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manewrami morskiemi eskadra,

złożona z 300samolotów, wyru-

Szyła na wyspy Hawajskie.

całej floty Stanów Zjednoczonych

na Oceanie Spokojnym dla odby-

jennej dla celów dyplomatycz-

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
Administracji i Drukarni 12-44,
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

"w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjatkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno, Mostowa 1.

Redakcja otwarta od 11

dogodną podstawę do dalszej
ekspansji na Filipiny, gdzie w ten
sposób powstaje realna groźba
dla interesów amerykańskich *

ESKADRA JAPOŃSKA WYPŁY-
NĘŁA Z PORTU ARTURA.

MOSKWA. Eskadra japońska,

tu Artura w kierunku nieznanym.

NOWY KONFLIKT DYPLOMA-

japońscy zaatakowali i ciężko ra-

Telefon Redakcji.

do 16 i od

 

woli się zajęciem Czin-Czou, lecz
akcję swoją posunie dalej na po-
łudnie, zajmując Pekin i Tan-Tsin.

Według innych doniesień, Ja-
pończycy rozpocząć mają wkrótce
akcję, zmierzającą do usunięcia
z prowincji mandżurskiej, leżącej
na północ od kolei wschodnio-
chińskiej, wojskowych oddziałów

zajmuje podobno w stosunku do
Japonji wrogie stanowisko,

Ranrengo"”, że w pewnych kołach
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Chmury nad Oceanem Spokojnym.

Demonstracje floty Stanów Zjednoczonych przeciwko Japonii.
OSTRE GŁOSY PRASY JAPOŃ-

SKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ
MOSKWA, 3.1. Agencja Tass

donosi, że w związku z wiełkiemi

duża waga do spotkania japoń-
skiego ministra spraw zagranicz-
nych Yoshizawy z komisarzem
spraw zagranicznych Litwinowem,
jakie miało miejsce w Moskwie
w ubiegłym tygodniu w czasie
przejazdu Yoshizawy. W czasie
spotkania miała być poruszona
sprawa możliwości zwołania kon-

pońskie ministerstwo spraw za-
granicznych miało zaprzeczyć ka-

tegorycznie tym  pogłoskom, o-
świadczając, że rząd japoński nie

nia punktu widzenia rządu japoń-

zagramicą 8 zł.

 

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszentem | przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku me być przez Administrację dowelnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

Czapki wełniane wiązane 75". baika,
najładniejsze sweterki

Polska Składnica Galanteryjna

FRANCISZKA  FRLICZKI
710—0 4 Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46.

. r °° ©

Sprawa Wiežniow Brzeskich
; (Telefonem od wlasnego korespondenta.)

WARSZAWA. W dniu wczorajszym całe posiedzenie wypelniła
replika prokuratora Grabowskiego, który polemizując z obroną po-
pierał ponownie akt os*arżenia w całej jego rozciągłości.

Dziś odpowiadać będą obrońcy.Gazeta A joe w Ч ч аи ” chińskich, Akcja ta ma być prze- ferenoji  Okrąglego Stołu dla
artykule wstępnym, komentując złożona z krążowników i innych  dewszystkiem skierowana przeciw spraw. Daleki Wschodu. Ja-
wiadomość o koncentracji prawie okrętów wojennych, wyszła z Por- gen. Maa, który w dalszym ciągu . zę A TK A Dywidenda Banku Polskiego.

(Telėtonem od wlasnego korespondenta.)“

WARSZAWA. Dyrekcja Banku P.lskiego zaproponowala Ra-
dzie Nadzorczej wypłacenia dywidendy w wysokości 12 zł. od kaž-

cia manewrów, w których prze- ` E viad н ; ie dej akcji.
ciwnikiem domniemanym będzie TYCZNY JAPOŃSKO - AMERY- W 6 l: widzi kė zawierania z Rosją i й )

Japonja, zaznacza, że Stany Zje- AD MOSKWIA (Pat). Korespon- Ilgai Randami O Vat Wizyta minis'ra Ghiki.
dnoczone tradycyjnym zwyczajem NOWY YORK (Pat), Wedle denci sowieccy podają za japoń-  zawa poruszył nawet sprawę Man- (Teleienem od własn. korespendenta.)

posiłkują się manewrami floty wo- iesień z Mukdenu, żołnierze ską agencją prasową „Finban  dżurji, to tylko celem wyłuszcze- WARSZAWA. Dnia 8 b. m. przybywa do Warszawy minister) donie ‚ śencją p У
spraw zagranicznych Rumunji p. Ghika który zabawi w stolicy Polski

 

  

7 4 nych. Tak było w 1908 r., kiedy mili wicekonsula Stanėw Zjedno- politycznych przywiązywana jest skiego w tej sprawie. dni. - 3

iz powstała kwestja kolei Kin-czon— czonych w Mukdenie, W związku PABRZSGEORA 00, BARAK a Ustąpienie Ks. Urbana (I. I) а
® Aigun. To samo powtėrzyto się z tem wystosowany został w dro- 3 2 ; : Jak się dowiadujemy, ks. J.

э w czasie konferencji w Waszyng-  dzę dyplomatycznej protest res owal e i an i Ę 0 Urban T. J. ustąpił ze stanowiska
ы tonie. Początkowo Stany Zjedno- 8 a redaktora „Przeglądu Powszech-

   

 

czone nie zorjentowawszy się w
incydencie mandżurskim. poparły
Ligę Narodów. Obecnie nieocze-
kiwanie Stany Zjednoczone zwró-
ciły się z ostrym protestem prze-

ciwko oienzywie japońskiej w
Mandżurii.

NIEZADOWOLENIE W STA-
NACH ZJEDNOCZ. WZRASTA.

LONDYN, 3.1. „Waschington
Post', komentując wypadki man-

dżurskie, pisze: „Japonja zagarnę-
ła bogaty kraj, na co mocarstwa OFICJALNA WIADOMOŚĆ kaz © aresztowaniu, zwrócił go dzie do narodu, zapowiadając 4 : ; isZ. * ^ : , Ak owany jest przeciwstawić się wy- z E .- odpowiedziały. tylko bezmyślnym O NAPADZIE NA KONSULA. komisarzowi bez'słowa, ponieważ wżłkę*do upadłego. Patelwyraża  stąpieniom. kongresu, pracując wych do biura św, Wincentego — Śprotestem. „Japonja dowiodła, że TOKJO (Pat). Agencja Reu-- był to dzień jego milczenia. Oto-. jednak nadzieję,że naród uczyni równocześnie nad  wprowadze-  Młynowa 2, od godz. 10—1 w poł,
zobowiązania przewidziane trak-- tera podaje: Ministerstwo spraw czenie Gandhiego, a w szczegól: ofiarę w duchu wstrzymywania "iem  prośramu,  uchwalonego Bóg zapłać zgóry tym, którzy nietatami są święte tylko w tym
wypadku, jeżeli za niemi stoi sila:

Krew, żelazo i stal w dalszym
ciągu rządzą światem!”

MOSKWA. Gazety charbiń-

skie ogłaszają wywiad przybyłego
z Mandżurji wybitnego działacza
amerykańskiego Berhardta. Ber-

hardt oświadczył: „Z punktu wi-
dzenia wielu polityków amery-
kańskich wypadki w Mandżurji

i zaangażowanie się Japonii na
' stałym lądzie odwraca uwaśę od

wysp, gdzie interesy Ameryki,
szczególniej na Filipinach, są bar-
dzo wielkie. Trzeba jednak przy-
puszczać, że Japonja, umocniwszy
się na lądzie stałym, stworzy sobie

ARESZTOW. OFICERA
AMERYKAŃSKIEGO W POŁU-

DNIOWEJ MANDŻURII.
MOSKWA (Pat). Według do-

niesień korespondentów sowiec-

kich, japońskie władze wojskowe
aresztować miały w_ miejscowości

Goubantsy pomocnika  attachć
wojskowego Stanów Zjednoczo-
nych w Pekinie. Aresztowanego
odstawiono do sztabu dywizji gen.
Tamona.

zagranicznych otrzymało oficjalną
depeszę, potwierdzającą wiado-
mość o. zaatakowaniu konsula
amerykańskiego. Depesza stwier-
dza, że został on lekko uderzony

1 zraniony przez posterunkowego
japońskiego w Mukdenie. O ile
całkowitą odpowiedzialność za po-
wyższe zajście ponosi żołnierz ja-
poński, wówczas rząd złoży for-
malnie wyrazy ubolewania. Nie-
przewidywane są żadne kompli-
kacje w związku z powyższem
zajściem, które przypisują nie-
porozumieniu na tle językowem.

MARSZ NA PEKIN?

MOSKWA, 3. I. (Pat), Kores-
ondenci sowieccy donoszą z
zanghaju, że, wedle kursujących

tam pogłosek, Japonja nie zado-

RENEEUSNSTAI ITEST, ND OSTTA DISTRI

- Pogłoski o rokowaniach angielske- |
francuskich.

Misja Berthelota w Londynie.

Obecność wPARYŻ (Pat). nych tłumaczą również obecność

Gandhi aresztowany"wraz z przewodni-
czącym kongresu. 4

BOMBAY. (Pat) — Gandhi
Vallabhai-Patel zestali aresztowani.
nastąpiło w godzinę po wygł
wieletysięcznego tłumu.

sraz przewodniczący kongresu
Aresztowanie Gandhiege

oszeniu przez niego mowy do

Jak się odbyło aresztewanie.
BOMBAY (Pat.) Zjawienie się

6 policjantów z komisarzem na

czele, którzy przyszli aresztować

Gandhiego, wywarło wielkie wra:

żenie. Gandhi, odczytawszy. róz*

ności kobiety, zanosiło się od

płaczu. Małżonka Gandhiego bła-
gała komisarza, aby zabrał ją do

więzienia wrazz mężem. Gandhi

wykazywał najzupełniejszy spokój.

Wywieziono go w automobilu

„wśród okrzyków zebranych tlu-
mów. Gandhi przybył do więzie-
nia w Yerwada wraz z Vallabhai-
Patelem, który przed-odjazdem
de więzienia zdążył wysłać orę-

„się od gwałtów. Patel miano:

Babu-Rajendranath-Prasada,wał

członka komitetu wykonawczego,

sweim zastępcą 'w charakterze

przewodniczącego kongresu.

Strajk protestacyjny.
BOMBAY. (Pat). Na 72 przę:

dzalnie 14 zastrajkowalo na“žhak"
protestu przeciwko aresztowaniu

Gandhiego. Podobnież nie są
"czynne zupełnie giełdy bawelnia-
na, zbożewa i pieniężna.

„Wrażenie w Londynie.
LONDYN (Pat.) Aresztowanie

Gandhiego,
oczekiwane, wywarło w Londynie-
deprymujące wrażenie. Prasa.kon-
serwatywna stara się wytłuma-
ezyć uwięzienie -Gandhiego, jako
konieczne i celowe. „Daily He-
rald* ironicznie pisze: Przed mie-
siącem Gandhi był gościem ho-
norowym rządu brytyjskiege w

BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY
Z Bombaju donoszą, że wicę-

król Indyj, lord Wellington odrzu-
cił żądanie Gandhiego w sprawie
udzielenią mu audjencji.. Wicekról
podkreślił, że wobec presji kon-

aczkolwiek ogólnie -
Londynie, mile widziany na Do-
wning Street. Premjer Mac Do-
nald, zwracając się do niego,

„ nazywał go „Mój drogi mahatma*.
Dziś zaś w 5 dni po swym po-

- wrocie do lndyj Gandhi został
osadzony w więzieniu i rząd bry-
tyjski * toleruje

* sfakcją. 214

ZAOSTRZENIA SIĘ SYTUACJI.
najbardziej energiczne środki ce-
lem zabezpieczenia. porządku.

, Gandhi oświadczył, że odmowa.
„wicekróla udzielenia” mu posłu-
„chania jest jednym z.największych

to z pėlną saty-

„być przez koła centrowe.

ZARZĄDZENIA WŁADZ AN-
GIELSKICH.

BOMBAY (Pat). Wydano sze-
reg zarządzeń policyjnych w celu
utrzymania spokoju w mieście.
Szczególnie dzielnica, w której
znajdują się przędzalnie, została
gęsto obsadzona przez policję.

ŁAGODNY PRZEBIEG AKCJI
SABOTAŻOWEJ.

NOWE DELHI (Pat). Donoszą
z różnych miast o łagodnym prze-
biegu objawów cywilnego niepo-
słuszeństwa. Rząd tutejszy zdecy-

przez komisję konferencji Okrą-
„.głeęgo Stołu

SKAZANIE JAWAHARLAL
: NEHRU.
_ALLĄAHABAD (Pat). Jawahar-

lał Nehru, aresztowany przed kil-
koma dniami ża przekroczenie za-
kazu opuszczania miasta, został
skazany na dwa lata ścisłego wię-
zienia oraz na grzywnę w wyso-
kości 500 rupij.

nego”. Ustąpienie ks. Urbana po-
zostaje prawdopodobnie w zwią-
zku z jego znanym artykułem
w sprawie projektu nowego pra
wa małżeńskiego, za który na-
stępnie wyraził publicznie skru-
chę.

Wielki brak ubrań i obuwia daje
się odczuwać w szeregach bied-

nych Tow. Pań Miłosierdzia św.

Wincentego A Paulo, to też zwra-

camy się z gorącą prośbą do Sz.

Społeczeństwa o składanie tako-

będą głusi na nasze wołanie,

ZARZĄD.

W SALI М, М. ) LELEWELA|
ul. MICKIEWICZA 38

JASEŁKA
dn. 9, 10, 16 I 17 stycznia r. bleż.

początek o godz. 17.

  

  
   

 

Kandydaci na stanowisko prezydenta
Rzeszy.

BERLIN. (Pat). „Montag Mor-
gen” wymienia jako ewentual-
nych kandydatów na stanowisko
prezydenta Rzeszy ministra
Relchswehry Gre+nera, b. mi-
nistra Gessiera oraz przywód-
cę narodowych socjalistów
Hitlera. Groener popierany ma

W ra-
zie gdyby narodowi secjaliści zde-

— _Znowu konferencja z Rusinami.

cydowali wysunąć kandydaturę
Hitlera, po uzyskaniu przezeń
obywatelstwa niemieckiego, socjal-
demokraci zmuszeni będą do po-
parcia Groenera. Wszystkie te
kombinacje zależne są od decy-
zji obecnego prezydenta Rzeszy
Hindenburga, a mianowicie, czy
zechce on ponownie ubiegać się
o ten urząd.

