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Za numer

dowodowy

15 gr.

Układ

ogłoszeń 6-cie łamowy,

za tekstem

10-cie łamowy.

Administracja

zupełniejsze-

Zjazd stronnictwa rządzącego „narodowców'', który się odbył w połowie grudnia r. ub. przyjął zasadę za-

łeżności zupełnej rządu od stronnictwa. Uchwały bowiem tego ostatniego
mają od dziś mieć moc obowiązującą

w państwie.
:

wykonawczej

Ё

ród przemogła

:

„wodza“.

Litewski

„il Du-

„ce“, w osobie prez: Antoniego Smeto.
ny, ma być odtąd najwyższym autory.

tetem

jednocześnie

organizacji

W

ducha

pań-

ustroju

„wódz*

najmniej

litewski prześciga Ludwika XIV, gdy

będzie mógł powiedzieć o sobie nietylko że: „państwo

—

to ja“.

|

tychczas

t. j. czy

Polski

zdo-

autorytetu

dza”, czy jest to, jednem

teczna metoda
mienia

i zupełnego

urucho-

zdyscyplinowania

emergji narodowej

takich

e-

i jedynej kwestji wartej.uwagi

odzyskania

Wilna

i Wi:

Oświadczenie prezydenta Smetony
z 15-go grudnia r. ub. otwiera dla sze
rokiej opinji litewskiej nowy okres,
który możnaby nazwać okresem głę
bokiego tragizmu.

„wo

słowem, sku-

dogłębnego

unikano

skąd
Do-

Jeńszczyzny.

jego siły i jego zapał patrjotyczny dynajwyższego

nietylko

i wysiłku —

łają zjednoczyć cały naród i poddać
ktaturze

isłnieje

jako fałszywe alarmy i odwracanie
uwagi narodu od jedynego wroga —

Najmniej należy do nas orzekanie
te są celowe

że

nuncjacyj wśród czynników rozstrzygających, lecz nawet, o ile rozległy się
one po za niemi -— były piętnowane,

prób wewnętrznego umacniania władzy państwowej, szuka Łitwa dzisiejsza ostoi wobec-grożących z. zewnątrz
niebezpieczeństw.
zbiegi

dowód,

zamiar sygnalizowania krajowi
przychodzi
niebezpieczeństwo.

Zdaje się, że na tej drodze, a więc

<zy

jako

Litwinów.

Społeczetństwo polskie poza granicami Litwy interesuje się natomiast
znacznie więcej tem, w jaki sposób
państwo litewskie usiłujące się „scał-

- Wyrzeczenie bowiem największego autorytetu
tautininków
zamyka
dokoła Litwy krąg wrogów.

kowač“ nazewnątrz zechce tej swojej

nem od lat w sferach myślących społeczeństwa litewskiego, na północy od
Litwy leżą państwa bałtyckie „idące

potencji

politycznej

zagranicznej.
Dotychczas
sze

getowość

cami
to

użyć

Litwa

w

polityce

posiadała
z

Niem-

przez

status

quo

na

zaw-

na zasadzie uszanowania

ostatnie

porozumienia

Zgodnie

pasku

z

mniemaniem,

polityki

urabia-

polskiej",

usposo-

bione raczej nieprzychylnie wobec as-

piracyj litewskich do Wilna.

terytorjalnega

Na

wschodzie

hitleryzmu zmiotła je docna ze świała możliwości realnych. Do zgody potrzeba dwu dobrych woli naprzeciw

Jedna < nich znikła i to, zapewne,

począwszy,

stoi

przed

wą nie kontrahent handlowy,

Lit-

nie par-

łner polityczny, nie sojusznik przeciwpołski a poprostu wróg.
Wróg
twardy i bezwględny, który zdążył już
zrzucić przyłbicę, twarz swoją odsłonić i powiedzieć bez ogródek, że Litwa leży ną drodze ekspansji Trzeciej
Rzeszy do północnych krajów bałty-

ckich i Rosji. Los jej jest przeto w zamierzeniach tego wroga przesądzony,
podobnie jak był przesądzony los Belgji

w

przededniu

wpadków

r.

1914.

Prawdę powyższą przypieczętował
„wódz narodu*. prezydent A. Smetona w mowie swej na wspomnianym
wyżej zjeździe „narodowców* w Kownie 15-go grudnia 1933 r. oświadczając, że hitleryzm
otwarcie głosi

swą

agresywność

uzyskania

i dąży

nietylko

ziem niemieckich, leez tak-

Verba locuta — causa finitai O ile
Litwini mają być konsekwentni, to
wypada im obecnie uznać w całej peł

ni oświadczenie najwyższego autorytetu,

który

akceptowali.

Prezydent Smetona znany jest jako dawny i stanowczy zwolennik pro-

:
obecnie

prze

ciętny patrjota litewski, któremu głoszą, że jego ojczyzna jest zewsząd оtoczona
przez złych i silnych
wrogów, bądź przez ich sojuszników.?
Powyższy stan rzeczy
wytwarza
„krótkie spięcie'* psychologiczne, któ
1e w zwykłej mowie ludzkiej jest ró-

wnoznaczne.z rozpaczą, toczącą się
ku bezńadziejności. Wątpliwem jest,
by

wychowawcy

narodu,

dziś odpowiedzialność
za to,
ków:
To

ponoszący

przed

historją

co się z Litwą dzieje,

chcieli

utrzymywać

swych

roda-

w. takim. nastroju duchowym.
pewne. Trudniej jednak prze-

widzieć, gdzie szukać będą nadziei na
jutro. Nie spodziewamy się, by w naszym kierunku.
:
Przeciwnie. Na terenie Litwy nacjonalizni „tautininkėw“ z calą bezwzględnością dognębia tamtejszą poł:

skość na wszystkich połach, gdzie tylko da się jej tknąć. Ostatnio skromne
zaczątki polskich instytucyj finanso-.
wych doświadczają na sobie ręki gnę
biciela. Na jutro przygotowuje się ustawa odbierająca wielu tysiącom ropolskich

stko, czego

ich

nazwiska;

dotychczas

być

wcieleniem

dokonał

Wizyta

sir Johna

W

sprawie

Mussóliniego

rozbrojenia
ma

być

groszy

bować

jego nazwisko rodowe
cić mu przemocą obce.

gać musi przewidywanie

A. С.

niejsza, że niektórzy

z nich zajmowa-

-Na dworcu obecni byli p. wojewoda

wileński

Wł.

Jaszczołt,

wicewoje-

Nowy

(Pat).

W

kopalni

węgla

bliższym

czasie

rząd

około

100

litewski

ma

idea

zreformowana.
go, idea

Pierwsza

grupa

będzie wysłana

że

wielu

z

nich

Panuje

zginęło.

obawa,

bliższych

szczegółów narazie brak.
PRAGA, (Pat). Katastrofa w kopami węgla brunatnego w okolicach
Osek należy do największych, jakie
wydarzyły się ostatnio
w
Europie.
Według dotychczasowych
przewidy-

wań
i

ofiarami

katastroty

padło

116

górników, co do których niema pra:
wie żadnej nadziei uratowania.
Wybuch wydarzył się w chodniku
podziemnym. Siła eksplozji była tak
wielka, że cały szyb, prowadzący do
wnętrza kopalni, zawalił się, a prócz
tego uległ zniszczeniu budynek sortowni.

Natychmiast

po katastrofie rozpo
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Działalność

NOWĄ
:

Berlinie

hit-

Jagiellońska

nadziei

dnakże

zwycięży.

starają

małych.

się przeprowadzić

Wła

poro-

4

®

wych

jest konieczne

mienie

między

również

porozu-

mocarstwami,

mogą4-

eemi zakłócić pokój, ponieważ w prze
ciwnym razie pewróciłoby się do sy:

stemu równowagi państw. Mussolini
nie wierzy w bliskie niebezpieczeństwo wojny, bo chociaż sytuacja mię
dzynarodowa jest niepewna, sytuaeja

wewnętrzna

wielu krajów budzi pew-

ne nadzieje. Dawne ideały zniknęły i
wszędzie ujawniają się tendeneje zbli
żone do faszyzmu. Zdaniem Mussoli-

niego, rok 1934 będzie decydującym
etapem rozwoju Świała w kierunku
faszyzmu.

2

górnicza.

ich wyratowania.

drużyny

ratownicze

Śród zasypanych nikt nie będzie aratowany, gdyż wyjścia z kopalni są zn-

napoty-

przeszkody.

wydobywają

Z

wnętrza

kopalni

się trujące gazy. Druży-

pełnie zatarasowane.
Wypadek
wywołał

wstrząsające

wych ołiar katastrofy
się rozdzierające sceny

i rozgrywają
rozpaczy.

wrażenie w całym kraju. Przed kopałnią gromadzą się rodziny nieszczęśli-

na
ogólną
liczbę
116 zasypanych
przez gruzy. Istnieją obawy, że z роL

Gabinet rumuński podał się do dymisji.
Nowy

rząd

utworzy

BUKARESZT, (Pat). Gabinet rumauński podał się do dymisji.
Misję
tworzenia nowego rządu otrzymał b.

Nowy
Po otrzymaniu doktoratu prawa w uniwersytecie paryskim Tatarescn był deputowanym we wszystkich parlamentach po woj
nie i odznaczał się wiełkim darem krasomów
czym. W latach 1922-26 Tatarescu był podse
kretarzem stanu w ministerstwie Jonela Bra

min.

Tatarescu.

minister przemysłu i handlu Tatare:
seu. Należy on do najmłodszej generacji liberałów.

premier.
tianu, od 1927 do 1928 r. w gabineeie Vinti
la Bratianu. Ostatnio Tatareseu piastował urząd ministra przemysłu i handlu. Nowy gabinet utworzony będzie prawdopodobnie. jesz
€ze dziś wieczorem.

Dokoła wręczenia memoriału
francuskiego Hitlerowi.

się

w

Moskwie

XIII

mona z Rzymu, Pauł - Boneour chciałby bowiem zużytkować jeszcze
wyniki
rozmów
rzymskieh. Następnie jeden z dzienników pa
ryskieh ujawnił niespodziewany fakt, że jeden z zaprzyjaźnionych i sojuszniczych rzą
dów,

któremu

zakomanikowano

treść memor

jału, w ostatniej chwili jeszcze interweniował u ministra spraw zagranieznych Franeji,
celem przeforsowania pewnej zmiany. Fakt
ten miał wpłynąć na przyśpieszenie wręczenia aide - memoire.

skich“. Rezołueje

posiedzenie pienum

Komitetu Wykonawezego Kominternu, Kulminacyjnym punktem
obrad były kwestje
faszyzmu, niebezpieczeństwa wojny oraz ak
cja komunistyczna w Niemczech.

3

Plenum udzieliło aprobaty dotychczasowej działalności niemieckiej partji komanistycznej oraz zaakeeptowało plan dalszej. ak
<ji. Rezohieje nawiązują przedewszystkiera

$ Komple:na beletrystyka do 08tatnich nowości w języku polkim oraz w obcych. — Lek- 5

do

Zgodnie
z przyjętym
zwyczajem Pan
Prezydęnt Rzeczypospolitej przyjmował życzenia noworoczne na Zamku Królewskim.
Pan Prezydent przyjął najpierw w sałi Mar
murowanej na osobnych audjencjach J.E. ks.
kar;
-Kakowskiego,
pp.
marszałków
tu oraz pp. prezesów Najwy
ontroli Państwa, Sądu Najwyź-

3

mniejszych. W sprawach rozbrojenie-

kają w swej pracy na nieprzezwycię-

ło

16, m. 9

|

zagranicznych

Instrukcje dla komunistów niemieckich.
MOSKWA. (Pat). W końcu grudnia odby-

niebezpiecz-

Warunki przystępne.

Grandi.

katastrofa

i płano-

tura szkolna. — Dział nauko- 5
E wy. — Każdy abonent otrzyma E
2
premjum.
Ę
3 Czynna ой godz. |!-ej do !B-ej. ©

ster spraw

$
3

zumienia pomiędzy mocarstwami, by
zapewnić pokojowy rozwój: państw

miothi inni przedstawiciele władz.

BERLIN. (Pat). „Deuisehe Dienst“, wydawnietwo Niemieckiego Biura Informacyjne.
go, pisze, że wręezenie memorjału francus
kiego przez ambasadora Franęois - Poneet,
poprzedzone gwałtowną kampaują dyploma
tyezną o treść komunikatu, nasiąpiło w okolicznościach, które musiały wywołać zdumie
nie. Pierwotny termin wręczenia ustalony
był na dzień weześniejszy, potem jednak os
wladezeno, że komunikat otrzyma ostateczną formę dopiero po powrocie ministra Si-

poza

WYPOŻYCZALNIĄ
KSIĄŻEK

były mini-

chy

rowie, dyrektor P. K. P. Falkowski.
prezes ŻZuchowicz, prezydent miasta
Maleszewski, pos. St. Dobosz, prokurator Sądu Okręgowego Szaniawski,
dyrektor
Lasów
Państwowych Sze-

korzyść Niemiee.

ich była tem

#

eje włoskie wcale nie dążą do zmniej-

da, Kowalski, Pełczyński i inni ofice-

lerowsey finansowani byli przez een
w

sador włoski w Londynie,

szenia znaczenia państw

Dmochowski, prezes Sądu Okręgowego Kaduszkiewicz,
starosta grodzki
Kowalski, pułkownicy Pakosz, Wen-

Rok na Zamku Królewskim.

łe — 1 kwietnia i 1 lipca. Lokalne pi-

na

Korespondent ten zaznacza, że równocześnie z przyjazdem ministra Simona do Rzymu przybył tam amba-

Propozy-

na ratownicza natknęła się u wejścia
do galerji na 4 martwych górników

górników.

18-go stycznia, pozosta

tralę hitlerowską

włoskieh

niej liczą się, że przy dobrej woli będzie można osiągnąć
porozumienie.

Mussolinie-

zwycięży.

„Intrasige-

kołach

również panuje przekonanie, że są poważne trudności do pokonania, Nienr-

Ligi Narodów

dziesięciu

smo hitlerowskie, wychodzące w Kłaj
pedzie, będzie zawieszone. Noszenie
brunatnych koszul z odznakami swastyki ma być zabronione. Agenci hit-

wali przewrół

Zdaniem

reformy

rzymski

ant* twierdzi, że w

Mussoliniego

żone

lerowskieh, rekrutujących się z pośród nauczycieli, sędziów i urzędników
graniee Litwy

reformy

nie przesądzać. .

Korespondent

RZYM, (Pat). „Popolo d'Italia“ zamieszcza
artykuł Mussoliniego pod
tytułem: „Rok 1934“, Mussolini wypowiada pogląd, že Lidzc Narodow
grozi śmierć, jeżeli nie zostanie ona

de-

agitatorów

— nie możemy

zapatrywań
i _ będzie się
kierowała względami spra

Zdaniem

agitację hitlerowską na Litwie. W naj
portować

spotkanie
sir Simowe Średę
tej mini:
dziennika-

gwałtowny wybuch gazu, który zasypał szyb, gdzie pracowało stu kilku:

częto energiczną akcję ratunkową.

A

punktów
przytem

I rozbrojenie.

wiedliwości i zdrowego rozsądku.
° ©О wynikach
obrad
dzisiejszych,
ani jutrzejszych — zaznaczył Simoa

doniesień

nia. Anglja gotowa jest uczynić wszeł
kie wysiłki dla osiągnięcia zbliżenia

Pan
Marszałek
Józet
Piłsudski
wezoraj wieczorem 3-g0 styeznia wyjechał zpowrotem do Warszawy.

PRAGA,

której się-

polityka.

Ligi Narodów

Nie jesteśmy pesymistami. Niemniej problem rozbrojeniowy jest niezwykle zawiły i trudny do rozwiąza-

te-

brunatnego pod Osekiem nastąpił dziś

i narzu-

myślącego

Według

rzom:

Niema

z Polską w bliższej
do

(Pat).

pism paryskich,
pierwsze
ministra Wielkiej Brytanji
na z Mussolinim odbyło się
po południu. Po konferencji
ster Simon
oświadczył

ambicją

uzgodnienie

Reforma

Wybuchł gaz, zasypując 116 górników.

trzny wiążący go z przeszłością, zra-

odpowiedzialnego

PARYŻ,

Okropna

w początkowej
szkole litewskiej —
ma się obecnie zerwać symbol zewnę-

porozumień

›

ogłoszeń.

