek wybuch pożaru miał 
ścisły związek z akeją „czystki“. Pożar ja- 
koby został wzniecony przez kilku urzędni- 
ków GPU, którzy pragnęli w ten sposób 
zniszczyć dokumenty, mogące skompromito 
wać ich i ich rrotektorów. 

Podobno w ogniu zginęło wiela uwię: 
zionych, których podezas paniki pożarowej 
nie zdołano przetransportiować do innych 
więzień. EO: 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Włosi i Niemcy żenią się 
na gwałt. 

Mussolini nie na żarty zabrał się do ka- 

walerów. Wiedle ostatnio wydanego dekretu 

cy urzędniey państwowi i funkcjonar- 

e partji faszystowskiej. muszą być żo 

naci, albo też zrzec się posady. Wyznaczo- 

no pewien termin i warunek: 
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albo žona, 

albo: „do widzenia!'* 

Jedno z pism poznańskich poucza 

ten sposób Włochy wracają do zw 

w słarożytności, kiedy to stan kawalerski 

uważany był za coś hańbiącego, godnego 'po- 
gardy. W) niektórych miastach greckich nie- 

  

  

żonaci mężczyźni żyli pod: grożą najostrzej 

szych represyj. - 

A więc w Sparcie wykluczano starych 

kawalerów od urzędów publicznych, a po- 

dobno zimą pędzono ich od czasu 

do czasu nagich pomiędzy tłum, który nai- 

grawał się z nich i obrzucał główkami ka- 

pusty. Szczęście, że czasy tego straszliwego 

procederu minęły, gdyby się bowiem miałe 

do wyboru dostać w domu doniczką w gło- 

wę od żony, albo-być bitym przez tłum ka- 

pustą, w dodatku „na nago* — zdaje się, 

że trzebaby wybrać jednak małżeństwo. 

nawet 

Gdy sławny wódz 'spartański Dercyllidas 

przechadzał .się pewnego dnia, podszedł do 

niego pewien młody- Spartanin i rzekł: 

„Nie pozdrawiam cię. ponieważ nie po 

zostawiasz dzieci, któreby:kiedyś pozdrowiły 

mnie“. : : 

Usłyszawszy to stary: wódz zmieszał się, 
zapłonił jak panna; poczem wrócił do domu 
i coprędzej zredagował ogłoszenie matrymon 

jalne na odpowiednich. tablicach. Ożenił się 

w parę dni, miał dzieci. i.dzieciom tym za 

kazał surowo pozdrawiać owego młodego 

Spartanina: Oto była zemsta godna. spartań- 
skiego — gentlemana. 

Podobnie gorąco popierają Niemcy chę 

ci matrymonjalne. (W -samym Berlinie ma 

stanąć na ślubnym kobiercu 3000 młodych 
par, przed samem Bożem Narodzeniem. Sfe- 

ry rządowe liczą się z tem, że inne miasta 

niemieckie nie zawiodą i+że w okresie świą- 
tecznym połączy się w .Niemczech okoła 
20.000 par, co byłoby: eyfrą - pięciokrotnie 
większą niż wskazują dotychczasowe staty 
styki. 3 - 

Dla sentymentalnych - Niemców stworzo- 
no specjalne hasło. ,„ślub'-pod choinką”. Jest 
to piękna okazja do przyszłych wspomnień, 
co roku-w dniu wigilijaym: „Pamiętasz —- 
powie żona — dwadzieścia: lat temu, pod ta- 
ką samą choinką... byliśmy po raz pierwszy 
we dwoje..“ Wlzruszony mąż pocałuje żonę 
w rękę, pokiwa głową i spojrzawszy załzą- 
wionem okiem na choinkę, pomyśli: „cóż 
ono temu winne, biędne drzewko?* Wel 

  

NAJPIĘKNIEJSZE KWIATY O 
ha nadchodzące święta poleca: 

Wileńska 36 1|..MOCZULAK Wileńska 36 

Mrozy w Hiszpanji i we Włoszech | й 
MADRYT, (PAT). -— Z Madrytu donoszą, 

że półwysep Pirenejski ogarnęła fala mro- 
zów. W prowincji madryckiej w kilku miej 
sćowościach termometr wswazywał 17 st. po 
niżej zera. W Sewilli i w samym Madrycie 
mróz dochodził do 7 stopni. Pociągi, idące 
od, granicy francuskiej, nadeszły ze znacz- 
nem opóźnieniem, skutkiem napotkanych 
zaśp śnieżnych. W. niektórych. okolicach 
wstrzymano transporty pomarańcz, aby nie 
narażać eksporterów na straty wskutek za- 
maržniecla. 

„ RZYM, (PAT). — Z północnych Włoch 
nadehodzą zustannie wiadomości o szale 
jących tam Śnieżycach, które powodują opóz 
nienie w komunikacji kolejowej między Med 

"Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Dziś premjerai 

| Targ na dziewczęta 
Operetka w 3-ch akt. Jacobi'ego. 

A AORORE 0 000400000000 000000.   

  

welskiego i in. Z ludzi świeckich pi- 
sywali W. Gostomski, A, Krzyżanow- 
ski, M. Straszewski i in. Przegląd po- 
siadał we wszystkich artykułach wy- 
taźne oblicze, nie odchylajac się od 
linji założenia: bezkómpromisowega 
sensus cathólicus. Rozwijające się ży: 
cie kościoła miało swe obszerne omió. 
wienie, w czem przestrzegano */ bez. 
stronności krytyki, starając się prze- 
prowadzać linję graniczną pomiędzy 
pierwiastkami łudzkiemi a boskiemi 
w życiu kościoła. 6: 

Następne działy: historyczny, tu 
nazwiska ks. Pawelskiego,, W. Kę- 
trzyńskiego, W. Czermaka, ks. Bałę- 
skiego, A! 'Prochaski, S$. Smolki i in. 
Pisano o Sprawie św. Stanisława, o 
Skardzć, o Apostołach Słowian, o kró 
lowej Jadwidze, której kanonizacji 
pierwszy domagał się L. Rydel, dłu- 
goletni współpracownik Przeglądu. i 
o, Makrynie Mieczysławskiej, którą 
zdemaskował śmiałó ks. Urban, jedćn 
< najwartościowszych i najbardziej 
światłych współpracowników. Druko- 
wali swe artykuły prof. Potkański i 
hr. St. Tarnowski. 

Spotykamy często nazwiska tak 
znanych ludzi jak ks. Radziejowski. 
założycieł Katolika w Bytomiu, ks. ar 
cybiskupa - Bilczewskiego. biskupa 
Pelczara, ks. Chotkowskiego, ks. bi- 
skupa Godlewskiego, autora cennej 
pracy o mistycyzmie Aleksandra I. Ze 

„świeckich: Gustaw Manteuffel, piszą- 
cy o rodzinnych Inflantach. pani Bau- 
douin de Courtenay, p. Reicherowa (o 

ks. Rafale Kalinowskim, powstańcu i 

wygnańcu, wilnianinie), M. Dubiecki. 
4. Grzegorzewski, członkowie Rządu 
Narodowego w 63 r. Polemiki i rewi- 
zje różnych zapatrywań, znalazły za- 
wsze swój wyraz w Przeglądzie, a 
liczba artykułów historycznych dosię- 

jolanem, Bolónją i Fłoreneją. W Genui przez 
trzy godziny bez przerwy padał grad, pok 
rywająe miasto. grubą warstwą lodu. Ze Śro 
dkowych i południowych Włoch sygnalize- 
ją groźne wylewy rzek. Rzeka Tyber znacz- 
nie przybrała. Poziom wody w obrębie Rzy 
mu wynosi 13. metrów, co stanowi 7 mtr. 
ponad poziom normalny. W wielu miejseach 
górnego biegu rzeka wylała, zalewająe ołb- 
rzymie połacie ziemi ornej i powodując dn 
že straty materjalnė.“ | | 2 ia 

-DAUKARMIA i. 1HTROLIGATORMA 
„i NICZ“ 3 к 

Wykonuje «wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE - 

  

   
PETA PYSZNE O ORÓ ROZ MORANOOO TORO BU 

ga prawie tej samej liezby. co filozo- 
ficznych i religijnych.. Problemy spo- 
łeczno-gospodarcze również omawia- 
ne są obszernie, jako. też stosunkowi 
Państwa do Kościoła i vice versa, po- 
święcono sporo miejsca. Spółdziel- 
czość, emigracja, bezrobocie. stosun- 
ki agrarne, miał swoje artykuły, za- 
wsze z .tem zabarwieniem, żeby szu. 
kać. „jednolitości wyrazu w zakrćsie 
podstaw. moralno-religijnych. przy- 
mierzając kryterja wiecznej prawdy 
do faktów -życia*. : 

"_ Na tej intelektualnej: placówce ja- 
ką się stał Przegląd dla katolickich 
żywiołów oświeconych w Polsce -Za- 
kon OO. Jezuitów podjął się rozjaś- 
niania zadań życiowych i faktów hi- 
storycznych, oraz: zagadnień filoza? 
fieznych. z punktu widzenia kościoła 

Omówiony jest dział "historyczno 
literacki, literatura piękna (o której 
pisze p. W. Arcimowicz) czołowyia 
współpracownikiem tego działu: był 
L. Ryteł. M. Czeska. biskup Wł. Ban 
durski. : 

Dužy tom  jubileuszowy zawiera 
jeszcze aktualne artykuły: Prądy: u- 
mysłowe wśród dzisiejszej młodzieży 
O. Gillet, Materjalizm dziejowy wedł. 
Bucharina, K. Górskiego, Biskupi pol- 
skiego renesansu, jako opiekunowie 
kultury St. Łempickiego, Akmeizm, 
T. Darnickiego, różne inne aktual- 
ności i zwykły obszerny przegląd piš- 
miennictwa. ; : 

Całość książki, 608 str. zawiera ol- 
brzymi odłam myśli polskiej katolic- 
kiej i jest'odźwierciadłeniem jej prac, 
*alk i wyników. Wysoki poziom pis 
ma OO. Jezuitów poleca je, (jakiekoi- 
wiekby się miało zastrzeżenia), do 
czytania dla każdego inteligenta pol- 
skiego. 