 

  

Londynie sekretarza generalnego  Berthelota w Londynie chęcią , vob: : S ym Z.najw:
o kaiątocpty/a spraw zaśranicznych przeprowadzenia głębszej wymia- gresus hinduskiego, dotyczącej , błędów, popełnionych przez wła- Lwowska prasa ruska przyno-  studjować EFilipa Berthelota, który wyje- ny poglądów z rządem angielskim  kampanji nieposłuszeństwa cywil- dze i stanowi naruszenie układu, | fekówó it Pk VE : Ruski „Czas" dłuż я
Phał pod pretekstem“ zwiedzenia w przededniu konferencji rozbro- nego i bojkotu, wvrala spotkanie . Dj 559 w ubiegłym roku w: regi) “Takų a eina take s =LŽ aa AZ 2

- i kiej, -  jeniowej. Przypuszczają również, z Gandhim za bezcelowei zazna- elhi. saaaI ; › l „to й : Ё :
ML PO ił poli żę BerthelofW cžašlėswvėgoPó- cza, żć rząd przedsięweźmie jak- о абр та ь ?308"5‘:3:: ; AA iaaa OOAROfI ©się a 2ы > : żę ` 2 й z ;

MiasijaSREDNI I naba Ua iaiSni i Aina |* + : ; : ы onferencję przedstawicieli ; następuje: : 4Berthelot pojechał do Londynu dla nu na temat ewentualnego paktu S : k #, R ° i kilk ET" W dalezych
ia = i i 5 W w 2 у unastu organizacji i stowa- „ alszych rozmowach po-przygotowania ponownych nego- kyaaaaSisAi pra a pa to A OSją. rzyszeń ruskich, społecznych, ruszono sprawę rozwiązanego жcjacyj pomiędzy ekspertami fran-

"M i ang spółdzielczych, oświatowych it. p. Płasta, Łuhów i Sokołów, przy-ielskimi, oraz umożli- ską, Rumunją i Jugosławią, co unia pra.nie odpisać. twą a Resją. t ° :
wienia spotkania między Mac Do- rzekomo do pewnego stopnia ma ant Aonzee: : 'Оёиі-:\_піпі_е p. Steskisa _zo- GSM a rea pdo Rie aaa

m Pec AalE W. NASZA Augis, RYGA. Wedlug doniesień т` Sowia Мprzyjęte Ko: przedstawicieli ukraińskiego spo- te organizacje,
ARZYE R 22 Y Moskwy, sprawa wszczęcia reke- W związku z powyższem 5 łeczeństwa, jako współgospoda- Charakterystyczne — pisze

wań sowiecko-rumuńskich o za- styćżnia wyjeżdża 2 Moskwy do  TZY tej ziemi i podkreślając, że „Czas”—że przedstawicieli ukra-© Spotkanie Mac Donalda i Lavala.

PARYŽ. (Pat). Agencja Havasa
komunikuje: Liczne dzienniki an-
gielskie kolportują z uporem

   

niem się do Lozanny obaj sze-
fowie rządów zdecydują prawdo-
podobnie, iż powinni się wza-
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ka koszule frakowe Loraz kołnierzykkarnawał modne "nejtab 20 p Ust 7"

warcie.paktu o nieagresji jest
przedmiotem obrad rządu 50-

wieckiego. Miarodajne czynniki

sowieckie proponują Ankaręjako

RYGA (Pat.) Przed kilku dnia* -
mi poseł łotewski w Moskwie p.

Rygi człónek kolegium komisar-
jatu spraw zagranicznych p. Sto-
moniakow, który będzie prowa-
dził rokowania;z rządem łotew-

sko-sowieckiego paktu 0. niea-
gresji. Jednocześnie Stomonia-

zwołał konferencję i przemawia
obecnie jako szef administracji,
a nie jake reprezentant rządu i
że konferencja niema celów po-

zrobi z konferencji użytek drogą
administracyjną, i prosił, ażeby

ińskich organizacyj zaprosił lwow-
ski wojewoda akurat w przed-
dzień sesji Ligi Narodów, cho-
ciaż zgóry zaznaczył, że konfe-

„ruskiej, tembardziej, że i jej glos
jako przynajmniej „współgospo-

  

 

wiadomość © mającem nastąpić jemnie porozumieć. Niedawno miejsce rokowań z Rumunją. Ze skim o: pakcie nieagresji. Jedno. |!itycznych. Województwo lwow-  rencja nie jest żadnym manewrem $
spotkaniu p. Pierre Lavala z Mac Mac Donald wystosował list do strony rumuńskiej natomiast ża- сзеёте- р. Stomoniakow ma za. Skie zamieszkałe przez trzy mil- politycznym”. ” *
Donaldem. W otoczeniu fran- premjera Lavala, na który pre- proponoware Paryż. mi miar prowadzićrokowania o pak- jony obywateli, należących do Narodowy polski „Kurjer S
cuskiego prezydenta rady mini- mjer odpisał mu w ostatnich Według informacjł sowieckich, cję o nieagresji-z przedstawicie- różnych narodowości i wyznań Lwowski”, jak zaznacza, „Wstrzy- j

 strów oświadczają, że nic jeszcze dniach. rząd rumuński pragnie, aby układ jem Rumunji w Rydze. ma w sprawach bieżących bar- muje się narazie od omówienia |||
nie zostało zdecydowane. Jest » mAgedei 9 AiEnGEAAI.. ž й a S jus 3 дц: RY aa et jaAkk zyc trzeba >
zresztą rzeczą pewną, że'o ileiVai dasaras zosteł podpisany. jednocześnie -+Rekowania w 8 pytań, re można rozwiąza ardzo niespodziewanych i wręcz, #
nawet pekao Gb będzie / Sala do wynajęcia podpiśaniem analogicznego ukła- й | > : smyczą tylko wtedy ze skutkiem, gdy rewelacyjnych szczegółów- kon- 48

|. miało miejsce, to nastąpiono |. na bale odczyty i zebrania. | Ju sowiecko francuskiego i pól-- RYGA (Pat.) Jutro przybywa mieszkańcy województwa będą  ferencji. 2
|. dopiero po ponownem zebraniu ; Orzeszkowej 11.—Telef. 1561| <ko-sowieckiego. *. do Rygi członek komisarjatu lu- traktowani jako jego współgospo- Nie ulega jednak już dzisiaj SĘ* reprezentantów skarbu  francu od 11—3 i od 6—8 wiecz. Rok nia rosyjsko - ło- dowego spraw zagranicznych So-* darze oraz równorzędni obywa- wątpliwości, że polska opinja zaj

skiego i angielskiego. Przed uda-. okowa Р, wietów Stomoniakow celem pod- tele państwa. " publiczna ustosunkuje się wobec Ę` tewskie. « jęcia rokowań :w sprawie łotew-: | Wojewoda zapowiedzial, že tych nowych zjawisk w sprawie

tylko w Polskim skfadzie Konfekcji, Galantarii | trykotaż Saskia 25 sł w imieniu kew Bądzfe prowadził rokowani ć tylk ) A telcziernie [B Sproponował I prowadził rokowania poruszać tylko sprawy społeczne. darzy tej ziemi*, jak mówi wo- Я
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„Aoibrojonie moralė.
Hasło to, coraz częściej powta-

rzane ostatniemi czasy, zwłaszcza

przez ekonomistów, którzy nie bez

słuszności przypisują obecny kry-

zys niezrównoważonym stosunkom

politycznym, brakowi bezpieczeń-

stwa i gwarancji pokoju, znalazło

też odbicie swe w mowie nowo-

rocznej p. Prezydenta.
„Jedyny środek,

złu, widzimy w rozbrojeniu moralnem na-

rodów, które wyłącznie potrafi stworzyć

atmosferę zaufania, niezbędną dla sku-

teczności wszelkich przedsięwzięć, а-

żących do pacyfikacji świata”.

Słowa powyższe dotyczą sto-

sunków międzynarodowych, co

zresztą wynikało z charakteru

przemówienia, wygłoszonego do

korpusu dypłomatycznego przed-

stawicieli zagranicznych.

Trzeba przyznać, że polska

dyplomacja na terenie międzyna-

rodowym, czy to w Genewie, czy

w Hadze, w Locarno i gdziekol-

wiek bądź. gdzie byla dopuszczo-

na do głosu, była stale czynnikiem

wybitnie pokojowym.

Nie nasza w tem wina, że by-
liśmy przeważnie „głosem wołają-

cego na puszczy”. Słuchano na-

szych wezwań, naszych projektów

pokojowych z pobłażliwem uzna-

niem, kiwano głowami, niekiedy

to lub inne pismo pochwaliło nas,
a potem świat przechodził nad

tem wszystkiem do porządku

dziennego, wypadki toczyły się

swoimi torami.

Polska dyplomacja i polityka

nie ograniczała się jednak do słów

i projektów, przeciwnie, starała
się ona przodować przykładem,

wszędzie, gdzie to było możliwe,

a niestety nawet tam, gdzie to by-
najmniej nie było zgodne z najży-

wotniejszymi interesami naszymi.

Byliśmy więc  najdoskonalej

rozbrojeni moralnie wobec wszel-
kich pretensyj niemieckich. tak

dalece, że zrzekliśmy się w znacz-

nej mierze słusznych praw  na-

szych, przyznanych przez traktat

wersalski w dziedzinie kolonizacji

mogący zaradzić

niemieckiej, zgodziliśmy się na

wielce krzywdzący nas traktat

handlowy, którego na szczęście

dla nas Niemcy nie ratyfikowali.

Byliśmy zawsze doskonale roz-

brojeni wobec zaczepnej polityki

litewskiej, znęcającej się w nie-

ludzki sposób nad naszymi roda-

kami, nierzadko inscenizującej na-

pady na nasze terytorjum. Jesteś-
my i w tej chwili całkowicie roz-

brojeni wobec bezprawi lotew-

skich.
! Jesteśmy  rozbrojeni wobec

Gdańska, który lekceważy sobie
naszą suwerenność, występuje sa-

modzielnie wobec zagranicy, wię-

zi obywateli polskich, bezcześci
godła polskie i jawnie u siebie to-

leruje i popiera wrogie nam orga-

nizacje, czy to komunistyczne,

czy też niemieckie, nacjonalistycz-

ne, w rodzaju hitlerowców, Stahl- -

helmu itp.
Słowa p. Prezydenta do przed-

stawicieli państw zagranicznych

były więc słuszne i na dobie, po

tylu bowiem nadzwyczajnych do-
wodach naszego rozbrojenia mo-

ralnego, czas najwyższy, aby za-

granica, w szczególności zaś nasi

przeciwnicy, ze swej strony oka-

zali choć cząstkę tej dobrej woli,

w którą tak obfituje dyplomacja

polska. :

Przechodząc z kolei do na-
"szych stosunków wewnętrznych,

należałoby życzyć, aby ta grupa i

te jednostki, które siłą przewrotu

majowego stanęły u steru nawy

państwowej, zechciały słowa p.

Prezydenta zastosować również

do naszej polityki wewnętrznej.

A więc zasadę „silnej ręki" nale-

żałoby zmodyfikować w ten spo-

sób, że silna ręka potrzebna jest

przedewszystkiem do walki z na-

szymi wrogami zewnętrznymi i

wewnętrznymi, jak np. komu-

nizm, jak niektóre bojowe organi-

zacje mniejszościowe, że zadaniem

policji i sądów jest utrzymywanie

spokoju i bezpieczeństwa, kara-
nie przestępców: złodziei, zabój-

ców, wszelkiego rodzaju wichrzy-
cieli i napastników — że do wro-

gėw państwa i narodu nie wolno
zaliczać stronnictw i kierunków
politycznych, które tak samo są

polskie,  patrjotyczne, niemniej
dobrze życzą państwu i narodowi,
tylko że dobro w odmienny rozu-
mieją sposób, innemi doń pragną

dążyć drogami.

Nasza „rzeczywista rzeczywi-

stość” coraz częściej, coraz Баг-

dziej dowodnie wykazuje, po czy-
jej stronie była i jest słuszność.

Meże też prasa sanacyjna wy-

DZIENNIK

Z prasy.
Monopolizacja handlu.

Świat cały stoi pod znakiem
podwyższenia ceł. Nic dziwnego,
że Polska we własnej obronie
również musiała wprowadzić wyż-
sze cła wwozowe, od których
jednak minister może zwalniać
bądź to poszczególnych kupców,
bądź też uprzywiljowane spółki:
W związku z tem pisze „Gaze-

ta Warszawaska“:
„Gdy wprowadza się radykalne o-

śraniczenia importowe przez zwyżkę ceł,
to wtedy korzyść z tego płynie do
skarbu. Gdy zaś cło wyjątkowe nie jest
wysokie, a korzysta ze zniżonej stawki
uprzywilejowany syndykat, to wtedy,
przy ograniczeniu podaży artykułu i wy-
sokiej jego cenie, skarbowi przypada
mniejsza część, a syndykat przywozowy
zabiera w łatwy sposób przeważną część
zysku. Dzięki temu systemowi powstają
nowe monopole. Monopoli fiskalnych
mamy już dosyć. Ale o wiele gorszym
od monopolu wyraźnie państwowego jest
monopol prywatny, oparty na państwo-
wych przywilejach, oparty na dobrych
stosunkach z władzami. Grono uprzy-
wilejowanych ciągnie duże zyski, a gra-
nice dla prywatnej przedsiębiorczości są
zamknięte, zwęża się możność zarobko-
wania ludzi, którzy zresztą już praco-
wali w tej dziedzinie handlu.

Przypominają się czasy, jakie były
w. niektórych krajach Europy w XVI
i XVII w., np. w Anglji, w epoce królo-
wej Elżbiety, kiedy król niemal na
wszystko wydawał przywilej wyłącz-
ności, gdy cały handel był zmonopolizo-
wany. Królowi trzeba było pieniędzy,
więc za taką lub inną sumę dawał mo-
nopol osobie prywatnej. Ale czy wska-
zany jest dzisiaj powrót do tej epoki?
Czy to jest jedna z dróg, która prowadzi
do wyjścia z ciężkiego kryzysu?"

Kryzys gospodarczy a etatyzm.

