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Stanowisko państw bałtyckich
wobec projektu paktu wschodniego.

RYGA. (Pat). Szef delegacji ło- cji w sprawie zawarcia umowy ma-
trzech| jącej na celu ułatwienia w dziedzi-tewskiej na konferencję

państw bałtyckich w Tallinie Mun-| nie współżycia obywateli trzech
tere udzielił przedstawicielom prasy|państw. W! zakończeniu wywiadu
wywiadu, w którym omówił wyniki sekretarz generalny Muniers zazna-
narad tallińskich. Konferencja, mó- | czył, że w czasie swego pobytu w
wił minister Munters, uczyniła za-| Tailinie omówił z estońskimi męża-
dosć pokładanym w niej nadziejom, |.mi stanu organzację bardziej ścisłe-
bo przeistoczyła ducha jedności i|go współżycia obu narodów, aby
współpiacy w konkretne rezultaty i „historycznie uzasadniona i  histo-|
postanowienia. Ze spraw politycz- rycznie niezbędna współpraca stała|

mych, które nas iateresowały, naj- się udziałem jaknajszerszych sfer
bardziej aktualna była sprawa pak-|obu społeczeństw.
tu wschodniego. Omówiiiśmy tę PARYŻ. (Pat).
kwestję jako zagadnienie ogólne w, dent.,,

 

Ryski korespon-
Journal des Debats“ w depe-

 

sensie $ 1-$0 naszego traktatu, we-
dle którego uzgodnimy sposób na-
szej dalszej akcji. Udało nam się
również wypracować w formie kon-
kretnej instrukcje dla przedstawi-
cie:stw dyplomatycznych i konsular-
nych oraz postanowienia o współ-
pracy ria konferencjach międzynaro-|
dowych. Za  na'bardzie;
rezultar uważać należy jednomyślną
decyzję konferencji o uzgodnieniu
kroków na terenie Ligi Narodów,
gdzie w przyszłości Łotwa, Estonja
i Litwa występować będa wspólnie.
Jeśli wziąć pod uwagę, ze wszyst-
kie trzy państwa uczestniczą w
budżecie Ligi Narodów udziałem w
wysokości 10 jednostek, to jest rze-
czą naiuralną, że w organach i se-
kretarjacie-Lig. Narodów uzgodnio-
nym sposobem działania winniśmy
osiągnąć większą niż dolychczas
iiczbę przedstawicieli. Już w naj-
bliższym czasie rozpoczuiemy — ой-
powiednie kroki w generalnym  se-
ikretarjacie Lig: Narodów. Opraco-
wanie konwencji o arbitreżu wzięło
na siebie estońskie ministerstwo
spraw zagr, Dla uczynienia współ-
pracy naszej bardziej skuteczną
przewidziano, że niezależnie od kon
ferencji ministrów można będzie u-
rządzać również narady odpowie-
dzialnych. współpracowników  mini-
sterstw spraw zagranicznych. W
dziedzinie zagadnień gospodarczych
postanowiono uzśodnić usiawodaw-

doniosły ›

szy omawiającej rezultaty konferen-

Pertinax o p
PARYŻ. (Pat). „Echo ae Paris''

zamieszcza artykuł Pertinaxa pod
tytułem akcja niemiecka w krajach

| bałtyckich. Artykuł szczególną u-
wagę poświęca Łotwie. Aulor oma-
wia działanie polityki niemieckiej i
polityki polskiej w państwach bal-
tyckich i krytykuje ostro akcję poli-
tyczną premiera Ulmanisa, sekreta-'
rza generalnego łotewskiego MSZ
ministra Muntersa oraz nowego po-
sła łotewskiego w Paryżu Grosswal-|
da. Byłoby bezcelowe, pisze Perti-
nax, mówić o Estonji, złączonej z|
Łotwą traktatem politycznym i woj-

MOSKWA. (Pat). Opublikowano
komunikat oficjalny, doroszący, że
za lekceważenie obowiązków służ-
bowych w dziedzinie zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego w Le-
ninśradzie usunięci zostali ze stano-
wisk i pociągnięci do odpowiedzial-
ności sądowej naczelnik leningrad7
kiej ekspozytury Komisarialn Ludo-
wego spraw wewnętrznych Mied-
wied i jego zastępca Fomin oraz 6

 

Represje po z

 

wyższych urzędników. j

Komunikat donosi nozetem
raesztowaniu w Moskwie 32 oraz w
Leningradzie 39 osób. Według ko-|
munikatu, są to „bialogwardzišci“,

stwo handlowe. Do 15 lutego ma się
zebrać komisja rzeczoznawców dla
uzgodnienią nomenklatury celnej. Z
zagadnień praktycznych należy rów-
nież wspomnieć o decyzji konferen-

 
 

Konferencja kolejowa.
RYGA. Pat. Dnia 4 b. m. rozpc”,spraw kolejowo-technicznych i tary-

częła się w Rydze międzynarodo-|fowych. Równocześnie pomiędzy de-
wa konferencja kolejowa z udziałem |legacją łotewską i litewską prowa-
przedstawicieli Polski. Niemiec, Łot |dzone mają być rokowania o wzno-
wy, Litwy, Estonji i ZSRR. Konfe-|wienie łotewskiego ruchu tranzyto=
rencja zająć się ma rozpatrzeniem!wego przez Możejki.

 

Posiedzenie Rady miejskiej w Łodzi
nie doszło do skutku.