   

  

  

  

Hel. Romer.
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Wileńszczyzna potrzebuje nowych dróg. 
Z sekcji gospodarczej Rady Wojewódzkiej B. B. W. R. 
W poniedziałek dnia 18 b. m. od- 

było się w lokalu Sekretarjatu Woje- 
- wódzkiego BBWR w Wilnie plenarne 
posiedzenie sekcji gospodarczej przy 
Radzie Wojewódzkiej BBWR. Obra- 
dom przewodniczył vice-prezes sekcji 
dyr. Izby Przemysłowo - Handlowej 
inż. Władysław Barański. 

Zebranie poświęcone było zagad- 

nieniom komunikacyjnym Wileńsz- 

czyzny. Wygłoszone zostały 3 refera- 
ty, poczem odbyła się dyskusja. Pier- 
wszy referat wygłosił dyr. robót pu- 
blicznych inž. Zubelewicz na temat 
stanu prac drogowych na Wileńszczy 
źnie i zamierzeń w tej dziedzinie na 
przyszłość. Referent ar cyfro- 
wo zacofanie Wileńszczyzny pod wzgl 
drogowym w stosunku do in. dziel- 
nic Polski. Tempo robót drogowych 
jest u nas powałne, a tymczasem mo- 

że ono wzrosnąć znakomicie, jeśli wy 

zyskane zostaną wszystkie możliwo- 

ści w tym kierunku. Dla budowy dróg 

na Wileńszczyźnie nie potrzeba spro- 
wadzać żadnych kosztownych mater- 
jalow; główne czynniki przy budo- 
wie dróg bitych to kamień i praca. 
Należy więc te elementy odpowiednio 

użyć. 
Dyrektor Zubełewicz widzi dwa 

realne źródła uzyskania robocizny. 
Fundusz Pracy i świadczenia w natu- 
rze. Z kredytów Fuduszu Pracy mo- 
žna oplacač robociznę fachową, zaś 
szarwark dałby sprzężaj i robociznę 

niefachową. Przy uzyskaniu z Fun- 
i.600.000 złotych na ro- 

bociznę fachową rocznie i przy odpo- 
wiedniem współdziałaniu samorzą- 
dów możnaby wybudować rocznie 
125 klm. dróg. Dałoby 10 w ciągu 10 
lat 1.250 klm. dróg, a tempo robót 
wyzrosłoby dwukrotnie, jeśli zważymy 
że n. p. w roku bieżącym wybudowa- 
no zaledwie 66 klm. 

Natychmiast po tym referacie 
przewodniczący zarządził dyskusję w 
wyniku której zebrani doszli dó wnio 
sku, że sprawa propagandy dróg win 
na być realizowana głównie w ra- 
mach obrad gospodarczych zjazdów 
powiatowych, które mają się odby- 
wać na Wileńszczyźnie w pierwszym 
kwartale roku 1934. Decydującym mo 
mentem dla realizacji tej sprawy ma 
być rywalizacja pomiędzy powiatami 
w wyścigu budownictwa drogowego. 
Charakterystycznem jest, iż w tej 
dziedzinie pracy Wileńszczyzna po- 
zostaje nawet za Nowogródczyzna, 
gdzie ta rywalizacja w budownictwie 
„drogowem zaistniała znacznie wcześ- 
niej. 

Następnie wygłosił referat przed- 
stawiciel Dyrekcji Kolejowej inż. Jan 
<holewo na temat projektu -przedłu- 
żenia kolei Druja — Woropajewo do 
Oszmiany i Lidy. Projekt ten ma do- 

niosłe znaczenie, bowiem połączy pół 
nocne powiaty Wileńszczyzny z No- 
wogródczyzną. O realizacji: tej spra- 
wy zabiegaja już od dość dawna «sa- 

      

: Gwiazdka, a przyszłość 
dzieci. 

Gdy zbliża się okres świąt Bożego Naro. 
dzenia, największą troską każdej mamusi i 

  

każdego tatusia jest: co kupić swym po ies 
<hom. by im naprawdę sprawić przyjen- 
ność. > 

Jest wiele rzeczy pożytecznych i prak 
tycznych, jak np.: książki, utensylja spor 
łowe, czapeczki, rękawiczki: i t-dd., któr 
słusznie należą do tradycyjnych upominek 
gwiazdkowych. Ale obok nich zapominać 

      

nie należy o tem, co może stanowić 6 prz 
szłości dzieci i znakomicie ułatwić im z 
<czanie trudności, jakie nastręcza życie 
dzienne —- > 

(Każde dziecko powinno dostać dla siebie 
choćby ćwiartkę losu Loterji Państwowej, 
by posiadać możność zdobycia środkó 
tej właśnie chwili, gdy zmuszone będzie sa 
modzielnie stawić czoła przeciwnościom i 
najłatwiej może się załamać. $ 

Wprawdzie dziecko, otrzymując los, nie 
odczuje narazie tej przyjemmości, jakąby 
mu sprawiło dostanie jakiegoś konika, czy 
laleczki, ale właśnie obowiązkiem rodziców 

jest myśleć zawsze o jego przyszłości i postę 
pować odpowiednio, nawei wówczas, gdy 
chodzi o upominek gwiazdkowy. 

Pamiętajcie więc o kupnie losów Loterji 
Państwowej dla dzieci. 

"Z pogranicza. 
UCIECZKA Z ROBÓT ROMSOW NC 

Ze Stołpców donoszą, iż około granicy 
polsko-sowieckiej w rejonie Rótosowa. na te 
ren polski usiłowała. przedostać się grupa 
ludzi, zatrudnionych przy robotach leśnych 
w rejonie N Niegoreloje. 

Strażnicy sowieccy strzałami zmusili u 
<iekinierów do cofnięcia się. Trzem jednak 

6sobnikom udało: się zbiec. Są to b. kułacy. 
odsiadujący długoletnie więzienie w różnych 
kazamatach sowieckich na Białorusi. 

” WIGILJE U KOPISTÓW. 
W poszczególnych oddziałach K. O. P. 

wzorem lat ubiegłych odbędą się tradycyjne 
wigilje z okazji Bożego Narodzenia. W miej 
scowościach granicznych, gdzie znajdują się 
świątynie i kaplice, odprawione zostaną pa- 
sterki. Organizacje społeczne oraz P. B. K 
przygotowują podarki dla żołnierzy i podo- 

        

  

k- ficerów K. O. P. 

"ki kol. koł.: 

morządy powiatowe, a nawet szczegó 
łowy memorjał w tej sprawie złożony 
został .do odpowiednich władz przez 
Radę Powiatową .BBW'R powiatu o- 
szmiańskiego. Jak się okazuje z refe- 
ratu inż. Cholewo wstępne studja nad 
realizacją projektu pochłonęłyby oko 
ło 40.000 złotych. Referent uważa, iż 

te koszta mogłyby pokryć zaintereso- 
wane czynniki: samorządy, dyrekcje 
lasów i t. d. 

W tej sprawie zebrani wypowio- 
dzieli się, iż w pierwszym rzędzie na- 
leżałoby przeprowadzić studja eko- 
nomiczne i zastanowić się nad kwe- 
stją opłacalności tej przysztė' magi- 
strali kolejowej, dopiero na dalszym 
planie winny być studja techniczne, 
których koszt oczywiście jest znacz- 
nie większy. Propaganda winna iść w 
kierunku nteresowania wszystkich 
tych czynników, które w przyszłości 
będą partycypować w korzyściach, 
wypływających z istnienia kolei Wo- 
ropajewo —- Druja — Oszmiana — 
Lida. : 

Ostatni przemawial dyrektor inž. 
Barański, który podniósł konieczność 
udzelenia preferencyj taryfowych dia 
Wileńszczyzny. Nie chodzi tu o zdo- 
bycie przywiłeju, lecz tylko o wyró- 
wnanie szans naszej dzielnicy zarów- 
no na rynku wewnętrznym jak i ze- 
wnętrznym. Dzięki preferencjom ta- 
ryfowym towary nasze staną się tań- 
sze i rozszerzą się możliwości w za 

   

kresie konkurencji z innemi połacia- - 
mi kraju i zagranicą. 

Sprawa. preferencyj taryfowych 
jest fragmentem szerszej akcji obej- 
mującej m. in. kwestje poziomu cea 
kartelowych. preferencyj dla surow- 
ców lokalnych oraz rozmiarów nies- 
będnych inwestycyj na Wileńszczyź- 
nie. Kwestje te należy traktować ła- 
cznie jako konieczny postulat wyrów 
nania warunków rozwojowych. ziem 
północno-wschodnich z resztą kraju. 

Wszystkie te sprawy znalazły od: 
dźwięk: w bardzo ożywionej dyskusji. 

w której zabierali głos przedstawicie- 
le wszystkich dziedzin życia gospodar 
czego Wileńszczyzny. 

   

  

w 
DECENS API 

Przed gwiazdką. 

  

Mimo ciężkiej zimy ruch przedświątecz- 
ny na targach jest dość ożywiony. Najwi 
sza jest podaż a zarazem i popyt na zabaw- 
ki i ozdoby choinkowe. Są to wszak dzisiaj 

    

„artykuły pierwszej potrzeby”. Rodzice od 
i bie niejednej rzeczy na Święta, nie 

jednak odmówić sobie widoku usz- 
częśliwionych twarzyczek swych pociech. 
   

Wybory do rad gminnych w pow. 
wii.-trockim i 

Trwająca akcja wyborcza do rad 
gminnych objęła od dnia 15 bm. do 
19 włącznie w powiecie wiłeńsko-tro 
ckim 10 gmin oraz w powiecie osz- 
miańskim 4 gminy. Poza znanemi 
wynikami wyborów do rad gminnych 
w Oranach, Gierwiatach i Mieckunach 

powiatu wileńsko-trockiego  notuje- 
my tutaj wynik wyborów w gminie 
worniańskiej tegoż powiatu. Jak się 
okazuje zgłoszono tam aż 10 list, z 
których tylko jedna została ze wzglę- 
dów formalnych unieważniona. B. B. 
W. R. uzyskał 15 mandatów: 4 man- 
daty przypadły na listę dziką i 2 — 
opozycji. Frekwencja wyborców. 85% 

Z powiatu oszmiańskiego nadesz- 
ły pierwsze wiadomości o wyborach 
w Graužyszkach, Dziewieniszkach i 
Smorgoniach. W Graužyszkach na 16 
mandatów zgłoszono aż 19 list. Z wy- 
jątkiem listy Nr. 1, złożonej prze 
miejscowy Komitet Bloku, wszystkie 
pozostałe były wykwitem osobistych 
ambicyj różnych zdyskredytowanych 
działaczy, którzy w ten sposób prag- 

Przyjazd do Wilna gości 
z Litwy. 