Marszałek Piłsudski odjechał do Warszawy

nacjo-

z Litwy polskiej duszy

czy dalszej przyszłości,

druka

RER

nazwisk polskichz księgi żywych pod

wiek

terminu

zy franeuskiej z tezą niemiecką.

skich, które podkreślają, że spotkanie Simona z Mussolinim wykraczało
poza ramy zwykłej wymiany poglądów i że miało na celu dostarczenie
dyplomacji europejskiej nowych elementów do rozwiązania
2 zasadniczych zagadnień doby obecnej: retformy Ligi Narodów i sprawy rozbrojenia.
W kołach włoskich twierdzą, że
Mussolini po pierwsze pragnie wzmocnić, nie zaś osłabiać stanowisko Ligi Narodów, po drugić — pragnie oddzielić pakt Ligi Narodów od spraw
traktatów pokojowych, po trzecie —
zamierza uwolnić Ligę Narodów od
niedającego się zrealizować obowiąz.
ku sankeyj, po czwartę — zamierza
wysunąć sprawę ponownego zbadania
zagadnienia równowagi państw, ażeby poza obrębem Ligi Narodów doprowadzić do powstania organizmu
kierowniczego.

pozorem, że są to zniekształcone przez
historję iście litewskie nazwiska.
Po usiłowanem wyrwaniu dziec-

li wpływowe stanowiska.
mości, pochodzących z kół zbliżonych WRPRCJNERYCOA WRCR SZOT
do poselstwa litewskiego w Londynie
że rząd litewski przygotowuje energiezne zarządzenia, aby zahamować

(Pat).

nakazu-

polegać miały litewskie metody „przy
gotowywania gruntu“
do: jakichkol-

ma

PARYŻ,

nalizm litewski nad pozostawioną w
jego rękach polskością:
wymazanie

ku polskiemu

zmiany

rozmów 2 zagadnienia:

woda M. Jankowski, gen. Skwarczyński,
prokurator Sądu Apelacyjnego
jąca przymusowe ich zlitewszczenie.
Przyłuski, prezes Izby Skarbowej RaJest to sui generis ustawa „Steryliza> - tyński, rektor U. S. B. prof. Stanie"cyjna“ w. dziedzinie kulturalnej, za- *'wiez, wiceprezes Sądu Apelacyjnego
pożyczona od hitleryzmu, lecz przewyższająca w brutalności swej wszydzin

władza

LONDYN, (Pat). „Morning Post*
donosi dzisiaj na podstawie wiado-

do

że do zagarnięcia ziem na wschodzie
z krajów bałtyckieh i Rosji.

które

do

Rząd litewski przygotowuje
energiczne zarządzenia w Kłajpedzie

siebie.

Tylży

państwa,

trakt przemarszu

dalej ku Rosji.
Jakże się czuć musi

„okupacja”,

wrogości przeciwlitewskiej w jej najzjadliwszej i najbardziej nieprzejednanej postaci.
Obecnie okazuje się, że ad zacho-

na czas długi. Opinja litewska zaczyna się oswajać pojęciowo i życiowo ż
faktem, że na południe od Kłajpedy,

sobie prawe

Simona w Rzymie żywo komentowaRygi, Rewla i ‚ па jest.w politycznych kołach franeu-

Trudno się spodziewać, by na tem

Możności takiego
porozumienia
Kruszyły się powoli, aż wreszcie fala

polska

również grozi zagłada,
traktuje Litwę,
jako

rozpoś-

ciera

od

#5

Rzymska wizyta Simona.

i południu

i uznania litewskich interesów gospodarczych na rynkach niemieckich.

się

dniej ściany
że hitleryzm

zbyt długo

w dziedzinie myśli.

Ponadto,

to ja”, lecz po-

nadto, że: „naród —

położe:

Stwierdzamy powyższy fakt, jako
dowód niewątpliwy, że w sferach decydujących Litwy istnieje wola kroczenia drogami samodzielnemi, przy-

narodowego.

tak pomyślanym

inne i oto z

wencjami zmienionej oceny
nia politycznego kraju.

stwowej i partji politycznej „fautininków*, uważających się za kwintesen

cję litewskiego

wszystko

ust najwyższego autorytetu narodowców (,„tautininków*)
padły
słowa,
które będą musiały pociągnąć za sobą
konsekwencje w polityce zagranicznej państwa, będące same
konsek-

Symbolem zjednoczenia idei państwowej z programem nacjonalistycznym „tautininków* staje się obecnie
stanowisko

zastrzega

Przedmiotem
niemieckiej polityki Litwy.
Uważał
dotychczas, że niebezpieczeństwo ger
mańskie jest najmniejszem ze wszystkich, jakie grożą jego ojczyźnie.
Z
niemałym uznaniem należy tedy zaznaczyć
obecne wypowiedzenie się,
przekreślające
głoszone do wczoraj
mniemania, od których niełatwo było zapewne odejść prezydentowi Sme
tonie. Przecież troska o państwo i na-

mu sfaszyzowaniu ustroju.

dla. piastunów -włądzy

Cena

Biskapia 4. Teliełeny: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz, 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje ed godz. 1 —3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redzkcja nie zwraca
Dyrekter wydawnictwa przyjmuje od godz. 12-—1 ppoł, Ogłoszenia są przyjmowane: : od godz, 9—3 I T—9 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — al. Biskupia 4. Teleion 3-40.
$
ednoszeniem do doma lub
tową 3
z odbiorem
w administracji
2 zł. 50
gr. Zagranicą
6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—-75 gr. w tekście 60 gr., za tekstem —39 gr, kronika redake., kemunikaty=
taty.
неоовнуня
az. gs
224
wk cyfrowe Fokóoak 50% = zastrzeżeniem miejsca 25%, w mumerach niedzielnych ! świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejste we 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniską

w Republice Litewskiej

idą ku dalszemu

r.

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY

OSACZONA LITWA.
Wypadki

1934

Wilna

TY:
ааоа
sa

4 Stycznia

S

BEDAKCIA

Czwartek

szego i Trybunału Administracyjnego,
następnie zaś w sali Rycerskiej członków kor:
pusu dyplomtycznego, w imieniu którego wygłosił
przemówienie
nuncjusz.
apostolski
msgr Marmaggi. Na' przemówienie to odpowiedział Pan Prezydent Rzplitej.
:
Na zdjgciu (Pan Prezydent R. P. stucha
przemėwienia msgr. Marmagai.

Aka

XL

walki

z

niebezpieczeństwem

w

Czechach,

Zagłębiu

Saary

sprzeciwiając

klego rodzaju pomysłom
rytorjów do „katowskich

i w 'półnoenych

się

Rezolueje

te odnoszą

omawiają

się również

da

Е

pozatem

sprawy

wew

uętrzne różnych krajów, napadając najosirzej na Niemey. Załeea się w nich opanówy
wanie wszełkich organizacyj masowych, nawet faszystowskieh, oraz czynne demonstra
eje antywojenne, m. .in. zatrzymywanie tran
| sportów wojska i amunieji i propaganda ka
`
inunistyczna w wojsku.

wojennen:,

które uważają za skierowane przedewszyst
klem przeciwko ZSRR. Na uwagę zasługują
nowe instrukeje dła partji komunistycznej.
Komuniści winni występować przeciwko im
perjalistycznym zakusom i gwałtom oraz wał
ezyć © prawo do samookreślenia na Górnym

Śląsku,

Ausirji i Gdańska.

zarazem

wszeł-

wełełenia tych te.
Niemiec faszystow

PR

Bok

SIELDA WARSZAWSKA.
WARSZAWA.

(Pat). Londyn

28,37-—29,41

— 28,73. Nowy York czek 6,57 i pół — 5,61-5,54. Nowy York kabel 5,08 i pół — 5,62 --

5,55. Paryž 34,88 — 34,97 — 34,79. Szwajrarja 172,16 — 172,58 — 171,72.
obrotach nieoi. 212,30.
$
Dolar w obr. pryw. 5,56 i pół.

Rubel

Berlin

4.62 (za 5-ki) — 4,66 (za 10-ki),

w
Е

2

KU

ratach:

podstawie

który

znajduje

opracowanego
się

obecnie

uzgodnienit:

międzyministerjalnem, pańsiwowego podaiku gruntowego opłacać nie będą: grunty nałeżące do państwa, grunty przeznaczone na
cele kultu religijnego, place i drogi publiczne, oraz ogrody publiczne, grunty nad rze
kami, strumieniami i jeziorami, o ile nie
przynoszą dochodu z rybołóstwa, ani z poro:
stu trzeiny, dalej — grunty nieurodzajne,
grunty w miastach, podlegające podatkowi
od nieruchomości i wreszcie grunty leśne:
uznane

przez

właściwe

wiadze

za

przeciągu

zmiany

ochronne,

wprowadza

Rada

rodzaju

uprawy.

ków

misji

uprawy.

klasyfikacyjnej

śnają

wejść:

w

kierownik

Wi

każdym.
urzędu

1000

ko

powiecie

skarbowego.

jako jej przewodniczący, delegat min. ra!
nictwa,
dwaj
rzeczoznawcy,
delegowan
przez izbę rolniczą, dwaj rzeczoznawcy, po
wołąni przez urząd skarbowy z pośród miiej
scowych płatników państwowego
podatku
gruntowego: jeden ze strony większej, drugi
ze strony mniejszej posiadłości gruntowej
Od orzeczenia komisji klasyfikacyjnej płat
nik będzie miał prawo odwołania w ciągu
miesiąca do izby skarbowej.
Odwołania od wymiaru podatku grunto
wego wnosić będzie trzeba według projektu
w ciągu 30-tu dni od następnego dnia po
„doręczeniu nakazu płatniczego. O wszelkich
„zmianach w posiadaniu gruntów . płatnicy
obowiązani będą zawiadomić właściwy urzad
skarbowy w ciągu miesiąca. W wypadku wymierzenia podatku poniżej. obowiązującyci
norm, władze skarbowe będą mogły ściąguąć dodatkowy podatek, lecz nie więcej, niż
za trzy lata wstecz.
h
- Poboru tego podatku dokonywać mają,

jak

dotychczas,

gruntowy

płatny

urzędy
ma

skarbowe.

być

Helena

w

wiija u

Państwa

E

ATRAKCYJNY
Na

Poczta,

Wi-

Il-ga

—

700

zł.,

IIl-cia

—

—

200

100

zł,

kierownik

zł.; b)! w

oddziału

wykonawczej

—

200 zł.

mies.,

naczelnik

o

charakterze

polityczno-

Niemiecka 35,
„ Telefon 8-71.

bezkonkurencyjny

piosenkarz,

znany z audycyj polskiego radja,

programu:
godzina 1|-ta wieczór.
Lokal otwarty do 4:ej rano.
Ceny kryzysowel

PŁEĆ, WIEK, JĘZYK, WYZNANIE
I WYKSZTAŁCENIE WILNIAN,
Na

głuchej

zapadłej

wsi

warunki

komunikacyjne, odległość narzucają
każdemu
towarzystwo
najbliższych
sąsiadów. O tem kogo się uważa za

najbliższe otoczenie decydują wiielkos
ci takie jak kilometry, jeżeli chodzi

u

długość

o

dróg, a metry,

gdy chodzi

głębokość rzek. Wszyscy w promieniu
kilkunastu kilometrów są sąsiadami.
W mieście jest ińaczej. Nie wiemy
£zęsto nic o tych którzy mieszkają na

przeciwko,
nami,

obok,

nad

nami

ża to przyjaźnimy

łub

się

pod

z kimś,

mieszkającym o dwa kwartały na północ lub odwiedzamy często kogoś mie
szkającego

naprzeciwko

ostatniego

przystanku

linji Nr.

przyjaźni,

3. O

stosunkach, sympatjach

prawie

cał-

kowicie decydują upodobania, zainteresowania, najprzeróżniejsze więży na
tury psychicznej, podczas gdy odle-

głość odegrywa

minimalną

rolę. Zna

jomości
z najbližszem sąsiedztwem
tmikamy i obawiamy się jej. Przytem
mamy zadużo tego, najbliższego są-

siedztwa.

W

samem

Wilnie

mieszka

193,337 osób, jak podaje ostatni „Rocznik Statystyczny Wilna”. Zazwyczaj

tie wiemy

jednak ami ile jest miesz-

kańeców w mieście w którem mieszkamy. ani kim oni są.
Nie wiemy, ale możemy

się dowie-

dzieć, Nie możemy znać i pamiętać
imion. nazwisk, czy adresów, ale mo-

Na

zdjęciu

—

przeszukiwanie

żemy poznać liczby, cyfry, cechy i
właściwości.
Bierzemy do ręki „Rocznik Staty-

styczny

Wilna“

za rok

1931

niedaw-

no wydany i w rozdziale p. t. „Ludność i ruch
ludnošci“
znajdujemy
charakterystykę najbliższego otoczenia t. j. mieszkańców Wilna.
Spis ludności, który się odbył 9-go
grudnia 1931 r. zarejestrował stale za
mieszkałych w Wilnie 193,337 osób.
W
dniu
spisu
z pośród
siałych "mieszkańców
miasta
1,335 оsób było nieobecnych w Wilnie, nato
miast w tym samym czasie liczba przy

jezdnych, czasowo

tylko przebywają-

cych w mieście wynosiła aż 3513 osób.

Widać z porównania

tych cyfr, że

WARSZAWA,
(Pat). Pan Ministei
Opieki Społecznej powołał podsekre-

tarza stanu w Ministerstwie Opieki
Społecznej dr. Kazimierza Ducha na
stanowisko przewodniczącego Zarzą
du Głównego
Funduszu Bezrobocia
na miejsce wiceministra Kazimierzu
Rożnowskiego, który objął stanowisko prezesa Izby Ubezpieczeń Społecznych.

Bezrobocie.

co stanowi

wzrost

liczby

bezrobotnych

w stosunku do tygodnia
sprawozdawczego
poprzedniego o 17.650 osób.
.

Zmarł
LONDYN,
dłuższej

(Pat).

chorobie

Dziś zmarł

na

zapalenie

po
płuc

lord Churchill. Zmarły b ył prezesem
rady nadzorczej
Britisch
Overseas
Banku

i niedawno

narjuszy

na zebraniu

tego bahku

akcjo-

wygłosił

przy

chylne dla Polski przemówienie
tuacji gospodarczej Polski.

o sy

że

prawdopodobnie

prezesem

wielkiego

t-wa

załatwia

tu swoje

Mniej zrozumiałe już są dła nas
inne dane cyfrowe. Wilno jest mia-

stem kobiet, gdyż kobiet posiada o bli

sko 19 tysięcy więcej niż mężczyzn.
Stu sześciu tysiącom mieszkanek od-

powiada osiemdziesiąt siedem tysięcy
mieszkańców.
Tymczasem rodzi się

LONDYN.

samolotu.

ka i parlamentarzysty Winstona
chilla.
SEE,

ае

czytując

a

Miedzińskiego

w

Niemczech.

swe

„Ztg.“

następującym

blikacją

oraz oznacza, że Polska w roku

1934

weźmie czynny udział w dalszej rozbudowie
stosunków niemiecko - połskieh. W tem da
żeniu Polska spotka się ze szczeremł inten:
cjami narodowo - socjalistycznych Niemiec.
Dziennik polemizuje następnie х pogloskami prasy zagranicznej o rzekomych pla
nach Niemiec zaproponowania Polsce zamia
ny Pomorza polskiego na Litwę i Kłajpedę
oraz dostęp do. morza Czarnego. Pogłoski te
są wytworem fantazji.

więcej chłopców niż dziewczynek. Do
lat 14 liczby te się wyrównują, natomiast wśród ludności powyżej lat 15
skończonych przewaga elementu kobiecego jest już tak wielka, że wielokrotnie pokrywa przewagę chłopców
wśród dzieci. Szczególnie wśród lud
ności w wieku 30—39 łat różnica ta
jest przytłaczająca: 12.800 mężczyzn
i 17,123 kobiety. Może kobiety są ży-

wotniejsze od mężczyzn? Chyba nie.
Świadczy o tem chociażby fakt, że na
40 mężczyn powyżej 100 lat jest już
tyłko 44 kobiet. Odegrywa
wytworzeniu tak wielkich

tylko
nież

zwykła
wojny

więc przy
różnić nie

Śmiertelność,

i wreszcie

inne

ale

rów-

czynniki,

które sprzyjają osiedleniu się kobiet,
a mężczyzn nakłaniają do wyjazdu.
Stąd w Wilnie tyle starego i młodego
bezrobotnego

babstwa.