ŁÓDŹ. (Pat). Wczoraj wieczorem twierdząc, że wniosek nie ma nic
«dbyć się miało pierwsze posiedze- wspólnego z posiedzeniem. Po tem;
nie nowej rady m'ejskiej Lodzi. Po-, oświadczeniu wszyscy radni Stron-
siedzenie zwołane zostało na godz. nictwa Narodowego demonstracyj-
19-tą. W! kiłka minut po godz. 19-ej nie opuścili salę. Przewodniczący
komisarz rządowy inż. Wojewódzki| obrad stwierdził brak quorum i wy-
otworzył obrady, stwierdzając, że na| znaczył na godzinę 20-tą następne
ogólną liczbę 72 radnych przybyło|posiedzenie. Po otwarciu obrad, tuż
62. Delegowanym z ramienia urzę-|po godz. 20-ej, radni Stronnictwa
du wojewódzkiego był Petrus. Bez-|Narodowego ponownie opuścili salę
pośrednio po otwarciu obrad radny| obrad. Komisarz wojewódzki о-
Podgórski (Stronnictwo Narodowe)|świadczył wobec tego, że posiedze-
wystąpił z żądaniem odczytania je- |nie uważa za zamknięte. Zgodnie z
go wniosku zgłoszonego, jak twier-| ustawą następne posiedzenie zwoła-
dził, w sprawie formalnej. Przewod- ne być winno przez komisarza rzą-
niczący obrad komisarz inż. Woje- dowego w ciągu 7 dni.
wódzki odmówił temu żądaniu,'

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
; W. sobotę, dnia 8 grudnia o godz.?12 i pół

w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1)

odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem

Prof. ROMAN RYBARSKI
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

fwygłosi odczyt pod tyt.:

GOSPODARSTWO a PRAWO

 

Wstęp wolny.

Wobec spodziewanego napływu publiczności na odczyt zaleca się
rezerwować wcześniej numerowane miejsca, w Sekretarjacie Stronnictwa  „Narodowego (Mostowa 1) cd 9—3 i od 6—7 codziennie,

cji bałtyckiej podkreśla, że defini-
tywne ustosunkowanie się państw
bałtyckich do paktu wschodniego
zależy w pewnej mierze od stanowi-
ska Polski i Niemiec. Korespondent
zwraca również uwagę na zbliżenie,
które się w ostatnich czasach za-
znaczyło w stosunkach między trze-
mia krajami bałtyckiemi a Finlandją.
Świadczy o tem podróż litewskiego
ministra spraw zagranicznych do
Helsinek a także zapowiadana po-
dróż finlandzikiego ministra spraw
zagranicznych do Tallina, która ma
nastąpić za kilka tygodn:.

 

aństwach bałtyckich.
skowym. Od 10 lat oddała się ona
pod wpływy polskie, W: lipcu, inter-
pretując demarches podięle w Mo-
skwie przez dwa sprzymierzone pań
stwa, stwierdziliśmy, że minister
Beck w swej misji do krajów bałtyc-
kich, zmierzającej do rozbicia pro-
jektu wzajemnej pomocy, nagle zo-
stai zawrócony z drogi. Okazuje się,
że wspomniane demarches państw
bałtyckich były udawałniem. Oto,
jak nieprzyjaciele pokoju wyzyskują
czas, który Francją — bojąc się od-
powiedzialności lekkomyśnie
marnuje, kończy Pertinax.

oskarżeni 0 przygotowywanie i or-
ganizowanie aktów teroryslycznych
przeciwko przedstawicielom władz
sowieckich”. Wśród aresztowanych
znajdują się dwaj byli arystokraci hr.
Rumiancew i Stroganow. Sprawę
Air 1481 w wojsko-
wemu  kolegjum u najwyższego
ZSRR. p”

POGRZEB KIROWA.
LENINGRAD. (Pat),

honorowa pełniącą przy zwłokach
Kirowa straż, złożona «: Stalina,
Mołotowa, Woroszyłowa  Zdanowa
i Czudowa, wyniosła na 'wych ra-
mionach trumnę ze zwłokami przed
pałac, gdzie ustawiono ją na lawecie
armatniej. O godzinie 22 orszak ża-
łobny wyruszył w strone dworca
moskiewskiego. Wzdłuż ulic, po obu
stronach, ustawione były cddziały
czerwonej armji.

Przy dźwiękach hymnu żałobne-
go orszak zbliżył się do dworca, do-
koła którego rozpalono ogniskai
który oświetlono pochodniami. Tru-
mnę zdjęto z lawety i przeniesiono
do wagonu, obitego czerwoną ma-
terją i kirem. Straż przy trumnie
objęli żołnierze wojsk pancernych.
O godz. 0.30 wśród uroczystej ciszy
syreny fabryczne dały znak i pociąś
ze zwłokami Kirowa wyruszył do
Moskwy. Na 5 minut wstrzymano
ruch w całem mieście i zawieszono
pracę we wszystkich fabrykachi
warsztatach.
MOSKWA. (Pat). Pociąg ze

zwiokami Kirowa przybył wczoraj
rano do Moskwy.

MOSKWA. (Pat). Przybycie po-
ciąśu żałobnego z Lenigradu ze
zwłokami Kirowa oczeliwaly na
dworcu śwardja honorowa, członko-
wie biura poliiycznego centralnego
komitetu partji, rządu i stowarzysze
nia starych bolszewików oraz przy-
'aciele i towarzysze walk zmarłego.
W chwili przybycia pociągu: żałob-
nego na dworzec pojawiła się eska-
drą samolotów. Trumnę z wagonu
pełnego wieńców przeniesii

oraz inni członkowie biura poli-
litycznego i złożyli ją na lawecie
armatniej. Orszak żałobny ruszył z
dworca do siedziby związków  za-
wodowych. Ulicami, któremi  kro-
czył kondukt żałobny, zalegały ty-
siączne tłumy robotników moskiew-
skich. Za trumną postępowali Sta-
din, Mołotow, Woroszyłow, Kagano-
wicz, Kalinin oraz inni członkowie
biura politycznego centralnego ko-
mitetu partfi i rządu. Do domu
związków zawodowych, gdzie spo-
czywają zwłoki, przybywają liczne
rzesze robotników, by złożyć hołd
zmarłemu