Z Litwy ma przybyć do Wilną kilkana 
ście osób na święta Bożego Narodzenia. 
Wśród nich — kilkanaście wybitnych dzia- 
łaczy politycznych, profesorów, studentów 
Ep 

Z Wileńszczyzny również udaje się do Li 
twy około 20 osób na święta. 

Pojedynek łańcuchowy 
Legjonu Młodych na gwiazdkę 

dia dzieci bezrobotnych. 
Por. Kawczyński Piotr zamiast wysyła 

nia życzeń świątecznych składa 2 zł. i wzy 
wa: następujące osoby: p. Zofję Chudybową, 
p. Stanisława. Bogdziewicza oraz. p. inż. Mim- 
czysława Sznarowskiego. 

* 

  

P. Stefanowicz Antoni z „Oszmiany nade 
słał na powyższy. cel do naszej redakcji 2 
zł i na challenge 1934 r. również 2 złote 

®    
Leg. Lachowicz Stanisław odpowiadając 

na wezwanie leg. St: Macha wpłaca zł. 1, i 
wzywa do szlachetnego pojedynku: pp.: Czer: 
nisównią Irenę, prof. Godlewskiego Włądys- 
ława, por. Puzynę Edmunda, Kisiela Andrze 

ja, Żebrowskiego Felii 

    

Leg. Szczerbicki. Z. odpowiadając na %we- 

zwanie St. Macha, wpłaca zł. 1, i wzywa do 
szlachetnego pojedynku pn.: Starościnę Ko 
walską Jadwigę, Ehrenkreutzównę J., Otręb- 

ską Helenę, doc. Świaniewicza Stanisława, 
doc. Króla Michal с 

  

Prezes Koła Wil. Stow. Urżędników Skar 
bowych Brónakowski: Władysław, wpłaca 3 
zł na gwiazdkę dla dzieci, urządzonej stara 
niem Legjonu Młodych i wzywa do łańcucha 
gwiazdkowego Zarząd Koła w osobach kol. 
kol.: v-prezesa Koreckiego Mieczysława, se 
kretarza Antoniewicza Kazimierza, skarbnika 
Poskoczymównę Marję, kier. wydz. gospod. 
Sikórskiego Antoniego, kier. wydz. kulturaln:- 

oświatow. Wojcickiego Kazimierza, kier. wy 
łu Prawno-Statyst. Zembrzyckiego e: 
awa i kier. sekcji sportowej Mieciuki=- 

wicza Kazimierza. 
Sekretarz Koła Wil Stow.  Urzędników 

Skarbowych w Wilnie Antoniewicz Kazimierz 
wpłaca 1 zł. na gwiazdkę dla dzieci urządzo- 
nej staraniem ILegjonu -Młodych i wzywa do 
łańcucha gwiazdkowego: kier. Chóru Skar- 

bóweów Rybaka Marjana, v-przewodniczące- 
go sekcji towarzyskiej Skoczkowskiego Bole- 

  

   

* sława, zastępcę kier. sekcji fotograficznej Ko- 
zaczenko Bolesława i członka sekcji towarzy 
skiej Marjana Zieleniewskiego. 

Marjan Zieleniewski wpłaca na gwiazdkę 
dla dzieci 1 zł. i wzywa do łańcucha gwiazd- 

Dybowskiego Stanisława, Witko- 
wskiegó Antoniego, Gasperawicza Michała « 
Grycuto Eugenjusza. 

OFIARY. 
Restauracja „Łazar: 
1) Na Szkołę Ociemniałych zł. 

2) Na Szkołę Powsz. Nr. 33 zł. 
3) Na Szkołę Powsz. Nr.:20 zł. 

4) Na choinkę dla najbied- 
niejszych urządzoną przez Leg- 
jon Młodych zł. 50.— 

Razem zł. 200.— 
Instytucje powyższe prosimy odebrać o- 

fiarowane sumy w administracji „Kurjera 
Wileńskiego". 

Ryby z Sowietów. 
. W związku ze świętami Bożego Narodze-* 

nia sprowadzono z Sówietów kilkanaście wa- 

50 * 
50.— 
50:— 

-gon6w ryb, które przeważnie skierowano do 
Warszawy. Wobec przyznania w roku bieżą 
cym ulg celnych będą one kałkulowały się 
łaniej niż krajowe. Dotyczy to przeważnie 
mrożonych sandaczy. 

Znowu p. Ch. rzuca 
pieniądze. 

Wczoraj na ulicy Wileńskiej=znany już 

na gruncie wileńskim ziemianin p. Ch. wy- 

wołał znowu zbiegowisko szumowin i żebra- 

ków, rzucając do tłumu drobne monety. Gdy 

Hum stawał się coraz bardziej natarczywy p. 

Ch. wsiadł do auta i szybko odjechał. 

Niezwykły proces. 
Zaszczepiła córce śmierć. 

Niezwykłą sprawę rozpoznał wczoraj Sę- 
dzia Drac w Sądzie Okręgowym. Niejaka 
Szulcowa z zaścianku Kotysze, gm. trockieį, 
oskarżona byla © próbę zaszczepienia swej 
4-miesięcznej córce Zofji ospy, co zakończy- 

"lo: się tragicznie. 
Szulcowa widziała prawdopodobnie jak 

dokonywa zabiegu szczepienia ospy lekarz i 
postanowiła dokonać tej operacji na swej 
€órce, oczywiście. jak - sądziła z- wynikiem 
nieszkodliwym i na korzyść jej zdrowia. 
Za narzędzie do szczepienia posłużyła jej 
brzytwa i pióro kurze. „Surowicę* otrzyma- 
ła Szulcowa przez przyłożenie pióra kurze- 
go do blizny po ospie u córki swej sąsiadki. 
Szuleowa dokonała operacji przez zrobienie 
brzytwą dwóch nacięć na rękach dziecka. 
a następnie przez posmarowanie ranek pió- 
rem. 

Dziecko po kilku dniach zmarło wskutek 
ropnego zapalenia mięśni rąk i piersi. . 

Sędzia Drae skazał Szulcową na 1 rok 
więzienia z zawieszeniem na 3 lata. Włod. 

Okradzenie 2 sklepów 
w Brasławiu. 

W Brasławiu okradziono dwa sklepy: ze 
sklepu przy ułicy Piłsudskiego 117 skradzio 
ne na szkodę Dagowiczowej Estery różnych 
towarów galantery jnych na blisko 400 zł. Ze 
sklepu zaś Boczarskiego Stefana — różne ga 
tunki win i wódek oraz wyroby tytoniowe 
i dwie obrączki, ogólnej wart. 350 zł. 

oszmiańskim. 
nęli wykazać swoje zainteresowanie 
samorządem.  linicjatorzy tych list 
nie umieli wskazać, jakich pragną 
mieć kandydatów i.nie zdobyli w ża- 
dnym wypadku ponad kiłka podpi- 
sów zgłaszających listę. Mimo, iż prze 
wodniczący komisji z wielką dożą 
cierpliwości oczekiwał w ciągu paru 
godzin na wynełnienie nieformalno- 
ści na owych listach, zgłaszający nie 
umieli sprostać zadaniu. Wobec ta- 
kiego stanu rzeczy wszystkie te efė- 
merydalne listy zostaly uniewažnio- 
ne. Mandaty przypadly Po oznie liš- 
cie: NET 

Mniej więcej w analogicznych wa - 
runkach odbyły się wybory w Dzie- 
wieniszkach, gdzie poza listą Bloku 
zgłoszono jeszcze 6 list, które ze wzgł. 
formalnych zostały unieważnione. B. 
B. W. R. przypadły wszystkie manda- 
ty w ilości 20-tu. 

Podkreślić należy, iż w obu tych 
gminach zebrani wyborcy wyrażali o- 
burzenie pod adresem owych war- 
chołów, którzy przyczynili się do, o- 
późnienia aktu wyborczego. Zarówno 
w jednej.jak i w drugiej gminie wy- 
nik wyborów do rad gminnych po- 
krył się w 100%/0 z wynikami wybo- 
rów. do rad gromadzkich i przyjęty, 
został z uznaniem -przez ludność: 

W Smorgoniach zgłoszońa zosta- 
ła wyłącznie lista B. B. W. R. i na nią 
przypadły wszystkie 20 mandatów: 
Listę kandydatów otwierało nazwis- 
ko znaneŚb tamt. działacza-rolnika 
Ignacego Dubickiego. W wyborach 
wzięło udział 950/6 uprawnionych do 

głosowania. 

    pz WARSZAWA 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galant=rvinyrh 
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Roczny bilans Wileńszczyzny 
na Wil. Radzie Wojewódzkiej. : 

W dniu 16 bm. pod przewodnictwem P 
Wojewody Władysława Jaszczołta obrado 
wała w Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzę 
du Wojewódzkiego Wileńska Rada Wojewó 

dzka na swej 6 zkolei dorocznej Sesji. Na 

tem posiedzeniu oprócz Członków Rady Wo 

jewódzkiej i Członków Wydziału Woj. byli 
obecni kierownicy władz i urzędów niezes 
polonych, oraz naczelnicy Wydziału Urzę- 
du Wojewódzkiego. 