„Ill. Kurjer Codz.* zamieścił
artykuł b. min. Matuszewskiego,
w którym ten czołowy publicysta
obozu rządowego rozprawia się z
zarzutami, stawianymi państwu z
powodu etatyzmu:

„Ale najczęściej mówiąc o tem, my-
śli się o sprawach drobnych, drugo-
rzędnego znaczenia, o takiej czy owa-
kiej fabryce, albo fabryczce, o zakła-
dach więziennych, konkurujących z
krawcami w prasowaniu spodni, o po-
marańczach czy winogronach.'*

Na to odpowiada „Rzeczpospo-
lita“:

„Wzmianka o pomarańczach i wino-
śgronach jest rzeczywiście aktualna dziś,
kiedy pojawiają się słuchy o wprowa-
dzeniu monopolu na przewóz owoców
południowych, a co byłoby już rzeczy-
wiście rekordem etatyzmu.

Gdyby szło o „taką czy owaką, fa-
bryczkę, nie byłoby rzeczywiście powodu
do hałasu. Jeżeli jednak w Polsce jedna
szósta część produkcji znalazła się w rę-
kach państwa, dając o wiele mniejsze do-
chody, niż gdyby była prowadzona przez
inicjatywę prywatną, to sfery gospodar-
cze mają zupełną słuszność, podnosząc
protesty. Dziś bowiem, gdy każdy zmar-
nowany grosz dochodu ma wielkie zna-

czenie, marnotrawstwo etatystyczne mu-
si być potępione.'

Głos rolników.

Zbliżona do kół sanacyjnych
„Gazeta Rolnicza* w niezwykle
ostrej formie krytykuje obecny sy-
stem polityki gospodarczej.

„Mamy naturalnie prawo wymagać,
by naczelne władze skarbowe, skupione
w ministerstwie skarbu, kładące osta-
teczne piętno na polityce gospodarczej
państwa, nie pozwoliły na dyskredytowa-
nie autorytetu ich polityki przez pod-
władny sobie personel administracji
skarbowej; mamy, my producenci, prawo
żądać jako obywatele kraju, by nie do-
prowadzono nas do ostateczności przez
stosowanie do nas skandalicznych form
fiskalizmu, o których decyduje bez żad-
nej kontroli ze strony nadrzędnej władzy
tenże personel lokalnej administracji
skarbowej; by wreszcie nie poniewierano
w tak bezprzykłądny sposób naszą go-
dnością ludzką, bo uświadamiamy sobie
przecież, że nie kto inny, jak producent
dźwiga na sobie ciężar i odpowiedzial-
ność za wydajność gospodarstwa naro*
dowego.

„ Mamy prawo do takiej postawy. To
niewątpliwe. Ale kiedyż państwowa
myśl gospodarcza polska zrozumie i
uprzytomni sobie należycie, że nie wy-
ciągając właściwych konsekwencyj z te-
go stanu rzeczy z kompromitujących na-
szą państwowość stosunków w admini-
stracji skarbowej i w dalszym ciągu nic
nie robiąc sobie z napięcia, rozgorycze-
nia wśród szerokich rzesz producentów,
ze stanu umysłów w tej grupie społecz-
nej, będącej podstawowym czynnikiem
równowagi naszych stosunków gospodar-
czych — podcina gałąź, na której spo-
czywa w sensie gospodarczym samo
państwo?

Tu przedewszystkiem potrzebna zmia-
na. „Walka z kryzysem” pozostanie i na-
dal czczem hasłem, gdy nie zostanie za-
spokojony ten warunek podstawowy, gdy
mianowicie miarodajne czynniki państwo-
we — rząd i większość parlamentarna —-
nie ujawnią nareszcie szczerszego sto-
sunku do zagadnienia, a za niewątpliwą
wtedy dobrą wolą nie pójdzie energiczny
czyn. Wszak bije godzina dwunasta,”

Nieco humoru.

W noworocznym numerze kra“
kowskiego „Naprzód” znajdujemy
kilka udatnych dowcipów w „an-
kiecie" zapatrywań różnych sfer
na sprawę wstrzemiężliwości od
wódki i tytoniu”, jak np.

Nie pal chłopie, nie pij sznapsa
Bo inaczej — zejdziesz na psa.

; Partyjnik.
Kto nie pije, nie pali,
Niech mu — ala nawali!!!
Autosławoj Wygódkowski.
Na jedynkę dajcie głosy,
Będzie sznaps i papierosy.

Kan
Póty dzielny strzelec żyje,
Póki darmo żre i pije.

arol Wrona.
„Stawiam wniosek, aby wszystkie

pensje, emerytury i zapomogi dla bez-
roboczych wypłacono w połowie wódką
i tytoniem”.

Łapomir Monopolski.
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Zamknięcie 10 szkół litewskich
w ekręgu szkolnym Kuraterjum Wileńskiege.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiege zarządziło zaraknię-
cie z dniem 1 stycznia r. b. 10 prywatnych szkół powszechnych z
językiem nauczania litewskim utrzymywanych przez Litewskie Towa-
rzystwo Kulturalno-oświatowe Rytas w następujących miejscowo-
śiach: Miciunach, Gielunach, Koniuchach pow. wileńsko-treckiego,
Zujkach pow. święciańskiego, Pielasie, Dubiczach i Powełoce pow.
lidzkiego, w Bilach pow. oszmiańskiego Bieniunach pow. Brasław-
skiego oraz jedną szkełę w Wilnie.

Zamknięcie tych szkół nastąpiłe na skutek ujawnienia tenden-
cyjnego nieprzestrzegania zatwierdzonych programów, używania przy
nauce niedezwolonych podręczników i pomocy naukowych sprowa-
dzanych konspiracyjnie z Kowna.

W związku z zamknięciem tych szkół Kuratorjum zapewniło
naukę w języku litewskim dzieciem zlikwidowznych szkół w szkołach
publicznych, zaś w Wilnie zorganizowano specjalną klasę z litewskim
językiem nauczania przy publicznej szkole powszechnej.

W związku z zamknięciem wymienionych litewskich szkół po-
wszechnych, onegdaj przybyła do Wilna delegacja z ramienia T-wa
Rytas, która interwenjowała u władz szkoinych w sprawie zamknię-
cia 10 szkól prywatnych. Interwencja delegacji litewskiej narazie nie
odniosła skutku. (a)

 

Z Litwy.
Reforma sejmu litewskiego?

KOWNO. Pat.—Z oświadczenia
dyrektora departamentu w mini-
sterstwie spraw wewnętrznych dr.
Mowakasa można wnioskować, że
przy wyborach do Sejmu partje
polityczne nie będą miały żadne-
go głosu: Przyszły Sejm ma się
składać z przedstawicieli 4 od-
rębnych instytucyj: izby rolniczej

izby handlowej i przemysłowej,
przedstawicielstwa samorządów i
izby pracy. Rząd opracowuje pro-
jekt odnośnej ustawy. Nie trzeba
dodawać, że przy tego rodzaju
sejmie mniejszości narodowe
będą zupełnie pozbawione wszel-
kiego wpływu na całokształt ży-
cia politycznego kraju.

Aresztowanie nauczyciela Polaka

W pow. olickim został onegdaj
aresztowany nauczyciel polskiej szkoły
powszechnej Andrzej Wisłocki. Wisłoc-

kiego uwięziono pod zarzutem założenia
tajnej szkoły polskiej w Giejdukanach,

dokąd uczęszczało 60 dzieci.

Budynek polskiej szkoły został opie”

Olickim.
czętowany, zaś podręczniki oraz mapy
i inne pomocy szkolne zostały za-
brane i przewiezione do Olity, (a)

ebójswiata  CMARADU»przebój świata

| w kinie „STYLOWY”.
L lis a ОУДИННТЦА МОНЕСВСВы
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zbędzie się swego napastliwego

charakteru, przestanie głosić za-
sadę, że wytępienie stronnictw

opozycyjnych, że usunięcie z po-

sad i urzędów, pozbawienie chle-

ba.ludzi o odmiennych wprawdzie,
ale niemniej polskich przekona-
niach jest kardynalnem zadaniem

rządu i szczytem mądrości stanu.

Obok moralnego — wartoby
także pomyśleć o faktycznem roz-
brojeniu różnych organizacji, któ-
re choć nie należą do wojska, pa-

 

radują z bronią, jak gdyby armja
nasza i policja nie stanowiły wy-
starczającej gwarancji bezpieczeń-
stwa zewnętrznego i wewnętrz-

nego.

Przeciwnie, podobne rozbroje-

nie raczej podniosłoby bardzo

wydatnie bezpieczeństwo  we-
wnętrzne, to też zcałej. duszy na-

leży życzyć, aby noworoczne sło-
wa p. Prezydenta gdzie należy
zrozumiane zostały w tem szer-

szem znaczeniu.

ydat Oczajduski:“

WIGENSKI

Sprawa ks. kanonika Borodzicza przeciwko SZKICE I OBRAZKI.
redaktorowi «Dzwonu».

(Feleionem od własnego korespondenta.)

DYNEBURG. 4. |. W dniu dzisiejszym Sąd okręgowy w Dyne-
burgu w trybie apelacyjnym rozpoznawał sprawę redaktora zamknię-
tego pisma polskiego w Łotwie „Dzwon* p. Łaszkiewicza oskarżone-
go przez ks. kanonika Borodzicza o eszczerstwo w związku z poby-
tem ks. Berodzica na terenie Łotwy i budowania przez niego kościo-
ła. W pierwszej instancji p. Łaszkiewicz skazany został na 2 tygod-
nie aresztu. Sąd okręgowy wyrok Sądu pokoju skasował i p. Łasz-
kiewicza uwolnił od winy i kary.

 

Sprawa Związku Polaków na Łotwie.
RYGA (Pat). Sprawa Związku Pola-

ków na Łotwie została wyznaczona na

 

dzień 9 stycznia. Sprawę będzie rozpa-

trywał sąd administracyjny.

Kóchanej młodzieży odpowiedź.
Przyjemnie bywa rodzicom i

wogóle starszym obserwować, jak
dzieci i młodzież depcą te same
ścieżki, któremi ani sami kroczyli
zamłodu. Jednak satysfakcja ta
dopiero wtedy bywa zupełna, gdy
się przekonywamy, że udaje się
jej ominąć owe manowce, które
i nam groziły, zanimeśmy weszli
na bitą drogę prawdy i rzetelnego
postępu. Inaczej, niestety, powta-
rzać musimy za poetą:

„By rozum był przy młodości..."
Albo nawet, już w sposób zgoła

deterministyczny, smętnie wtórzyć
zapomnianej dziś pisarce, Marji
Komornickiej, która tak melan-
cholizuje:

„Tym samym  nędz odwiecznym
szlakiem kroczyły, kroczą, kroczyć będą,
muszą — tysiące; a powstrzymać ich nie
sposób; powstrzymywać — byłoby
zbrodnią!” : 3

Myšli te nasunęly mi się
onegdaj, gdym znalazł w „Wil-
czych zębach”, organie części mło-
dzieży U. S. B., fragmentaryczny
rzedruk swego artykułu z przed

lat siedemnastu. Aczkolwiek jego
tezy zasadnicze podzielam i dziś
(wyrażając je jednak, jak mi się
wydaje, w sposób dojrzalszy i bar-
dziej sprecyzowany), to przecież
nie dziwię się, że dla umysłów
bez dyscypliny należytej, dawne
formy mego myślenia wydają się
ponętniejsze. Jeśli więc i dziś po-
tępiam „egoizm narodowy” (patrz
mój artykuł „Bezdroża samotnego
człowieka” w 2 nr. „Myśli Naro-
dowej” z r. 1927), to jednak twier-
dzę, że to, co Żydzi i ich przyja-
ciele chrzczą w Polsce tem imie-
niem, jest jeno bardzo łagodną
formą instynktu samozachowaw-
czego, który oczywiście jest nie
na rękę tym, co przywykli strzyc
potulne polskie owce. Podobnie,
czcząc wielkość chrześcijaństwa
jeszcze goręcej niż dawniej, poj-
muję, że nieskończone jego ideały
jeno bardzo powoli mogą się reali-
zować. Nie dziwię się jednak, że
młodzież polska tego po-
 jąć nie może, boć to słusznie sto
lat temu powiedział Mochnacki,
że niecierpliwość jest największą
wadą Polaków. Zato niezmiennie
uważałem i uważam, że najdosko-
nalszą formą bytu zbiorowego,
będącą wykwitem duchowości i
wolności (tej atmosfery chrześci-
jaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu),
jest nawskroś nowożytna idea na-
rodu, której, jak słusznie mowi
Lavisse, przed wiekiem XIX nie

, znano..W związku z tem uważa-
łem i uważam, że państwo jest dziś
jeno ciałem duchowej zasady naro-
dowości, jej szatą zewnętrzną,
o tyle tylko pożyteczną, o ile po-
maga rozwijać się narodowi Po-
za Szwajcarją wszystkie bez wy-
jątku państwa służą temu celowi.
Nie potrafi też mu się oprzeć

' Anglja, która niewątpliwie wkrót-
ce się ograniczy do jednej wyspy.

Zasadę tę nazywamy, jak wia-
domo, nacjonalizmem, acz (za
Dmowskim i Rybarskim) nicbym
nie miał przeciw innej jakiejś
nazwie. Siedemnaście lat temu
mylnie tę nazwę utożsamiaiem
z egoizmem narodowym. Dziś nie
widzę koniecznego między temi
zjawiskami związku, toteż nazwy
nacjonalizmu się nie boję, acz
wiem, że ją pragną zohydzić ci
sami, którzy stale z drwiącym
uśmiechem wymawiają hasło „Bóg
i ojczyzna”. Ale nie chcę naśla-
dować owych kupczych moskiew-
skich (z komedji Ostrowskiego),
które takie wyrazy, jak „župiel“
i „mietałł' wprawiały w drżenie
tebryczne. Jeśli się zresztą nie
mylę, w dwu tylko państwach
"prowadzona jest naganka na na-
cjonalizm: w Sowietach, no i
w Polsce sanacyjnej.

Co do „idei jagiellońskiej”, to
przypomnieć należy, że nawet taki
zdecydowany jej zwolennik, jak
ś. p. Woyniłłowicz, na schyłku
życia zaczął rozumieć, że ustępuje
ona odrodzonej idei „piastow-
skiej”. Prawdę tę doskonale ostat-
nio wyraził na łamach „Kurjera
Wileńskiego" Teodor Nagurski,
dowodząc, że „jagiellońskie* ma-
rzenia Piłsudskiego „w żaden spo-
sób nie oddziałały na bieg wy-
padków. Przeciwnie, wypadki
przeszły nad niemi bezlitośnie do
porządku dziennego”,

Nie sądzę jednak, by mi można
było zarzucić brak konsekwencji
w rozwoju moich poglądów. „D i s-
tingue tempora et con-
cordabit scriptura', Jest
konsekwencja i _ konsekwencja,
istotna i pozorna. Czyż n. p. ksiądz
katolicki, co się goli, mniej już
tem samem jest podobny do Chry-
stusa, niż pop prawosławny, co
podobnie, jak Zbawiciel, nosi
brodę?