—
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Przed Radą Ligi Narodów.
GENEWA Pat — W ciągu dniajwuje przewodnictwo nad sprawą

wczorejszego przybyło do Genewy| Szary.
wielu członków Rady Ligi Narodów,| PARYŻ (Pat). Korespondent
której sesja rozpocznie się w środę.
M in przybyli minister L»val, lora
tajnej pieczęci Eden, baron Aloisi,
komisarz Ltwinow, ministrowie Tev-
fik Ruszdi bej, Jewticz i Benesz,
Komitet trzech do spraw zagłębia
S»ary zebrał się wieczorem pod
przewodnictwem Aloisiego, celem
ostatecznego rozpatrzenia raportu

genewski „L'Intrasigeant“ donosi, że
na horyzoncie politycznym  zaryso-
wuje się tendencja anglo-włoska,
zmierzająca do przekazania sprawy
Jugosławii komitetowi złożonemu z
wielkich mocarstw. W ten sposób
zostałaby przywrócona ztsada 'hie-
rarchji państw, sprzeczna z duchem

który przedstawiony będzie Radzie Liśi Narodów, Okazuje się, że pakt
Ligi jako rezultat prac rzymskich. 47ch nie umarł, Przypomniano so-
Sprawy, które będą przedmiotem | bie © nim w porę w Rzymie a Lon-
obrad, to jest zagadnienie Saasy dyn zdaje się żywić tę samą myśl.
i kwestja zb'odni marsylskiej, były Mały pakt czterech może nawet
omawiane w prywatnych rozmo: | przejść w pakt sześciu przez włącze-
wach między delegatami. Wymienić|ine doń ZSRR i Polski, Wskrzesze-

„tem.
|nadejścia wzmocnionych oddziałów

 

abójstwie Kirowa.

Stalin, |-
Mołotow, Woroszyłow, Kaganowicz |-

należy wspólne śniadanie ministrów
Lavala, Beneszs i Jewticza orsz
konferencję Lavala z Edenem i prze-
wodniczącym komitetu saarskiego
Aloisim. W środę Rada odbędzie

posiedzenie poufne, na którea
u tali porządek obrad i załatwi spra
wę przewodnictwa. Benesz zacho- 

PARYŻ. (Pat).  Havas donosi z
Genewy: Memorandum jugosłowiań-
skie nie będzie rozpatrywane przez
Radę przed piątkiem. Sprawa sank-

| cyj zostanie wysunięta, kiedy przed-
|stawiciele wielkich mocarstw złożą
| deklaracje po exposć Jugcslawji i

MOSKWA. (Pat). Z powodu
śmierci Kirowa Sowiet moskiewski
zarządził trzydniową żałobę, od 4
do 6 grudnia. Wszystkie przedsta-
wienia i koncerty będą zawieszone,
zaś kluby, restauracje i imstytucje
publiczne mają być zamkanęte,

WYJĄTKOWE ŚRODKI

„Francja i Mała

 OSTROŻNOŚCI.
MOSKWA. (Pat). W Moskwie za-,

jrządzono wyjątkowe środki ostroż-,
Je: ; W. ponie-| ności wzdłuż całej trasy, którą po-,
o działek wieczorem ostatnia warta dążał kondukt żałobny. Całe śród-

mieście było zamknięte do późnego
popołudnia kordonem policji. Ogło-
szono trzydniową żałobę. Obok
trumny Kirowa przedefilowalo w
ciągu dnia kilkaset tysięcy osób.

SZCZEGÓŁY ZAMACHU NA
KIROWA,

MOSKWA. (Pat). Ludowy komi-
sarjat spraw wewnętrznych ogłosił
następujący komunikat o zamachu
na Kirowa.
W sobotę 1 grudnia K*:ow przy-

$otowywał sprawozdanie o wyni-
kach obrad odbytego w iistopadzie
pełnego zgromadzenia centralnego
komitetu partji komunistycznej Z. S.
R.R., które to sprawozdanie miał
przedstawić tegoż dnia na zgroma-
dzeniu członków leningradzkiej sek-
cji stronnictwa. Przy drzwiach ga-
binetu Kirowa, w gmachu dawnego
Instytutu Smolnego, w chwili gdy
wchodził do gabinetu, do Kirowa
podbiegł z tyłu Nikołajew i strzalił
doń z rewolweru, trafiając w tył
głowy. Mordercę na miejscu za-
trzymano. Zranionego śmiertelnie
Kirowa przeniesiono w sianie nie-
przytomnym do gabinetu gdzie u-
dzielono mu pierwszej pomocy le-
karskiej. Zawezwani niezwłocznie
lekarze znaleźli Kirowa już w agonii.
Najenergiczniej działające środki,

| osobisty kontakt z licznemi
' stościami francuskiemi i wykazać, że

 jak zastrzyki adrenaliny, eteru i
kamiory, oraz sztuczne oddychanie
nie zdołały Kirowa przywrócić do
życia.

ANKARA Pat.
dzenie narodowe zaskoczyło opinię

ra przekreśla wiekowe
tlstawa ta znosi wszelkie tytuły, jak
pasza, bej, effendi i t. d, W armii
w miejsce tytułu paszy zaprowa
dzono wyrażenie general względnie
amiral. W pismach urzędowych i do-
«umentach każdy obywatel turecki
wymieniany będzie tylko z imienia
| mazwiska bez żadnego tytułu.
Ustawa zakazuje pozatem obywate-
lom tureckim noszenia wszelkich  orderów i odznaczeń z wyjątkiem

nie paktu czterech miałoby nietylko
lę zaletę, że pogrzebałoby sprawę
Jugosławii, lecz że pozwoliioby na
powrót Niemiec na scenę międzyna-
rodową. Dziennik twierdzi, że

Ententa będą się
sprzeciwiały skierowaniu sprawy
do komitetu wielkich mocarstw.

Debata nad memorandum Jugosławii
w Radzie Ligi Narodow.

Węgier. Anglja i Włochy z zadowo-
lęniem przyjełyby odroczenie, ale
większość członków Rady nie do-
puści do podobnego rozwiązania.
Prawdopodobnie będą czynione
cierpliwe usiłowania doprowadze-
nia do zgody. Rada Ligi Narodów
prawdopodobnie będzie kierowała
swe obrady ku przyjęciu rezolucji,
potępiającej zbrodnię marsylską,
przygotowania i zbrodiiczy tero-
ryzm. Debata co do sankcyj byłaby

(odroczona.

 

.