Zagajając posiedzenie p. wojewoda Jasz 
czołt wygłosił przemówienie, w którem po 
ruszył cały szereg faktów zaszłych w ubieg 

łym okresie sprawozdawczym, a świadczą- 
cych wymownie, że społeczeństwo nasze gne 
bione skutkami, trwającegó w dalszym ciągu 

przesilenia gospodarczego zdało egzamin ze 
swego opanowania i wytrzymał , zarazem 
# zaradności. Pomimo skułów długotrwałe 
go kryzysu gospodarka naszego życia zbio 
rowego potrafiła iść naprzód i zwalczać sto- 
jące na drodze przeszkody. Na potwierdze- 
nie tych słów p. wojewoda przytoczył cały 
szereg faktów z takich ważnych dziedzin ;9 
spodarki samorządowej, jak dział drogowj, 
zdrowotność i opieka społeczna, podkreś 
jąc, że pomimo znacznego skurczenia moż!: 
wości finansowych związki samorządowe poi 
rafiły przetrwać ten ciężki okres bez uszczup 
lenia swych agend, stosując tylko cały szerez 
posunięć, mających na celu racjonalizacię 
i potanienie kosztów ich * prowadzenia. 
Charakteryzuiąc stan bezpieczeństwa na le 
renie Województwa, p. wojewoda stwier 
dził z dod. że mimo okresu kry- 
zysu, wzrostu bezrobocia i zubożenia ludno- 
ści oraz płynącego stąd poderwania wiąza 
deł etycznych, globalna liczba wypadków 
przestępczości na terenie Województwa 
przedsta ia się w roku sprawozdawczym nie 
tylko nie. gorzej niż w roku poprzednim. 
lecz w poszczególnych  kategorjach prze 
stępstw zanotowano wyraźnie zmniejszenie 
się liczby wypadków. 

Zkolei p. wojewoda scharakteryzował. sy 
tuację na terenie wsi wileńskiej, dotkniętej 
klęską tegorocznego nieurodzaju i zapowie- 
dział konieczność zmobilizowania się spo 
łeczeństwa na odcinku niesienia zorganizo 
wanej pomocy elementom najbardziej dot- 
kniętym tą klęską. Niezależnie od akcji spo- 
łecznej Rząd, który jak zwykle do spraww 
ulżenia niedoli ludności przykłada wielką 
wagę, przyjdzie z pomocą w granicach po- 
siadanych możliwości 

W końcu p. wojewoda podkreślił ważniej 
sze sukcesy, osiągnięte ostatnio przez Rzad 
nasz na gruncie zarówno wewnętrznym, jak 
i zagranicą i wyraził nadzieję, że przy dal 
szem uaktywnieniu społeczeństwa i wyro- 
bieniu w niem samozaradności możemy z ca 
łem zaufaniem we własne siły patrzeć w 
przyszłość z wiarą, że zwalczymy przeszko- 
dy, stojące na drodze do rozkwitu naszego 
Kraju! 

Po przemówieniu p. wojewody przystą- 
piono do obrad. Porządek dzienny zawierał 
8 punktów, z których najważniejszy stanowi 
ło sprawozdanie p. wojewody z działalności 
administracji państwowej na obszarze Woije- 
wództwa w okresie ubiegłego 1932—33 r. — 
budżetowego i ważniejszych zamierzeń na 
najbliższą przyszłość. W ożywionej dyskusii 
nad sprawozdaniem brali udział wszyscy 
Członkowie Rady Wojewódżkiej. W wyniku 

dyskusji sprawozdanie p. wojewody przyję: 
to do wiadomości. Pozatem Rada Wojewódz- 
ka powzięła szereg uchwał, między innemi 
uchwaliła dezyderat o konieczności spowodo 
wania obniżenia pobieranych obecnie od n 
pomnień egzekucyjnych opłat do 50 gr., je 
żeli chodzi o sumy przewyższające 5 zł. oraz 
postulat o rozważeniu możliwości zmiany 
dotychczasowego systemu konserwanćji dr 
gminnych. Przedmiotem rozważań Rady 
Wiojewódzkiej były dalej sprawy, dotyczące 
zmiany zbiorowych nakazów na opłatę. 
dki ogniowej na rzecz Powszechnego Zakła 
du Ubezpieczeń Wzajemnych na nakazy in 
dywidualne oraz przedłużenia terminu wyco: 
fywania rejestrów bierczych z urzędów gmin 
nych. Załatwienie tych spraw Rada zleciła 
Wydziałowi Wojewódzkiemu. r 

Zkolei Rada-przyjela do wiadomości rete 
raty informacyjne Izby Rolniczej, Izby Prze- 
mysłówo — Handlowej i Iz Rzemieśln>- 
czej w Wilnie ż działalności tych instytiiev; 
i programu prac ra przyszłość, oraz wysłu 
chała referatu p. Ludwika Maculewjcza, Dy* 
rektora Oddziału Państwowego Banku 'Rołiie 
go w Wilnie na temat: „Zagadnienie ochro- 
ny interesów producentów nasienia lniane 
go, oraz zbytu ryb, poławianych na terenie 
Województwa Wileńskiego*. Kooreferat w 
tych sprawach wygłosił na posiedzeniu Ra 
dy p. Wł. Barański, Dyrektor Tzby Przemys 
łowo-Handlowej w Wilnie. 

        

      

  

  

        

      

   
  

   

      

KURJER SPORTOWY 
HOKEIŚCI OGNISKA JADĄ 

DO ZAKOPANEGO. 

Hokejowa drużyna Ogniska opro- 
mieniona sukcesami międzynarodo- 

wemi wybiera się obecnie do Zakopa- 
nego, gdzie odbędzie się świąteczny 
turniej hokejowy z udziałem drużyny 
Wahring. 

Wilnianie będą niewątpliwie w 
Zakopanem postrachem drużyn: Le: 
gji i Czarnych, z któremi również ro- 

zegrają mecze punktacyjne. | 
Do turnieju zakopiańskiego przy- 

wiązujemy wielkie znaczenie, gdyż 
chodzi nam oto, żeby tam w odległem 
Zakopanem podkreślić wyraźnie, że 
Wiłno jest poważnym ośrodkiem spor 
tu hokejowego. 

Przy tej sposobności przytoczyć 
T 

warto głe sy prasy «sportowej, która 
zupełnie bezstronnie: podkreśla wi :ł- 
ki sukces Ogniska .w pokonaniu Łot- 

wy 
  

   
   

  

Przegląd Sportówy p 
osirożne w ocenianiu wynikć 

wanych na tak zwanej ;,prowinc 
dał na pierwszej stronie wiadomaść” 
zwycięstwie wilnian. 

Tenže „Przegląd“, zamieszczając 
trzyszpaltowy „artykuł o meczach pi- 
sze w tytule, że Ognisko godnie repis- 
zentuje sport Polski, a więc rzeczy-' 
wiście zaczynamy wypływać na :* 
szą widownią sportową. 

W. dodatku sportowym „Ilustro- 
wanego Kurjera Codziennego" rów- 
nież czytamy z zachwytem o sukce- 
sach wilnian, a „Raz, Dwa, Trzy” za- 

Czad... czad... сгай..! 
Ostatnio w mieście mnożą się wypadki 

zaczadzenia. Nie mija dnia bez tego, by po- 
gotowie ratunkowe nie interwenjowało w po 
ważnych wypadkach zaczadzenia. 

Onegdaj przy ułicy Senatorskiej 23 zmar- 
ła naskutek zaczadzenia Helena Wilikow- 
ska. Jej towarzyszka Emilja Wysocka prze- 
wieziona została w stanie ciężkim do szpita 
la Sawicz. 

Wczoraj w nocy znowuż omal nie dosz- 
ło do wielkiego nieszczęścia w zakładzie dla 
otiemniałych dziewcząt przy ulicy Antokol 

„Dyrektor“ teatru 
Wezoraj donosiliśmy o sensacyjnej ucie- 

czee „dyrektora* zbankrutowanego przedsię 
biorstwa teatralnego „Gong* S. Bańkowskie 

go, który dowiedziawszy się, że złożone zo- 
stały przeciwko niemu skargi o przywłasz- 
czenie pracowniczych kaucyj, wyjechał z 
„Wilna w nieznanym kierunku. 

Jak się obeenie dowiadujemy oprócz za- 
rzutu o przywłaszczenie kaucyj przeciwko 
Bańkowskiemu wysunięty został mowy та- 
rzut: dokonania kradzieży. 

Do pierwszego komisarjatu P. P. zgłosi- 

skiej 18. 

Naskutek przedwcześnie zamkniętego szy 
bru w piecu w lokalu zakładu powstał sil- 
ny czad, lecz na szczęście wypadek w ezas 
zauważono. 

Najwięcej ucierpiały dwie wychowanki, 
które uległy już poważnemu zaczadzeniu. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe jedną 
z ofiar pozostawiło na miejscu. Drugą ociem 
niałą przewiezion) w stanie poważnym do 

szpitala Sawicz. (c). 

Gong złodziejem? 
ła się tegoż dnia, gdy w mieście rozeszła się 
wiadomość o ucieczce Bańkowskiego, wła- 

Ścieielka bufetu wspomnianego teatru M. 
Bujdowa (Beliny 6) i zamełdowała, iż z ba- 
tetu jej dokonana została kradzież wielkie- 
go mosiężnego syfonu, 5 zwykłych syfonów 
oraz 60 tabliczek czekolady, ogólnej warto- 
śei ponad 130 zł. 

Q dokonanie tej kradzieży meldująca po- 
dejrzewa zbiegłego „dyrektora* „Gongu*. 

Tie jest.w tem prawdy wykaże niewątpii- 
wie dałsze śledztwo. fe). 

mieściło, szczegółowy przebieg walki, 
opisując w superlatywach grę wil- 
nian. 

-- Odnieśliśmy więc pierwszorzędny. 
sukces. Osłabić wrażenia nie można, 

„A trzeba go wzmocnić. Sądzimy więc, 
że gracze nasi w Zakopanem dołożą 
„wszelkich starań, by u stóp Giewonta 
sport wileński odniósł poważne suk- 
cesy. 

„Wilnianie 29 b. m. grać będą z Le- 
gją, z którą muszą wygrać. Następne- 

.go dnia będą mieli najcięższą prze- 
prawę, bo spotkają się w drużyną za- 
graniczną Wahringien. Ostatni zaś 
mecz rozegrają z Czarnymi. 

Całe więc sportowe Wilno z nie- 
cierpliwością oczekiwać będzie wyni- 
ków zakopiańskich. 

HALLO! TU A. Z. S. 

S. N. A..Z. 8. organizuje w okresie teryj 
świątecznych od dn. 27 grudnia do 7 stycz 
'nia kurs—wycieczkę narciarską do Zakopa- 
nego. 

Koszt wycieczki tacznie z utrzymaniem 
i podróżą — 60 zł. 

Zgłoszenia na wycieczkę przyjmuje da 
soboty dnia 23 grudnia Sekretąrjat AZS-u 
codziennie w godzinach *18—20 w lokalu 
RE ul. wana? gmach główny U.   