Podobną do mojej ewolucję
odbył, jak mi się zdaje cały żespół
senjorów „Odrodzenia”, przynaj-
mniej na ostatniem zebraniu senjo-
rów (20 listopada ub. r.) ogółnie
zsolidaryzowano się z referatem
programowym senjora B. R., który
określił stanowisko polityczne
„Odrodzenia”, j
jański nacjdnalizm.

Wobec tego dziwić się należy,
że w tym samym n-rze „Wilczych
zębów” prezes akad. „Odrodze-
nia”, Stanisław Stomma, wojowni-
czo występuje przeciw zasadom
nacjonalizmu, parlamentaryzmu i
kapitalizmu. Niestety, w wywo-
dach tych spotykamy typową dla
osób, będących pod wpływem kul-
tury rosyjskiej (via Oszmiana),
skłonność do negacji i tylko ne-
gacji. Są ludzie, którzy szermują
fikcją państwa beznarodowego,
i nawet formułują takie bluźnier-
stwa, jak n. p. „Naród w dziedzi-
nie życia państwowego jest mitem
szkodliwym”, lub „Ideologja pań-
stwowa chce zatrzeć cechę naro-

dową państwa”. (Obydwa te afo-
ryzmy wyszły z pod pióra Henry-
ka Dembińskiego, obecnie prezesa
Bratniej Pomocy U. U. S. B.).

Gdy się czyta tego rodzaju
lekkomyślne enuncjacje, staje się
jasnem, że są ludzie, którzy pra-
śną użyć państwo polskie za na-
rzędzie do zniszczenia polskiego
narodu. I pomimowoli przypo-
minają się słowa Norwida:

nŹnicestwić żadnego narodu nikt nie
podoła bez współdziałania obywateli
tegoż narodu, i to mie współdziałania
przypadkowego, częściowego, nominalne-
do, ale „bez współdziałania starannego.
Pochodzi to stąd, że narody, będąc dzie-
łemmiłości (naprzód natchnionej, a po-
tem uświadomionej) wymagają logicznie,
ażeby miłość zaprzeczyła siebie samą,
jeżeli ma być dzieło ich znicestwienia
dokonane.*

Nie sądzę, by Stanisław Stom-
ma świadomie dążył do zniszcze-
nia podstaw bytu narodowego, ale
oczywiście nie pojmuje on, że na
miejsce nacjonalizmu, parlamenta-
ryzmu i kapitalizmu nic innego,
równie twórczego i trwałego po-
stawić nie można, chyba tylko
hasło ubi bene, ibi patria,
teorję „ luzów budżetowych”, no
i etatyzm państwowy, państwowy
egoizm (który głosi „Gazeta Pol-
ska“), zasadę omnipotencji pań-
stwa i statolatrję, tak niedawno
potępioną przez Papieża. Czas
tedy, najwyższy czas zejść z brze-
gu przepaści, nad którą krąży aka-
demickie „Odrodzenie“. A prze-
pašcią tą jest sanacja, to naj-
większe zło bytu polskiego!

Stanisław Cywiński,
Senjor „Odrodzenia”.

Dwa przedstawienia dla dzieci.
Stowarzyszenie Polskiej Opieki nad

Rodakami na Obczyźnie, zachęcone po-
wodzeniem jakiego doznało przedstawie-
mie „Dzieci dla Dzieci”, urządzone w dn.
8. XIL. ub. r. w sali miejskiej przy ul. Koń-
skiej, wystawiło powtórnie oba obrazki,
t. j. „kFujarkę Zaczarowaną* i „Zimę
w sobotę dn. 2. L., tym razem w Miejskim
Teatrze „Lutnia”. Dało to szerszepole
młodym artystom-amatorom dopopisu,
tak w grze jak i w tańcach. „Zima
okazała się w całem swem pięknie.
„Mroz“ straszył wichrem i chłodem,
a pomimo to na sali było ciepło, ser-
decznie i miło. Cieszyła się młodzież

i dziatwa mała pięknem widowiskiem,
urozmaiconem jak i poprzednie: me-
nuetem, odtańczonym artystycznie przez
panią Dziewulską i p. Kisielewicza, tań-
cami małej Joli Dziewulskiej, fruwającej

jak śliczny duszek, deklamacją bardzo
ładną Krysi Ciozdzianki i miluchnym
śpiewem. Pokrzywdzony tylko został p.
Dziewulski. Jego śliczna ilustracja mu-
zyczna, dzięki bardzo nieudolnemu wyko-
nania, wypadła o wiele gorzej niż w dniu

8. XIŁ, chwilami nawet, jak to było w

„Fujarce Zaczarowanej”, psuła akcję.
Widowisko zakończone zostało uka-

zaniem się „Nowego Roku” i życzeniami
„Krėlowej Zimy”, złożonemi młodym
widzom. Na tem należało zakończyć
przedstawienie, bez chodzenia po wi-
downi „Nowego Roku” z „Królową
Zimą” i zbytecznego najzupełniej roz-
rzucania zebranym dzieciom cukierków.
Nie podnosiło to artystycznej strony wi-
dowiska i było niezbyt pedagogicznem.
Widz ma dość przyjemności, będąc na
przedstawieniu, nie trzeba go za to na-

gradzač. Za to szczera wdzięczność na-
leży się państwu Dziewulskim za ich
«wielką i ofiarną pracę i młodym ama-
torom-artystom za staranne i umiejętne
opracowanie swych ról i zastosowanie
się do wskazówek reżyserskich państwa

Dziewulskich i p. Kisielewicza; niezrėow-
nanego Pigółki. Jedno, co możnaby było
w następnych przedstawieniach tego wi-
dowiska zmienić, gdyż należałoby je po-

wtórzyć, żeby dać możność wszystkim

dzieciom zobaczenia tych obrazków, to

żeby były grane w szybszem tempie,
a przerwy między  odsłonami były

o chrześci-

O FILMIE.

Mowa będzie o filmie produkcji ojczystej
Ha!
Pomyśli sobie czytelnik,

coś poważnego napisze.

Tak jest.

Nie można bowiem nie pisać poważ-
nie o klęskach ludzkości.

Nie można śmiać się z tyfusu plami-
stego, policjantów, kobiet upadłych,
więzień, bomb, alkoholizmu i zbrodni.

Są to bowiem tematy naszego filmu.
Ale nie tylko i nie zawsze.
Są filmy polskie rzewnei słodkie

jak wywar ziółek wykrztuśnych.

Np. „Pan Tadeusz“.
No rozkosz prawdziwa.

Młody ułan, bohater eposu z twarzą
takiego warszawiaka z „Italji* co nie
sieje i orze, o gestach fordansera, a o-
czach kokainisty.

Albo Napoleon.

Nie, na Boga!

Wszystkie sztandary zawieszone nad
sarkofagiem w domu Inwalidów, zaszu-
miały ze zgrozy. Ja na filmie obecny
chciałem zadusić biletera kinowego, co
się nie stało tylko dzięki interwencji
policji.

Skandal, Skandal.

To był każdy tylko nie On.

To był, Bunimowicz, Rapaport, Ka-
cenlebogen... ale nie Bonoparte.

Albo takie filmy z dziedziny chorób
zakaźnych.

nareszcie

„Trędowata”,  „Choleryczna” czy
„Malaryczna“.

Droga moja przyjaciółka z lat dzie-

cinnych Jadzia Smosarska, musiała

przejść te wszystkie choroby z bolesnym
uśmiechem na ustach, w towarzystwie

przebranych za  ordynatów, lokajów

Boże!

Chodzą ponure słuchy o „nakręca-

niu“ nowych filmów pt. „Dzikie Pola”
(zrobiony pod Poznaniem. przyp. własny)

i „Cham“.

Jakby

było.

Evoe!

Czego tam nie będzie!

Dzikie „chamy* poleskie na kultu-
ralnym terenie Łowickiego.

Niemen oszaleje i wypiwszy „bru-

derszaft" z Bzurą zamieni się z nią na

ryby i koryta.

Ponure ordy tatarskie z dzikich pól

zaatakują Ostrów Poznański z dzikim

okrzykiem — gewałt, rozbójstwo.

Wspaniale.
Do tego połski film jest, jak zawsze

nakręcany przez jakiegoś pana o orjen-
talnem nazwisku.

Np. Szaro, Brunatny, lub nazwiska
łatwe dla wymówienia zagranicą. Apfel-

baum, Kalenderbuch, lub. „istinne pol-
skie' Zbyszek, Szach Karabela, Szloma,

Kiejstut. Dlaczego nie?

Wielka literatka wileńska o „regjo-
nalnem“ zabarwieniu twórczości — obu-

rzona porwała pióro jak buzdygan i za-

wołała:

tego u nas w Polsce mało

Gwałtu, Gwałtu, Gwałtu! (tytuł
autentyczny w nr. 300(2242) Kurjera
Wileńskiego).

Nie chodzi tu o raptus puelle,

ale chodzi o okrzyk regjonalnej nie-

wiasty, którą ugodził w serce „Cham”.

Eheu!

Nie ma nic okropniejszego jak —

„chamska“ — obelga.
Szlachetna pani coprawda nie chce

uznać w swym artykule polskości wsi

nadniemeńskiej (czy dlatego, że uznaje

tylko Polskę w 10 guberniach, które to
granice jej nakreślił najmiłościwszy car

Aleksander I na Kongresie 1815 r.), ale

oburza się słusznie, na paczenie tła po-

wieściowego „Chama“ E. Orzeszkowej.

Absurdem jest każda przeróbka po*
wieści na film, gdyż ten wymaga spe-

cjalnie dlań opracowanych  scenarjuszy

(„drehbuch“), a bałwańskim absurdem
jakiegoś żydziaka warszawskiego, о-

wolne „dobieranie pejzażu.
Przy końcu swego artykuliku pisze

dostojna Pani ”

„Mazury tyle o nas wiedzą co o

Botokundach... acz daleko mniej”.
Ha!
Separatyzm dzielnicowy.

No dobrze...
Ale pani H. R. dowiodła w tem zda-

niu, że sama wie o Botokudach (I) tak

mało... no jak o mazurach, którzy całe

nieraz okolice na „Kresach“ zamiesz-

kują.
M. Junosza.

REEEKTROZEESE)TORRE SATOEE

[zy płacisz stałą składkę
m Stromiciwo Narodowe?
krótsze. Sądząc po wypełnionej sali,
można przypuszczać, że dochód z przed-
stawienia był znaczny, oile lwiej jego
części nie pochłonęły koszta.

W niedzielę dn. 3 b. m. odbyło się
najmilsze z przedstawień dziecinnych w
Przedszkolu Miejskiem Nr. 3 przy ul.
Franciszkańskiej. Tam milusińscy, naj-

prawdziwsi GałistkjóY, bo ci z przedz
szkola, dawali przedstawienie Szopki”.
Byli więc „aniołowie”, co prawda ze zbyt
dużemi ciężkiemi skrzydłami i pastusz-
kowie w owczynkach i dziarscy krako-
wiacy i piękne krakowianki i kominiarz
i góral Wszyscy przyszli do Jezusika
i, bijąc kornie głowinkami, pokłon dawali
Dzieciąteczku, dary swe ubożuchne skła-
dając MO Wszyscy bawili się świetnie

i mali widzowie i artyści, a już naj-
większa była radość, gdy Św. Mikołaj
obdarował wszystkich swemi darami.
Patrząc na tak -bawiącą się dziatwę,
przeważnie bardzo niezamożną, widząc
w przedszkolu ład i porządek, troskliwą
opiekę i oliarną pracę kierowniczki
i nauczycielki, wierzy się wlępsz= jutro.
Dzieci od najmłodszych lat ten spo-
sób wychowane wyrość muszą na po-
rządnych i dzielnych obywateli państwa.
Obyż można było jaknajwięcej przed-
szkoli założyć w naszym kraju, skupić
w nich tę biedną sobie pozostawioną
dziatwę. Słońce i radość wlać do tych
malutkich duszyczek, Widz,
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„> KRONIKA.
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2“ SPRAWY MIEJSKIE.
__ — Prezydent Folejewski nie
rezygnuje z zajmowanego

anowiska. Jak się dowiadu-
my ze źródeł miarodajnych,

Mimo nominacji na sędziego są-

4

du apelacyjnego, prezydent Fo-
jewski z zajmowanego stano-
iska nie zrezygnuję i będzie je
pełnił nadal aż do czasu rozwią-
Tania Rady Miejskiej i wygaśnię-
Cla jego mandatu. Do tego czasu
Prezydent Folejewski będzie w
Sądownictwie korzystał z bezter-

minowego urlopu. (a)
e OSOBISTE.

1 —Prezydent Folej: wski wy-
echał na wieś na kilkudniowy
urlop wypoczynkowy. Zastępstwo
= <zas nieobecności prezydenta
jął wice-prezydent Czyż.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
‚ — Ogłoszenia reklamowe

wewnątrz skiepów. Stowarzy-
re Kupców i Przemysłowców

ią geŚCijan w Wilnie podaje do
zujdomości, że w myśl obowią-
myacego dotąd Statutu podatku
miejskiego od plakatów, godeł,
Znaków | napisów reklamowych,
Podatek opłaca się też i od ogło-

SZEŃ reklamowych, /umieszczo-
ch wewnątrz sklepów i widocz-
ch od zewnątrz.

W grudniu ub. r. RadaMiej-
k uchwaliła znieść ten poda-

» wprowadzając odpowiednią
oprawkę do Statutu. Uchwała

| Jednak będzie obowiązywała
piero od nowego roku budże-
cmt. j. od 1-go ge za
„— Termometry o podwój-

12 skali. Stowarzyszenie Kupców
Przemysłowców Chrześcijan w
nie powiadamia, iż na mocy

©zporządzenia Ministra  Prze-
mysłu ; Handlu z dnia 21 grud-
nia ub, r, termometry o podwój-
nej skali (Celsius—Reamur) będą
39 być sprzedawane do dnia

grudnia 1932 r. pod warun-
193%" by do dnia 15 stycznia
ow r. były zgłoszene do oplom-
d wania w miejscowych Urzę-
ach Miar i Wag. Oplombowanie

Pędzie wykonane bezpłatnie.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Obiady ulgowe. Zarząd
Bratniej Pomocy Pol. Młodz.
Akadem, U. S. В. zawiadamia
kol. kol., że ostateczny termin
składania podań o obiady ulgowe
upływa z dniem 8 b. m

SPRAWY SZKOLNE.
— Koło Dramatyczne Młodzieży

Przy Sodalicji św. Piotra Klawera po-
wiadamia, że w dniu 6 stycznia r. b.