Skoro mówimy
na obronę

naszego

już o wieku trzeba
grodu

powiedzieć,

że nie jest ono miastem staruszków.
Najliczniejszą grupę wiekową, wśród
Wilnian

stanowią, ludzie 20 —

t-

ni t. j. urodzeni w latach 1906Jest tego kwiatu młodzieży 9.334

przeważnie tylko młodzież miejscową
i trochę przyjezdnej w szkołach śred
nich, natomiast wieku 20—25 lat jest

to z reguły, albo wiek studenta, albo
wiek, w którym ludność wiejską udaje się do miasta celem szukania zarobku. .
`
ć
Narodowości spis ludności nie reje

w

Wa

WIESZYNGTON.

(Pat).

Departament

uu polecił ambasadorowi Stanów

Zjednoc

sta-

Bank

Rzeszy

spłaty

granieznych.

protentów

ńy

pożyczck

za-

BERLIN.

Wedle

Stanu

w

doniesień

Waszyugtonie

zwrócił

Sędzia

śledczy

śŚledezy,

prowadzący

dochodzenie

sprawie ustalenia odpowiedzialności

został

dotkliwie

W'

na wysokości

do

łów

rządu

w

supremaeja
politycznym,

się

w

szeregu

ale na
tyeh

w

Wi

na

przyczyną zabójstwa
- Szacha,

z których

wynika,

mówiła

która

na

Zaczadzeni

wiony

nie

przybyłych z Częstochowy. Jednego z zacza
działych — 20-letniego studenta Politeehniki Warszawskiej Wacława Jakubowskiego,

uczniom

czykowi,

strował, notował jednak wyznanie i ję
żyk ojczysty. Oczywiście ludność wy-

ta jest

nadspodziewanie

większość

duża:

rzym.

wały

wielu ewangelików, ale i pewien drob
ny odsetek żydów i prawosłąwnych
czy wyznawców innych wyznań podał
jako.swój język ojczysty. język polski,

cznie więcej.

osób, hebrajskim 6.168 osób, razem
54.607. Wyznanie mojżeszowe wyznaje 55,007. Tytko 95 osób określiło się
jako bezwyznaniowe. Prawosławnych
jest 8926 osób, mówiących językiem

leżałoby

rosyjskim 7285 osób językiem białoru
1.554 osoby, razem językiem

го-

syjskim i białoruskim 8.749 osób. Iliczba prawosławnych jest o 177 większą od liczby osób mówiących razem
językami rosyjskim i białoruskim. Ję

ykiem

ukraińskim

mówi

ób, więc gdyby nawet

ijący

tylko

wszyscy

130

mie

w Wilnie Białorusini wyznaosławje, należałoby
przy
» conajmniej 47 osób pra

'za język ojczysty uważa
Ponieważ

mówiących

po polsku
jest o 2396 osób więcej niż
rzysh. katolików,
ócz tego Wilno
posiada 1413(
|
rzy z reguły niema

ba przypuszczać, że
katólików, jako język
ło język polski.
3

- Sza-

być

scharakteryzowania

wyciągów

z ma-

Statystycznego

w

Warszawie. Gł. U. St. natomiast, jeżeli będzie opracowywał statystykę za- .
Polski w

takiem

tempie

jak

to robił w odniesieniu do wyników
I Powsz. Spisu Ludności, wydąży z ta
pracą
3

dopiero, na rok
obiąc

wyciągi

) na własną

Stalina.

Przed

gmachem

rządu,

ster wojskowych

i licz

Wę-

Gdyni

(Pat). T-wo

Czeskosłowacko

telegraficzną,

1938.

z materjałów

spi-

rękę Biuro Staty-

zamachu

socjalistę,.

na szwedzkiego

lotnika

Wiklunda.

który przed 2 tygodniami wywiesił flagę re
znakiem swastyki na domu ludowym 39 Stėk

holmie. Zamachowcy, jądąc samochodem dali dwa

strzały

cego Wilkunda,

rewołwerowe

do

przechodzu-

raniąc go lekko.

>

styczne m. Wilna zdążyło tyłko prócz
płci, wieku, wyznania i języka ojczystego

odnotować

dane,

dotyczące

u-

miejętności czytania.
į
:
"Na 169.311 osób w wieku powyžėj
lat 7 — nie umie czytać 20.410. Nie
wiele to nam daje jeżeli chodzi o ca-

łokształt

obrazu

amalfabetyzmu

wil-

hian, gdyż nic nie mówi o tem, w ja-

kim stopniu odsetek
nieumiejących
czytać zmniejsza się
w
imłodszvch
porównaniu
w
grupach wiekowych
ze starszemi. Miejmy nadzieję, że te

dokład-

terjałów II Powsz.
Spisu
Ludności
przed wysłaniem tych materjałów do

wodową

wojskowe.

—- Dokonanó

około

wykształcenie i stosunki
zawodowe
mieszkańców m. Wilna. Danych, dotyczących zawodu Centr. Biuro Statystyczne m. Wilna nie posiada, пау?

Urzędu

oddziały

narodowego

dalsze

kombinacje

Wilna,

Wileńskie

cech

Biuro

ludności

m.

Statystyczne

uwzględni przy zatrudnieniu bezrobót
nych umysłowych w ciągu bieżącego
dziemy

Głównego

na

— Przybył z Londynu do Lwowa członęk

19-leinie-

materjały

porobić

zamach

„ —е:М№ wntosek ministra.-Reiehswehry pre
zydeni Hindenburg mianował na stanowisko
szefa kierownictwa armji generała'- porucznika barona Fritscha, dotychcząsowego komendanta III korpusu, na miejące generała
Hammersteina,
który' przed kilkh dniami
ustąpił.
$

sezonu

nie zdążyło

zarodku

Kronika

spiso-

do

zna

-

Polskie w Morawskiej Ostrawie przystępuj:
do planowej akcji spopularyzowania portu
gdyńskiego na terenie Moraw, Śląska Czeskiego, Słowaczyzny i Rusi Podkarpackiej. W
większych miastach wspomnianej części republiki czeskosłowackiej w kinach wyświet
lane będą obrazy, ilustrujące Gdynię jeszcze
jako ubogą wioskę rybacką oraz jako naj.
większy port na Bałtyku i port całej Słowaczyzny. W ośrodkach przemysłowo - haqd
lowych, jak Brno, Bratislava, Koszyce, Ołu
miuniec i t. d. urządzane będą odczyty o por
cie gdyńskim i jego urządzeniach.
:

we specjalnie pod tvm kątem widzenia. Jednakże już przy tem opraca
waniu, jakie podaje Rocznik, można
obserwować wzajemne wpływy i asymilację w dziedzinie językowej i wy-

znaniowej.
Pozostają

i na

groźbą dla
swoją nie-

a jednocześnie wzrosną

Propaganda

i Henr. Błasz

stwierdzić

opracować

w

GDYNIA.

nie kombinacje wyznania
i języka,
zdarzające się na terenie m. Wilna na

48,479

państwowa,

las, członkowie

niebezpicczeństwo.

mogło

Aby

sile

na publiczność oraz attasehes wojskowi
gier, Niemiee I Bułgarji.

pomścić

Drugiego,

żadne

na

ministerstwa wojny dano salwę honorową.
Wśród wieńców zauważono także między in
nemi wieniee od 'Ottona Habsburga I jega
matki Zyty:
Gzy
i
W pogrzebie wziął udział prezydent Mik

2000
"wyznawców
rożnych wyznań
chrześcijańskich (poza rzym. katoliekiem, prawosławnem i ewangelickie
mi) na ogólną liczbę 2200 wyznawców
tych wyżnań, resztę conajmniej 400
osób stanowią osoby wyznania mojżeszowego, uważające język polski-za
język ojczysty. Być może, że tych osób wyznania mojżeszowego było zna-

sku 127,479
— . 65,94%.
Ponieważ
ewangelików
' zarejestrowano
tylko
1597 osób wynika stąd, że nietylko

skim

nie grozi

straci

egzekutywy
Światowej
organizacji
Sjoni
stycznej prof. Brodecki,: celem -omówienia* z
kierowniczemi czynnikami. miejscowemi sze
regu aktualnych spraw.

Ad. Jakubowskiemu

chrześcijańskich,

katol.
125.083,
co odpowiada
64,70%), a ludności mówiącej po poł

Żydowskim językiem mówi

Nadir

Hitlera

WIEDEŃ.
(Pat). Dziś odbył się tu na
koszt państwa pogrzeb ostatniego marszałka
polnego byłej monarehji austro - węgierskiej
Krobatina. Przy katłafalku wygłosił mowę Se
kretarz stanu spraw wojskowych Schoenberg
Następnie trumnę złożono na lawecić f utor
mował się kondukt żałobny, któremu asyste

teehnicz

w ten sposób

docueić.

sobie Brown

Pogrzeb ostatniego marszałka polnego Austro - Węgier.

W tej liczbie było
zapewne
nie
mniej niż 47 prawosławnych nie wię
cej niż 1000 ewangelików, około 209
przedstawicieli różnych wyznań nie-

znająca katolicyzm i mówiąca po pol
większość, ale

się

kie

jednakowe -szanse.

go Stefana Kubickiego,
studenta:
Wyższej
Szkoły Dziennikarskicj w Warszawie, prze'wieziono do szpitala w stanie bardzo clężkim. Pozostałym dwum wycieczkowiczom -—

cia szybra4 uczestników wycieczki szkołnej.

stanowi

zdołano

na

Takje są oto przepowiednie na rok 19534
Pesymiści i optymiści mają duży wybór i

|||

zamordowania

rewolucyjnyi

szanse Habskurgów objęcia władzy w tym
kraju. W! Rosji zostanie odkryty i unicest-

e wycieczki.

ZAKOPANE. (Pat). W nocy z 2 na 3 stycz
nia.w jednej z willi na Bystrem uległo. zaczadzeniu wskutek zbyt wczesnego zasunię-

sku

do

chciała

rząd

zawisłość

śmierć swego szwagra, straconego na mocy
wyroku, wydanego przez Nadir.- Szacha.

że zamacho

wiee kochał się w pewnej kobiecie,

go

eha, gdyż

ruch

ezeniu a przez to przestanie być
pokoju. Austrja obroni zwyeięsko

króla Afganistanu?

BOMBAY. (Pat), Jeden z dzienników ka
bulskich (w stolicy Afganistanu) zamieszcza
zeznania zabójcy króla afganistańskiego Nadir

-inż. Montig-

kobiety

wzrośnie

da sobie radę z trudnościami, które się piętrzą przed nią. W Stanach Zjednoczonych

m»

inżynier

:

ni

ale

nia między Francją a Anglją i odrodzeniem.
Entante Cordiale.
We Francji demokracja

te

regulaminów.
się: pierwszy

ni. kolei.

i arystokracja,

Inaezćj niż Privat wyobraża

znajda

nault i ezterej innt funkejonarjusze

Zemsta

Ameryee

które mają

oklaskiwał

zastępca

robotnicy

Szereg

rządowi

dokonany będzie doniosły wynalazek biolo
giezno-odżywczy, którzy przyczyni się do
rozwiązania kwestji
wyżywienia
bezrobotnych i do poprawy sytuaeji na eałym Świeele. Niebezpieczeństwo wojny osłabnie i stra

zaniedbanie
przestrzegania
Wśród oskarżonych znajdują
jego

oczekują

przeciw

wydarzenia w roku 1934-ym. Według niege
rok ten zaznaczy się aktem ścisłego zbliże

oskarżył 6 osób.
Merlin,

Niemey

bezrohocie, będą popełnione zamachy
rowników rządu.

Demar

szezęście

gorąco

i Orantsu

narazie bez powodzenia. W innych krajach
sytnaeja nie ulegnie poprawie
па Iepsze.

Berli-

państw

państw,

jej statutu. Parlawent
wę ministen.

— umrze.

Mazsa

€i na ślle w drugiej połowie roku. Wi Niem

Berlinie.

większych

być może

niepowodzeń;

tlera wystąpią

100 m. od żie-

amerykańskiego

angielskiego

i —

konstełaeja

iinansowych.

przykryeh

ezech

ambasadora

obłożnie

kwietniu

spowoduje groźne zaostrzenie się sytuaejł na
Dalekim Wschodzie. W lecie wybachnie we
Francji i w Anglji szereg wielkich skanda-

poparzo-

większość na terenie Ligi Narodów, a które
nie dopuszezą do tak niekorzystnej zmiany

za kata

i wzmoenią się. Położenie Uranusa

przytem

je

strofę pod Lagny, oskarżył dziś 6.osób, zarzucając im nieostrožiošė, nieprzezerność i

i buniy

wpobłiżu

renie

w

sirajki

zachoruje

znaezy

(Pat). Jak donoszą -z Meaux, sę-

wybuchną

uniemożliwiając ostatecznie
Jeden ze znajdujących się

Echa katastrofy pod Lagny.
PARYŻ.

się,

nik z benzyną,
wszelką akcję.

Persja przeciwko projektom zmiany ustroju L. N.
TEHERAN. (Pat). W odpowiedzi na inter
pełację w parlamencie minister spraw zagra
nieznyeh przedstawił ogólną sytuaeję na te
renie Ligi Narodów, podkreślając, że pewne
państwa eheą zmienić ustrój: tej instytucji,
aby duże państwa miały supremację nad ma
łemi. Persja wie już ze swej przeszłości, ce

Frau

widywać klęskę głodu w włełu krajach. Jeden z panujących monarchów w Earopie

che to rząd angielski uzasadniał dyskryminacją wierzycieli przez Niemcy, na skutek
zawarcia
odrębnych
umów z Holaudją i

prasy,

panująwe

jeszeze, że może być mowń o akcji ratunko
wej, słyszano bowiem rozdzierające wołania
o pomoce. Niebawem jednak wybuchł zbior:

nie

(Pat).

pogłębi

wzrosną

nie Dodda o podjęcie niezwłocznie kroków u
rządu Rzeszy w sprawie ograniczenia trans
feru naležytošei wierzycieli
zagranieznyeh.
Krok ten ma popierać analogiezne wysiąpie-

:

jnź

1 Neptuna pozwala wnioskować o pogorszeulu się sytuacji politycznej. Można też prze-

się

nych w Berlinie dokonanie demarche u r:
du Rzeszy w sprawie
ograniczenia przez

1834-g0,

postawił znany

ehłopskie. Z układu Księżyc-Neptun wróży
Privat, iż skrajna lewiea i skrajna prawiea

łu w rozwiązywaniu zagadnień polityki ero
pejskiej, to jednak współdziałaja i gotowe sa
współdziałać nadal w sprawie rozbrojenia i
w Sprawie zniesienia ograniczeń handlowych.
ł również, jak wielkie
Mėwea podk
ezenie przywiązuje do panamerykańskiej Ł
iereneji w Mintevideo i zaznaczył, że rząd
Stanów Zjednoczonych gotów jest -uezynłć
wszystko, co jest w jego mocy, aby ułatwić
postęp prae w zakresie twórezej polityki pan
amerykańskiej.

udzia

roku

łaskawie,

euza naeechowane są głębokim pesymizmem.
Anglika — różowym optymiamem.
- Privat wyczytał z układu gwiazd niezbyt
pomyślny horoskop dla Fraueji. Kryzys rol.

Amerykański demarche w Berlinie

ko
>

Glos półurzędowego dziennika polskiego
spotkać się musi we wszystkich kołach niemieckich z sympatycznem przyjęciem. W ista
'eie oświadczenie półurzędowego
dziennika
polskiego prawdopodobnie nie jest produk
tem przypadku, lecz dobrze obmyślaną pu.

południe

orędzie.

BERLIN. (Pat). Artykuł noworoczny „Ga
zety Polskiej", pióra płk. Miedzińskiego, ©patruje „Deutsche
mentarzem:
A

w

Zjednoczene nie biorą bezpośredniego

dzia

Echa artykułu min.

Dziś

M. in. Roosevelt oświadczył, że zamiesza
kontynuować dotychczasową politykę skupu
złota i podkreślił, że dąży do stabilizacji, ce
lem zapobicżenia niezdrowemu wahaniu wx
łuty. Dalej oświadczył, że jakkolwiek Stany

Chur

=

(Pat).