  

S. N. A. Z. S. podaje do wiadomości, że 
w niedzielę dn. 24 oraz poniedziałek 25. 
wtorek 26 będzie prowadzony kurs narciar: 
ski t. zw. „świąteczny. 

Zbiórka narciarzy w wyżej wymienione 
dnie w schronisku narciarskiem AZS-u ml. 
Kościuszki 12 o godz. 10. 

NEK ` 

   

We wtorek dnia 27 b. m. wyjadą z Mil- 
na na kurs do Zakopanego narciarze AZS-u: 

Stankiewicz, Starkiewicz, Umiastowski, Pei - 
łowski, Chomętowski i Lisiecki, 

kok 

IV Akademickie Mistrzostwa Narciarskie 
Polski odbędą się w Rabce od dn. 1 do 4 
lutego 1934 roku w konkurencji międzynaro 
dowej. W' zawodach tych biorą udział za 
wodnicy AZS Wileńskiego. 

  

Zastanawiając się nad zagadnieniem cięż 
kiego stanu rolników, dotkniętych tegoroca 
ną klęskę nieurodzaju w woj. wileńskiem 

Rada stwierdziła konieczność zorganizowa- 
nia w najkrótszym czasie akcji zbiórkowej 
na rzecz pomocy żywnościowej dla łudności 
wiejskiej, najbardziej dotkniętej skutkami 
tej klęski i w tym celn wezwała całe społe 
częństwo Wiłeńszczyzny do czynu ofiarnego. 
Rozwiązanie sprawy. ujęcia akcji zbiórkowej: | 

  

w ramy organizacyjne Rada zleciła Woje- 
wódzkiej Komisji Opieki Społecznej i Zdro 
wia Publicznego. 

Zkołei Rada Wojewódzka uchwaliła regu 
lamin Wojewódzkiej Komisji Opieki Społecz 
nej i Zdrowia Publicznego i dokonała wyba 
1u członków w osobach radnych: Bronisła- 
wa Wędziagolskiego. Piotra Józefowicza 'i 
Marjana Gumowskiego, na zastępców człon- 
ków tej Komisji wybrano radnych. Witolda 
Kwinto, Wiktora Maleszewskiego i Żygmun- 
ta Bortkiewieza. S 

W końcn Rada wysłuchała referatu Piot 
ra Józefówieza, członka Rady z terenu pow 
dziśnieńskiego o normach i podstawach wy 
miaru drogówych powinności naturalnych, 
czyli t. zw. szarwarku. Po dyskusji Rada 
uchwaliła przekazać bliższe opracowanie i 
przeanalizowanie wniosków refer. Wydzia 
łowi Wiojewódzkiemu. Na tem sesja Rady żo 

stała zamknięta po calodziennem posiedze- 
niu. 

    

Podczas: karmienia bydła. | 
W zaśe. Bujkiszki, gm. komajskiej spa 

Miło się na szkodę Stalewicza Michała kilka 
zabudowań gospodarskich wraz z żywym in- 
wentarzem, zbożem i narzędziami rolnieze- 
mi. Ogólne straty — wynoszą blisko 5.098 

złotych. 
Przyczyną pożaru było. nieostrożne obeho 

dzenie się z ogniem podczas karmienia Byd 
ta. 

"WILNO. 
ŚRODA, dnia 20 „grudnia 1933 r. 

7,00 — 7,55: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Muzyka. Chwilka gosp. 

dom. 11,40: Przegląd prasy. 11,50: Mahler- 
Adagietto z symfonii (płyty). 11,57: Czas. — 
12,05: Wyjątki z oper Pucciniego (płyty). 

Dziennik poł. Kom. meteor. 12,38: Mu 
zyka amerykańska (płyty). 15,10: Program 

dzienny : „Sanatorjum na Wileńszczyź' 
Wiad. o eksporcie. 15,30: Giełda 

roln. 15,40: Recital skrzypcowoy. 16,10: Au- 
dycja dła dzieci. 16,40: oe, pod 

2d 

Dziennik poranny. 

      

   

  

Kwihtetiuć Michał: Szabsaj (skrz.),- Fr. Tchorz 

(wiołoncz.). Sylwester Czesnowski (klarnet), 
Jerzy (Kropiwnicki (fortep.) i Mula Chones 
(fisharm.). 17,48: „Szlaki harcerskie na Wi- 

leńsz nie* — pog. — wygł. J. Nieciecki 
17,50: Program na czwartek i rozm. 18,00 
Transm. odczytu. 18,20: „Młódzi idealiści" — 
odczyt. 18,35: Muzyka z. lyt. 18,40: „Uzdžu 
wiska w „szacie zimowej“ — odczyt. 19.06: 
Przegląd litewski. 19,15: Codz. ode. pow. — 
19,2. ;Rok 1938 w literaturze" — felj. — 

19.40: Sport. 19,45: Wilł kom. sport. 19,17: 
Dziennik: -wiecz. 20.00: Koncert. 21,00: „Z 
dziejów rozrzutności” — felj. 21,15: Poga- 
danka muzyczna. 21,30: Recitał Śpiewaczy. 
22,30: Muzyka tan. 23,00: k at 23,05 
Muzyka taneczna: й 

  

     

     

  

* CZWARTEK, dnia 2i grudnia 1933 r. - 

7,00 -— 7,55: Czas Giranastyka. Muzyka. 
Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp 
dom 11,40: Przegl. prasy. 11,50: Muzyka # 
płyt. 11,57: Czas. 12,05: Romantyczna litera- 
tura _fortep. (płyty) 12,50: Dziennik: poł. 
12, 35: Poranek szkolny z Filharm. 14,00: 

n. meteor. 15,10: Program dzienny. 15,15: 
stra Marja na wyspie trędewatych* 

  

„S 
pog. 15,25: Wiad. o eksporcie. 
robi. 15,40; Koncert. 16,15: Audycja а- dzie 

Przegł. czasopism 
Koncert. 17,60: Program na pią 

tek i *rozm.- 18,00: Odczyt :o funduszu pracy. 
Słuchowisko. 19,00: „Skrzynka poczta 

wa Nr. 275“. 19,20: Rezerwa. 19,25: Kwad: 

rans akademicki. 19,40: Sport. 19,43: Wi) 
kom. sport. 19,47: Dziennik wieczorny. 20,00: 
Godzina życzeń (płyty). 21,00: „Boże Nara 
dzenie w.-poezji Judowej“:. 21,16: Koncerf. 
22,00: „Znaczenie gospodarcze budowy por- 
tu w Druji“ — odczyt. 22,15: Mużyka tan. 
0 Kont. meteor. 23,05: Koncert (płyty). 

" NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA- LEKKA. $ 

W środę o godz. 16.55 rozpocznie się w 

studjo wileńskiem koncert poświęcony muzy- 
ce lekkiej w wykonaniu kwintetu kamerałne- 
go: M. Szabsaj —- skrzypce, Fr. Tchorz — 
wiolonczela, $: Czesnowski — klarnet, J. Kro- 
piwnicki — fortepjan i N. Chones — fishar- 
monją. W programie. utwory Lehara, Różyc- 
kiego; Gząjkowskiego; Rebikoffa i wielu in- 
nych. 

   

  

DLA NARCIARZY. 

£ roku na rok rośnie liczba zwołenników 
sportu narciarskiego, dzięki idealnym warun- 
kóm terenowym; jakie posiada wilefszėzyma. 
W. dzisiejszej pogadance o godz. 17.40 p. I. 
Nieciecki. poinformuje zainteresowanych a 
szlakach narciarskich w okolicach Wilna. 

O CZYSTOŚCI RASY. 

Akłualny temat „rasizmu*, propagowane- 
go obecnie gorąco w Niemczech, stał _ się 
przedmiotem wielu badań i dociekań. Na mar 
ginesie nawrotu do czystości rasy w Niem- 
czech wygłosi przed mikrofonem prelekcję 
prof. Michał Sobecki, oświetlając początki te- 
go. ruchu. Prełekcję usłyszymy o godz. 18 
w trasminsji z Poznania. 

(R GREGORY PRZETO 

Nowy wynalazek. 

  Pewien oficer amerykańskiej marynarki 
skonstruował lekki i nie krępujący ruchóse 
ubiór dła nurków. 

  

15,30: Giełda



4 

KRONIKA 
aa D)ciń Teofila i Zenona 

Jutro: Tomasza Ap. 

    

Wschód słońca — g.7 m. 41 

  

większy niż zazwyczaj o 30—40%, zapo- 
trzebowanie jednak nie wynosi zwyżki na- 
wet 150, mimo cen utrzymanych na pozio 
mie poprzednich tygodni. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 

   

BUSA KJ 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, Dziś 

ukaże się po raz pierwszy w nowej szacie de- 
koracyjnej, efektowna operetka  Jakobi'ego 
„Targ na dziewczęta”. W rolach głównyca 
wystąpią: Halmirska, Kaupe, Dembo 
Szczawiński, Tatrzański i K. Wyrwicz-Wich- 
rowski, który tę operetkę wyreżyserował. Cie 

kawe produkcje taneczne — „laniec cowbo- 
y'ów i „Rewję floty* —— wykona zespół ba 

letowy z udziałem primabaleriny M. Martów- 

E R 

     
   

  

  

   

     

W IJ ENŃS KI 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sała Miejska 
Qstrobram:ka 5 

HELIOS 

oraz DODATKI DŹWIĘKOWE. 

UWAGAI 
Film, który entuz- 
jazmuje cały światl 
Koncert gry niespotykany w żadnym filmie. 

DZIŚ ARCYDZIEŁO FILMOWE! 

Wiara, Nadzieja, Miłość 
Misterjum czystej miłości w przepiękn. zdaniach katedry gotyc., 

Sala dobrze ogrzana 

Kapitan DREYFUS 
Każdy powinien widzieć. 

Nr. 341 3182) 

skrót sceniczny wg N. GOGOLA. 