„W Sali Świętojańskiej o godz. 6 wiecz.
taną odegrane „Jasełka” w opraco-

Waniu režyserskiem p. F. Stefanowicza.
Doch, przeznacza się na opłacenie
wpisów szkolnych członków Koła Dra-
Matycznego.
— Staraniem Opieki Rodzicielskiej
y Państwowej Szkole Rzemieślniczo-

„Przemysłowej w Wilnie zostanie urzą-
dzona dnia 5 stycznia 1932 r. zabawa ta-

: w lokalu Sali Miejskiej (Koń-

ska 3). Czysty zysk z zabawy prze-
znaczą się na niezamożnych uczniów
szkoły. Początek zabawy o godz. 21-ej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dancing na rzecz Pol:

je Białego Mrzyża. Już
dzisiaj we wtorek 5 stycznia, od-
będzie się staraniem Polskiego
Białego Krzyża o godzinie 22-ej
dancing-bridge, w cukierni Sztral-
la (Zielonego), Mickiewieza 22.
Zapewniona jest doskonała zaba-
wa. Przygrywać będzie dobra
orkiestra. Dochód z zabawy o-
brócony będzie na cele kultu-
ralno-oswiatowe wśród żołnierzy
garnizonu wileńskiego, którymi

opiekuje się, jak wiadomo, Pol-
ski Biały Krzyż. Koszt zabawy

niewielki, gdyż bilet wstępu kosz-

tuje 2 złote, zaś dla akademików
1 złoty.|

— Podczas organizowania Święta

Chrystusa-Króla całkowity czysty do-

chód ze sprzedaży nalepek w sumie

186 zł. 16 gr. został przeznaczony na cele

walki z bezrobociem.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. fascynująca komedja

Marchanda „Logika pana Baltazara”

W środę „Rewja Sylwestrowa” -

przedostatni raz (godz. 8 m. 15)
— Teatr Miejski w Lutni. Dziś o go-

dzinie 8 wiecz. „Tak się zdobywa ko-
biety”, urocza komedja Verneuila.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Tak się zdo-

bywa kobiety”;
— Poranek dla dzieci — bajka

„Królewna Śnieżka'* w Lutni, Wszystkie
dzieci, które stęskniły się już za nową
bajeczką — niech nie zapomną wcześnie

wstać w dniu Trzech Króli, t. j. dn. 6-go

stycznia i czemprędzej pośpieszą na go-

dzinę 12-tą do Teatru Lutnia na przed-
stawienie fantastycznej i ślicznej baśni
„Królewna Śnieżka”, urozmaiconej śpie-
wami i tańcami oraz muzyką specjalnie
napisaną przez p. Wł. Szczepańskiego.
Ceny znacznie zniżone.

NOWE PREMJERY.
— Teatr na Pohulance już w bie-

żącym tygodniu wystawi najnowszą ko-
medję XX-go wieku, którą gra obecnie
Warszawa i inne stolice świata p. t.
„Burza w szklance wody”. Próby dobie-
gają końca.

= W Teatrze Lutnia najbliższą

premjerą będzie komedja „Hulla di
Bulla“, obliczona na najszersze zainte-
resowanie całego miasta.

POPOŁUDNIÓWKI.
— Teatr na Pohulance daje w środę

o godz. 4-ej p. po raz pierwszy jako po-
południówkę po cenach zniżonych —
komedję „Logika pana Baltazara”.
— Teatr w Lutni w środę o godz.

4-ej pp. daje uroczą komedję Verneuila
„Tak się zdobywa kobiety” — po raz
pierwszy po cenach zniżonych.
— Jasełka Dnia 6 stycznia 1932 r.

o godz. 12 m. 30 zostaną odegrane
Jasełka w sali małej Miejskiej przy ul.
Końskiej Nr. 3. Dochód przeznacza się
dla najbiedniejszych rodzin parafji Ostro-
bramskiej.

POLSKIE RADJO WILNO.

Wtorek, dnia 5 stycznia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny
1415. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warszawy
15.25. „O planowaniu w pracy” -

odczyt z Warsz. wygł. I. Szmulakowska.
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.
16.30, „Walka o brzydotę* — od-

czyt z Warsz. wygł. dr. St. Michałek-
Grodzki.

16.40. Codzienny odcinek powieś-
ciowy.

16.50. Muzyka z płyt.
17.10. „O sposobie prowadzenia

sporėw“ — odczyt ze Lwowa, wygł.
prof. K. Ajdukiewicz.

17.35. Koncert z Warszawy.
18.50. Kom. Wileńskiego  Aero-

klubu.
19.20. „Z dziejów muzeów wileń-

skich' — odczyt wygł. prof. dr. Jan
Priifter.

19.40. Program na środę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Cyrk i ludzie cyrku” — fel.

z Warsz. wygł. J. Sokolicz- Wroczyński.
20.15. Koncert z Warszawy.
21.55. Skrzynka techn. z Warsz.
22.10. Koncert z Krakawa.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warszawy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże w Wilnie. W. ciągu

ubiegłych trzech dni w Wilnie dokonano
dwóch większych kradzieży. Jednej kra-
dzieży dokonano w szatni Kasyna Garni-
zonowego, skąd skradziono palto p.
Emila Fiszera, zamieszkałego w hotelu
„Ermitaż” przy ul. Biskupiej, wartości
900 zł. Ubiegłej nocy złodzieje prze-
dostali się do sklepu książek przy ulicy
Bazyljańskiej Nr. 1, skąd skradziono
rozmaite książki ogólnej wartości 1.500
zł. Złodziei narazie nie ujawniono. (a)

WYPADKI.
— Harce samochodowe. W

dniu wczorajszym o gedzinie 12

wdzień, „przechodnie na ulicy

Wielkiej w pobliżu Ratusza byli

świadkami katastrofy samochodo-
wej, która na szczęście nie pocią-

gnęła za sobą ofiar w ludziach.
Katastrofie uległ jeden z autobu-
sėw „Arbonu“, kursującego na
linji Nr. 3. :
W pobliżu Ratusza autobus

mknący z normalna szybkością

poślizgnął się nagle i z całym
impetem wpadł na postój doroż-

karski. Na ullcy rozległy się

DZIENNIK W I1LERSKI

Z sali sądowej.
Bestjalski mord rabunkowy pod Swięcianami.

Trzej sprawcy — kilkunastoletni

W dniu 29 listopada ub. r.
około godz. 6 rano dwie miesz-
kanki wsi Apidamy, gm. lyntup-
skiej, pow. święciańskiego, dążąc
do cerkwi, zauważyły, iż w domu,
stojącym tuż przy drodze, a nale-
żącym do samotnie zamieszkałej
Krytstyny Terentjewówny, rama
okna jest wyjęta, a na nawoływa-
nia nikt z zewnątrz nie odpowia-
da. Zaniepokojone tem spostrze-
żeniem niewiasty zaalarmowały
sąsiadów, którzy natychmiast
przystąpili do zbadania istotnego
stanu sytuacji.

Po przedostaniu się do wnę-
trza przez okno, w mieszkaniu
znaleziono nieład: rzeczy poroz-
rzucane po całej izbie, zaś szafa
i kufer pootwierane. Za przepie-

rzeniem natknięto się na martwe

ciało właścicielki domu z tkwią-
cemi w szyi widłami.
Sprowadzono policję i ta stwier-

dziła, iż sprawcy przedostali się

do mieszkania przez wyłamane

okno, dopuścili się rabunku, za-

mordowali Terentjewównę i zbie-
gli, jak świadczyły o tem ślady, do
pobliskiego lasu.

Dążąc podejrzanym tropem,
w odległości 1 klm. od wsi, w ro-
wie strzeleckim odnaleziono 3 po-
duszki oraz wiele drobnych przed-
miotów domowego wa:arp które,
jak się okazało, stanowiły włas-
ność zamordowanej.

Dalsze śledztwo ujawniło, iż
jednym ze sprawców mordu i ra-
bunku jest niejaki Aupiej Płotni-
kow, który, wzięty w krzyżowy
ogień pytań, przyznał się wreszcie
do współudziału w zbrodni, wska-
zując jednocześnie jako wspólni-
ków Arefja Sewastjanowa i Nifona
Szałakjskiego, oraz opowiedział,
w jaki sposób dokonali napadu
i gdzie ukryli broń, t. j. dwa obcię-
te karabiny, któremi posługiwali
się w czasie zbrodniczej wy-
prawy. į

Zatrzymani Sewastjanow i Sza-
łakiski również przyznali się do
winy. Wyjaśnili oni, iż już 21 li-
stopada wspólnie uplanowali о-

stały poważnie uszkodzone. Koń
pierwszej dorożki został ranny.
Z ludźmi nieszczęśliwych wypad-
ków na szczęście nie było.

Jak się dowiadujemy kata-
strofa nastąpiła z powodu па-
głego defektu w motorze, skut-
kiem czego szofer stracił pano-
wanie nad maszyną. Autobus do-
starczono do garażów „Frbonu*.

(a)
— Nagły zgon kupca. Wczo-

raj zrana do fabryki tutek „Oto-
man* mieszczącej się przy Rydza
Smigłego Nr. 36 wstąpił w intere-
sie znany w Wilnie kupiec leś-
ny i właściciel bocznicy kolejo-
wej Jakób Nochimzon. W pewnej
chwili, podczas rozmowy z wła-
ścicielem fabryki, Nochimzon z
okrzykiem bółu upadł na ziemię
bez najmniejszych oznak życia.
Zawezwany lekarz pogotewia ra.
tunkowego stwierdził zgon. Zwło-
ki nagle zmarłego kupca zabez*
pieczono na miejscu do decyzji
władz sądowo lekarskich. (a)
— Wielki pożar garbarni.

Wczóraj wieczorem wybuchł na-
gle wielki pożar w garbarni Be-
rela Mejszutowicza w llji. Pożar
na szczęście szybko znuważono
i zlikwidowano. Straty nie są
znaczne. Przyczyny pożaru nara-
zie nie ustalono. Policja prowa-
dzi dochodzenie. . (a)

— Dwa palce między drzwiczkami
autobusu. Podczas wsiadania do auto-
busu doznała przyciśnięcia drzwiczkami
dwuch palców 41-letnia robotnica Anto-
nina Gryszkiewiczowa (Beliny 4). Ponie-

wyrostcy skazani na śmierć.

kradzenie, uchodzącej w okolicy
za zamożną, Terentjewówny i
zgodnie z planem zeszli się w nocy
na 29 w miejscowej łaźni. Kiedy
wieś usnęła, wszyscy trzej udali
się do domu T., przyczem Sewa-
stjanow i Płotnikow byli uzbrojeni
w karabiny.

Po przybyciu na miejsce, Sza-
łakiskis wybił szybę w oknie,

a następnie po wyłamaniu całej

ramy wdarł się do wnętrza miesz-

kania wraz z Sewastjanowem, zaś
Płotnikow pozostał na warcie
przed domem.

Przebudzoną ze snu Terentje-
wówną schwycił i unieruchomił
Szatkiski, a Sewastjanow poza-
słaniał okna poduszkami i zapalił
lampę, a następnie, by zmusić o-
fiarę do wydania pieniędzy, kłóli
ją nożami. Wreszcie Szałakiski
oporną ugodził kolbą karabinu w
głowę, wskutek czego T. padła
bezprzytomna na podłogę.

Wówczas obaj poczęli pene-
trować szafę, kufer i inne sprzęty,
lecz poszukiwanych pieniędzy nie
odnaleźli.

Wobec tego Szałakiski wziął
od stojącego nazewnątrz Płotni-
kowa karabin i z tego oddał dwa
strzały do leżącej bez ruchu Te-
rentjewówny, zaś Sewastjanow
znalezionemi widłami kilkakrotnie
pchnął w. ciało i pozostawił je
tkwiące w szyi.

Następnie zabrali poduszki i
opakowane drobne sprzęty, z któ-
remi udali się do lasu, gdzie je
ukryli.

Odmienne nieco zeznanie dał
Szałakiski, który twierdził, iż to
on był zostawiony na czatach, do
wnętrza mieszkania nie wchodził
i bezpośrednio nie mordował i nie
rabował, a o zabójstwie dowie-
dział się dopiero od swych towa-
rzyszy w lesie.

Znęcanie się nad bezbronną
ofiarą oraz rabunek trwał trzy go-
dziny.
Oględziny zwłok denatki stwier-

dziły na całem ciele i głowie oko-
ło 20 ran kłótych i postrzałowych.
Śmierć zaś nastąpiła wskutek
przebicia serca oraz uszkodzeń
innych organów. :

szystkich trzech sprawców
ohydnej zbrodni, a więc Arefija
Sewastjanowa, liczącego lat 19,
Nifona  Szałakiskiego, lat 17,
i Aupieja Płotnikowa, lat 19, prze-
kazano sądowi okręgowemu do
osądzenia w trybie doraźnym.
W związku z tem do Święcian

delegowano specjalny skład sądu
"doraźnego w osobach pp. sędziów:
J. Zaniewskiego (przewodniczą-
cy). Sz. Sienkiewicza i M. Szpa-
kowskiego, który w dniu wczoraj-
szym. rozpoznawał tę ponurą

sprawę, Р
Rozprawa trwała od g. 10 do

3 pp. zbadano świadków, wysłu:
chano wniosku podprokuratora
p. Korkucia ora rzeczników obro:
ny z urzędu.
__ Sąd po naradzie, wyniósł wy-
rok skazujący wszystkich trzech
oskarżonyeh na karę śmierci
przez powieszenie.

Obrońcy odwołali się do P.
Prezydenta o ułaskawienie za-

sądyonyph,
O ile P. Prezydznt nie sko-

rzysta z prawa Muprzysłu ;ują-
cego, wyrok będzie wykonany w

ciągu dnia dzisiejszego. Kos.

OFIARY

Niniejszem powiadamia się, iż na po-
siedzeniu Członków Zarządu Oddziału
„Zjednoczenia Kolejowców Polskich” w

3

Jak minął w Litwie dk 1931.
Rok ubiegły przyniósł Litwie

wspomnienia z uroczystości jubi-
leuszowych Witolda i wciąż za-
ogniające się waśnie partyjne.