Anglik I Francuz.

dla

cji wróżbita, Privat, oraz Anglik, Edward
Brown. Privat odczytuje przyszłość z gwiazd,
Brown z krzyształów. Przepowiednie Frna-

mi na 2 części. Jest to pawżna strata dla
belgijskiego radja.
Na wiadomość o tragicznym zgonie Halperina wyjechali z Baranowiez na miejsce
wypadku rodzice i szwagier zmarłego celem
przywiezienia zwłok.
(I)

Szyngtonie odbyło się uroczyste / ołwarcie
Kongresu. Sesję zainaugurowai Roosevelt, od

ko-

osób

przyjezdnych

eego nam

na inauguracji Kongresu.

lejowego zachodnich kolei angielskich
Zmarły był krewnym słynego polity-

czają 20 tys. osób każda. Grupy m:
sze są mniej liczne gdyż
zawieraj

sprawy. ||

Horoskop

Orędzie prez. Roosevelta

Lor! Churchill liczył 69 lat. Był 0a
również

czyzn i 12035 — kobiet, razem 2
osób. Inne grupy wiekowe zgrupo
ne razem po 5 roczników nie pr

Codzień szereg

zdruzgotanego

Departament

icrd Churchill.

nasze miasto ściąga do siebie większą
łiczbę osób z zewnątrz
niż wynosi
ilość Wilnian, bawiących w tym samym czasie poza granicami miasta
Nie dziwi to nas wcale, gdyż Wilno
koncentruje w sobie, życie gospodarcze obszaru, znacznie większego niż

granice województwa.

szczątków

Zmiana na stanowisku przewodniczącego Zarządu Glow“
nego Funduszu Bezrobocia.

urzędu

STYCZNIOWY!

Kochański

Pczątek

wyjaśniło,

Co mówią

skutkiem gęstej mgły „która tego dnia pa-nowała w okolicach Brukseli,
pilot zgubił
drogę i dłuższy czas błąkał się we Flandrji,
leeqe na wysokości ok. 150 m. W pewnym
momencie aparat znalazł się w okolicy olbrzymiej radjostacji w Ruysseelede. Mgła zwi
sała uisko nad ziemią. Samołot zawadził o
przewody radjostacji i następnie uderzył w
wieżę. W, jednej chwili aparat stanął w płomieniach.
Gdy pracujący wpobliżu wieśniacy pośpieszyli na miejsce wypadka, zdawało się

seli. Za godzinę zasygnalizowano katastrofę.
Śledztwo

Przepowiednie
na rok 1934.

SINERT
NIKE
RRT S EETA
STT
EW ZZ ZATOK

osób,

wydziału

Conferencieur-refrenista: Zdzisław Kochański,

kryzysoweł

czej, utrzymującej codzienną
komunikację
pomiędzy Londynem a Brukselą. Aparatem
kierował łondyńczyk Gittens, wytrawny pilot, od 6 łat praeujący na tej linjL W dniu
30 grudnia, mająe na pokładzie 8 pasażerów
i2 osoby obsługi, samolot wyruszył z Bruk-

stała rozdarta

nik

ZOSIA MITKÓWNA — premjowana piękność, znakomita tancerka,
SŁOSTRY MILACZEWSKIE — urocze tancerki w tańcach charakterystycznych.

Ceny

Nr.8 (3193)

ny. „Odniesiono go do szpitala.
Gdy pożar ugaszono, oczom widzów przed
stawił się ponury obraz. Zwłoki ofiar były
zwęglone do stanu niemał nie do rozpoznania.
Skutkiem zderzenia wieża radjostacji zo-

WIARSZAWIA. (Pat). Według danych Pa:
stwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy,
icz
ba bezrobotnych na terenie całego państwa
wynosiła w dn. 30 grudnia ub. roku 322.058

czele programu:

Zdzisław

Donosiliśmy już w depeszy PAT-a o rozblełu się w Belgji angielskiego samołotu pasażerskiego, w której to, katastrofie spłonęło
10 osób, m. in. znany w sferach przemysłowych baranowiezanin, dyr. „Pepege”,
Samuel Hałperin. Dowiadujemy się obeenie na
stępujących szezegółów wypadku:
Samołot należał do angielskiej linji lotni

450 zł. IV-ta — 350 zł., V-ta — 280 zł. VI-ta
240 zł, VII-ma — 205 zł., VIII-ma —- 175 zł,
IX-ia — 145 zł, X-ta — 120 zł., Xl-ta —100 zł.
Rozporządzenie przewiduje ponadto .du
datki lokalne od 150-ciu do 10 -ciu zł. miesięcznie.
Minister poczt i telegrafów w porozumieniu z ministrem skarbu może przyznać pra
cownikom poczty dodatki służbowe, uzasadaione szczególnemi właściwościami
służby
pocztowo-telegraficznej,
oraz
mogące
się
przyczynić do wydajńości pracy.
Wreszcie dla pracowników poczty, mianowanych na. stanowiska kierownicze przewidywane są następujące dodatki funkcyjne:
a) w administracyjnej służbie pocztowej, te
legraficznej i telefonicznej: dyrektor dyrekcji poczt i telegrafów —- 500 zł. miesięcznie.
dyrektor izby kontroli rachunkowej pocz!
i państwowego instytutu telekomunikacy
jnego — 400 zł., wicedyrektor — 300 zł., naczel

AZAR“

PROGRAM

ощ

Tele-

prawnym. Z pośród
pracowników resortu
poczt i telegrafów rozporządzenie to nie bę.
dzie regulować tylko stosunku służbowego
funkcjonarjuszów mińisterstwa poczł i telegrafów, które. jest urzędem państwowym
oraz pracowników kontraktowych, których
stosunek służbowy jest prywatno-prawny.
(Iskra).

sk

KABARET-DANCING

zł. miesięcznie,

przedsiębiorstw

Betiejka Wileńska.

RESTAURACJA

„Polska

1-ej klasy — 100 zł., naczelnik urzędu 2-ej
klasy — 70 zł., naczelnik urzędu 3-ej klasy-50 zł., urzędu 4-ej i 5-ej klasy — 30 zł.
iPrzepisy o zasadach zaszeregowania i zasiłku wyrównawczym są powtórzeniem analogicznych przepisów,
dotyczących innych
funkcjonarjuszów państwowych.
Uposażenie, wypłacane na zasadzie omawianego rozporządzenia wolne jest od pań
stwowego podatku dochodowego i opłaty e.
merytalnej.
Rozporządzenie reguluje ponadto sprawy
pomocy lekarskiej, ulg kolejowych, mieszkań służbowych, umundurowania i t. d.
Rozporządzenie rady ministrów w sto
sunku służbowym pracowników poczty reguluje w sposób jednolity stosunek służbowy
wszystkich
pracowników
pocztowych

Mickiewiczów.
Scena

pracowii-

przedsiębiorstw

Warszawa

Romer

(Teatr dla Młodzieży).
łeńska.

dotyczące

służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej: dyrektor urzędu telekomunikacyjnego
Warszawa, pocztowego Wiarsząwa 1 i Wait
szawa 2, pocztowego urzędu przewozowego

równych

Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa
Swoł Ludzie. Nowele .wyd. L. Chomiński. Wilno.
Książka o Nich. Romans.
Wyd. L.
Chomiński. Wilno.

rozporządzenia,

służbowegoi uposażenia

i inspektor

Podatek

dwóch

ostatnieni

dwa

uchwaliła

i Telefon'.
Ponieważ nowa ustawa uposażeniowa
objęła pracowników tego przedsiębiorstwa,
zaszła potrzeba wydania odrębnych przepi.
sów, które opracowane zostały przeważnie
zgodnie z zasadami rozporządzenia o uposa
żeniu funkcjonarjuszów państwowych.
Rozporządzenie o uposażeniiu pracowników państwowego przedsiębiorstwa „Polska
Poczta, Telegraf i Telefon" ustanawia 11-cie
grup uposażenia zasadniczego: I-sza grupa

podatku

skład

podatku

КК

graf

gruntowego w najniższej
klasie
żyzności
gruntów ornych, położonych w gospodarczo
najsłabszym roliiczym
okręgu
ekonomieznym nic może według projektu wynosić wi;
oej, niż 30 gr. z 1 ha, w najwyższej zaś kla
sie żyzności gruntów ornych, położonych w
gospodarczo
najsilniejszym okręgu ekono.
micznym — nie może wynosić więcej, niż
15 zł. z jednego ha.
Celem wprowadzenia w życie stawek po
datku według nowej. taryfy, przeprowadzona
„zostanie klasyfikacja gruntów ptzez specja!
nie powałane do tego cełu powiatowe komi
sje, klasyfikacyjne. Władze skarbowe zażądają od właścicieli łub stałych żytkowników
gruntu deklaracji o przestrzeni posiadłości
gruntoweji rodzajach

o państwowym

—

sa

posiedzeniu

reforma

Sławka

ustawy

ministrów

stosunku

w taryfie podatkowej. Taryfę tę ustalić ma
według projektu, rada ministrów. Całe panstwo podzielone ma być na rolnicze okręg:
ekonomiczne przy uwzględneniu ich warunków gospodarczych.
„Rozporządzenie rady
ministrów określi rodzaje uprawy gruntów,
klasy żyzności ich, oraz ilość tych klas w
każdym

druga

М

Uposaženie pracownikėw pocztowych.

lat 30-tu.

Największe

kwietnia,

roku.

R

ОО

a grunty leśne użytkowane pod inną, a nie
ieśną kulturęi po raz pierwszy sztucznie
zalesione nie opłacają podatku gruntowego

s

ciągu

gruntowym upoważnia ministra skarbu w
porozumieniu z ministrem rolnictwa do określenia ulg przy wymiarze tego podatku dla
karłowatych gospodarstw rolnych.
3
Poratem
w wypadkach
klęsk žywiotowych część podatku gruntowego może być
umorzona, R mianowicie odpowiadający sto.
sunkowi, jaki będzie zachodził między sza
cunkiem zbiorów przewidzianych, a szacunkiem poniesionych strat.
Minister skarbu
upoważniony zostaje przez projekt ustawy
do odraczania lub rozkładania na raty płat
ności podaktu gruntowego dla. gospodarstw
poszkodowanych.
Minister
skarbu będzie
miał również prawo umarzać, odraczać i roz
kładać na raty. wszelkie sumy. państwowego
podatku gruntowego dla tych gospodarstw
rolnych, dla których jednorazowe uiszczenie
tej należności mogłoby zagrozić ich egzy
stencji gospodarczej.

projektu,

w

w

każdego

Projekt

towym.

Na

f-sza

listopada

E

tzegolų katastrofy angielskiego samolotu pasaierskigo

Projekt reformy podatku gruntowego.
Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra”, mis
słerstwo skarbu opracowało projekt reformu
jący dotychczasowe podstawy pobierania i
wymiaru podatku gruntowego.
Państwowy podatek gruntowy pobierany
jest dotąd na. podstawie ustaw, ogłószonyci:
jeszcze przez państwa zaborcze dla poszcze
gólnych dziełnic Polski. Powoduje to nierównomierność w obciążeniu podatkiem tych
gospodarstw rolnych w poszczególnych dzie!
micach kraju, a klasyfikacja gruntów jest
przestarzała, co znów stwarza duże różnice
sniędzy obciążeniem gruntów nawet w posz
czególnych powiatach i gminach. Te motywy kierowały ministerstwem skarbu w opra
cowaniu nowych przepisów o podatku grun

BJ

szym

i, że w roku

następnym

je opublikowane

w

Statystycznym

Roczniku

znaj-

najbliżWil-

Tymczasem jesteśmy wdzięczni
na.
za te informacje o nas samych i o
naszem najbliższem otoczeniu, jakie
w tegorocznem wydaniu zostały podane.

3. Święcieki.
Ludność Wiina w dn. 9 XII:31 r.
Mieszkańców —
czyzn— 87,327 (45%,),

„Według

wyznań:

193337 (100%).
Męż.
Kobiet—106,010 (55%),

Rzym. —

kat. 125.083

. (66,7%). Prawosł. — 8.926 (4,6%). Ewangelików — 1597, Inne chrześć. — 2.200. Mojżeszowe 35.007 (28,5%) lnne niechrześć, —
(429. Bezwyzn. — 95.
.

Według języków: Polski — 1274/9:6695)

Litewski — 1.413
Białoruski — 1,554. Rosyjski — 7.285. Niemiecki
— 537, Ukreiński—
130. kotewski — 37. Francuski 26. Żyd
ski — 48 439. Hebrajski — 6.168. Karaimski—

207. lnne
_°
W

— 68,

№ wieku
do
wieku powyżej

ч

20 lat — 70271 osėb.
21 lat — 123066 osób.

—-

4

Nr. 3 (3193)

К

НЕЧЕН

na

Krwawa walka leśników z kłusownikami.

dzi

kłusowniey

poczęli

strzelać

do

Nożem

w

dziewiezowi

Rodziewicza.

zaznaczyć

zaraźliwości

chorób

dodai-

ocznych,

sprawiła duże spustoszenie w okolicy. Świeże
xaś została otworzona przychodnia Przeciwgruźlicza,i poradnia dia ciężarnych kobiet.
Gmina daje lokał, umeblowanie i opał, oraz

Włamanie

gruźlicy,

zebrało

się

Jeśli

zdamy

przeszło

100

jakie spustosze-

mia czyni u nas gruźlica, nietylko w. miastecz
kach ale i na wsi, nietyłko z powodu braka
higjeny, ale i złego odżywiania, dziedziczmości i braku uświadomienia to musimy przy
znać, że zakładamie takich poradni jest bardżo wskazane i zasługuje na miano pięknego
cżynu obywatelskiego.
Poradnie są zaopatrzone

w

odpowiednie

narzędzia

chirurgicz-

me i pomoce do pierwszych zabiegów, wszystko to organizuje
się
dużym. wysiłkiem,
gdyż pieniędzy, jak wszędzie mało.
:
Parajjanin.

Turgiele.
KLUB

MYŚLI

PAŃSTWOWEJ.

W. Turgielach odbyło sie w dniu 21-g0
grudnia r. b. Zebranie Organizacyjne z udziałem delegata Egzekutywy p. Kuznieca.

Uchwalono

założyć

Koło

Żydowskiego

Klu-

bu Myśli Państwowej. Wybrano Zarząd w
następującym składzie. prezes — Mosel Chławnowicz, rabin Abram Szyff — wiceprezes,
4. Zyngier — sekretarz i p. lla Kamenmacher — skarbnik.

w. Soleczniki.
KŁUB

MYŚLI

Dziś

i

w

Żydowskiegi

skład

prezes,

Zarządu

Ch.

M.

Klubu

Myśli

weszli:

pb.

Rakows

B.

London
—=

—

wicepre-

—

Lewin

i M.

-—'sekretarz

zes, 'B;« Rakowski
skarbnik.

Państwowej.

(rabin)

Opercika

Sztuczne środki nasenne nie dzia
a wywołują

sprowadzają

że'snem

stępienie

krzepiący

naturalnym.

stosowania

HA

cały

Już

system

stanu

KONFIDENCI PRZED SĄDEM.
Śledztwo potwierdziło meldunek dr. Jasz
Kaz.

Bielawskiego

sen,

którą

ski ma srebrny

mu

krzyż

i" zanik

po krótkim

:

du

©

Okręgowym

na

ławie

podobnych

Setki

oskar

spraw

roz

patrzyły już nasze sądy.
Skrobunównę
uwiódł jeden ze „złotej
młodzieży” wiejskiej i porzucił w chwili,
gdy spodziewała się dziecka. Ojciec uwiedzionej tkwił po uszy w „patrjarchalnych*
poglądach na winę dziewcząt uwiedzionycii.
tylko

się

dowiedział

o

fakcie,

o

„hań:

bie" córki — wypędził ją jak psa z domu.
Rodzina odwróciła się również od nieszczęsnej dziewczyny. Poszła sobie więc w świat
szukać pracy.
Podczas wędrówki
urodziła dziecko w
jednej ze wsi. Poleżała z tydzień i znowu
poszła

—

już

‚

(Nie

w

drodze.

z dzieckiem

wiadomo
Dość

jakim
tego,

na

ręku.

podszeptom

że

do

Wilna

bez dziecka i znalazła tu pracę.

ulegta
przyszła

Po pewnym czasie znaleziono zwłoki i po
icja wytropiła Skrobunównę.
De winy przyznała się.
.. Sąd, biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące winę oskarżonej, skazał ją na karę
2 lat więzienia z zawieszeniem na 5 lat.
Włod.

Skazanie

syl-

PRZY

że

łapówki

nie

wy-

POSZUKUJĘ

Milewski.

Zdjęcie z gwiazdki
jon

Młodych

Wilnie

w

sali

urządzonej
jadłodajni

Fot..L.

przeż Leg-

szpiega.