Arcydzieło osnute na tle słynnej 
szpiegowskiej afery we Francji 
W rol gł. najwyb. art. Europy 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

  

Dziś podwójny program ! 
Grudzień | >..,5d SĘ ny i J. Ciesielskiego, Interesująca akcja prze oraz żywioło- 

EL: | 3 s.3 m.26 Oddział Konny Związku Strzeleckiego Nosi widza z farmy amerykańskiej, m ak Dramat dziwów i niesamowit, DZIWO LĄGI wa komedja NABIERALSKI i S-ka 

Spostrzeżenia Zakładu Moteoroiegji U.3.B. podaje do wiadomości, że Sekretarjat Od: ład yachtu, a następnie do wytwornego gabi- > a a 

= Wilnie z dnia 19-XI 1933 roku. działu mieści się przy ul. Żeligowskiego 4 netu udwokała. ||| 
tylko 

Ciśnienie 764 Czynny — we środy i soboty od 18—19i w A, UWAGA DZIECI! „WESOŁE ŚWIĘTA” - 0 į i m 

na d A niedzielę od 10—11. W „LUTNI*. W poranek świąteczny 26 bm. u nas 

Temperaiura najwyższa — 6 We środę dn. 20.X11 b .r. o godz. 18-ej  Przesuną się przez scenę aktualne postacie: Najnaw. Ё = SIE 

Temperatura najniłsza —- 13 odbędzie się zbiórka całego Oddziału Kon-  Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja z całym Jay OCE: WYROK 66 Kt ‚ Ф 

Opad 0,2 = nego. * swoim dworem marcepanów choinkowych, roku 1934 P. t. 99 0 winien x 

ya Tradycyjny Opłatek Koleżeński odbędzie 
е 

Wiatr połudn.-zachodni 

Teno. — spadek 
/ : pochmurno, przelotne opady. 

  

się dnia 6 stycznia 1934 r., (w sobotę). Za- 

pisy przyjmuje Sekretarjat w godz. urzędc: 
wych, do dnia 3.1.34. 

    

lalek i pajaców w wybornej i wesołej bajce 
fantastycznej pt. „Dziadzio-Piernik i Babcia- 
Bakalja'. Muzyka, przepiękne tańce. Począ- 
tek o godz. 12.30. Ceny miejsc od 25 groszy. 

      

  Przedświąteczny podwójny program. 
1 

Andrzejewska — Eichierówna — Damięcki. 

TAJEMN CZA SIOSTRA 

Szczegóły nastąpią 

z pierwszorzędnemi 

— Pogoda 20 grudnia według P. I. M. — Posiedzenie Komitetu Głównego Poi Е — ТЕА MIEJSKI NA POHULANCE. CASIN 0 ) Doskonala sensacja i siłami aktorskiemi 

W całym kraju lekki, w górach umiarkowa skiego Czerwonego Krzyża odbyło się. w War- ziś, w Środę dnia 20 grudnia o godz. 8.30 w. 2 z dawno w roli czarującej indyjskiej dzikuski 

ny mróz. W dzielnicach zachodnich w ciagu  szawie dnia 16 b. m po raz drugi sztuka F. Halperina „Miriam“, i DZIKA DZIEWCZYNA niewidz, Clarą Bow Wzruszające sceny pełne nopięcia 

dnia temperatura wpobliżu zera stopni. - 
Słabe wiatry z kierunków zachodnich. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w uocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhuu 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono 
wa, Zasławskiego —  Nowogródzka, Zającz 
kowskiego Wituidowa. 

Ora 5ка — Wileńska 23, Chomiczew 

skiego . Pohułanka, Chrościckiego —- 
Ostrobramska 27, Filimonowicza — Wielka. 

OSOBISTA 

— Nowy zastępea naczelnika wy- 
działu bezpieczeństwa. Zastępcą. na- 
czelnika wydziału bezpieczeństwa w 
Wilnie mianowany został p. Kamiń: 
ski z centrali Ministerstwa Spraw We 
wnętrznych. 

      

   

  

URZEDOWA 
— Konsul łotewski w Wilnie komunikuje. 

że w okresie świąt Bożego Narodzenia kon- 
sulat będzie nieczynny od dn. 24-g0 do 27-go 
grudnia włącznie. . 

> ADMINISTRACYJNA 
‚ — STAROSTWO GRODZKIE pódaje do 

wiadomości, że w dniu 23 bm. z powodu Wi 

giljj Bożego Narodzenia wszelkie widowiska 

są zakazane. 

| — KARY ZA POBIERANIE WYŻSZYCH 

Na posiedzeniu został zatwierdzony pro- 
liminarz budżetowy oraz program prac na 

r. 1934. 
W obradach Komitetu wzięli 'udział, m- 

dzy innymi, prezes Zarządu Wileńskiego Ok 
ręgu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz de 
legat Okręgu. 

— ODDZIAŁ ZWIĄŻKU KSIĘGOWYCH * 
W. ubiegłą niedzielę odbyło sie walne zebra 
nie inaugur 1e Związku Księgowych w 
Polsce Oddział w Wilnie. Na zebraniu tem 
był obecny Sekretarz Generalny Związku p. 
Smoleński. : 

Po załatwieniu szereeu wstępnych formal 
ności zostały wybrane władze Oddziału Zw. 
Księgowych. Do zarządu weszli: pp. Wyszyń 
ski, Malicki, Gruźdź, Jurecki, Derkaczėw 1 
Gierdwiłło. | 

W Oddziale zostały utworzone cztery Se 

kcje: naukowa pod przewodnictwem p. rui 

Lachowicza, rozrywkowa — - Jurecki, tech- 

niczno-fachowa — p. dyr. Wyszyński, orga: 

nizacyjno-propagandowa — p. dyr. Malicki. 

Biuro Oddziału Związku Księgowych mieści 

się w lokalu Tow. Ubezpieczeń . „Przezorni й 

ul. Mickiewicza 24. Biuro mdziela wszelkich 

informacsi wchodzących w zakres księgo- 

wości, 

    

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dziś o godz. 20 w Starostwie Grodz 

kiem odbędzie się zebranie Komitetu Miej 

seowego LOPP. 
Obecność prezesów względnie delegatów 

poszczególnych Kół LOPP. obowiązkowa. 

„sterunkowego Jakubiaka, potem 

przedstawiająca panowanie Heroda. oraz wai 
ki o dziedzictwo tronu Judei. Specjalna ilu- 
slracja muzyczna S. Czosnowskiego, tańce u- 
kładu baletmistrza- €. Januszkowskiego,. sty- 
lowa oprawa dekoracyjna W. Makojnika, o: 
raz doskonała reży: W. QGzengerego —- 
składają się na całość wielce: interesującą. 

— 'PEATR-KINO „ROZMAITOŚCI Dziś, 
środa dnia 20 grudnia (początek seansu-o g. 
4-ej) film „Wiara, Nadzieja i Miłość”. Na 
scenie „Rewizor* Gogola, skrót sceniczny. 

Siła złego na jednego. 
Pan Jan M. miał za sobą piętnaście lat 

nienagannej służby w wojsku polskiem. Był 
też odznaczony i przez pewien czas pełnił 
obowiązki oficera ordynansowego Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej. x 

Tak się złożyło, że w ubiegłym roku p. 
M. został zemerytowany w randze poruczni- 

ka. W pierwszy dzień swego cywilnego ży: 
cia p. M. zabawił dłużej w restauracji tak, iż 
gdy. wyszedł na ulicę jeden z przechodzących 

policjantów zabrał go do komisarjatu za za- 

klėcenie spokoju w stanie nietrzeźwym. 

W komisarjacie p. M. poturbował st. po: 
nie zdjął 

czapki mimo próśb i nie uszanował przez.to 

tokalu urzędowego, gdzie wisiał obraz, a na 

dodatek wszystkiego znaleziono przy nim za: 

palniczkę bez stempła celnego, którą też uzna 

no za szmuglowaną. 
Siła złego na jednego. Po tylu latach kry- 

stalicznego. prowadzenia się, -zrodziły się w 

protokułach policyjnych cztery sprawy prze 
ciwko p. M.: + 

  

  

  

Nowy, biaiy 

naskėrek 
w ciągu 3-ch dni 

  

  

  

UPOMINKI GWIAZDKOÓWE! 
Do 1-go stycznia z rabatem 10% 

WIECZNE PIÓRA, ALBUMY. KAŁAMARZE. TEKI, 
PAPIER OZDOBNY, RAMY, OBRAZY i t. p. : 

DLA DZIECI: ROWERKI, KONIKI, LALKI, GRY 
orąz najrozmaitsze zabawki w wielkim wyborze. 

OZDOBY CHOINKOWE. 
KALENDARZE terminowe, kartkowe i kieszonkowe. 

BILETY WIZYTOWE. 

Władysław Borkowski 

   
POCZTÓWKI ŚWIATE. ZNE. 

$ Wilno, Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

  

  

  

- Nauka doszła obecnie do wniosku. że każda 

* rozszerzona pora powstaje przez podrażnienie 

skóry — skutkiem tego zaś tworzą się wagry 

Szanownej Klienteli 

į la Gwiazdkę ! | ! ::::Ъ.!сі z perfum I wód kwiatowych. 
Przedmioty kosmetyczne i gospodarcze 

SKŁAD APTECZNY I PERFUMERYJNY 

). SZAMBEDAŁ SEND. 
Telefon 14-89. 

PRZY KAŻDEM KUPNIE PREMJA GWIAZDKOWA! 

(vis-a-vis Testru Wielkiego) 

Obsługa fachowa, sumienna i punktualna. 

Wielki wybór kart do gry po cenach konkurencyjnych. 

  

GEN. Wezoraj. jako w przedostatnim dniu SPRAWY RZEMIEŚLNICZE Tad S = У zmarszczki i szorstka. bezbarwna skóra. 

targu przedświątecznego na rynkach wiłeń- as i kęs айр : 1) za zakłócenie spokoju w stanie. nie« Znakomity paryski nowy Krem . Tokałon ge у 

ich в = i S S — Dostawa  deszcezałe! o nglji. —- rzeźwym, 5 

;Ё;Ё.Ч_РЁЁЁЁЁ:ЁШЁ al W ostatnim tygodniu w .Wilnie bawili 2) za nieposzanowanie lokalu urzędowego, 
PŁYTY GRAMOFONOWE a Akuszerka 

ranie wygórowanych cen za artykuły żywno 

ściowe: 

Z UNIWERSYTETU 

Z Wydziału Humanistycznego Uniwer 
sytetu Stefana Batorego. W czwartek 21-g0 
grudnia b. r. o godz. f2-ej w Auli Kolum 
nowej Uniwersytetu odbędzie się promocja 
p. Edwarda Hoffmana na stopień doktora 
fiłozofji. « ; 

  

przedstawiciele angielskich plantacyj pomi- 

dorów, pertraktując z przedstawicielami miej 

scowego rzemiosła w sprawie dostawy do 

plantacyj deszczułek do skrzyń. 