Stronnictwo tautininków, które do

szło do władzy w 1940 roku, ciąg-
le dąży do utrwalenia swego sta-
nowiska w kraju. Jeszcze Wolde-
maras zwyciężył ludowców i so-
cjalistów, tak, że dzisiaj nikt w
Litwie nie bierze tych stronnictw
na serjo i przestały one być grož-
nemi dla rządu. Bezwzgiędną
stanowczością łatwo  stiumiono
powstałą po upadku Woldemara-
sa opozycję w tonie samego stron-
nictwa, co jeszcze bardziej wzmo-
cniło szeregi partji.  Tautinincy
poczuli się dostatecznie przygoto-
wanymi do zwalczania najpotęż-
niejszego stronnictwa krykszczo-
nów (Chrz. dem.). To stronnictwo,
reprezentowane przeważnie przez
kler i jednostki stojące blisko Ko-
ścioła, zaczęto zwalczać podług
ściśle zgóry opracowanego planu.
Ogromną przysługę oddały tauti-
ninkom skandaliczne procesy, któ-
rych bohaterami byli wielcy
działacze z obozu krykszczonów.
Słynna afera z dostawami dla woj-
ska i procesy ks. Olszauskasa i
Spudasa mocno nadszarpnęly 0-
pinję krykszczonów w oczach spo-
łeczeństwa, Mówiono nawet, że
niektóre sprawy zostały zainsce-
nizowane przez rząd w celu skom-
promitowania przeciwników.

Na schyłku roku 1930 rozwią-
zano organizację krykszczonów w
szkołach.

Doprowadziło to wreszcie do

zatargu z Rzymem. Główną przy-

czyną zatargu był proces organi-

zacji chrz. dem. „Atejtininków”,
który wywołał protest nuncjusza
msgr. Bartoloni. Wzburzenie u-
mysłów w kraju dowiodło mocy
wpływów chrz. demokracji i na-
kłoniło rząd litewski do pewnych
kompromisów. Spodziewane od-
rężenie jednak nie nastąpiło.
iedawno zawieszono nawet or-

gan chrz. dem. „Rytas“ za wystą-
pienia przeciw tautininkom.

Na poszątku roku ubiegłego w

Litwie dawało się odczuć pewne

oziębienie w przyjaźni niemiecko-

litewskiej. Głównemi przyczyna-

mi były: ograniczenia celne

wwozu z Litwy do Niemiec, pewne

represje rządu litewskiego wzglę-

dem usposobionych antylitewsko

kłajpedzian i skarga tych ostat-

nich w Lidze Narodów. W prasie

pojawiły się głosy o konieczności
zmiany kierunku politycznego i

skierowaniu orjentacji ku pań-

stwom byłej Ententy. Pisano na-

wet o potrzebie zbliżenia się z

Polską. Roztrząsano stosunki li-

tewsko-niemieckie: ód powstania
państwa litewskiego i' konstato-
wano jak mało Litwa na tej przy-
jaźni zyskała. W końcu jednak
wszystko zostało po dawnemu i

poruszone kwestje poszły w nie-
pamięć. Tylko zmieniono posła w
Berlinie i cofnięto niektóre zarzą-

dzenia w Kłajpedzie. Trzeba było
dogodzić starym przyjaciołom.

Przyjaźń z Rosją sowiecką za-

cieśnia się coraz bardziej. Coraz

więcej towarów sowieckich zja-

wia się na rynku litewskim. Rosja-

nie tworzą w Kownie centrum so-

*wieckiego handlu futrami, a kłaj-

pedzkie tartaki przerabiają drze-

wo rosyjskie przeznaczone na

dumpingowy wywóz do Anglji.

Zdaniem sterników nawy republi-

ki litewskiej, Litwa tylko korzy-
sta z tej przyjazmi a niepezpieczeń
Siwo aguacji Komunistycznej nie
grozi uitwie wobec bra«u najpo-
uainiejszego €iemmentu —  pruie-

tarjatu muejskiego.

dtiosunek z Lotwą w roku u-
biegiym zaciesni się bardzo, Ża-
raz ua początku zniesiono wizy
Wieay się aom burzy, rozbiera,

aipo tez pozwala sąsiaaom 1u4bie-
rac buaynki na Opat. instytucjom

takim cnoazi O usunięcie poaob-

nych domow, gdyz w razie ich u-

trzymywania musiaiyby piacić po-

datki,

Czyż to nie paradoks?! W.

XX-ym wieku, kiedy giod miesz-

kaniowy jest powszecnany, rozbie-

ra się domy! 1 są ludzie, którzy na

tem robią interesy! Upowiadano

o pewnym rodaku, anaitabecie z

Matopoiski, żyjącym od lat na ob-

czyźnie, który tak się wydoskona-

lił w rozbiórce domów, że zrobił

na tem w ciągu dwu czy trzech lat

około 150.00v dolarów.

Analogiczny paradoks widać

na farmach polskich. Zdarzają się

wypadki, że wskutek kryzysu

właściciel nie może opłacić rat

albo też nie jest w stanie opłacić

dzierżawy, lub podatków. Wtedy -

poprzedni właściciel opłaca za

niego podatki, nie bierze żadnej

tenuty dzierżawnej za dzierżawę,

ale podnajemcę pozostawia na

farmie, żeby jej pilnował, strzegł

dobytku, domu, zwierząt itd. Cały

dochód, który dawny dzierżawca

czy dawny właściciel z swej pracy

zbiera, Idzie na jego wyłączne do-

bro — a sam właściciel nie tylko

że nic niema z farmy, lecz cvpłaca

do niej, regulując świadczes.ia po-

datkowe.

Polacy stracili na kryzysię do-

tąd około 50.000 domów, a przez

to około ćwierć miljona dolarów,

wpłaconych uprzednio bankom,

które przepadły.

"Ale na tem nie kończy się

wcale ich niedola...

(w)

  

NA PODARUNKI
ŚWIĄTECZN E
DLA MŁODZIEŻY.

Wydawnictwa
Zygmunta Nagrodzkiego:

Urodzony Jan Dęboróg, po-

emat Władysława Syrokomil z ilu-

stracjami Andriollego — gr. 80.

Gawędy I plosnki — Władysła-

wa Syrokomli ozdobił Jerzy Hop

pen — zł 1.

Najpiękniejsze bajki polskie—

Wybór bajek Glińskiego, lustrował

Jerzy Hoppen — zł. 1.
Do nabycia we wszystkich księgar-

niach w Wilnie I na prowincji.

TTAA
PRACOWNIA Towarzystwa Pań Miło-

sierdzia św. Wincentege 4 Paulo pod

nazwą „ŻRÓDŁO PRACY”, Trocka 19

podejmuje się prędko, do*

kładnie i po zmiżenych cenach wszyst-

kie roboty wchodzące w zakres bie

liźniarstwa, haftu, krawiecczyzny i tryko“

  
wykonač

tarstwa. — Polecamy się przeto Szanow-

nej Publiczności, a zwłaszcza  Insty-

tucjom Społecznym, Klaszterom i zakła-

dem prywatnym, z któremi specjalną

umowę zawrzeć pragniemy, by rzetelnie

Zarząd.i tanie usłużyć.

MAKRAGKSZAG ALSA SN Medis USM SRSIRR

2 Mińszczyzny.

Zamknięcie kaplicy katolickiej.w Zasławiu.

Na skutek starań związku bez- katolickiej za świątynię, gdzie

szyciem rodzinę.

- duńska 24 — Kazimiera Judycka.

 
 

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Poleca się miłosierdziu czytelni-
ków kobietę, obarczoną chorym mężem
1 8-iem małoletnich dzieci. Gdyby miała
maszynę do szycia, mogłaby utrzymać

i Ofiary łaskawie pro-
składać w Administracji lub Ra-

mem zapobiec

koda rożki

|I

Lila Matusewiczowa (Malecka).

w świat...
! (Wrażenia z podróży.)

Milano, — dworzec, — Katedra, — Galerja Wikt. Ema-

nuela. — Odjazd do Wenecji, — wrażenia z drogi, — przy-

jazd. — Plac św. Marka, — ogólne wrażenia. Droga na

Lido.

Wspaniałość nowego dworca w Milano olśnić

może najwybredniejszego przybysza, to też włosi mó-

wią z dumą, że „Nuova Stazione” jest najpiękniejszą

w Europie. Imponujący gmach, przebogaty w prze-

strzeni, uderzający ozdobnością wykończenia, a pro- -

sty w rysunku, — wysiłek nowoczesnej architektury.

Przytem, wobec przezroczystości szklanego sklepie-

— та 1 obfitości światła, robi zdaleka wrażenie świetli-

stego meteoru. Szerokie, pełne powietrza, ulice Mi-

lano zachwycają bogactwem przestrzeni. Wobec mo-

cho ograniczonego czasu, skierowujemy się do Ka-

tedry. Zdaje się być całkowicie utkana z koronek, —

ozdobiona 7 tysiącami marmurowych posągów nie no

| si śladu przeładowania, — widok wnętrza zatrzymu-

je oddech w piersi. Nasuwa się porównanie: paryska

Notre Dame oczarowała mię bardziei swą stroną ze-

wnętrzną, lecz zimne, niepodnoszące ducha wnętrze

wywołało uczucie rozczarowania. Wchddząc zaś do

Katedry medj., szepcemy wszyscy cicho: „Oto Świą-

tynia, — Świątynia, w której mieszka Bóg!' Trzy-

krotnie wyrzucają mię z kościoła za nieprzepisowy

strój, za czwartym razem, Z uczuciem jewnogrzesz-

nicy, opuszczam święty przybytek. A teraz, 109 me-

trów w górę, windą, na dach Katedry.

1386 rok, — cóż za nadzwyczajna prec

tektury, co za doskonałość figur i linji!
zja archi-
łosi umie-

okrzyki przerażenia. Na szczęście

szofer w ostatniej chwili potrafił
autobus zahamować i

gicznym następstwom.
Podczas zderzenia się trzy do-

Nr. Nr.: 274, 427 i 320 zo-

 

waż palce zostały zmiażdżone, pierwszej
pomocy lekarskiej udzieliło Pośctowie
Ratunkowe. (s.
— Z głodu zemdlał na chodniku.

76-letni bezrobotny Paweł Soroczyn,
zam. we wsi Łapy, przechodząc wczoraj
w południe przez ul. Pohulankę,
z głodu i nędzy zemdlał na ulicy. (s)

tem sa-
możliwym  tra-

ją czuwać nad zabytkami swej sztuki, — obchodzimy

wszystko wokół, — czasem tylko jakiś aniołek, z

lekko przetrąconem skrzydłem, lub posąg, ze śla-

dami uszkodzenia. Na placu przed Katedrą wspa-

niały pomnik Wiktora Emanuela II, obok galerja Vit-

torio Emaniele z 1878 roku, — najpiękniejsza w E-.

uropie promenada, ze szklanem sklepieniem. Prze-

chodzimy przez plac La Scala, przyglądając się śma-

chowi Opery, — godziny lecą niepostrzeżenie. Jest

tu tyle pięknych do oglądania rzeczy, lecz zakreślo-

nych projektów nie możemy zmieniać, — ruszamy

dalej, wgłąb włoskiego lądu, do Venezii.

Między Milano i Veroną cudowne jezioroLago

di Garda. Malowniczy łańcuch gór otacza je półko-

lem, brzoskiwiniowe gaje, oliwki, winnice; smukłe

topole i cyprysy stoją tu, jak strażnice, i czuwają

nad spokojem tego wyczarowanego zakątka. Zatrzy-

mujemy się króciutko w Desenzano del Garda, leżą-

cem na skraju jeziora, potem w Peschiera, która o-

trzymała, prawdopodobnie, swą nazwę od brzoskwiń,

tworzących tutaj nieprzerwane niemal łańcuchy.

Zmierzch coraz gęstszym welonem otula piękną

ltalję, już sztucznem światłem witają nas Verona i

Padwa. Przypominam sobie o wystawie Sztuki Reli-

gijnej zapowiadanej w tem mieście, — jeszczechwila

i... podježdžamy do Venezii.
Na dworcu dwaj polscy podróżnicy, mocno za-

aferowani bagażem. Na dźwięk ojczystej mowy, spo-

glądamy na siebie zrazu nieśmiało, lecz wnet pierzcha

obcość, „szczęśliwej podróży, miłych wrażeń!' — pa-

dają wzajem serdeczne słowa. Na obczyźnie ludzie

czują się przyjaciółmi.
Smagły gondoljer zabiera nas do swej łodzi, —

na Piazza San Marco. Przecinaray szereg wąskich,

ciemnych kanałów, — szara, mętna woda, obite z

tynku ściany, brak światła i przedziwna niesamowi-

„Alitu.

Nowych Święcianach w dniu 21. XII. 31r. pożni icki i h il odl
i i ożników władze bolszewickie rzesze wiernych zanos y modły

uchwalona aji aDulęanikaWi o: zamknęły kaplicę katolicką w do Wszechmogącego,gdzie otrzy-

ma budowę pomnika ś. p. Stanisława Zasławiu. Kościół! katolicki w  mywano śluby i chrzczono dzieci.

Wacławskiego 10 złotych, które mieście tem został zemknięty Kapłana władze sowieck'e zesłały
EO.

kazane są na konto czekowe P. K. 0.

Nr. 80187.

tość sytuacji. Z cichym pluskiem wioseł pruje gon-

doła ciemną toń, obijając się zlekka o narożne słupy,

posłuszna rozkazom swego pana. Przerażona dziwa-

cznością otoczenia i oddana na łaskę gondoljera, po-

wtarzam w kółko: „więc to ma być Wenecja, osła-

wiona, piękna Wienecja? Wplywamy na Canale

Grande, przepływamy pod Ponte di Rialto, — sytu-

acja się poprawia, nie tracąc jednak swej dziwaczno-

ści. Nie mogąc się oswoić z brakiem ulicy i jej nor-

malnego ruchu, — czuję się bezsilna, oddana na ła-

skę posępnych wód kanału. Podpływamy do Piazza

S. 2 — z uczuciem ulgi czuję grunt pod no-

gami, — wąskiemi uliczkami przedostajemy się do

hotelu. „Diana” wita mię znowu niesamowitošcią

otoczenia. Kamienna, pochyła posadzka hotelowego

„pokoju, — mam mwrażenie, że za chwilę rozpocznie

się jakiś dziki taniec otaczających mię przedmiotów.

Zamykam okno, w obawie moskitów, których do-

tkliwe ślady wywiozłam z Nizzy. Wokół silny zapach

— Na prześcieradłachdrgające konwulsyjnie

"ciałka mych śmiertelnych wrogów.