Wezoraj Sąd Okręgowy w Wilnie skazał
„miejakiego Ignacego Poezopko па 5 lat więalenia za uprawianie szpiegostwa na rzecz
jednego z państw. ościennych. skazany ząpo(WŁ.
wiedział apelację.

jest

jednakże,

życzenia.

że

jednym

dzieci

Siemaszko.
na

bezro-

i tam
31,

go

zaprowadził.

dokąd

również

Przy

ul.

przyszedł

Wileńskiej

idący

stale

wiedział

za

lej

kaniu

poszedł

doktora

do dr. Jaszpana. W

Feldman

otrzymał

zł.

mu

Dr.

łapówkę.

Jaszpan

zaj-

pan

—

No,

myślałera,

—

Dlaczego

że

są

szwagier

i po

stosunki...

takie

uciekł

pana

z Li-

Miał

—

A

w Polsce
€zy

nie

interesy

pracował

spadkowe.
tam

w

żadnym

3
3
banku?
— Nie...
‚
Pytania te
były zadane
w związku z
twierdzeniem Feldmana, że Abowiez zdć
fraudował na Litwie 10.000 litów.

— Jak to wytłumaczyć,
że Bielawski
wziął sobie 200 złotych, a panu dał dwr
krotnie więcej?
Feldman nie może tego wytłumaczyć.

każdego na 2 lata więzienia z zawieszeniem

na 6 lat. Bielawskiego
ski i mee. Kulikowski;
Barańczyk.

bronili mete. Jankow— Feldmana — mec.
WŁOD.

Kto otradł lokal Narodowych socjalistów 'w Wilnie

„ Jak jnż donosiliśmy w wigilję świąt Božego Narodzenia do. lokalu kaneelarji szum.
nie nazywającej się „pariji narodowych soe
jalistów* w Wilnie przy ulicy Wiłeńskiej 25
nieznani sprawcy skradli stamtąd maszynę
do pisania, patefon oraz dokamenta partyj‹

ne.

Tło kradzieży pozostało tajemnicą. Narazie przypuszczano, że włamania dokonali
nie zawodowi złodzieje w celach zysku, lecz
że jest to sprawa żywiołów komunistycznych,
bowiem' na ściańie okradzionej kaneelarji
wymałowano inicjały KPZR.
Prowadzone

zmierzające
do

kretnych
W

przez

policję

do wykrycia
dnia

sprawców

onegdajszego

wyników.

międzyczasie

dochodzenie

ь
dokonano

nie

i tła krs
dało

kon-

kradzieży

ze

sklepu , instramentów
muzycznych p. Zarasztejna (Wielka 8).
Włamywacze. wynieśli
stamtąd trzy paietony, dwie gitary,
dwie
bandżie oraz pewną ilość płyt patefonowyci
Prowadząc
dochodzenie w tej
funkejonarjusze wydziału śledczego

:

sprawie
ustalili,

że kradzieży dokonał niejaki OHowski, za
mieszkały przy uliey Mostowej, który zorga
nizował szajkę złodziejską i dokonał w Wil
nie szeregu kradzieży.
Przeprowadzona w mieszkaniu Orłowskie
go rewizja dała nadspodziewany wynik.
W
dobrze zamaskowanej kryjówce
urządzonej
pod łóżkiem, funkcjonarjusze wydziału śled
ezego nie tyłko znaleźli wszystkie rzeczy skru
dzione ze sklepu Zamsztejna łecz znałeziono
również maszynę do pisania
oraz
patefon
Skradziony 'z lokalu t. zw. „narodowych 500
jalistów*.
, Orłowskiego oraz jegó kompanów zatrzy
mano.
Ę
W. czasie przesłuchania Orłowskiego przy
znał się on do okradzenia sklepu Zamsztejna
oraz

do

deszło pismo
zawiadamiające
nasze
władze tenisowe, iż zarząd główny P.
Z. L. T. projektuje zorganizować w
Wilnie wielki międzynarodowe zawody tenisowe z udziałem Łotwy, Esto-

Winszujemy

ale...

włamania

do

Fokalu

los

loteryjny.

„na

„_Jak wynika z zeznań Orłowskiego napis
„KPZB.* na ścianie lokalu zrobił on spec
Jałnie w eelu wyprowadzenia w pole polieji
i skierowania śledztwa na fałszywe tory.
Orłowskiego oraz jego kompanów osadzono w więzieniu.
(e)

KURIER
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
TENISOWY W WILNIE.
Dowiadujemy się, iż do Wilna na-

dokonania

rodowych socjalistów,

rad

W

powiecie

okazuje,
odbytych

w
w

wilejskim,
jak się
wyborach gromadzkich

swoim

gromadach,

lista

czasie w

BBWR

118-tu

zdobyła

na

ogólną ilość 2184 mand. radnych gromadzkich 2149, zaś listy opozycyjne
i dzikie zaledwie 35 mandatów.
Wybory

tym

do

powiecie

rad

gromadzkich

oprotestowane

w

zostały

tylko w dwóch wypadkach. Ponieważ
protesty te zostały uwzgiędnione, wła
dze administracyjne zarządziły ponowne wybory całkowite. I tak: w gromadzie swejgińskiej BBWR zachował
całkowity stan posiadania w ilości 16
mand., zaś.w. gromadzie dawydkowskiej w tajnem głosowaniu na ogólną
iłość 16-tu mand. zdobył 12 mand. Tu

zaznaczyć należy, iż w pierwszem gła
sowaniu wobec unieważnienia pftzeż
komisję wyborczą listy Nr. 2 wszystkie mandaty przypadły liście Nr.1.

powiatu

mołodeczańskiego
Połoczanach,

Ra

wszystkie mandaty w ilości 20-tu przy
padły liście Nr. 1 BBWR. Powodem aunieważnienia wspomnianej listy -złożonej
przez
rolnika p. Talisza był
brak na liście zarówno wymaganej i
lości nazwisk kandydatów, jak i pod-

zgłaszających listę.
Lista ta,
nawet była formalnie wypeł-

nioną i dopuszczoną do udziału w wy
borach, nie miała widoków zdobycia
konkurencyjnej dla BBWR ilości ma:

Rewja

serdeczny w stosunku do artystów i
vice versa. Bo każdego z grających
widziało się tylekroć jak sam smutny
czy wesoły, źle czy dobrze dysponowany, nie żałował sił by
rozjaśnić
smętny horyzont współczesności i at-

mosferę

ponurego

ogrzać

nii i reprezentacji Polski.

Turniej ten ma się odbyć latem b.

roku.

Zawody z państwami
miałyby charakter walki

bałtyckiemi
rozegranej

systemem puharowym.
Propozycja
Warszawy
zostanie
najprawdopodobniej przyjęta, a wil-

chłodu

humorem

kryzysowe

i śpiewem.

Do-

dać trzeba, że dzielny ten zespół pra-

salę, a śliczne
ta
czarna,
ta

wzbudzały zachwyt Pań.
P. Wyrwicz, witany
oklaskami,

tradycyjne

w

bodaj

skiego, mogą zadowolnić
wybredne
nawet gusta. Nabrały szyku, lekkości,
temperamentu,
ślicznie
wyglądają.

Meksykańska Habanera z p. Dembow
skim i rewelerzy wywołały zachwyt
ogólny.
Po I-szej części programu,
śród
nem

publiczności z życzeniami, wii cukierkami, co się oczywiście

bardzo

wszystkim

podobało,

Rewję powtórzono dwa razy, co
było dużem zmęczeniem dła artystów,
ale bardzo mile witano inowację ba

pozwalało

ry

omówi

szczegóły

turnieju.

się pierwsze w tym sezonie
narciarskie. Tak zwany ,„ga-

narciarski

mieć

będzie

z eliminacji

składu

Wilna

charak-

przed

na mecz

ułoże-

narciar-

nów.

Trasa

wynosić

będzie

koło

10

kilometrów.
Zgłaszać się należy u kierownict
wa zawodów w dniu biegów do godz.
10. Kancelarja zawodów mieści się w

schronisku Ośrodka W. F. na Rowach
Trasę ułoży trener p. Lorek, będzie więc chyba dość ciekawa w szereg urozmaiceń.

DZIŚ

APEL

NARCIARZY.

Фа`® sali Ośrodka WF odbędzie się
zbiórka..wszystkich narciarzy wileńskich.
Zebranie rozpocznie się o godz. 17. Za.
wodnicy zapoznają się z trenerem p. Lorkiem i podpiszą zaprzysiężenie
solidnego

traktowania treningów.

`

do

zapominając

się do

rana.

o

Hro.
—

Kobylińska.

ZŁOTE SCHODY
Powieść ta wyszła z drukarni. „Znicz*.
i jest już do nabycia we wszystkich
. księgarniach wileńskich.
|
Skład główny w księg.
Św. Wojciecha |

a.30

IR

WILNO:
CZWARTEK,
7.00:

Czas,

dnia 4 stycznia 1934 r.

11.40:

Przegląd

prasy,

11.58:

Z filmów dźwiękowych (płyty), 11.57: Cząs,
12.05: Koncert, 12:30: Kont. meteor., 12.35:
Koncert,
Program
15.25:

12.55:
dzienny,

Wiad.

o

Dzien. południowy, 15.10:
15.15: Chwilka strzelecka,

eksporcie,

15.30;

15.40: Schubert - Momant

Giełda

musicaux

rołn,

(płyty),

16.10: Audycja dla dzieci, 16.40: „Przed karnawałem* — pogad., 16.55: Z polskiej współ
czesnej literatury fortep., 17.30: Utwory
Mil
hauda (płyty), 17.40: Przerwa, 17.50:
1
ram na piątek i rozm., 18.00: „Co o sprawie
młodzieży myślą władze szkolne?* — odczyt,
18.30: Słuchowisko, 19.00: Skrzynka poczte
wa Nr. 277 — listy słuchaczów omówi Witold

p. Coch, któ-

na dancingi

Bukietu, . Ziemiańskiej,

Eugenja

„O

noweż

taryfie kolejowej" — odczyt,
10.40:
śniegowy,
19.45: Wil. kom. sport.,

Hulewicz,

Kom.
19:47.

dyr.

progr.,

19.25:

Dzien. wiecz., 20.00: Godzina życzeń
21.00: Recytacje
kiego,

szawie ezłonek WOZLT.

iść potem

›

czo zamało, tylko w zabawnym przed

Dziś ma się odbyć pierwsze zebra
nie organizacyjne, a w końcu bieżą
cego tygodnia bawić będzie w War-

też

podrzucała słodycze.

dwa razy, w komicznym monologu
kaprala D. O. K. o Mickiewiczu (odczyt na kursie oświatowym), oraz w
dwugłosie żydowskim z p. Tatrzańskim. P. Szczawińskiego było stanow-

najlepiej.

zwłasz-

cza galerji której p. Wyrwiczowa

11 czy

nianie
dołożą
wszelkich starań by
przeprowadzić te piękne zawody jak-

cały ze-

spół wyszedł na salę i rozsypał się po.

i2-ste wygłosił powitanie, złożył ser:
deczne życzenia.
występował
tylko

zaka, co było ocenione i bardzo okla
skiwane przez publiczność.

przedstawiłw

się girlaski, których postępy, pod umiejętnem kierownictwem p. GCiesiel-

tradycyjnie

stawieniu
podwórzowych
artystów,
gdzie p. Halmirska
wybornie
robiła
swoją Mańkę Prztyk i najlepszy ka“
wał był Wańka-Wstańka, i znów .p.
Halmirska jako Masza hasała niestrudzenie a p. Ciesielski jako sacharmarożnik śpiewał i tańczył szalonego ko-

należy,

Lutni.

Najciekawiej

tualety
czarna!)

i bodaj

8

należy protestu.

bawiono

ski z Łotwą, w Rydze 26 stycznia.
W programie bieg pań i bieg pa-

lodu-

stwierdzić

i t. p. kędy

niem

kąpieli

bezstronnie

Bristolu

wała
całą
(zwłaszcza

Nr. 2 —

miały przebieg bardzo poważny, niezadowołony jest jedynie wójt Zinowicz, i z jego strony spodziewać się

troskach

lop*

pływackiego
Regulard w Kenwood w Anglji podczas
'wej rozgrzewają się ciepłym trunkiem.

które,

Świętochowskiego, p. Halmirską, której niezmordowana werwa elektryzo-

ter jednej

klubu

lista gospodarcza

mandatów, lista Nr. 3 dzika — 1 m.
i opozycyjna z wójtem Zinowiczem
na czele oznaczona Nr. 4 — 2 mandaty. Jak słychać z wyniku wyborów

Sztralłów,

odbędą
zawody

Członkinie

lokalna

ca przeglądem wszystkich sił, zawierała pieśni
nastrojowe
odtworzone
przez p. Kaupe, p. Dembowskiego, p.

PIERWSZW „GALOP“ NARCIARSKI
W sobotę w Rowach Sapieżyńskich

nie zazdrošcimy.

datów, gdyż jej przedstawiciele nie
cieszą się popularnością wśród mieszkańców gminy.
4
Ciekawy przebieg miały wybory
do rady gminnej w Lebiedziewie. Du
konkurencji stanęły
formalnie sporządzone 4 listy.
W przewidziane
regulaminem głosowaniu tajnem oficjalna lista BBWR Nr. 1-zdobyła 5
mandatów, zbliżona do niej ideowe

Sylwestrowa

Przedewszystkiem
było
pełno
i
ciasno, przedewszystkiem byl nastrėj

go

u

mołodeczańskim.

pów.

SPORTOWY

Jeżeli naprzykład, życzymy komu, by wy
brnął z kłopotów materjalnych, a pragnie

towarzyszy

do

cuje już drugi rok
bez
subwencji
WYROK.
trzyma
się
cudem
wytrwałości,
wzdyBielawski i Feldman oskarżeni byli +
chając o jakiekolwiek ulgi. To też na
artykułów 261 i 291 K. K. Groziła więc tm
kara do 10 lat więzienia. W stosunku zać
nowy rok, ten i ów wtajemniczony ży
do Bielawskiego mogła być podwyższona
czył szczerze, by Magistrat podarował
0 50*/ t. į. do 15 lat, ponieważ był urzędni- '
naszej wesołej i miłej operetce choć
kiem.
światło, choć opał...
Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu
oskarżonych i skazał ich z artykułu 290 —
Rewja, tradycyjnie wesoła i będą-

iluzorycznemi.

życzeniom

ła

tę

dające

myśli,

na

miał

(o

się

życzymy

my naprawdę mu w tem pomóc, to życzenia
nasze będą mogły zrealizować się bardzo
łatwo, jeżeli ofiarujemy mu jednocześnie los
na Loterję Państwową. Jeżeliśmy tego nie
uczynili, to jeszcze czas poprzeć nasze żv
czenia, bo ciągnienie IV-ej klasy rozpoczyna
się 8 stycznia i wygrać można mnóstwo pieniędzy, aż do 2.000.000 złotych włącznie.
Pamiętajcie więc: szczerze życzy ten, €zy-

powiecie

i Gródku otrzymujemy dane z
kraśnieńskiej i lebiedziewskiej

dał konfiden

by

zlitował

da! 600 złotych.

—

—

460 złotych.

DR. JASZPAN.
Na ilšele šwiadkėw
figuruje Abowiez.
Na rozprawę jednak nie stawił się. Opaśeil
Połskę. Prawdopodobnie pojechał do Ameryki Południowej.
'Dr. Jaszpan mówi, że szwagier jego opo-

przebieg

twy?

„WALI“
NA BIELAWSKIEGO.
Feldman przedstawia przebieg zajścia w
podobny sposób, jak Bielawski, twierdzi jednak, że inicjatywa łapówki wyszła ze stro
ny Bielawskiego. To Bielawski wziął piewydzielił

dr. Jaszpana,

za

FELDMAN

i

Płakał, błagał

półwę?

milezenie i na schodach już wcisnął Bielawsklemu 200 złotych, zatrzymując sobie 400
Bielawski pod koniee zeznań jest b. wzru
szony. Płacze spazmatyeznie.

niądze

eały.