Wywiad z von
PARYŻ. (Pat). Dziennik „La

Presse' zamieścił wywiad przewod-
niczącego stowarzyszenia byłych
kombatantów dep. Scapiniego z wy-
słannikiem kanclerza Hitlera von
Ribbentropem.

Na wstępie dep. Scapini zazna-
cza, że w okresie ogólnej psychozy
wojennej, jaką przeżywa Europa,
należy uczynić wszystko, by nie
dopuścić40 konfliktu. Von Ribben-
tropp — zaznaczył Scapini — przy-
byi właśnie do Paryża, by nawiązać

osobi-

Niemcy szukają drogi do ustalenia
odmiennego aniżeli obecuie modus
vivendi. Dep. Scapini miai wskazać,
że pierwszym warunkiem dojścia. do
porozumienia. jest złożenie przez
Niemcy dowodu, iż istotnie chcą
zmienić orjentację polityczną. Spo-
sobność po tem nadarza się podczas
plebiscytu w Saarze. O iie Hitler
zechce, nie dojdzie tam do żadnych
incydentów. Dep. Scapini twierdzi
dalej, że taktu zbrojenia się Niemiec
nie można zaprzeczać, ale nie nale-
ży wyciągać z tego wniosku, że za-

—

Adres Iškar

 

zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

miniai ROKOKA R ZEEPS TARZORAEWAANĄ

1 lak wyświetlania filmy
z uroczystości ślubnych

Ks. Kentu.
DUBLIN. Pat. — Władze cofnęły

pozwolenie wyświetania flmu re-
portażowego z uroczystości ślubnych
księcia Kentu Powodem tego za-
rządzenia były zajścia wywołane w
jednem z kin dublńskich podczas
wyświetlania tego flmu przez ko-
munistów i skrajny B republi.anów,
którzy wznosili okrzyki "precz z im-
perjalizmem*. Man festsnci pokrajali
ekran nożami | poplamili atramen-

Man festacja trwała do chwili

policji.

Litwinizacja Kłajpedy.
Niemieckie biuro

imformacyjne donosi z Kłajpedy, że
tamtejsze dzienniki ogłeszeją rozpo-

rządzenie ustępującego dyrektorjatu
Raizgnisa, regulujące sprawę języka
wykładowe,o ® szkołach kl-jpedz-
kich. Na cgólną liczbę 229 szkół
powszechnych na obszarze kłajpedz-

kim 222 szkoły mają w najbliższej
przys.łcści otrzymać język wykłado-
wy litewski. Dotychczas na obsza-
rze Kłajpedy w 200 szkołach wykła»

dy prowadzone były w języku nie-

mieckim.

Br. Lesner w Paryżu.
PARYZ. Pat. Baron Lesner, pół-

oficjalny emisarjusz rządu niemiec-
kiego. którego przyjazd do Londy-
nu nastąpił po wizycie Ribbentropa,
przybył do Paryża.

_ 4

Popierajc e Polską Macierz
Szkolną. :

AskasaaS

Ribbentropem.
radzić na to może jedynie wojna, Na
jeży zawrzeć porozumienie wzajem-
ne, którego podstawą musi być wza-
liemna kontrola zbrojeń każdego
|państwa, i to zarówno pod wzglę-

dem materjału worennego. jak i bud-
żetu wojskowego. * Dep. Scapini о-
świadcza następnie, że uregulowanie
sprawy pokoju na terenie Ligi Na-
rodów przez zawieranie paktów
wzajemnej pomocy, których zresztą
znaczna część rządów nie chce pod-
pisać, jest bezcelowe. Poiityka, dą-

żąca do pokoju i zalecająca powrót
do dawnej koncepcji równowagi jest
również niewskazana, sysiem bo-
wiem aljansów doprowadził wszak
do wojny w 1914 roku. Trzecia poli- |
tyka — to system polityczny, który
zdaje sobie sprawę z tego, co może
zerwać w Europie równowagę. Pro-
blem sprowadza się do po:ozumie-
nia Francji, Wioch i Niemiec. Spra-
wą tą nie może się nie interesować
Anglja.

Powyższy wywiad dziennik za-
micszcza pod tyt. „Co powiedział
Ribbentropowi dep. Scapini“,

 

BERLIN. Pat.

 

 

 

 

zy niemieckich
o zaostrzenie ustawodawstwa aryjskiego.

BERLIN. (Pat). — Jak donosi
„Frankische Tagenszeitung 500 le-
karzy niemieckich zgromadzonych
w Fuerth, po wysłuchaniu przemó-
wienia przewódcy narodowo-socja-
listycznego Juljuszą Strerchera. wy-
stosowało do ministra Fricka zbioro-
wy adres, w którym domaga się u-
zupełnienia dotychczasowego  usta-
wodawstwa aryjskiego jaknajsurow-
szemi  postępowaniami przeciwko
małżeństwom mieszanym.  Petenci
domagają się, aby już samo usiłowa-|

KIRKILASIKI TNT ISI TK /а

Zniesienie tytułów w Turcji
oraz wszelkich odznak i orderów.

Wielkie zgroma-| krajow ch orderów wojennych.
STAMBUŁ Pat. Zostały ogłoszone

publiczną uchwaleniem ustawy, któ-|nowe przepisy zabraniające nosze
tradycje. |nia wszelkiego rodzaju mundurów

i odznak cudzoziemskich. Oznacza
to, że na obszarze Turcji będą za-
kazane czarne koszule, brunatne,
insygnja faszystowskie, a nawet
mundury skautów. Zakaz dotyczy
również szat osób duchownych. Za-
rządzenie to wywołało wielką kon-
sternację w kołach cudzoziemskich.
Prawdopodobnie liczne instytucje
rewizyjne, istniejące w Turcji, wstrzy-
mają swą działalność.

nie pożycia lizycznego pomiędzy
kobietą niemiecką a mężczyzną po-
chodzenia żydowskiego karane było
narówni z  najcięższemi przestęp- ,
stwami. W takim wypadku kobiecie

| miałaby grozić utrata obywatelstwa
, niemieckiego i internowanie w obo-
|zie pracy, a w razie udowodnienia
|stosunku fizycznego sterylizacja.
| Mężczyźnie pochodzenia żydowskie-
go groziłoby pozbawienie obywatel-

|stwa niemiecki.go, konfiskata ma-
jątku i conajmniej 5-letnie ciężkie
więzienie a następnie wydalenie z
Niemiec.