Za chwilę, przez chaotyczną sieć uliczek, wy-

dostajemy się na Piazza. Na środku, zalanego poto-

kami świateł, Placu rozbrzmiewa orkiestra, wokół

żłumy ludzi, — w beztrosce snują się pary, trójki,

grupy, — różnorodność strojów, typów, narodowości,

ster. Wspaniałe magazyny i kawiarnie, przytulone

do pięknych pałaców dożów. Wlyniosła Campanilla,

strzelająca wieżycą w górę, wnosi tu nastrój pełen

powagi. Mozaikowy kościół sw. Marka, tonący w

ramionach rozmodlonej nocy, spogląda protekcjona!-

nie na roześmianą ciżbę ludzką. Dźwięki orkiestry

odbijają się o ściany pałaców, budząc refleksje i spo-

strzeżenia. Podczas długiej podróży, po za grającą i

Teren Belgją, nigdzie nie odczuwaliśmy kultu

dla Terpsychory: na Wystawie paryskiej egzotyczne

jeszcze przed dwoma laty. Kapli-

ca służyła miejscowej ludności
w g'ąb Rosji. a.

jazz'y i piszczałki kolońji afrykańskich, — w Mento-

nie jakiś wesołek uliczny, piosenką, tanecznym kro-

kiem i brzękiem mandoliny zabawiający gości auto-

carów, — gdzieś, czasem, zrzadka, siłumiona me-

lodja radja i to wszystko. A tu, poza tą órkiestrą,

żadnych dźwięków, żadnych samorzutnych śpiewów.

Z Piazza przechodzimy na Piazzetta, pochłaniając bo-

gatą architekturę weneckich pałaców.

Nazajutrz, wstaję pełna zaciekawienia, — elimi-

nuję wrażenia z Pizza S. Marco, pozostaje mi obra-

zek szarego, pozbawionego, efektów, życia Venezii.

„Wychodzimy na miasto, Piazza S. Marco zalane po-

/tokami słońca, — karmimy, cisnące się do rąk, 60-

łębie. Cichy plusk wioseł na niebieskiej wodzie, —

błękitne bezobłoczne niebo, rozpalone słońce, spo-

kojny, niezmącony szumem aut i pojazdów. Wszyst-,

ko to wpływa niewysłowienie kojąco na nerwy i

psychę, — taki przedziwny spokój mam w myślach

i w duszy! Wycałowani przez słońce, wsiadamy do

„Vaporetto”, z zamiarem ujrzenia osławionego Lido.

Statki, śmigłe motorówki, gondole, z używającymi

„rozkosznego „dolce farniente“ pasažerami, snują się,

jak ryby, na połyskującej tafli Canal Grande. Śmieję

się z siebie, ze swych wczorajszych odczuwań, po-

żądanych, ze względu na kontrastowość wrażeń. Cóż

za niesłychany cud weneckiej panoramy, co za pięk-

no kolorytu i bajkowość architektury!

Piękny Chiesa della Salute, misterne pałace do-

żów, dumna Camipanilla! Za nami wspaniały łuk

Ponte di Rialto. Wypływamy na szeroką, srebrzącą

się w słońcu wodę. Teraz krajobraz się zmienia, —

rozsypane na brzegu wille i ogrody. Tonie w nich

Lido. Wysiadamy, — tramwaj dowozi flas do plaży.

I znowu morze...!
(c. d. n.)
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Z KR AJU.
Tragiczny wyścig włościan na jeziorze Krańce.

W ubiegłą niedzielę na jezio-
rze Krańce w gm. zaleskiej wy-
darzył się tragiczny wypadek,
który pociągnął za sobą ofiary
w ludziach. Przez zamarznięte je-

zioro przejeżdżało kilka par sań
z pijanymi włościanami. Podo-
choceni chłopi urządzili wyścig

na zamarzniętej tafli jeziora. Pod-
czas szalonej jazdy dość cienki
lód na środku jeziora załamał
się i dwoje par sanek wraz ze
znajdującemi się tam osobami
wpadły do wedy. Powstał nieby-
wały popłoch. Silniejsi poczęli
ratować tonących, którzy kon-
wulsyjnie ezepiali się ramion ra-
tujących, wciągając ich - do wo-
dy. Zaalarmowano niezwłocznie
mieszkańców pobliskiej wsi Wikto-
ryny, skąd szybko przybyło kilku

włościan z drągami na pomoc.
Po uciążliwych „wysiłkach zdołano
wyciągnąć na powierzchnię Jani-
nę  Samczykównę, mieszkankę
wsi Uzdziele, Wacława Baryna,
mieszkańca zaścianka Zareń, Piotra
Požaiaka, Ludwika Puzyna i Do-
minika Drozdowskiego, których
zmarzniętych i nieprzytomnych
odwieziono do szpitala. Nie zdo-
łano natomiast uratować Marji
Kolinówny i Marcina Rećki, zam.
we wsi Łomniki gm. zaleskiej.
Znaleźli oni śmierć pod lodem.
Wczoraj rano zwłoki Kolinówny
i Rećki wyciągnięto na brzeg.
Dziwnym wprost zbiegiem oko-
liczności Kolinówna i Rećko dnia
6 b. m. mieli ze sobą się pobrać.
Wypadek ten wywarł przygnę-
biające wrażenie. (a)

Masowe zatrucie się spirytusem skażonym na uczcie weselnej.

We wsi Halińcee gm. kozłow-
skiej w mieszkaniu Jana Guza
odbywała się uczta weselna. Guz
wydawał swą córkę Janinę za za-
możnego gospodarza Michała To-
maszewicza. W wesołej uczcie
„wzięło udział około 40 biesiadni-
ków pochodzących z tejże wsi
oraz sąsiedniej Darniewy. Guz
chcąc tanim kosztem ugościć
przybyłych krewnych i znajomych
zamiast wódki podał spirytus
skażony, który przedtem z mał-
żonką rozcieńczył i przedystylo-
wzł Goście pili „truciznę“ brz
żadnego umiaru, tak iż około

północy kilku z nich dostało
gwałtownych skurczów żołądka-
wych. Nieco później przy stole
biesiadnym zasłabł pan młody
Michał Tomaszewicz, jego ojciec
Wiktor oraz dwaj bracia Kazi-
mierz i Tomasz. Wśród gości
weselnych powstała panika. Nie-
zwłocznie posłano do miasteczka
po lekarza, który zanim przybył
w mieszkaniu zastał już zatrutych
około 15 osób. Pof zarządzonej
akcji doraźnej i wypompowaniu
z żołądków trucizny, włościan od-
wieziono do szpitala. Guza z mał-
żonką zatrzymane. (a)

Aresztowanie szajki oszustów grasujących wśred ziemian.

Władze śledcze na terenie
gminy iwienieckiej aresztowały
szajkę oszustów wekslowych, któ-
rych ofiarą padio kilkunastu zie-
mian i włościan oraz kil<u wła:
ścicieli realności, poszukujących
kredytów h poteczny  h.

Aresztowany został Aleksander
Spućko, Jan Berezewicz vel
Knyppel, Piotr Kurjaczenko oraz
dwie kobiety z Warszawy. Oszu-
stwa dokonywane były pod po-
zorem wyrabiania pożyczek, koń-

RikšisRAADTRS LAK>TAANETTEATRO

<ZIEMIA CUDOW>
Ceny miejsc: balkon 30 gr parter 60 gr. Kasa ezynna od g. 3,30 do 10 w.
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Od poniedziałku 4 stycznia

czyło się jednakże na wyłudzaniu
weksli, które puszczano następ:
nie w obieg. Oszuści również
pobierali od petentów t. zw.
„koszta tranzakcyjne*. W ten
sposób zdołali oni wyłudzić oko-
ło 5 tys. złotych. a

ZESEZEKNEWZ ZTZETTCHD RERE NES

Pepierajcie Polską Macierz

Szkolną.
wWiłeńska 15—5.

r. godz. 4, 6, 81 10

 

_DŁIENNIK WILEŃSKI

SPORT.
WIADOMOŚCI Z WILNA.

Mecz hokejowy.
Wczoraj w parku sportowym im, gen.

Żeligowskiego rozegrano pierwszy w tym
sezonie mecz hokejowy. Po rozwiązaniu
sekcji hokejowej A. Z. S$. wszyscy gracze
tej drużyny, od szeregu lat bezkonku-
rencyjni w Wilnie, a znanej też w całej
Polsce, znaleźli się w Kolejowym Klubie
Sportowym „Ognisko”.

Wczorajsze spotkanie nie należało
do ciekawej imprezy. Gracze „Ogniska”
podzielili się dobrowolnie na dwie grupy,
jedną nazwaną A, drugą B, W hokeju
naszem doszło już do tego, że nawet nie
mamy drugiego klubu, który mógłby wy-
stawić drużynę hokejową i stworzyć
miejscową konkurencję.

Chcąc grać w hokeja w Wilnie w
dwie bramki, zmuszone zostało „Ośnis-
ko“ p samo z sobą.

ziwimy się bardzo, dlaczego P.
К. $., posiadający drużynę hokejową, nie
ujawnia w tym sezonie żadnej działal-
ności?

Przechodząc do samego meczu,
stwierdzić musimy, że poszczególni za-
wodnicy nie znajdują się jeszcze u szczy-
tu swej formy. Wyróżniali się, jak zwy-
kle: Okułowicz, Kostanowski, Szławiń-
ski i Wiro-Kiro w bramce. Wynik spot-
kania był 3:2.

Jeszcze jedna ślizgawka.

WiL Tow. Łyżw. w tych dniach po-
stanowiło otworzyć przy placu Kate-
dralnym ślizgawkę specjalnie dla jazdy
figurowej. Minimalne opłaty, kalkulowa-
ne tylko, by zwróciły koszty własne, za-
pewnią pewno powodzenie, tembardziej,
że ślizgawka będzie miała ciepłe szatnie,
a najważniejsze, że otwarła będzie do
godziny 10 wieczór.

Jubileusz Wil T. Ł. i P. Z. T. Ł.
Przypadający jubileusz dziesięciole-

cia pracy sportowej Polsk. Zw. Tow.
Łyżw. w roku bieżącym przypada jedno-
cześnie z jubileuszem Wil. Tow. Łyżw.

Na zebraniu zarządu P, Z, T. Ł. na
wniosek delegata wileńskiego postano-
wiono jubileusz zorganizować w Wilnie
z pokazami łyżwiarskiemi w lutym. Po-
kazy miałyby przedewszystkiem ogromne
znaczenie propagandowe jazdy figurowej
na łyżwach.

Niedzielne kursy narciarskie.

Celem udostępnienia szerszemu ogó-

Z pogranicza.
Zatrzymanie żołnierzy sowieckich na granicy polskiej.

Na odcinku granicznym Dzi-
sna ubiegłej necy zatrzymano
na terytorjum polskiem patrol
sowieckiej straży granicznej, któ-
ry miał zbłądzićw czasie zadym-
ki śnieżnej.
wane.

Zołnierzy interno-

w relach głównych: Anette BersonI Lelh Mathoi
Koncertowa orkiestra ped batutą M. Salniekiego.

 

łowi nauczenia się jazdy na nartach,
Okr. „Ośrodek ©W. F. Wilno organizuje
niedzielne kursy dla osób, chcących się
nauczyć elementarnych. zasad jazdy na
nartach.

Zbiórka
i święta o godz. 10-ej'na Antokolu przy
ul. Przejazd — nowe domy urzędnicze.

Zgłoszenia na .miejscu przyjmuje,
wraz z opłatą 1 zł od osoby, instruktor
Okr. Ośrodka W. F. (czerwona opaska
na rękawie) p. J. Lewon.

Jednocześnie Okr, Ośrodek W. F.
komunikuje, iż przyjmuje dalsze zapisy
na kursy tygodniowe.
WIADOMOŚCI Z INNYCH MIAST

W POLSCE.

Polska-Kanada i Polska-Kanada 1:0,
Krakowie odbyło się oryginalne

spotkanie hokejowe. - Gracze Polski i Ka-
nady podzielili się w ten sposób, że
w drużynie jędnej grał bramkarz kana-
dyjski i atak z obroną polską; w drugiej
drużynie bramkarz i atak był polski,
a obrona kanadyjska. Mecz odbył się
przy ulewnym deszczu.

S. N. P. T. T. zwycięża na Krokwi.
W wielkim konkursie skoków nar-

ciarskich drużynowo zwyciężyła sekcja
narciarska Polskiego Towarzystwa Ta-

o. W skład drużyny wchodzili:
i And. Marusarze. Udział

Drugą była drużyna

uczestników w niedziele

trzańskie
Czech, Št.
brało 9 drużyn.
Wisły.

Indywidualnie zwyciężył St. Maru-
sarz, nota 36,50 pkt. skoki 46 i 53,5
mtr. Bronek Czech był dopiero piąty —
44,5 i 39 mtr. -

Najdłuższy skok wykonał Marusarz
59,5 mtr. z wysypką.

Polska ciągle przegrywa w hokeju.
Na zakończenie wielkiego turnieju

hokejowego w Katowicach Polska I team
spotkała się z Wiener E. V., przegry-
wając 0:1. W drugim meczu Polska
II team grała z Brandenburger E. V. i też
przegrała 0 :2.

Ż wiedeńczykami Polacy grali nad-
spodziewanie dobrze i mieli bodajże naj-
lepszy mecz w tym sezonie, przegrali
jedynie dzięki złej taktyce.  Austrjacy
ograniczyli się tylko do defenzywy, gdy
tymczasem nasi reprezentanci cały czas
atakowali, a mało strzegli swej bramki,
bronionej jedynie przez świetnego Sto-
gowskiego. :

niami do

Rozdaniem

darstwa,

Na odcinku granicznym. Ra-
ków—lwieniec na teren polski
zbiegło dwuch strażników so-
wieckich w pełnem umunduro-
waniu i uzbro eniu. Uciekinierzy
wyrazili chęć zaciągnięcia się do
armji polskiej. a

Nr. 17.

ul. Św. Filipa.

 

  у PROSZEK

W sprawie dokarmiania głodnych
dzieci.

WI końcu listopada Stowarzy-
szenie byłych Wychowanek i Wy-
chowanków gimn. Św. Katarzyny
w Petersburgu przyszło z pomocą
Magistratowi i innym Stowarzy-
szeniom Wileńskim w dokarmia-
niu głodnych dzieci w tych ćwicze-
niówkach i tych szkołach, które
potrzebują gwałtownej pomocy.