10m

wielkich targach

miesz

600

szczegółowe

Śeia.
Otóż
kontidenei
żądali
odrazu
1060
złotych, Żądać zaczął Bielawski, potem zaś
przyłączył się Feldman. Abowicz straszliw*e
się bał, że go mogą
wysiedlić
na
Litwe

B. Feldman,
dr. Jaszpan
pierwszy miał
wspomnieć 0 łapówce. Bielawski na to nie
zgodził się i zaprowadził Abowieza, z którym też poszedł i dr. Jaszpan, do, biura
КОР-п, gdzie chełał uzyskać aprobatę za.
* aresztowania Abowieza.
Ponieważ dyżurny
urzędnik nie zgodził się na zatrzymanie A.,
Bielawski puścił go. Wtedy zaproponowana

mu, by

mu

zbawieni jakichkolwiek
środków
poparcia
naszych życzeń w sposób, któryby stwarzał
pewne możliwości ich ziszczenia i czynił je

© im

tym

Radoszkowiczach,

pisów
gdyby

wszelkich pomyślności
szczerze i gorąco,
względem drugich zaś, spełniamy tylko tra
dycyjny obowiązek uprzejmości. Ale czy na
sze Życzenia są szczere, czy też obojętne,
to na ich spełnienie nie mamy najmniejszego wpływu; nie leży to w naszej mocy. Nie
znaczy to jednak, byśmy byli zupełnie po-

mniej

wybory

w

Okazuje się, iż w gminie kraśnieńskiej wobec unieważnienia ze względów formalnych listy lokalnej Nr. 2

botnych. Na karmiono i obdarowano
miłej uroc
tości 152 dzieci.

Higjenicznej

dla najbiedniejszych

Piękny to naprawdę zwyczaj, składania
sobie wzajemnie życzeń z okazji Nowego
Roku. Odrywamy na chwilę myśl od kłopo
tów własnych i troszczymy się tem, by chociaż błiźniemu
było w przyszłości lepiej.
Faktem

ku

gminnych

i igiełek.

Został już: wyznaczony termin rozprawy
apelacyjnej znanej czytelnikom dobrze z są:
du okręgowego sprawy Aleksander Zwierzyń
ski contra Stanisław Ochocki. Rozprawa od
będzie się w dniu 10-go lutego b. r. Można
przypuszczać, że będzie ona obfitowała w
sensacyjne momenty, ponieważ obie stronv
starannie przygotowują na nią nie wyzyskane jeszcze argumenty dla potępienia przeciw
nika.
(WŁ)

Szczere

Na podkreślenie
żadnym wypad-

w

dzieży

Al. Zwierzyński contra
Ochocki
przed
w sądzie apelacyjnym.

żonych zasiada młoda dziewczyna ze wsi
Bujany koło Smorgon Kazimiera Skrobunó
«na, będąca ostatnio na pośadzie służącej
u jednej z rodzin urzędniczych w Wilnie.
Skrobunówna zabiła swoje nieślubne dziec
ko. Zadusiła je rękami i porzuciła w krzakach.
Historja jej zbrodni jest z pewnych wzglę

Gdy

Natomiast

o dobrej glebie około 200 ha, z dogodną komunikacją kolejową.
Wiadomość: Wilno, Miła 9, m. 6,

|

stycyłamiy bezpłatnie.

szablonowa.

zamie-

dzieržawy melątku

czasie

powraca

normalnego.

Dzieciobójczyni
sądem.

dów

łaski

zasługi.

twierdzi,

aptecznych) lub w wytwórni: Magister Wolski
Warszawa,
Złota 14. Objaśniające broszury

Sądem

drodze

muszał, a że rzekomo zaproponował mu ją
dr. Jaszpan.
O Abowiczu
powiedział mu
Fełdman, że jest osobnikiem, podejrzanym
"e nielegalne przekroczenie graniey litews
kiej. Bielawski z tego powodu zaczął śledzić
A. Obserwowal go, gdy ten jadł obiad
w
restauracji na ul. Niemieckiej, potem poszedł za nim na..Gdańską i tu na ulicy zażądał okazania dokumentów. Abowiez
0$-wiadczył, że ma je w mieszkaniu szwagra
mp

Zioła 2c znak ochr. „PaSiVerosa"

Przed

w

wetka Feldmana rysuje się zdecydowanie na
ciemno. Władze KOP-u utrzymywały z nim
b. luźny stosunek i to dlatego, że znał naj:
bardziej podejrzane
i. zakonspirowane w
Wilnie kryjówki przestępeów.

identyczny

nerwowy

któ-

rym się okazał Samuel Feldman, areszłowano. Wezoraj stanęli oni przed Sąden:.
K. Bielawski był stałym konfidentem KOP-u
i pobierał stałe wynagrodzenie. Przeszłość
jego jest h. burzliwa,
lecz ujmy mu nie
przynosi.
Bielawski pracował
żawsze na
rzecz Polski. Na Litwie był skazany na karę

Do nabycia w aptekach, drogerjach (składach
|

i „Gurwieza“,

JĘCIA ŁAPÓWKI.

wrażliwości nerwów.
Tylko zioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa“
zawierają Kwiat Męki Pańskiej (Passiflora)
1 idealńie łagodzą zaburzenia systemu nerwo
wego
(nerwicę serca, bóle głowy, *histerje)
Graz

MELDUNEK W POLICJI.
W. dniu 27 lipea 1933 r. do wydziału šiedczego przyszedł wzburzony dr. Jaszpan i za:
meldował, że szwagier jego, Abowicz, padł
ofiarą szantażu. Mianowieie jacyś Kazimierz
Bielawski i „Gurwiez, podający się za urzę
dników KOP-u, wymusili groźbą aresztowania łapówkę w wysokości 600 złotych.
Dr.
Jaszpan pałał także oburzeniem i żądał zatrzymania tych osobników.

List konku

rencyjnych nie było.
zasługuje fakt, iż w

Wślaąd za opublikowanemi w ub.
tygodniu wynikami wyborów do rad

w

a

Wezoraj Sąd Okręgowy w Wilnie rozpo
znał nieeódzienną sprawę o wymuszenie łapówki przez dwóch konfidentów KOP-u od
niejakiego Abowicza, stałego mieszkańca Litwy, przybyłego do Wilna przez „zieloną
granicę* do swego szwagra dr. Jaszpana (u!.
Wileńska 31).

pana.

w
w

a wynik ich przyjęty został z zadowo=
leniem i uznaniem całej ludności.

Dalsze wyniki wyborów do rad gminnych

Proces o wymuszenie łapówki.

Bielawski

i powstaje głównie wskutek zaburzeń układu
nerwowego.

a

da

kowie
gminy

į

BBWR

gromadzkich, jak i następnie do rad
gminnych nie zostały ząprotestowane

o g. 8.15 w.

Taai 40 000600
mam 45 siam

zachował

w

Jacobi.

w

wny stan posiadania, zdobywszy
pierwszym wypadku 24 mandaty,

drugim —— 16 mandatów.

I okradzenie

w 3 aktach

wy-

do rad gminnych

gm. kucewickiej

na Śmierć.

"BIELAWSKI PRZYZNAJE SIĘ DO

BEZSENNOŚĆ
„wyniszcza organizm
ają na dłużej,

go do
t

Targ na dziewczęta

į

związku z opublikowanemi

powiecie oszmiańskim
przypomnieć
się godzi, iż w powiecie tym również
wszystkie mandaty w ilości 1412 zdobył BBWR przy wyborach do 68 gromad. Ostatnio akcja wyborcza do rad
gromadzkich została całkowicie zakończona wyborami w gromadzie pictruliskiej gm. polańskiej i gromadzie
powiaskiej.
gm. kucewickiej,
gdzie
pierwotne wybory
zostały unieważ.
nione wskutek zmiany granie tychże
gmin. W ponownych wyborach całko
witych zarówno w gromadzie pietruli
skiej gm. polańskiej, jak i powiaskiej

w brzuch, wsk

niono na dożywotnie więzienie. Przed kilku
łaty Czerwony Krzyż wymienił go. Bielaw-

PAŃSTWOWEJ.

W

uikami wyborów

| Teatr muzyczny „LUTNIA*

śmierci,

Dnia 25 gradnia r. b: odbyło się w Wiel%ich Splecznikach
-Zebranie Organizacyjne

Roła

stwa Krajowego
przyznał pożyczkę
w wysokości 200.000 złotych na organizację eksportu wyrobów. rzemio
sła wileńskiego na rynki zagraniczne,
Pieniędzmi temi rozporządzać będzie
nowopowstała eksportowa spółdziel
nia rzęmieślnieza.

osób,

jest pokaźną liczbą.

sobie sprawę,

Jednocześnie prowadzone są starania o wyjednanie na tenże sam cel
kredytu w wysokości 100.000 złotych
z Funduszu Pracy.
Podług nadesłanych do Wilna wiadomości
starania
te są na dobrej drodze i liczyć
się na
łeży z tem, że w najbliższym już czasie zostana one uwieńczone definityzultatem.

W. Mostowiczach okradziono doszczętnie
synagogę. Włamywacze wynieśli najcenniej
sze tory i przedmioty liturgiczne. Jednego ze
sprawców włamania aresztowano.
Okazał się nim znany włamywacz 3. Ка
gan, pochodzący z Warszawy.
RoOPDNOEOGO

opłaca doktora, który obok leczenia prowadzi
gie o

zagranitę.

synagogi.

akcję uświadamiającą. Wzbudza to duże zainteresowanie, gdyż np. ma ostatnim odczy£o na wiejskie stosunki

rzemieślniczego

Wezoraj rano w lesie fołw. Grabiały gu
mejszagoólskiej 29-letni robotnik
Gryszkiewicz Franciszek w ezasie piłowania drzew,
został przygnieciony upadającą sosną. W dra
dze
do
pobliskiego
lekarza Gryszkiewićz
zmarł.

nie zmiany jakie zaszły ostatniemi czasy w
naszem miasteczku, położonem
w
okolicy
<dość ubogiej i do niedawna drzemiącej pod
względem organizacji społecznej. Teraz jednak, zważywszy doskonały dobór: członków
Rady Gminnej, do której wszedł element u$wiadomiony politycznie i społecznie, jest
ńadzieja, że praca pójdzie żwawiej. Ostatnio
został założony Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, którego
prezeską
została p. wójtowa
Mackiewiczowa, w. prez. p. Wasiłojciowa, żofa miejscowego nauczyciela p. Poczopkowa
dim. do Zarządu. Gzłonkinie za pierwsze zadanie postawiły sobie poiioc biednej dziatwie szkolnej, w ubraniu, dożywianiu i ogólnej opiece.
Nowością i jakże dobroczynną, są ptzy<hodnie zorganizowańe przez doktora miejscoweęgo
przy wydatnej pomocy Gminy. Są
to przychodnie: Przeciwjaglicza, istniejąca
od 15 sierpnia, i która zdążyła już obsłużyć
przeszło 1000 chorych kwartalnie, gdyż nieświadomość

nożem

Sosna przygniotła

NAPRZOD.

z przyjemnością

kilka ran

tek czego ten ostatni po przewiezieniu
miejscowego szpitala zmarł.
Miloszewskiego aresztowauo.

Komėje.
Możemy

eksportu

Ostateczne wyniki wyborów do rad gromadzkich
w pow. oszmiańskim i wilejskim.

Wynikła na tem tle kłótnia, a następnie
bójka, w czasie której Miłaszewski zadał Ro-

gr. opłaty za wjazd do miasta od wieśniaka

IDZIEMY

3

brzuch.

| Onegdaj na rogatee w Oszmlanie
miał
miejsce następiijący wypadek: Poborca miej
skiego podatku „kopytowego* Franciszek Mi
taszewski zażądał (nie w dzień targowy) 10
—uiejakiego

organizację

Dowiadujemy się,
że Wileńskiej
Izbie Rzemieślniczej Bank Gospodar-

raniąe w okołieę bioder Worobieja i w bok
Listewieza. Leśniey
również
odpowiedzieli
strzałami. Od kul leśników ciężko ranni z0stali kłusownicy Bazyli Kułak, Jan Lisianko
i Miehał Pietkun.
Przy rannych znaleziono w torbach kiłkanaście sztuk ptactwa, 6 zajęey i lisa. Zbiegii
towarzysze rannyeh pozostawili
trzy kosze
zabitej zwierzyny.

leśników,

51

200.000 złotych

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU
W lasach Antoniny Pasławskiej, właściciel
ki majątku Albertyn, koło Suchowszczyzny
kłusowniey urządzili nielegalne połowanie, w
wyniku którego zabito kilkanaście sztuk zwie
rzyny.
Kłusowników przyłapali ieśniey St. Worobiej, T. Malinowski i Bol. Lisiewiez i usi.
łowali ich rozbroić i zatrzymać. W odpowie-

AŚ

wierszy

21.15: Koncert.,

NOWINKI
POLSKA

(płyty),

Stanisława Trembee

22.15:

Muzyka

tan.

RABJGWE.

LITERATURA

FORTEPIANOWA.

№ czwartek o godz. 16.55 ceniona pianistka wileńska Fanny Krewer rozpocznie.
koncert złożony z celniejszych utworów połskiej literatury fortepianowćj. Na wstępie—
Toccata Romana Statkowskiego op. 33, po.
czem usłyszymy dwa preludja Szymanówskiego: „Krakowiaka fantastycznego* Paderewskiego i Barkarollę Różyckiego.
ILE

BĘDZIEMY

PŁACILI

NA

KOLEJACH*

Nowa taryfa kolejowa, obowiązująca od
1 stycznia przynosi szereg ulg i udogodnień
dla pasażerów. Poinformuje o niej szczegółowo w dzisiejszym
odczycie
p. Tadeusa
Strzetelski, który będzie mówił przed mikrofonem warszawskim o godz. 16,25.

WŚRÓD

PISM.

-— Ukazał się Nr. 4 dwutygodnika „Młoda
Matka“, zawierający szereg ciekawych i pra
ktycznych artykułów.
Ž
— Ukazał się styczniowy Nr. 1 miesięcz.
„Mój Dom", zawierający szereg ciekawych
artykułów oraz pięknych modeli na sezom

bieżący: sukien, płaszczy i t. p.
SL
WI dziale robót wełniane liseuse, bluzeczka i modne przybranie. у

Numer uzupełniają przepisy kuchenne i
menu na dziesięć dni.
|
Jako dodatek dołączona tablica kroju m

opisem w numerze i piękny wzór na podtiiz

- kę z szarego płótna.

:

ONIKA
skoły

; Tytusa.

jatro; Telesfora

- ®

średnia —

Temperatura

najwyższa

Temperatura
Opad —

najniższa -—

—

Tend.

-—

codziennie

—

15
—

18

nast. stan

z kierunków

DYŻURY

Dziś * nocy

Paka —

stały

wschodnich.

APTEK:

dyżurują. następujące

mocy

apteki:

MIEJSKA
— Posiedzenie Rady miejskiej. W zwiuz
ku z urlopem prezydenta miasta termin naj
bliższego posiedzenia Rady Miejskiej jeszcze
raz został przesunięty. Najbliższe plenarne
posiedzenie postanowiono zwołać w dniu 18
a
c
jedno z ostatnich posiedzeń obecnej
Rady Miejskiej po zgėrą 6 „let

Z POCZTY.

— Kiedy można składać reklamacje 0 za
ginione przesyłki pocztowe. Urzędy pocztowe otrzymały wyjaśnienia w sprawie przy;mowania reklamacyj i podań o odszkodowa
nia z tytułu zaginionych przesyłek poczto
wych. Poszkodowani, nie zdając sobie spra
wy z terminu zgłaszania roszczeń, wnoszą
podania o odszkodowania po przedawnieniu
pretensji. Reklamacje muszą być zgłaszane
urzędom nie później niż w 6 miesięcy od
daty nadania przesyłki.
— Nowy rodzaj tełegramów. Telegramyreklamy. Z dniem i stycznia Zarząd poczto
wy wprowadził nowy rodzaj telegramów reklam w ruchu
miejscowym i zamiejscowym. Telegram reklama umożliwia przedsię
biorcom handlowym zaoferowanie w celach
reklamy i zbytu różnych artykułów przemy
słowo - handlowych, rolniczych i wyrobów
rękodzielniczych, w sposób
szybki i tani,
gdyż może być nadawany jednocześnie do

ilości adresatów

Polskiego
Ewelina

Teozoficznego
ma

temat

w

Towarystwa

Polsce, wygłosi
nowej

która

się

pogadanki;

Miejski

Heroda.

Jutro,

dn.

w

Na

święta

pokazał
etykiety:

rogu

„Allier,

insce

Dziś,

Sa

czwa!

to

barwny

obra*

m.

o

godz.

8-ej

w

do Litwy.
Narodzenia

i Nowv

trockiego i święciańskiego udzieliły 57 oso
bom przepustek granicznych na udanie się
do Litwy. 38 osób z Litwy powróciło już.