Wielki pożar
w Constanzy.

CONSTANZA. Pat. Onegdaj wie-
czorem w składach zbożowych wy-
buchł gwałtowny pożar, który roz-
szerzył się z wielką szybkością, za-
grażając całej dzielnicy. Wysiłki stra-
ży ogniowej zmierzające do umiej-
scowienia pożaru, są narazie bez-
skuteczne.

Każdy światły Polak—plonie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfabetę!
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Gdy padły strzały w Miatsylji, od

których zginęli król Alexsąnder ju-

gosłowiański i minister Barthou,

prasa sowiecka pisała, iż swiat ika-

pitalistyczny przeżywa kryzys, któ-

ry wstrząśnie podwalinami państw

burżuazyjnych, opartych na przemo-

cy i gwałcie.
Jeszcze nie ucichły echa tragedji

marsylskiej, gdy nad Newą w czer-

wonym Leningradzie padi cd kuli
robotnika, Leonida Nikołazewa, wiel-

korządca b. stolicy carów Sergjusz

Kirow, sekretarz Centralnego Komi-

tetu pantji komunistycznej, sekre-

tarz Okręgowego Komi.etu tejże
partji w Leningradzie i członek Cen-

tralnego Komitetu Wykonawczego.

Władza jego była większa, niż wła-

dza ministrów i generał gubernato-
rów w Rosji carskiej. Podpisywał

bezapelacyjnie wyroki _ śmierci.

Drżał przed nim Lenigrac  Liczyć

się on musiał tylko ze Staiirem.

Zamach leningradzki «vstrząsnął

czerwoną Moskwą nie mniej silnie,
niż Jugosławję zamach  marsylski.

Jak wiemy, niezwłocznie do Lenin-

gradu przybyli Stalin, Mołotow, Wo-
roszyłow, Żdanow i Jagoda z ochra-
ną czekistów.

Rząd sowiecki ukrywa tio zama-

chu. Oficjalnie wiemy tylko, że za-

machowiec był funkcjonariuszem
leningradzkiego oddziału  robotni-

czo-włościajskiej injstytucji, a więc

członkiem  partji komunistycznej,

obdarzonym po wszystkich „czyst-

kach” zaufaniem jej wodzów. Ko-

munika: oficjalny sowiecki głosi, iż

robotnik Nikołajew „nasłany został
przez wrogów ludu“, Nie mówi to

oczywiście nic i jest frazesem de-

magogiczzym, obliczonyzm na bez-

krytyczne masy rosyjkie.

Strzał leningradzki jednak jak

błysk światła przedarł ciemność,

pokrywającą stosunki wewnętrzne w

„raju sowieckim. W państwie czer-
wonych carów nurtują takie same,

jeśli nie głębsze, fermenty, jak w

państwach „burżuazyjnych”. Tylko,

gdy zamnachy na całym swiecie do-

konywane są przez oiganizacje

jawnie wrogie danemu ustrojowi, w

Leningradzie strzela robotnik do ro-

botnika, choć on piastuje partyinie
znacznie wyższą godność, Strzał

padł nie z ręki
lub przedstawiciela innej warstwy

społecznej, ale z rewolweru danego
Nikołajewowi dla walki z burżuazją

i wrogami ludu.
Jakie jest faktyczne tlo zama-

chu? Rząd sowiecki, jak zaznaczy-

Xiśmy, ukrywa prawdę, i zaciera śla-
dy. Mając w swem ręku całą prasę,
radjo i wszelkie linje teleioniczne i

telegrałiczne, nie dopuszcza do u-

jawnienia kulis zamachu Ody sy:

tuacja będzie opanowana, skieruje
sprawę w łożysko, które ze wzglę-
dów polityki wewnętrznej i zaśra-

nieznej będzie dla Moskwy najodpo-

wiedniejsze. Proces, który się odbę-

dzie, będzie z góry ułożoną tragiko-
medją. Nie dowiemy się powodów

a może nigdy właściwego tła zamna-

chu.

Warto jednak zanotować pogło-
ski, idące z Finlandji, Według intor-
macji z Helsingforsu, na stronę fin-

landzką mieli przedostać się u-

czestnicy zamachu, którzy opowia

dają, iż źródłem zamachu jest fer-
ment, jaki trwa w marynarce so-

wieckiej, niezadowolonej z kursu

polityki przewódców parti komuni-

stycznej. Ośrodkiem spisku ma być|
Kronsztadt, który już w historji

Rosji carskiej odegrał 'ierydującą
rolę. Mówią, iż Nikołajew wyloso-

wany został jako mściciel za śmierć

jednego z marynarzy z pancernika
„Marat“. Kirow
śmierci na marynarza, który usiło-
wał pozostać na lądzie jednego z
obcych państw, w czasie Zagranicz-

mej wizyty fląty sowieckiej.

Prawdopodobnie chodzi tu o

Gdynię To dało podobno początek

fermentu, czy też było jednym
z bezpośrednich powodów wydania

wyroku śmierci na Kirowa.