Wobec coraz większej liczby
głodnych dzieci,
zwraca się po raz drugi z gorącą
prośbą do Społeczeństwa o popar-
cie akcji w sposób następujący:

Pani domu, pragnąca ratować
głodne dziecko, zechce włożyć do
torebki zbywającą bułkę lub parę
kawałków chleba z masłem, tłu-
szczem, powidłami lub mięsem po-
zostałem od obiadu, trochę cu-
kru — kto co ma i może.

Stowarzyszenie prosi o przy
słanie tego śniadania do najbliż-
szego punktu, wyznaczonego przy
końcu tej odezwy, w godzinach Ва
rannych. Z tych punktów, gdzie !
się wydaje kwit za złożoną toreb-
kę, paczki są zabierane, segrego-
wane i rozsyłane za pokwitowa-

szkół
przez Stowarzyszenie.

śniadań dzieciom
zajmuje się Zarząd szkoły.

Tych, co nie prowadzą gospo-
Stowarzyszenie

o ofiary pieniężne lub o produkta,
z których będzie się przyrządzało
gorące śniadania.

Ścisła kontrola nad
akcją prowadzona jest przez Za-
rząd Stowarzyszenia i przez Ko-
misję rewizyjną.

Szczegółowe sprawozdania bę-
dą podawane w pismach.

Dotąd Stowarzyszenie wydało
przeszło 2500 śniadań w następu-
jących szkołach:

szkole ćwiczeń przy Pań-
stwowym Wyż. Kursie Nauczy-
cielskim, W. Pohulanka Nr. 9.

W szkole ćwiczeń, W. Pohu-
lanka Nr. 14, przy szkole powsz.

W] szkołe ćwiczeń przy Sem.
Nauczycielskiem im. Kr. Jadwigi,
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3. 8. FLETCHER.

ИЕ 0Н аЫНО
(The Mazaroił Marder).

POWIEŚĆ.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Prosić! — odparł Maythorne i zwrócił na

nas zdumione oczy. — Manners! —wykrzyknął. —

Co on robi w Londynie? To oznacza coś nowego.
Co pana tu sprowadza, sierżancie?

Do gabinetu weszli dwaj, rozglądający się cieka-
wie cywile.

> Siadajcie, panowie! — ciągnął Maythorne. —

Zna pan tych panów?
Manners uśmiechnął się do mnie i do Crole'a i

usiadł na krześle, rozpinając płaszcz. Następnie wska
zał palcem swego towarzysza, spokojnego człowieka

o badawczych oczach i rzekł: :
m Sieržant — detektyw Corkerdale z Yardu,

panowie. — Zwrócił się do Maythorne'a. — Pan się

domyśla, co mnie tu sprowadziło? Faktem jest,
że wczoraj dowiedziałem się czegoś i przyjechałem
do Yardu na rozkaz. Dano mi do pomocy Corkerda-
le'a, ale postanowiliśmy wstąpić do pana i dowiedzieć
się, czy pan się czego nie dokopał. Wiem, że pan
pracuje nad tą sprawą.
— РВоКораНёту się wielu rzeczy — odparł

Maythorne. — Ale wpierw chcieliśmy usłyszeć coś
od pana.
— Dobra! — rzekł Manners. — Otóż wczoraj

zdarzyło się parę rzeczy. Najprzód państwo Elphin-
stonowie wyjechali nagle zrana do Londynu. Tym sa-
mym pociągiem wyjechali panowie myśliwi z High

* Dap Lodge. Ma się rozumieć ludzie zaczęli się dzi-
wić i gadać. Później zgłosił się do mnie stary Cowie,
ten, co mieszka w chacie koło skał Reiwera i oświad-
czył, że ma mi coś do powiedzenia i że czekał z tem
na wyjazd gości pana Courthope'a. Zapewniłem go,
że nie spotka go żadna krzywda. Zeznał, że w wie-
czór śmierci Mazaroffła wyszedł ze swej chaty w
chwilę po strzale i zobaczył niedaleko żywopłotu ‹
dwóch ludzi. Jeden z nich był gruby i wielki — gość,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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MICKIEWICZA JE 22, tel. 15-28||dźwiękowe. Dia młodzieży dozw

 

les Farrel w cstatniej swej
triumfalnej kreacji
 

Zupelnie-nowe wydanie udźwiękowionel
Najpiękniejszy film wszystkich czasów p. t.:
W rol. gi: Iwan Možzuchin | Natalja
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Po zainstalowaniu aparatury dźwiękowej pierwszorzędnej marki etwarcie klaa dźwiękowego! Dziś' Zachwyca-
jący miłosny film śp'ewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza pzra kochanków Janet Gaynor IChar-

Początek o godzinie 4-ej, w dnie
świąt. o g. 1-ej. — Ceny od 40 gr.Moje Słoneczko

Kurjer Carski
Następny program: С. K. Feldmarszałek.

bawiący w High Cap Lodge — drugi — Parslave.
Czy mnie panowie rozumieją? Parslave! Cowie ze-
znał że naradzali się ze sobą, a potem odeszli w stro-
nę High Cap Lodge. Wiadomo, że Parslave zniknął
od tego dnia z Marrasdale. Pytanie: gdzie się po-
dział?

— Czy poto pan przyjechał do doktora Eccle-
share? — zapytał Maythorne.

— Właśnie. Ja i sierżant — detektyw Corker-
dale idziemy do doktora Eccleshare zapytać go co
się to mogło znaczyć? — odparł Manners.*— Muszę
się dowiedzieć, nad czem się naradzali z Parslave'm
i gdzie go schował?
— Na to drugie pytanie ja mogę panu odpowie-

dzieć — rzekł Maythorne. — Parslave ukrywa się w
domu doktora Eccleshare.

ROZDZIAŁ XXIL
Kto jest podejrzany?

Policjanci spojrzeli szybko na siebie, a potem na
Maythorne'a i Corkerdale zapytał:

Czy pan jest tego pewny?
— Absolutnie pewny — odparł detektyw. —

Powtarzam: Parslave ukrywa się w domu doktora
Eccleshare, który mieszka na Paddington, w bok od
Praed Street. Przypuszczam, że ukrywa się tam bez-
piecznie od dnia morderstwa.
— To wygląda na porozumienie między nim a

doktorem — rzekł Corkerdale. — Trzeba się z nim
rozmówić.

* — Myśmy się właśnie do nich wybierali, kiedy
panowie przyszli — zauważył Maythorae, — Pój-
dziemy razem. Powiem panom jeszcze, że Parslave
spotkali wczoraj przypadkiem na Edśware Road pan-
na Merchison i panHolt i wytropili gdzie mieszka. Od

"tej chwili moi ludzie pilnują domu. Jeden z nich jest
chytry jak djabeł i nie wiem, czy jest w Europie ta-
ki przebiegły opryszek, któryby mu potrafił umknąć.
Chodźcie panowie, spotkamy się z nim.

/Zeszliśmy na ulicę i władowali się pięciu do tak-
sówki. Maythorne kazał szołerowi wysadzić nas na
rogu Chapel Street. Z tego punktu skręciliśmy w Ed-
gware Road. Maythorne spojrzał na zegarek i zapro-
wadził do pretensjonalnej traktjerni, gdzie siedział w
kącie Cottingley, posilając się piwem, chlebem i se-
rem i czytając gazetę. '

Otoczyliśmy go kołem. Dziwny człowiek skinął

W rol gl: Harry -GareyI Edwina Booth. Najnowsze dziele twór-
cy „Peganina” + „Bielych Cieni* W. S$. Van Dyke Czegoś po» |

rader Hora" jest najwięcszą ch'ubą kuliury-i sztuki. Nad program: Atrakcje'
e. Peczątek o g. 2, 4, 6, 8 I 10,30, w dnie świąt. o g 2. Na 1 seans ceny zniżene.
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Inąt piesek biały z
z žėliem, ku/laty а-
bi się „Lalus“. Odprowa-
dzič Za wynagredzeniem.

glową szefowi, nas zaš zignorowal tak bezwzględnie
jakbyśmy byli drewnianemi manekinami. Maythorne
zamiast przystąpić odrazu do rzeczy, zaprosił nas
»wszystkich na piwo i dopiero gdyśmy siedli nad peł-
nemi kuflami, rzekł:
— Mów pan!
Cottingley zmierzył nas wszysttkich swemi nie-

samowitemi oczami.i przechyliwszy się przez mały
stolik, przy którym siedział, rzekł zniżonym głosem:
‚ Eccleshare przyjechał wczoraj wieczorem z
Eustonu o szóstej trzydzieści. Trzy walizy i strzelba
w pokrowcu. Parslave wyszedł i pomógł wnieść. O
siódmej Eccleshare wyszedł sam i poszedł na obiad
do Riggiori'eśo na Chapel Street. Po ósmej wrócił
do domu. Około dziewiątej wyszedł Parslave i po-
szedł do szynku na tej samej ulicy na kufel piwa i
wrócił. Noc spędzili obaj w domu. I jak się zdaje,
do tej pory nie wychodzili. Rozstałem się z Johnso-
nem. pół godziny temu. Ale o dziewiątej przyjechała
platforma i przywiozła sześć wielkich kufrów, oku-
tych blachą, jakich się używa do dalekich podróży.
Ludzie, którzy przyjechali platformą, wnieśli je do
domu. Drzwi otworzyła kobieta, wyglądająca na go-
spodynię. I to wszystko,

To dużo, — rzekł Maythorne i spojrzał na
Corkerdale'a. — Z tego widać, że Eccleshare zamie-
rza się ulotnić, Co pan o tem sądzi?

Policjant, który wysłuchał sprawozdania rudego
z natężoną uwagą, skinął głową,
— Ja myślę, że im prędzej się do nich zabierze-

my, tem lepiej — rzekł. — Ale, zastanówmy się nad
tem, co nam wypada zrobić.

Maythorne zwrócił się Mannersa.
— Czy ma pan rozkaz aresztowania Parsla-

ve'a? — zapytał,
— Nie — odrzekł sierżant. — Widzi pan, my

nie mamy przeciwko niemu nic, Wiemy tylko, że
zniknął. Nie, nie mam takiego rozkazu, Bo na ja-
kiej podstawie?
— Najprościej będzie iść tam — rzekł Maythor-

ne — powiedzieć, że wiemy, że Parslave się tam u-
krywa i zażądać, żeby się wytłumaczyli, Chodźmy
tam odrazu. Niema co zwlekać.

_ Zostawiliśmy rudego nad niedokończonem śnia-
daniem i udali się pod przewodnictwem Maythorne'a
i Mannersa na spokojną uliczkę. Johnson wałęsał się
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NAUKA ы | MIESZKANIE trzypoko-

m
Dee nauczycielki wy- dami, do wynajęcia.

kwalifikowane starsza kiewicza 46.
Przywłaszczenie będzie i młodsza peszukują pra-

Dą- cy Teorja francuskiego,
niemieck'e o. Oferty de

8'8—2 Fdm.pod„Nauczycielka". rodziny

W. szkole powsz. Nr, 6 przy ul.
Wiłkomierskiej, a także najbie-
dniejszym dzieciom poza szkołą,

Punkty składania paczek są
następujące: I. Apteka Jundziłła,
ul. Mickiewicza Nr. 33. II. Cukier-
nia Sztralla (zielonego). III. Cu-
kiernia Sztralla (czerwonego), r
Tatarskiej. IV, Cukiernia Rudnic-
kiego. V. Bazar Przemysłu Ludo*
wego, ul. Zamkowa Nr. 8, VI. Cu--
kiernia  Sztralla (pocztowego).
VII. Cukiernia Rudnickiego, róg
Trockiej. VIII. Apteka Miejska,
ul. Wileńska, IX, Apteka-p./Cho-
miczewskiego, ul. W. Pohułanka.

Stowarzyszenie

Wszelkie informacje i torebki
(jeżeli kto zechce je nabyć po ce-.
nie kosztu) otrzymać można w
Centrali, ul. Objazdowa 6 m. 7,
do 12-ej godz. i od 16 g., a takż
u p. Szatiłowej, ul. Mickiewicz.
48 m. 6 i u p, Tymanowej, ul. Mie
kiewicza Nr. 29 m. 8. м

Prezeska Z, Kossowska.   
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leniwe pod domem, udając z powodzeniem zbijobru-
ka. Nie zwrócił uwagi na Maythorne'a, który go rów-
nież zignorował. Chyba, że wymienili jakieś znaki
porozumiewawcze, których ja nie dostrzegłem. W
chwilę później zapukaliśmy do drzwi, które otworzy-
ły się prawie odrazu i w progu stanęła wysoka, star-
sza kobieta w czepku i fartuchu. Jeżeli-widok na-
szej piątki zdziwił ją, lub przestraszył nie okazała
tego edegnieniejo powieki. :
— Czy pan doktėr jest w domu? — zapytał

Maythorne. — Tak? — dziękuję, Proszę nas „alia: ‚
I nim zdążyła powiedzieć słowo, przepchnął się

przez próg, za nim Manners, a na końcu my pozostali.
Znaleźliśmy się w obszernym hallu twarz w. twarzz
naszemi dwoma ptaszkami. Na podłodze stały wielkie
kufry, o których wspomniał Cottingley i Parslave w
koszuli tylko i w. kamizelce, pakował w nie rzeczy
pod nadzorem doktora Eccleshare'a. Przez otwarte
drzwi przyległych pokojów widać było stoły założone
ubraniem i instrumentami, przygotowanemi do pa-
kowania. Najwidoczniej przypuszczenie Maythorne'a
było słuszne i doktór Eccleshare szykował się do wy-
jazdu, ы .

Doktór odezwał się pierwszy. Na odgłos n. h
kroków, zwrócił się sz Bko w Sek ze i ręki 5
rzy jego odbiło się wielkie zdziwienie — nie niepokój,
nie strach, tylko najzwyklejsze zdziwienie. Vida :
było, że nasze niespodziewane wejście nie było dla
niego sygnałem niebezpieczeństwa. >

„= Hallo! — wykrzyknął. — Co się to ma zna-
czyć? Pan, sierżancie i cała gromada? Co się stało?
Macie jaką nadzwyczajną nowinę?

Manners zachował się z godną uznania,chłop-
Ka bazpešredoigikią, Wskazał bez wahania .Pars-
ave'a, klęczącego koło kufra z wybałuszonemi ocza-
mi i otwartemi ustami i rzekł: save Vagos VB
— Panie doktorze, co ten człowiek robi w pań-

WERZB 2
, Eccleshare jeszcze bardziej zdumiony, j

najprzód na Parslave'a, a Ta na aaa Anai
pytał? ®

— ai WAĆ a; moim służącym, ;
— Fańskim służącym? — po i —Od — kiedy? ący: powtórzył sierżant,-

(c. d. n.)
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