W

dzień żebrał

ny został na gorącym

uczynku

kradzieży

klu

czy od drzwi wejściowych jakiś osobnik, któ
ry uprzednio przychodził po jałmużnę.
Wojtkiewiez żebraka — złodzieja odprowadził do najbliższego komisarjatu
policji.
gdzie stwierdzono, że jest to niejaki Witold
Jotka, zawodowy żchbrak, zamieszkały przy
uliey Słowiańskiej 9.
Okoliezność kradzieży przez żebraka kla

J. Sujkowskiej.

maleńki,

drukowany

Grenoble".

Dodał,

że

Ale gdyby nie mieli? — zapytała Poła.
Ja nigdy nie przypuszczam niemożliwości

—

odrzucił. — Dla mnie istnieją tylko pewniki.

Giekawa

Zmiana

Śród znalazła

piękny czyn kalkiewiczowskie.
dobrze zorganizowa

ściślej
różnią

siebie ni
nakowo s

-— skomponowana. Wszy
się między sobą, niesza

pominają, chyba tem, że jed
trakcyjne. Mickiewicz jest

tu nie papierow
st
pełen: pulsującej krwi,
jest interesujący
ždym z nas, mojego
przynajmniej
tkwi wielki senty
ment do Mickiewicza i każdy z nas skrycie
czy jawnie boleje nad powolnem zaduszanie go przez różne pigonistyki, czy kalenbachjady. Tem większa radość, gdy idąc na
pierwszą Środę mickiewiczowską idzie się
jak na coś nudnego, a wychodzi się z radoś
cią, że przecież umieją dziś jednak Mickiewi.
cza dawać żywo, ciekawie, interesująco, a c»

najwažnie, jsza tak świeżo, że Judzie entusjazmują się Nim nawet.
i
Środa filomacka była Annia
w
całości przez radjo wielogłosem, w którym
rej wiodła p. Dobaczewska, swoją bardzo i
teresująco napisaną, dowcipną
charakterystyką (Filomatów, ilustrowaną
(pieśni filareckie) przez kwartet špiewaczy z p. Ludwi
giem na czele, p. Hendrychówną, oraz recy
tacjami p. Budzyńskiego, Vorbrodta i Woskowskiego z teatru na Pohulance.
Następną Środę wypełni prawdopodobu'znany krytyk literacki i współredaktor „Pio
nu“ p. Pomirowski.
5. Z. kl.

KINA
„1002-,

I FILMY.

NOC*.

(Pan).
Klno otwiera przed nami coraz to szersze
horyzonty. Zwłaszcza kino dźwiękowe. Daje
raz

po

raz

niemal

że —

rewelacje

Wiadomo wszystkim było już w latach bardzo młodzieńczych, że w starożytnym Rzymie mówiono t. zw. i niebardzo przez nas
w tym wieku, lubianą łaciną.* Tymczasem
w „monumentalnym* amerykańskim filmie
z czasów Nerona, Poppea mówi
najautentyczniejszym „słangiem* z Broadwayu;
1
love you"!
Czyż nie rewelacja?
Tak

właśnie,

w

jakowejś,

bliżej

najczystszą(?)

francuszczyzną...

nieoczekiwane

efekty...

przy

Wywołuje

pewnej

nych

niewiast

NOC

i happy

W

end.

„GRAND

(st)

HOTELU".

(Casina)),
Tu też noc, ale z wielu tysięcy nocy współ
cesnych. Farsa na temat: '„miłość,
blaga i
bezczelność”. No i pomysłowość wynikająca
coprawda

z

poprzednich

„walorów*.

Skutek

-—bajeczny. Dużo wprawdzie strachu przed.
tem, ale serce miljonerki i mały dodatek —
100.000 franków — na wstępne, drobne wydatki

przedślubne,

historyjka,
ska,
nym

z

zdaje

też

coś

znaczą.

się,

że

wiedeńsko-francu-

Dowcipua

nie starzejącą się Suzy Vernon,
komikiem
Armandem
Bernard,

znaoraz

zdolnym
młodzieńcem
Rolandem Toutain.
Gdyby ten ostatni- był jeszcze nieco zgrabniejszy w postawie i ruchach, niemiałkym
już,

żadnych

zastrzeżeń.

Nad program Fox
Betty Boop, lecz inna,
ryjka w tym rodzaju.

Ceny

nabiału

i Fleisher,
ale_nie
zresztą niezła histo(sk)

i jaj

w nocy kradł.

wskrzeszo-

nego po wiekach zaniedbania, a którego nie można
sądzić po próbce z Louvre'u. Chciał mu pomóc do sła-

wy.

Mówił

wszystkich.

o nim
Ravena

z takim

entuzjazmem,

stała się Mekką

że porwał

ich marzeń,

a ka-

tedra — grobem proroka, Luchi Longhi.
— Och. jakby to było cudownie! — zawołała Klara Demeter.
ałam

samochodeni

—

westchnęła pielęgniarka.
— Samo słowo „Italja“ ma urok dla człowieka,
który nigdy w: niej nie był — dodał Uglow.

— Możeby pojechał do Rimini? To niedaleko —
rzekła spokojmie Pola.
— Dlączego właśnie do Rimini?

|

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp.

zów

zasadni-

cukru

stwem.

razu.

W spierając bezrobotnego,

sobie

TEATR-KINO

Rozmaitości
| ===
=
Sała Miejska
Ostrobramska 5

go narazie w areszcie
dochodzenie w toku.

NA SCENIE:

Pan

FLIRT;

PRZEPEŁNIENIE

poli(4)

FLIT
i

o»: Tani

eli

dobrą pamięć. Czy pani

jakiegoś

rzekła:

— Sir Wiktorze, pan chyba żartuje.
— Niech pani przyjedzie do Rimini, to się
przekona na własne oczy. Jest grobowiec...

pani

—- Dosyć, okropny człowieku. Nasza kochana Pola napewnio

nie pragnie być zakonserwowana

w mar-

murze.
Poła wstała.
— Będę — w lawendzie. Dostałam dziś S. O. S.
z Chadford. Tak, Klaro, muszę wyjechać pierwszym,
możliwym pociągiem.
— Kochanie — czy twój ojciec...?
—— Muszę pocieszyć Myrtiilę.
— Kto to jest Myrtilla? — ==
Pandolfo,
—- Moja

siostra.

kla-

zaułku

interwencji

zdołano

obliczane

są

w

Igna-

straży

porę

ва

140

ognio-

umiejseowić.

zł.

OSZUKAĆ

sak. W czasie
znaleziono dwie

.

P.

K.

ю)

0.

również

jedną

przez

się

niejaki

Žau. Ru.

rewizji w kieszeniach jeg
książeczki wkładowe P.K.Q..

otrzymaną

w

urzędzie

pocztowym

w

Sokółce, a drugą w Rudziszkach. Na obie
książeczki miał R. wpłacone po jednej złotówce. Zachodzi przypuszezenie, Iż planował
on przez podrobienie cyfry wkładów podjąć
z P. K. O. większe sumy pieniędzy.
W sprawie tej prowadzone jest dalsze
dochodzenie.
1
USIŁOWANIE
Jakób
mełdował
wany

WYMUSZENIA.

Lejzerowiez (Giedymińska 13) zapolicji, iż jest ostatnio teroryze-

przez

pewnego

osobnika,

Edward Staržynški,
Staržyūski spotkail
w

sklepie

pieniędzy
razie

win

na

wódkę,

zabieiem.

nawiskien+

mełdującego

i wódek

onegdaj

i zażądał

grožąe

w

Otrzymawszy

od

niego

przeciwnym
odmowną

od-

powiedź Starzyński po pewnym czasie wtarg
nął do mieszkania Lejzerowieza i «demolował je, wybijając kilka szyb, w tem również
dwie szyby w sklepie Załkindowej, u której.
mełdujący mieszka w charakterze subłokatora. Wobec tego, że Starżyński w dalszym
elągu grozi mu zabieeiem, Lejzerowiez prost
polieję o <abezpieczenie mu życia i poelągnięcie winowajey do odpowiedzialności.
(Ch
KRADZIEŻ

W

TEATRZE.

Mieczysław Marek (W, Pohulanka 17) zu
meldował policji, iż onegdaj w teatrze „Lntnia* jakiś sprawca w €zasie tłoku wykradł
mu z tylnej kieszeni spodni portmonetke, z
wierającą

blisko

Policja

200

zł. w

poszukuje

banknotach.

sprytnego

kieszonkow

"

też

w realiz. genjaln. reż. Franka Capra,
W rolach gł. trzy gwiazdy: Barbara
Stanwyck, Nils Asther i naisłynniejsza japońska gwiszda Tnshia Mori.

publiczności

oto

namoreska wakacyjna w | akcie

dowody

WIELKIEGO

niezapomniany
znakomici
wywołują

sali

na

Denis

King,

aa

Thelma

produkcji

huragany
śmiechu
najnowszym filmie

roli tytułowej

jedna

i jedyna

Zosia Mirska,

Loda

JADWIGA

Hałama

Dziś! Wspaniałe arcydzieło, które kroczy
na czele całego szeregu najlepszych filmów,
które jest chlubą sztuki kinematograficznej

B. Samborski

i J. Węgrzyn.

SMOSARSKA,

i Franciszek

Bogusław

Brodniewicz.

Dzieje Grzechu;

Pieóni w wykonaniu

Chór Dana.

Nad program:

а

J

JĄ

wzaiemności. В:

skó'me

no-

Dr. J. Bernsztein

do wynajęcia

Wileńska

8, m

do

Hetmańska

5

pani wierzy
dzieć

ojcu

—
—

odepchnął

lecz

Skapitulował,

żebra.

na niezagojone
ją

i jeżeli pani chce, może
niech

żeli nie fizyczny

mi pani

potomek

wierzy,

wielkiego

miał żonę Paolę, jest niezawodny
Lady Demeter podeszła
do

gwałtownie

pani powie

że duchowy,

Pandolfa,

i można
Poli z

je-

który

mu zaufać.
zatroskaną

twarzą.

-—

Polu,

co to ma

Pola opanowała z wysiłkiem rozdygotane nerwy,
roześmiała się i rzekła za podszeptem złośliwego djabła:

—- Darujcie mi państwo, ale jestem trochę zde
nerwowana. Dostałam od ojca nadzwyczajną wiadomość o odkryciu pod Chadford Parkiem niesłychanie
To znaczy, że jesteś.
zrealizować marzenie

mego życia, i kupić sobie chatkę, i żyć w niej samotnie, i umrzeć
wśród woni ławendy. Teraz państwo
wiedzą

—— zwróciła

Dziękuję panu,

się z uśmiechem

sir Wiktorze,

do Pandolfa.

za łaskawą

pomoc,

—-

ale

przypuszczam, że ojciec potrafi sam zarządzać kopalnią węgła.
Odpowiedział z promiennie ironicznym uśmie
chem:
— Bardzo się kochana pani myli. (Poła wzdrygnęła się odruchowo). Niema nic łakiego na świecie,

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40.

a

l

do wynajęcia
ul. Zarzeczna 30

Zginął
rasy wilk,

sprzedaje

pies

ciemnej

barwy,

wzrostu wielkiego, wabi
się „Mara“. Uezciwy zner
proszony jest by gep
zwrócił pod adresem: Sadowa Nr. 8.

Poszukuję POSADY

a.

maszynistki lub kancelietki w godzinach wieczor=
nych. Zgłoszenia do adm.
„Kurjera W.” pod M,

Bliay zaułek 7, m.
Kwiatkowski

I

Niech pani skomunikuje mnie ze swoim ojcem.

-—

|] z moim mężem!

cy na tem

—- zawołała Klara. — Wszys.

zarobimy.

За nie — odrzuci 7 całą powagą

—

Pandolfo. —

Jabym marzył o zysku? Och, nigdy! Ja nie sprzedaję.
ja daję — pani.
Dawał jej całego siebie. Czuła w powietrzu lawinę jego genjuszu i magnetycznej władzy, a wszystka

dlatego, że zmyśliła, niewiadomo dlaczego, bajkę o kopalni węgła. Rzecz nie do wiary, ale jej uwierzył. Chociaż dlaczegoby nie miał uwierzyć? Wszak skłamała
swobodnie, z całą nanszałancją światowej kobiety.

Między Klarą i Pandolfem wywiązała się ożywio-

na dyskusja z przewagą głosu Klary.

Pielęgniarka. sie-

działa sztywno na krześle o prostem oparciu, otwierając z wrażenia

znaczyć?

bogatych pokładów węglowych.
my miljonerami i że będę mogła

k

czego zawodowiec nie poprowadzi lepiej od amatora.

— Czy twój ojciec — chory — umierający..

który chciał się zerwać, nie zważając

2, m.

do

l 0

z ogrodem

do sprzedania.

wynajęcia

Stara 33 i Tr. Batorego

20

ct

S-pokojowy

|

4-osobowy Buick torpede
stan b. dobry, 6000 złot.

z elektrycznośc.

D. Brodniew

unosza-St

Žas

2

Elektryzacja.

i 4—8

Samochód

Mieszkanie
2-izbowe

Masaż i

28, m. 5

od 9—ł

rol. gł.: K. Lubief-

ARE

przyj. od godz. !l-ej do
I-ej po południu.
Odmładzanie twarzy. Leczenie wszelkich wad cery

Mickiewicza

RER

L-4

uł. Mickiewicza Nr. 37
telefon 6-57

przyjmuje

W

ska,

„KEVA

choroby skórne, wenerycz.
ne i moczopłciowe

książkę.

Paryskiej

Nr. 21,

kiai

z oddzielnem
wejściem
i wszelkiemi wygodami

i moczopłciowe

tel. 9-21, od 9—1 i 3—

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne.
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum,

Pokój

weneryczne,

ul. Wielka

Bibljoteka
Nowości
Wilno, ui. Jagiellońska 16, m. 9
oprawioną

i

ioroby

ius

>>

Samborski,

2
BATE
н
| pstytut Piekności|
Blumowicz
M.
|
czt.
przyjacei
najlepszy
Kojążka to wiele dobrodziejstw,
wieka, bo mu świadczy
EE
Oddział
Paryskiej, my

ładnie

AR

Tood,

Prokurator Alicja Horn

Wkrótce
korona

a nie wymaga

NOC“

Brat djabła

i FLAP

w

Światowid |

i
a

POWODZENIA

śj

„Król żebraków”

FLIP

komicy

N. Lisienko + = „1002

Fedori

DZIŚ czaruje cudown.

polskiej

ją jako

pamięta imię żóny tego, którego pani nazwała Wielkim Pandoltem?
- Nie. Skądże?
.
-- To pani przypomnę. Jego żona nazywała šių
Paola Bianca.
Położył obie ręce pod głowę i spojrzał na nią
triumfującym wzrokiem.
Odwróciła się zmieszana.
Drwiny, kierowane przeciwko temu człowiekowi, od-

ratując sytuację,

wia

gmachu

iwana Mozżuchina

— Choroba jest prywatną sprawą między Bogiem
i lekarzami i nie mnie mieszać się w takie rzeczy. Ale
w każdym innym kłopocie jestem na usługi. Niech mi

Klara.

w

przy

usiłował zbiee.
Zatrzymanym okazał

i FILUTEK

zachwyt

wiek, który sobie coś przypomina. — Tak. Nie mylę
się. Napewno się nie myłę. Przypominam sobie stronę

zawsze ofiarną

licji

Gorzka Herbata

i wpił w Polę bystre oczy.

na

pożaru

miej-

została

са.

Nagle strzelił w palce i uderzył się po czole jak czło-

się rzecz

szybkiej

CHCIAŁ

nawoe-

terenie

południu

Onegdaj funkejonarjasze wydziału śledczego zatrzymali w czasie ebławy jakiegoś
podejrzanego osebnika, który ua widok qo-

letynu.