Rezultat pertraktacyj można uważać za 

pozytywny, ponieważ obie strony doszły: do 

porozumienia i zasadniczo nawiązały kontakt 

handlowy. 
W najbliższych dniach, oczywiście po świę 

tach, będzie podpisana, prawdopodobnie w 

Rydze, umowa na dostawę dwóch wagonów 

3) za znieważenie policjanta, 

4) za posiadanie 
szmuglowanej. E 

W pierwszej sprawie ukaral pan staro- 

sta, dając p. M. dwa tvgodnie aresztu, w 

drugiej w sądzie grodzkim zapadł wyrok 

uniewianiający, w trzeciej wczoraj sąd okrę - 

gowy*w Wiłnie skazał p. M. na 3 miesiące 

aresztu z zawieszeniem na trzy lata, w czwar: 
tej... ta sprawa jeszcze „w toku”. | 

— Miał pecha, inaczej tego nie można 

zapalniczki rzekomo 
skórę. Wągry odpadają. Rozszerzone pory 

są ściągnięte. Szorstka. ciemna skóra jest. u- 
„ODEON“ M. Brzezina 

uw REWIZOT 

delikatniona i wybielona. 
Ten nowy Krem 

wiera Świeży krem i oliwę połączone ze sklad- 

nikami wybielającemi. šciągajacemi i wzinac- 

Tokałon (kolor biały) Za- 4: 

stoją na najwyższym poziomie technicznym 

i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 

uznanie. Stałe Nowości na płytach „Odeon* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tóm. Zaas 
as lewo Gedeminowskę 

kolor biały (nie tłusty), rozpuszcza brud za- E 

warty w głębi por i uśmierza podrażniona 

'nającemi skórę. Czyni najsuchsza skórę lek- 

ko wiłgotną i świeżą. Ustwa połysk z tłustej ; 

lub błyszczącej cery. Nadaje skórze nieopi- 

saną świeżość i piekno — niemożliwe do 0- 

siągnięcia żadnym innym sposobem. я 

ESPRIT EET PEEOESTS ESET BEOTI 

  

bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — 
Wielki wybór patefonów. 

ul Grodzka 27. 

Akuszerka 

Маг LAKNETÓWA 

  

Wielka 9 
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= Е „  Mziennie deszezułek do Anglji. . натуаё — stwierdził m. in. obrońca pana 

SPRAWY SZKOLNE Sfery rzemieślnicze Wilna zamierzają zna M. w swej mowie przed sądem okręgowym. 
pizyjeidicod Fdó 7 wiacz. i 

-- Wietzór Uczniowski Konserwatorjum. 

  

czną część zamówienia wykonywać w tarta 
Е Włód. 

  

     

: Wj 

LE | | r | | | (ll | | W | 

° JUŻ CZAS POMYŚLEĆ ° 

przeprowadzila się na 

  

We środę, dh. 20 b. m. o g. 8 w. odbędzie się kach w Brasławiu, Łyntupach i Woropaje: > ЕЕ 
ul. J. Jasińskiego 5—26 ‚ 

wieczór muzyczny uczniów i uczenic Kon: | wie, co pozwoli zatrudnić w tych miejscowo- Ceny nabiału i Jai w Wilnie = 
(obok Sąd) 

serwatorjum Muzycznego w Wilnie. Do po ściach do 400 robotników. Ch). w dn. 19. 12. 1033 r Žž = < E 2 t Handl Dział Sąd — 

AT e GAL Du RÓŻNE — _ мею a kg al «© R ogłoszeniach świątecznych | | Gzregywego w Winie wciągnięto naste- | Gpiatawej 
uczniów Konserwatorjum i ich rodzin -- : : Wyborowe hurt_8,70_ detal 1,20: Stołowe = Ogł i A i «3 9 i Apra ® Śmiałowska 

wstęp wolny za kartami; dla publiczności — Studjum baletowe. L. Sawiny nu RZE detal 4,00. $olone, hurt 2,96% detal = RE „Kuriera Wileńskiego” pujące. wpisyt przeprowadziła się 

wstęp 50 gr. Dolskiej. Studjum artystki baletu, > $ Е inn;ch pism przyjmuje na batdzo dogod- W dniu 9.X. 1933 r. ma ul. Orzeszkowej 3—12: 

Karty wstępu można otrzymać w sekre Sara ks nych warunkach (róg Mick ewicza) 

tarjacie Konserwatorjum (ul. Końska 11 od 
g -4—7 w. $ 

— Opłatek. Dyrekcja Gimnazjum im. ks. 
A. J. Czartoryskiego niniejszem uprzejmie 
zaprasza byłe nauczycielstwo i byłe uczenice 
gimnazjum na tradycyjny „Opłatek”, który 
się odbędzie dn. 21.XII o godz. 17-ej w Ia- 
kalu gimnazjum, ul. Orzeszkowej 9. 

i į $ 
ь 

7 KOLEI 

— Obnižka cen biletow kolejow. 
Kasy kolejowe na terenie Wileńskiej 

Dyrekcji P. K. P. otrzymały polece: 

nie w sprawie zmian osobowej tary- 
Ty na P. K. P., wchodzącej w życie od 
Nowego Roku. Obniżka cen biletów 
przewidziana w nowej taryfie zaczy 

na obowiązywać od poniedziałku dn. 
1-g0 stycznia o godz. 0. 

p. Sawiny-Dolskiej zostało 5 grudnia 

r. b. zatwierdzone przez Minister- 

stwo W. R. i O. P. ze specjalnym 

kursem nauki, statutem i prawem 

wydańia zaświadczenia kwalifika- 

cyjnego absolwentom kursu studjum. 

— WILEŃSKIE CHOINKI POWĘDRO- 

WAŁY DO NIEMIEC. Z Wileńszczyzny wy- 

wieziono -w ostatnich «dniach do Niemiec wie- 

kszy trańsport choinek. Choinki zakupił Kró 

lewiec i Gdańsk. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KIESZONKOWCY W KASIE CHORYCH. 

Już donosiliśmy, iż polieja drogą obser 

waeyj ustaliła, że w poczekalni ambulator- 

jum Kasy Chorych przy uliey Dominikań- 

skiej gromadzą się w godzinach porannych 

złodzieje, którzy dokonywują kradzieży kie- 

Nowogródzki hurt 2,10, detal 2.40. Litew- 

ski hurt 1,70, detal 2,00. Lechieki hurt 1,90, 

detal 2,10. 2 - 
Jaja za kopę (60 sztuk) zł.: 

Nr. 1 — 7,80, Nr. 2 -— 7,20, Nr. — 3 6,60. 

Za'1 szt. Nr. 1 — 14 gr., za I szt. Nr. 2 — 

13 gr., za 1 szt. Nr. 3 — 12 gr. 2 

Z žycia žydowskiego. 
Komitet Bojkotowy zwrócił się do,wszy- 

stkich wileńskich organizacyj kupieckich, by 

zaagitowały swych członków do kupowania 

jednogroszonych znaczków na rzecz uchodž 

ców nięmieckich przy wykupie - świadectw 

przemysłowych.. * с 

    

Do Wilna przyjeżdźa znany ekónomi 

i statystyk żydowski, sekretatż ekonomicz- 

no-statystycznej sekcji Żydowskiego „ Insty 

tutu Naukowego w Wilnie Jakób Leszczyń: 

ski. J. Leszczyński przez długie lata miesz- 

kał w Niemczech i wskutek prześladowań 

  

=
 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

= 

Į M > 
  

UWAGA! $ 

PATEFONY i PŁYTY 
P. LACKA Vilno, Wielka 5. 

  

R do składu instrumentów muzycznych po 

Nr. Km. 1251/32. 

Wielki wybór. Ceny konkurencyjne. Proszą przekonać się 

354. II. Firma: „Lignopil fabryka szczotek, pędzi 

i wyrobów drzewnych, spółka z "ograniczoną odpo- 

sviedzialnošcią“. Na likwidatora powołano Leona de 

Tilier, zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 22-a. 

Zgłoszono na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walne: 

go Zgromadzenia udziałowców # dn. 31 sierpn:a 

1933 r. likwidację spółki. 

513. II. Firma: „Centralne Biuro Sprzedaży Wy 

robów Polskich Fabryk Obuwia Gumowego spółka 

z-ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Oddział w Wilnis 

został zlikwidowany i wykreśla się z rejestru. 

W dniu 29.1X. 1938 r. 

450. II. Firma: „Pierwsza Wschodnia Rafinerja 

i fabryka olejów roślinn: 
czeóną odpowiedzialności 

dowana i wykreśla się z r 

tamže gabinet kosmetycze 

gy,usuwa zmarszczki, bre- 
dawki: Birżaki wę. 

  

Instytut Piękności 
Oddział Parvskiej f-my 

56 „KEVA“ 
ul. Mickiewlcza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. |l-ej do 

|-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaž i Elektryzacja. h Dliwil spółka z ograni- 
Spółka zostąła , zlikwt 

jestru. 

  

    

    

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2:g0, 

zgodnie 
  

_DOKTÓR 
Chart 

bronzowy w centki zginął. 