Nie wiemy, czy wiadomość ta

odpowiada prawdzie.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż

marynarka sowiecka nie jest zado-

wolona z obecnego życia w Rosji

sowieckiej i Kronsztadt nie przestał

być |tradycyjnem rosyjskiem cgni-

skiem wrzenia. й

Jsk dochodzą dalsze wieści z

Rosji sowieckiej, G.P.U. juz zaczęło

działać.
| W okręgu Leningradzkim aresz-
towano 39 wybitnych komunistów,

kontrrewolucjonisty'

podpiszł wyrok

ozbijanie ludowców.
Wywiad prezesa Stronnictwa

' Ludowego, posła Róga, zamieszczo-|
ny w „Kurjerze Porannyn:' jest dziś
dużą sensacją w kołacu politycz-
nych.  Przedewszystkiem wywia

| ten wywołał duże niezadowclenie w

| szeregach ludowców, szcześćlnie zaś
,w kołach Piastowców. W. tych sfe-
| rach taktyka niektórych działaczy|
ludowcowych budziła oddawna dužo|

zastrzeżeń. Już pomysł wręczenia|

przedstawicielom rządu memorjału|
w sprawie położenia na wsi s -|
dował silne zastrzeżenia. praw-
dzie prezes M. Malinowski memo-|

rjał ten opracował, jednakze dawni

Piastowcy wyrażali swe wątpliwości,

co do celowości tej akcji, nie przy-|

kładając zresztą większych nadziei,

do poczynań min Poniatowskiego.|

W. sterach politycznych przypo- |

minano, że „Piast', będący organem|

ludowców, nie wydrukował przemó-
wienia prezesa Klubu iudowego
Róga, w dyskusji budżetowej, w któ-

rej to mowie znalazły się pamiętne

aluzje i do min. Kościałkowskiego
i Poniatowskiego a także do admini-
stracji. Nic tedy dziwnego, że w tych
warunkach ukazanie się wywiadu w
piśmie 1adykalno - sanacyjnem wy-
wołało konsternację w kołach lu-

dowców, a nawet wyraźne niezado-
|wolenie śród byłych tak zwanych
„piastowców””.

 
Gry wyborcze.

Gazeta Warsz.” słusznie, zdaje

| się, przypuszcza, iż ukrytym celem

| tej kokieterii sanacyjno-ludowcowej
są wybory.

Jakkolwiek zapowiada się ciągle że

ma nastąpić „zmiana ustroju i Że przyszły

Sejm będzie poczęty już z nowej konsty-

tucji, to społeczeństwo i stronr:ctwapoli-

tyczne, nie wyłączając sanacji, jakoś nie

bardzo tą „zmianą ustroju* są przejęte i

przygotowują się do wyborów jak za naj-

jepszych czasów t. zw: „sej mowładztwa”'.

Z chwilą zarzucenia koncepci elitarnej,

zainteresowanie nową konstytucją — już i

przedtem  nienadzwyczajne — spadło nie-

mal do zera, natomiast w miarę przybliża-

nia się końca obecnego Sejmu, pobudki wy-

burcze rozlegają się z coraz większą mocą.

Stan nastrojów w kraju ala B. B.

jest bardzo niepomyślny. Zdajesobie

z tego sprawę lewica sanacyjna i

szuka w radykadzmie spoiecznym
nowej plattormy wyborczej. Zbliże-

nie do opozycji lewicowej byłoby |

niejako kluczem dia niej, otwierają”|

cym nowej prejestowane; formacji:

eanacyjnej dostęp do mas ludowych.|

Z drugiej znowu strony ludowcy

lubią troszczyć się o swoje mandaty: |
Każde nowe wybory są wiaownią tarć,

przegrupowań, często nawet rcziamów w

obozie ludowcowym, wynikających nie z

ideowych pobudek, ale z ambicyj manda-

towych. Z tym realizmem politycznym

swoich kolegów muszą się !iczyć nawet

 

„Hajnt* (Nr. 264) na podstawie,

swoich źródeł (bez ich wymienienia)

intormuje o treści rozmowy, prowa-|

dzonej między Mussolinrm i dr.|

Goldmanem, prezesem Komitetu

delegacyj żydowskich (Paryż) w|
Rzymie, w dniu 14 b. m.: |

„Mussolini bardzo zaintersował się Sy-

łuacją polskich żydów. Dr. Goldman wrę-

czył przytem Mussoliniemu ksiązkę Jakóba

Leszczyńskiego".

Również sprawy Zagłębia Saary

były poruszone:
„Dotykając w biegu rozmowy sytuacji

żydów w Zagłębiu Saary, Muscolini obiecał|
polecić włoskiemu członkowi Komisji do
spraw Suary, aby poczynił wszystko co

można, celem obrony żydów od krzywdy”.

Hiwiiaja <iowpiltrgt».
\госй do Warszawy dyrektor

„Polrosu“, proi Kasperowicz, który

traktacje w sprawie likwidacji do-|
tychczasowych towarzystw handlu
polsko - sowieckiego. |

| Zawarte zostało porozumienie,

które jednakże przewiduje zwrot

akcjonarjuszom polskim tylko około|
70 proc. ich udziału w kapitale za-

kładowym. Różnica wynikia na tem
tle wynosi około 300.000 zi. Biura
„Sowpoltorgu“ w Wiarszawie będą
całlkowtcie zamilanięte, a czynności
likwidacyjne przeprowadzi calkowi-
cie spėlka „Polros“.

 
 

w okręgu moskiewskim—32. Jest

to zapewne początek zakrojonej na

szeroką skalę akcji terrorystycznej.|
Stalin i Jagoda w morzu krwi uto-

pią znowu dziesiątki, jeżeli nie setki

ludzi. Podobno wśród aresztowanych

są również oficerowie armji sowiec-

prowadzi od dłuższego czasuper- CAPSTADT. (Pat).
Afryce pojawiły się chmary szarań-|

 kiej i tern się tłómaczy checność

Gdy piszemy te słowa, jesteśmy naj

początku rozgrywających się wypad-|

ków w Rosji. Może .i tym razem;

uda się bolszewikom stłumić zarze-
wie buntów. Aparat G.P.U. jest naj-
precyzyjniejszym instrumentem po-

licyjnym Świata. Dopóki wojska spe-

cjalne GPU będą wierne Stalinowi

i Jagodzie, czerwiony Kreml może
spać spokojnie. Od zachowania się ży dalszy bieg wypadków.

Woroszyłowa na miejscuśledztwe. | Lotnik australijski Ulm,

DZIENNIK MI

Zprasv-
bezinteresowni i szczerze ideowi przywód-

*
cy stronnictwa ludowego...