— Potrzebuje mojej pomocy — odparła SB
Czujna pielęgniarka dopadła do łóżka i wprała
energicznie ręce w ramiona wzburzonego pacjents,

że stała

się

tym

po

3.

pożar

Straty

żydowskiego.

panna. Wszak to gniazdo Wielkiego Pandolfa — Malatesty.
Pandolio wyrzucił w górę rękę.
— Pojedziemy. Niech pani rozkazuje.
kupimy
palazzo i znów nad Rimini zapanuje , Pandolfo. —-

książki — Yriarte — ja mam

na

© wybuehu

Dzięki

wej

Północno-Wschodnich

wypowiedziała

cen

Reku

Jak się okazało, pożar powstał uaskutek
nieostrožnego obchodzenia się z ogniem.
|

Przy Centrali Bezprocentowych Kas Pożyczkowych zostało ostatnio stworzone cen„tralne żydowskie biuro statystyczne która
miałaby na celu dokładną rejestrację oraz
naukowe opracowanie zmian zachodzących w
życiu gospodarczem Żydów
w
Polsce, ich
strukturze zawodowo-socjałnej i t. d. Biuro ma również zamiar przystąpić w najbliższym czasie do wydawania miesięcznego biu-

prasowe pilne do 1 5groszy od wy

pomagasz

Ziem

tych

BENEDY-

zalarmowaua

Benedyktynek

uzasadnio-

zużycia

Nowego

ogniowa

towskim

Do wilna przyjechał prezydent światowej
organizacji sjonistycznej Nachum Sokołow
Na cześć gościa przygotowują organizacje
sjonistyczne na dziś uroczystą akademję, na
tórej p. Sokołów wystąpi ż politycznym referatem p.t.: „Sytuacja
polityczna
Żydów
na całym świecie a sprawa odbudowy Polestyny“. Prezydent Sokołow zabawi w Wilnie
dwa dni.

czą od takich telegramów — do 35 gr.
Nadto zmniejszono opłatę za telegra
my

terenie

Z życia

a częściowo umówio
a opłatę

na

dniu

straż

domością

na pograniczach, tak, aby mógł on zapoł
gać obserwowanemu dziś zjawisku przemycania cukru polskiego ż zagranicy. Rabat
ten musiałby oczyw
» być tak skonstriwo
wany, aby ów tańszy
cukier, przeznaczony
dla polskiego Wschodu, hie powracał do in
nych dzielnic. W sprawach rabatu na cuk:er
uchwalono porozumieć
się z Bankiem Cukrownietwa.

zmniejszono opłaty od wyrazu w telegramach zamiejscowych, redagowa
nych w jężyku umówionym lub częś
10 groszy,

W

ska

zastosowanie
progresywnego
rabatu
kresowego, wzrastającego w miarę oddalenia od
centrum
państwa, a szczególnie
wydatnego

lefonu na 50 złotych. Zmniejszono również opłaty za rozmowy telefoniczne
w ruchu międzynarodowym.
W. dziale opłat telegraficznych

do

dostatecznie

nikłego

Podkomisja

wach z wezwaniem do rozmównicy
telefonicznej z 1 zł. do 50 groszy.
Zniżono opłatę za przepisanie te-

ciowo jawnym,

już

dziś

za obniżką

xaopatrzona w znaczny dobór Ostatnich
wości i dzieł klasycznych.

€zy wydała się połieji podejrzaną, wobee cze
go w mieszkaniu Jotki niezwłocznie przepro.
wadzono rewizję, w czasie której znaleziono
4 klueze od rozmałtych drzwi oraz większą
ilość wideleów, łyżek i innych rzeczy z pochodzenia których Jotka nie mógł wytłumaezyć się. Zachodzi przypuszezenie, że Jotka
prócz żebraniny trudnił się również złodziej

Zwiedzałam

niezmiernie

pilne,
w
godzinach silnego ruchu,
zmniejszono o 33%.
Nadto zmniej
szono opłatę za posłańca przy rozmo

„mym,

jest

Ś. Ś.

KTYNEK,

na gorszemi niż w innych dzielnicach warun
kami klimatycznemi i kulturalnemi, w jakich nasz rolnik pracuje. Rabat taki przyczyniłby się niewątpliwie
do zwiększeni:

wych obniżono o 50 procent.
W dziale opłat telefonicznych za
notować należy znączne rozszerzenie
ulg w opłatach za rozmowy telefonicźne,
przeprowadzane w godzinach
między 19 a 8-mą rano.
Zniżka w
tych godzinach wynosi 40 procent opłat normalnych. Opłaty za rozmowy

W

Masło wyborowe hurt za kg. zł. 2,60
detal zł. 3,00; masło stołowe hurt za kg.
zł. 2,40 — detal zł. 2,80; masło solone hurt
za kg. 2,40 — detał zł. 2,80.
Ser nowogródzki hurt za kg. zł. 2,10 —detał zł. 2,40; ser litewski hurt za kg. zł. 1,19
— detal zł. 2,00; ser lechicki hurt za kg. >:
1,90 — detał zł. 2,20.
Jaja za kopę (60 sztuk Nr. 1 zł. 7.80 — :
za t szt. Nr. 1 14 groszy; jaja za kopę (00
sztuk) Nr. 2 zł. 7,20 — za 1 szt. Nr. 2 13 gro
szy; jaja za kopę (60 sztuk) Nr. 3 zł. 6,60 —
za I szt. Nr. 3 12 groszy.

miejscowość.

kresowego

we. Opłaty dla tych kategoryj wojsko

w Wilnie

miepojęcie idjotycznego łosu.

obrazy nie-

kszono maksymalną dozwoloną wagę
listu z 500 gramów do 1 kilogr. Nad
to wprowadzono specjalną opłatę dla
listów i kartek zamiejscowych -dla
niezawodowych podoficerów i szere
gowych służby czynnej wojskowej o
raz powołanych na ćwiczenia wojske-

w dn. 3 grudnia 1934 r.

Zatrzymano
tyjnym. Dałsze

zwię-

KLASZTORZE

ta

ności w djalogu możliwe do ominięcia, jak
i koszta perkalikowa w paski, bohatera filmu.
Pozatem dużo biegańiny, machania drew *
nianemi szablami, tudzież bardzo nie ubra-

Szczególnie pragnął zobaczyć w Rewennie

artysty,

pocztowych

'W

oszczęd

chwilę,

sławnego

dziale opłat

sułtana i wygnanego księcia Tahera,, do nić
wolników
i eunuchów
włącznie, mówią
-

rzystwem, włącznie do pielęgniarki. Kornwalja potem.
Longhi,

Z dniem 1 stycznia 1934 roku Zarząd Pocztowy
wprowadził
szereg
zmian w taryfie pocztowej, telefonicznej i telegraficznej, z których ważniejsze notujemy:
:

W

POŻAR

ecjalna podkomisja dla spraw podnie
sienia stanu gospodarczego Ziem PółnocnoWschodnich przy Izbie Przemysłowo-lHandlo
wej w Wilnie, działająca w kontakcie z Wileńską Izbą Rolni
przy opracowywaniu
wytycznych, zmierżająćych do udostępnienia
nabywania przez konsumentów
„kresowych
wyrobów przemysłowych, sprowadzanych z
innych części Polski, podniosła ostatnio w
toku swych prac potrzebę zastosowania 1а
batów kresowych w cenach nawozów prze
znaczonych dla omawianego terenu. Obniż
ka ceny nawozów sztucznych dła rolnictwa

opłat.

nie okre

śłonej Arabji, czy Persji, r „Tysiąca i dwóch
nocy”, wszyscy, poczynając od okrutnego

bijały się i wracały jak bumerangi. Wydało jej się na

Luchi

Zniżki

NA WILEŃSKIM BRUKU

0 obniżkę cen nawozów
sztucznych I cukru.

taryfy Pocztowe|,

Telefonicznef i Telegraficznej

pozycja,

Omówiwszy barwnie tę tezę, przerzucił się na
projekt wycieczki po Francji i Italji — całem towa-

jakiego

ЧОВВ

R

blonowo, niebanalnie pomyślane. Poprzednia
up. ze swoim
czwóryłosem i recytacjami.
oraz cztierógodzinną dyskusją,
dzisiejsza, ź
charakiórystyką
filomałów, niczem prawie

—

Wezoraj w dzień w mieszkaniu Jana Woj
tkiewieza przy uliey Szyszkińskiej zatrzyma-

dla chcącego nic trudnego.
—
—

nowej

—

gościom

Jutro

Rok władze starościańskie powiatu wiłeńsko-

Pandolto przeszedł samego siebie. Powiedział pa

w

„Lutni*.

w

poważna

na, a nawet
stkie bardzo

nam

posiadająca inżei wiele humoru

—

5 b.

Bożego

niom komplement z Szekspira i pochwalił się, że wydarł skąpym hotelarzom ostatnią butelkę starej, oryginalnej ziełonej Chartreuse. Na jego triumfalne skinapis

wystų

premjera angielskiej komedji Jenkins'a „Ko
bieta i szmaragd”, obfitująca w sensacyjne
momenty zaginięcia szmaragdu. Komedję w
reżyseruje W. Czengery, role główne w wykonaniu — H. Skrzydłowskiej, W. Ścibora.

PANDOLFO

nienie kelner

w

Pohulanka.

„Miriam“

J. LOCKE.

autoryzowany

opłate

wieczoru

ukaże

Na święta

— Kursy Sanitarne Polskiego Czerwonego Krzyża, Okręg Wileński Polskiego Czetwonego Krzyża organizuje kurs dla sióstr
pogotowia sanitarnego P. C. K
Na kurs będą przyjmowane osoby w wie
ku od lat 18-tu do 30-tu, posiądające: $
dectwo z ukończenia
conajmniej
4 klas

Przekład

Podczas

Świąteczna

Teatr

„ hulanee.

RÓŻNE

WIELKI

na

intryg i walk na dworze ówczesnego władcy o dziedzictwo tronu Judei. Reżyserja —W. Czengerego, dekoracje — W. Makojnika.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, czwa-tek 4 stycznia (pocz. seansu o godz. 4-€j)
wspaniały film „Gorzka herbata'. Na scenie
humorystyczny skecz „Filt, Flit i Filutek".
— Jutrzejsza premjera w Teatrze na Po-

T-wa

świadomości

i subwencje

tek 4 stycznia o godz. 8-ej w. przedostatn'e
przedstawienie sztuki „Miriam”, osnutej ra
motywach historycznych z okresu panowa-

TeozoticzPrezes

Rewja

—

codziennym dniu* w dniu 4-go stycznia r. h.
© godz. 19-ej w sali Stow. Techników oraz
odczyt p. t. „Annie Besant — jej życie, jej
walka o ezłowieka* w dniu 5-go
stycznia
r. b. o godz. 18-ej w tej samej sali.
Ceny biletów od 50 gr. do 1 zł.
Afiszów nie będzie.

WILLIAM

Związ

Tańce zespołu dziecięcego w układzie
winy-Dolskiej. Ceny miejsc od 25 gr.

I ODCZYTY.

Karasiówna,

„Tworzenie

Młodych

Piernik i Babcia Bakalja*,
1esującą
treść, sentyment

I STOWARZYSZEŃ

członków Związku,
jak i b. legjonistów,
obecnie czynnie w wojsku służących.
Zgłoszenia
przyjmowane
są w lokalu
Związku: Legjonistów, przy ul. Dominikań.
skiej 8 m. 1, codziennie, od godz. 18—20c]j.
- Bliższe szczegóły na miejscu.

Z

14.

nizacji i nowem opracowaniu reżyserskiem
M. Tatrzańskieo.
— Bajka dla dzieci w „Łutni*. Najbliższy
poranek
sobotni
wypełni
baśń „Dziadzio

w jedn:

nia Wojskowego,
przy
ul. Św. Jańskiej
(Urząd Pocztowy Wilno 1) Tradycyjny Opła
tek Legjonowy dla wszystkich Legjonistów,

P.

Legjonu

pozaszkolnej

„Marietta“,

— Opłatek iegjonistów. Zarząd Oddziału
i Okręgu Związku Legjonistów Polskich w
Wilnie urządza w dniu 6 stycznia 1934 r
© godz. 18 w sali Pocztowego Przysposobie-

—

do

ujrzymy raz jeszcze wspaniałą rewję Sył:
westrową, która wywołała ogólny zachwyt
publiczności. Program składa się z najnowszych piosenek w układzie scenicznym, :ewalersów, skeczów, tańców i ewolucyj. W
wykonaniu biorą udział najwybitnejsze sity
artystyczne oraz zespoły chóralne i baleto
we. Geny normalne.
Zniżki ważne.
— „Marjetta'. Najbliższą premjerą
Teatru Muzycznego „Lutnia*, będzie pełna humoru i pięknych
melodyj operetka Kollo

nia

ZEBRANIA

kawa

bezrobotnym.

—

tej samej miejscowości lub różnych miejsco
wościach.
Opłata od wyrazu tego rodzaju telegram
wynosi 2 grosze. Za każdy odpis telegramu 10
groszy. Za każdą miejscowość 50 groszy.

nego.

10

— Teatr Muzyezny „Lutnia*. „Targ na
ostatnie
przedstawienie
melodyjnej
i
Dziś ostatnie przedstawienie melodyjnej :
wartościowej operetki Jacobi „Targ na dzie
wczęta*, w pierwszorzędnej
obsadzie sce
nicznej z: Halmirską, Kaupe, Dembowskim,
Szczawińskim,
Tatrzańskim
i Wyrwicz
Wichrowskim na czele. Na dzisiejsze przedstawienie ceny miejsc zniżone. Będzie to
ostatnia sposobność ujrzenia tej efektownej
operetki.

„ Rozpisanie nowych wyborów spodziewa
ne jest, jak już donosiliśmy, w ciągu lutego r. b.

kz

od

TEATR I MUZYKA

kadencji.

ZE ZWIĄZKÓW

po-

pią najlepsze siły zespołu artystycznego Te
atru Muzycznego Łutnia w swoim
najnowszym repertuarze. Do tańca przygrywać )dą 2 orkiestry jazzbandowe. 2 bufety „Slud
ki i gorzki“ obfieie zaopatrzone. W kulua
rach Izby rozmieszczone zostaną stoliki. Za
rezerwowane również osobne
pokoje — Ма
bridge'ystów. Początek o godzinie 21. Wstęp
tyłko 3 zł, Akademicki 1 zł. 50 gr.

Antokolska 54, Siekierżyńskiego

nieograniczonej

szkoły

za studja dla niezamożnych studentów człon
ków L. M.
Bilety i zaproszenia nabywać można codziennie w Komendzie Okręgu L. M. ul. -Kró
lewska 5 m. 22.
— Kawa - Bridge na bezrobotnych. Dnia
5 stycznia rb. w Izbie Przemysłowo . Handlowej w Wilnie odbędzie się pod łaskawym
protektoratem Pana Wojewody Wileńskiego
Władysława
Jaszczołla Tradycyjna Czarna
Kawa „ Bridge, organizowana na rzecz po

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau
sowska róg Targowej, Szantyra — Legjono
wa, Zasławskiego
Nowogródzka, Zając£kowskiego — Witoldowa.

niej

Czarna

oświaty

Przewidywany przebieg pogody w dn.
dzisiejszym 4 stycznia według PIM.
Naogół pogodnie. Na wschodzie dość s!lmy, pozatem umiarkowany mróz,
przy S
wiatrach

godzinach

kierownictwa
, bardzo

Młodych.
Do tańców przegrywać będą ?-ie orkiestry
wojskowe. Bufet tani we własnym zarządz
Dochód całkowity przeznacza się na cele

O

Uwagi: opary.

bych

w

aktywach

się nowa

ku Pracy dła Państwa. W dnia 13.1.34 w sa
lonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego
odbędzie się doroczna czarna kawa Legjonu

€isza

spadek,

oddziałów

W

ZABAWY

0.5.8.

770

Temperatura

Wiatr

7

24 — z. 3m. 03

Spostrzeżenia Zakladu Retsorsiogi!
Wlnie z @та ЗА — 1 34 reku
Ciśnienie

lub

E

Środa fllomacka.

wszechnej, oraz dowód obywatelstwa
poi
skiego.
Wszystkich bliższych informacyj zasięg .
nąć można w biurze PCK — ul. Tatarska 5

Symeona

Wsekó+ słońca — g. 7 tn, 44
Zachóś

Średniej,

RJ

resowaniem
—

i oczy

i usta.

Uglow

słuchał

To wszystko jest... w powietrzu

nerwowo

z zainte-

uczonego.
— zaśmiała się

Pola. —— Państwo rozumieją, że wobec tego

muszę jechać i zbadać rzecz na miejscu.
— Jak tylko te przeklęte żebra zrosną się, pojadą
za panią. Pomogę pani w tych badaniach.

— Weźmie pan samolot — rzekła Poła.
branoc!
;
żoną
przera
w
a
patrzył
później
W chwilę

szoną

twarz

ladv

— Do-

i zgor-

Demeter.

-- Wię to nieprawda?
— Nieprawda.
warjatką
ją
nazwała
przyjaciółka
Zdumiona
i zapytała o przyczynę kłamstwa.
Pola szermowałt
Poozinieo słowami, ale wreszcie rzekła z rozpaczą:

(D. e. n.)

Redaktor odpowiedzialny Witotd Kiszkis. :
pał

Pó

SU