Znalazcę upraszą się o M. Blumowicz 
D. Zeldowicz 
Choroby. skórne, wener., т szonkowych na szkodę ezlonkow K. Ch. przy 

15 3 bywających do ambulatorjum. 

zam. w Wilnie, przy ul, Gimnazjalnej 6— odprowadzenie na M. Ро-- 

z art. 1030-1031 U. P. C. podaje do wiadomeści ogólnej, hitlerowskich (przez pewien czas trzyman% 
Choroby weneryczne,    

    

: 2 GOSPODARCZA W związku z tem policja przeprowadziła w więzieniu) musiał puścić Niemcy. W W:l „że w dniu 29-go grudnia 1933 oku odogódz: Olej та Ё'О›п…іё;‹с;ойі;ь;‘- hulankę 10—7. Przywła- 

— Słaby rueh na targach. Przedświą: w amhulatorjum K. Ch, kilka obław w wy- nie jest p. Leszczyński gościem Żyd.-lnst — м Wilnie przy ul. Trockiej 13, odbędzie się sprzedaż | „4 1 Ba As i rz szczenie będzie ścigane. 

teczny rich na targach wileńskich jest na niku których zatrzymano szereg złodziejasz — Nauk. i wygłosi tu w sobotę odczyt p.t, „T+a z licytacji publicznej ruchomości, składających się ВН tel. 9-21, a 1i 3—8 

ogół słaby. Mimo niskich cen zapotrzebo ków. giczne położenie SE w epoce faszyzmu. z maszyny do krajania skórek i maszyny słupkowej | Dr, Zeldowiczowa DO WYNAJĘCIA 

do stabnowania, należących do Joseła Silina, handlu- 

jącego pod firmą „Wiedeń” — Josel Silin, oszacowa- 

nych na łączną sumę zł, 450 — 
Ruchomości podlegające sprzedaży można oglą- 

dać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży w crasie 

wyżej oznaczonym. 

_ Mimo tego wczoraj zanotowano w pocze 

kalni ambulatorjum K. Ch. nową kradzież. 

Niejakiemu M. Mełamedowi (Wiłkomierska 

16) skradziono zegarek kieszonkowy warto- 

ści 125 zł. 
powiadomiona o kradzieży polieja wszezę- 

wanie na drób, bite prosiaki, wyroby mięć 

ne, nabiał i t: p. — jest niewielkie. 

Również mimo tygodnia ' przedświątecz 

nego nie jest znaczny zbyt bydła i nieroga 

cizny. Na konsuimcję miejscową zakupiona 

zaledwie. w ostatnim, tygodniu 1754 sztuki, 

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz 

przeprowadzili „ się 
x Mickiewicza 24 na ul. 

Dr. GINSBERG 
eboroby skórne, wenę 

ryczne | moczopłetowe 

Wileńska 3 tel. 567 

J. ramienia Żydowskiego Instytutu Nau: 
kowego w Wilnie wyjechał do Nowego Yór- 

ku dla przeprowadzenia akcji na rzecz Ž.LN: 

wilnianin p. Szur. W tej samej: sprawie: 20- 

stał wysłany do Londynu p. Gliszeński z Ru 

S
Z
E
W
 

POKÓJ. 
z osobnem wejściem, 

światło elektryczne, może, 
być z vżywaln. kuchai.   

  

   
  

  

    

  

  
  

  

Wileńską 28, tel. 277 

  
gmina wileńsko-trocka 647 sztuk. Spęd jest ła dochodzenie. (e). munji, - 245/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. od godz. 8—1 1 4—%5. Skopówka Nr. 5 m. 8. 

WILLIAM J. LOC <E. 23 | Pandolfo nawrócił znów do tematu swego zdro- | stem ja. Jak jabym mógł marzyć o takiej rzeczy? | „Spojrzał na nią, jakby z podziwem i jednocześ-, 

CE LE | wia. Dlaczego zdawało mu się, że powinien schudnąć? | — W każdym razie postawił pana w fałszywem | niez obawą. ‚ : 2 

: AND LFO | Ot zdawało się! Każdemu może się zdawać. Lekarz | położeniu i pan to czuje. | — Niech mnie pan tylko nie pyta o dwa рого- 

S | orzekł pobłażliwie, że kuracjaby mu nie zaszkodziła. * | — Tylko w odniesieniu do pani — odpowiedział | į stale prawa, bo się „skompromituję.. To przemówiło. 

! Ale poco poddawać się fizycznemu przymusowi bez | poważnie. : : ! mi jakoś do wyobraźni, więc je zapamiętałam. Nigdy 

Przekład autoryzowany 4. Sujkowskiej. | rzeczywistej potrzeby? Za to Ugłowowi świetnie zrobi | — (o? — popatrzyła na niego badawczo. — Co nie interesowałam się, co Się stanie, jeśli dwa rozpę” || 

Pola zmieszała się.i. nie chcąc dotknąć Pandolfa, į pobliskie Moulins. On i pani Field mieli do rozporzą- | ja mam wspólnego z tą sprawą? dzone ciała zderzą się w przestrzeni. Ale... : 

odrzekła niezręcznie: * |. dzenia całe dni. Będą jeździć autem i wspinać się po: | Splėti razem długie, nerwowe palce. < : | buł Ale r wtrącił z ożywieniem BP — Jmęrec 

— Myślałam. że to tajemnica. | - górach, żeby mierzyć ze szczytów małość świata. 8 | — Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Takie osobiste | > „suje się pani zastosowaniem tego. prawa do dziedziny | 

—+ Tajemnica? Ależ cały świat o tem wie. Nie- į Klara Demeter ściągnęła go znów na.ziemię ZA | rzeczy... — Poruszył głową z zakłopotaniem. o | uczuciowej. : 4 : 4 

prawdaż, panie Grzegorzu? Mój: nowy metal, lady , chwytami nad głuszcem i Champbertinem. Nie pósia- . | 2 Słucham pana? — rzekła Pola, tłumiąc uś ; Uśmiechnęła się praminė“ A ja 

Demeter. -- Oparł się o poręcz krzesła i zapytał wv- ' dała się ze szczęścia, wynosiłt go pod niebiosy. | miech. a 3 о | — To znaczy, R mo a uczuciowo tył- 

zywająco: —- Styszała pani o moim nowym metalu? ' Po obiedzie czwórka wyszła na taras, na ciepłe | Zamyślił się i po chiili odpowiedział: i ka tedynjęgch Bot Mas E НЕ 

= aturalnie. : |. — powietrze sierpniowej nocy. Lady Demeter ujęła Pan- „| — wejdzie się w kontakt z dziewięćdziesięcioma j — Teraz pani „rozumie, €0 cheiałem powiedzieć 

- Ochrzciłem go: paulinium od. imienia pani |  dolfa pod paulinowe ramię i odprowadziła na stronę. | dziewięcioma osobami i, mówiąc językiem nauko i przez dziewięćdziesiąt dziewięć na sto. ы 

Poli. 
! Pola zacięła zęby. Klara bawiła się najwyraźniej w | wym, nie będzie żadnej reakcji. A z tą setną będzie. | Skinęła głową i wskazała „mu skrawek nieba; | 

-— Idylla -—- wykrzknęła radośnie poczciwa Kla- | bezceremonjalnė swaty. Ale cóż bvło robić? Pola. | —— Więc ja jestem tą setną? | objęty górami. Na czarnoaksamitnem tle pw. | 

ra. — Niech się dzieje, co chce. Wypiję za powodzenie | wzruszyła ramionami i usiadła obok Uglowa. Chciała | | =— Tak — pani. : „gwiazdy, „dalekie i nieuchwytne, = R: W powie- 

paylinium. — Podniosła szklankę. — Głuszce — pau- ! go zapytać o wspólnietwo z Pandolfem, o którem do- Uśmiechała się dziękczynnie i zagłębiła wygod- i trzu unosiła się silna, nocna won 5 rskiej flory. 

łinium — i gdzie pan wykopał to wino? Co za niebiań- ! tąd nie słyszała, kiedy on. uprzedzając jej zamiar, za- | nie w trzcinowy fotel. Niema kobiety, choćby nie | A tO — zapytała: . в : | 

ski wieczór! : į pytał skwapliwie: * | wiem jak pięknej, któraby zlekceważyła triumf wywo: | „Jestem Biędnym Aczonym — mię poetą. I žė: 

Cieszyta sie wszystkiem: obiadem i gośćmi. Raz —- Pani mi daruje. że będę mówił ó sobie? Pani łania reakcji w duszy, czy w kompleksie, czy jak tam ! sztą tak trudne przelewać uczucia w słowa. Nie je- 

lew mniejszego kalibru zadedykował jej powieść, skni- 

kiem czego zrozumiała, co znaczy być Egerją. Ale 

      

taka dobra, taka łaskawa... Nie chciałbym, żeby. pani 

miała o mnie fałszywe wyobrażenie. Sir Wiktor przed- 

  

to nazwać, sympatycznego i żałośnie szczerego mło- 

dego człowieka. 8 

stem do tego przyzwyczajony. 

—. Dlaczegóżby pan nie miał zacząć teraz? Już 

jew okazał się potem parszywym lewkiem. absolu!- (stawił mnie. jako swego wspólnika — przez dobroć, | — Niech mi pan powie coś więcej — rozkazała pan zrobił dobry początek. - 

nie nie dającym się porównać z Wiełkim Lwem, Pan- ! przez wspaniałomyślność. Ale tak nie jest. Jestem tyl- | kapryśnie. 
Spojrzał na niebo. potem na nią, potem na Pan- 

dolfem. Spotkaw się ze wzrokiem Poli, wykonała 

rękami taki gest, jakby ją chciała natrząsnąć. 

-— Gdyby mnie spotkał taki zaszczyt. rozgłosi- 

łabym go po całym Londynie. Ы : 

—— Ty masz do rozporządzenia fanfary, a ja tylko 

   
  

'dziecinną trąbkę — odparła Pola. —. Zresztą. jak już 

-zaznaczyłam, myślałam, że to była tajemnica. 

4 

  

       

Wydawnictwo „Kurjer Włieństi* S'ka = ogr. odp. 

ko jego pomocnikiem i sekretarzem. 

Rozdrażnione nerwy podyktowały Poli ostrą: od- 

powiedź: : 

-—- Ješli pana nazwal wspėlnikiem, to widocznie 

ża, że panby się do tego nadawał. 

Żachnął się lekko. 
— Pani nie wie. kto jest sir Wiktor i czem je- 

  

— O sir Wiktorze? 

-——« Och. nie! O sobie. O reakcjach i t. d. To nie 

jest nowy wyraz. Sięga przynajmniej czasów Newto- 

na. Otrzymałem staranne wyksstałcenie i pamiętam 

coś o Trzecim Prawie Ruchu. ы 

— Akcja i reakcja są równe i przeciwne — Za 

cytował. — Pani fó wie? Cudownie. 

      
  

dolta, wracającego z łady Demeter z drugiego końce 

tarasu, potem jeszcze raz na nią i, kłaniając się, od 

powiedział: и 
— To tylko mogę teraz powiedzieć. że Bóg” jest 

dla mnie dobry. 

(D. e. n.| 

 