„. Z drugiej strony ci sami przywódcy.

wiedzą dobrze, że zbyt bliskie stosunki z |

* sanacją mogą im zniszczyć res..tk* zaufania

@ wśród chłopów. Więc: pod działaniem tych

dwóch przeciwnych sił posuwają się po -

rji wypadkowej: rozmawiają, ale powoli i

bardzo cstrożnie, bacząc, żeby sobie nie

zrazić ani tych, którzy będą mieli w ręku

aparat wyborczy, — ani wyborców.

„Wspólne cele“ i „wzajemny“
szacunek.

A tymczasem na: szpaliach „Ku-

rjera Porannego” znajdujemy niejako

uboczne potwierdrenie tego, że uwa-

$i prasy o umizgach lewicy sanacyj-

nej do opozycji ludowcowej na tle

wywiadu p. Róga są w dużym stop-
niu uzasadnione. W numerze wczo-

rajszym zabierają głos w tej sprawie

aż dwaj czołowi publicyści tego

pisma. P. W. R. pisze o wywiadzie:
Jeśli, pomimo to, wywołuje on poza

nimi, w pewnych kołach, ždziwierie, to od-

ruch ten świadczy najlepiej o tem. jak bar-

dzo wywiad ów był notrzebny; jak naglącą

potrzebą jest przywrócenie atmosfery, w

której mogłaby się odbywać płodna wymia-

na poglądów: prawdziwa wymiana poglą-

dów, t. į. konfrontacja i współpraca myśli,

wychodzących z różnych stanowisk, ale

zmierzających do wspólnych celów.

No, tak właśnie. Uwagi prasy po-

trącały o te „wspólne cele”. MW za-
kończeniu p. W. R. jeszcze raz pod-
kreśla: -

Odrzucamy przeto, a raczej już odrzu-

ciliśmy, frazesy i nie taimy zadowolenia,

że pod ich sztucznem i uwodnem kwieciem

możemy jednak odnaleźć tekst sumiennej

krytyki : dobrą wolę budownictwa.

LERSKI |

| Zagtebi
|. W Europie sytuacja polityczna z

į dnia na dzień staje się coraz truniej-

| szą, bardziej skomplikowaną Głó-

! wnemi zródłem tego stanu niepokoju

są Niemcy. Torturując siebie, pisze

| świetny znawca Niemiec M. Rivaud,

zmuszają swych sąsiadów do czynie

nia bolesnych wisiłków. Que wlewa-

ją im potrosze to zło, które ich drę-

czy. Jednak widowisko, które dają

pobudza sąsiadów do or$an'zowania

obrony ze wszystkich sił jakiemi

rozporządzają. :

Najczulszym punktem w Europie

w: tej chwali jest Saara. Jak wiado-

mo, Rada Ligi Narodów zatwierdziła

raport komitetu specjalnego co do

„sposobu praktycznego organizacji i

wykonania plebiscytu”, zgodnie z po

stanowieniem traktatu w ie-

go. Plebiscyt odbędzie się w dniu

13 stycznia 1935 r. Chódzi o los

obszaru, mającego 1912 km. kwa

zamieszkałego przez 815.907 osób

(409.709 mężczyzn i 406.196 kobiet—

jesito jedyny obszar w Europie, gdzie

liczba mężczyzn przewyższa liczbę

kobiet).
Gęstość zaludnienia okręgu Sa-

ary stanowi 427 osób na km. kw. Wi
dzimy, że ludność jest tu wyjątkowo

liczna. Śmiertelność tam jest naj-

mniejsza w Europie, a przyrost na-
turalny jest większy, niż w Niem-

czech. Liczba katolików stanowi
72,58 proc., protestantów 26,15 i ży-

dów: 0,52 proc. Z punktu widzenia

ekonomicznego najważniejszym jest

węgiel. Produkcja jego przed wojną
wynosiła około 17,5 milj. ton (Fran-

cja 41 milj, Niemcy 191 mili.) „Po-

zatem jest tam przemysł metalur-

giczny, huty szklane i fabryki fajan-

  Natomiast bardziej zapalczywy

p. W. S. gniewa się na prasę opozy-
"Niemcy zabiegały o poniechanie

plebiscytu, twierdząc, że 99 proc.

cyjną za interpretację wywiadu i za |udności wypowie się za Rzeszą, a;
domysły co do celu zamieszczania go

w „Kurjerze Porannym”: ‚
Djabli wiedzą. co za wnioskiwyciągają

z każdego ewenementu udzielenia gościny

myślom człowieka nie noszącego oficjalnie

stempla naszego obozu, a już nie- daj Boże

należącego do stronnictwa opozycyjnego,—

głodne sensacji dzienniki opozycyjne. Bo

jakżeż to może być, by odmiennośćprzeko-

nań na pewne sprawy, w pewnych okresach'

życia i działania, szła w parze z szacun-

kiem ludzi dla siebie! Któż to siyszał, by

różnicom ocen zjawisk politycznych nie to-

warzyszyły inwektywy osobiste! Różnią się

a jednak rozmawiają ze sobą — cóż za

zbrodnia w oczach głupich ludzi!

Dziki kraj, ponure obyczaje. A jednak

będziemy trwać w próbie złagodzenia ich i.

uczłowiecznienia. *

Nawiasem -nówiąc, p. W. Stpi-
czyński, który czyni próby „złago-

dzenia i uczłowiecznienia" ponurych
obyczajów w naszym kraju — to ja-

kieś chyba nieporozumienie... :

Ale nawet w tym udanym śnie-

wie istotny cel wywiadu 1 prowa-

dzonej gry nie daje się ukryć.

Żyd u Mussoliniego.
Książka Jakóba Leszczyńskiego

nosi tytuł: „Żydowski upadek eko-

nomiczny po wojnie światowej”. £0-

stała wydana przez Komitet delega-

cyj żydowskich i Biuro do spraw

kongresu światowego w 3 językach:

francuskim, niemieckim 1 w żargo-

nie, „Leszczyński jest to pseudo:

nim; właściwe mazwisko jego —

Chmurner, Jest członkiem „bBundu”,

przebywa obecnie w Polsce, po wy”

rzuceniu z Niemiec i z Łotwy. Jest

obywatelem litewskim,
Jaki wpływ będzie miała ta ro-

bota — niewątpliwie po pewnym
czasie okaże się. Zawcześnie zabie-

rać głos w te; sprawie, zamało je-

szcze ma się iaformacyj.

 

Capstadt zagrożony
przez szarańczę.

W! południowej

czy. Pociągi jadące z polnocy do
Capstadtu zatrzymują się w drodze,
gdyż tory zalega grubą warstwą do-
chodząca do 15 cm. szarańcza. Bry-
śady robotników oczyszczają tor,
polewając szarańczę nałtą i podpa-
Jając. Szarańcza zagraża stolicy
Unii Południowo-Afrykańskiej Cap-

stadtowi. Chmary szarańczy osiadły
zaledwie w odiegiości stukilkudzie-
sięciu km. od miasta. Istnieje oba-
wa, że szarańcza opadnie na miasto.
Winnice i sady owocowe w połud-
niowo-zachodniej części kraju są
poważnie zagrożone przez szkodni-

Lot z Kalifornji
do Australji.

OAKLAND (Kalifornia). (Pat).
w towa”

rzystwie dwóch innych lotników,

odleciał wczoraj wieczorem nad
Pacyfikiem do Australji. Wi parę
godzin później jeden z parowców
sygnalizował, że widział samolot
Imao500mi! na zachódodSan

Francisco.

HONOLGLU Pat. W otrzymanej
tu depeszy radjowej Ullm donosi, że
musiał wodować na południe od
Honolulu

———-

i zdoła się utrzymać na,
: wodzie okolo 2 godziny. Na ratunek

ich w obecnych dniach prėby zale- j poleciały wodnopłatowce. i

więc zbyteczne jest draźnić miłość
| własną Francji i w interesach poko-|
ju leży wyrzec się plebyscytu. Min.)

propagandy Goebbels oświadczył:
„Pragniemy obwieścić światu, že|
jakkolwiek się ułożyła nasza polity-
ka zagraniczna. w kwestji Saary nie
„wznamy żadnego cofnięcia cię, żad-|
nego kompromisu '. |

Kwestja Saary więc zadecyduje
nietylko o losie tych 1912 km. kw.,
ale jest to los Alzacji i Lotaryngii, los|
Francji, los Niemiec, życie lub |
śmierć Ligi Narodów, losparlamenta |
ryzmu з reżymu liberalnego. Pokój,

| wolność Europy — wszysiko to za-
leży od wypadków w Saarze. Kwe-
stja Saary może być porównaną z
fcwestją Austrji. W jednym i drugim
wypadku chodzi o terytorjum, na
>którem ludność mówi po niemiecku.
W obu wypadkach chodzi o powięk-
szenie Niemiec, o imperjalizm. Zain-
|teresowane są w kwestji Suary jak
i kwestji Austrji trzecia miedzyna-
rodówka jalko też partje katolickie.

| Jeden : drugi obszar został stworzo-
ny przez traktat po wielkie; wojnie.

| W jednym i drugim wypadku pierw-
arolę odgrywa Lisa Naro-

w,
|  Socjaliści są również
'Saarbricken jak i w

 liczni w;

daia dobre* usługi.

GRODNO. (Pat). Między tutej-

szą ubezpieczalnią eczną a za-

trudnionymi w niej lekarzami wy-

buchł zatarg. 3 miesiące temu ubez-

pieczalnia w związku z projektowa-

ną obniżką płac rozesłała lekarzom

wymówienia, obecnie zaś nowej u-

mowy nie zawarła. Lekarze wysto-

sowali wobec tego do ubezpieczalni
grodzieńskiej memorjał, który pod-
kneśla fakt coraz to większej re-

dukcji płac, sięgającej ostatnio 6

proc. (opłata za jedną poradę wyno-
si, jak oblicza memorjał, od 16—30
groszy). W| zakończeniu memorjał

stwierdza, że ostatnie propozycje
ubezpieczalni nie polepszają bytu
iekarzy, wobec czego muszą omi z
dalszej pracy w ubezpieczalni zre-|

©/W dniu 2 grudnia, w piwnicach
domu przy ul. Krakowskie Przed-

mieście nr. 1 w Warszawie dokona-,
no niezwykłego odkrycia.

Poczęto kopać rów, by naprawić

i przeczyścić rurę. W czasie kopania
natrafiono na dwie czaszki ludzkie.

O odkryciu powiadomiono natych-
miast zarząd Związku Pracowników

Samorządowych, który mieści się

również w tym gmachu. Zaznączyć

należy, że w domu tym znajdował
' się swego czasu I komisarjat policji
"rosyjskiej, a między innemi areszt.
Był to mały pokoik o zakratowa-
nych oknach.

| Obecnie areszt ten zamieniono na
gkład materjałów technicznych,

  

e Saary.

Wiedniu. Mo- | zrywania węzłów małżeńskich przez

 

oe ese m; za
Przyjmij Togal. Tabletki Togal przynoszą ulgę w tych

cierpieniach. Również w cierpieniach ceumatycznych,

podagrze, bólach nerwowych i głowy tabletki Toga)

Do nobyciawnajbliższej aptece,

 

ZKRAJU..
Zatarg między lekarzami a ubezpieczalniami

 

Szkielety w b. cyrkule

! dwa szkielety,

skwa śledzi kampanię z wielkiem za
interesowaniem. Hitlerowcy stosują
w: jednymi i drugim kraju „Stżlle Ter-
ror”. W jednym i drugim kraju w
swoim czasie znaczna większość by-
ła za wcieleniem do Rzeszy, ale w
obecnej chwili sytuacja się zmieniła.
Coprawda Hitler obecnie zapewnia
Europę o pokojowym nastroju Nie-
miec i czyni wiele, by ludność za-
głębia Saary ziednać sobie, ale nie-
pokój we Francji i Europie nie usta-
ie. Ostatnie dni przyniosły nieco u-
spokojenia. Zawarcie układu w spra-
wie odszkodowania Franc za ko-
palnie w razie ewentualnego oświad

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Francuską Izba deputowanych

uchwaliła całość budżetu na rok 35.
Izba przedłużyła 0 jeden miesiąc
specjalne pełnomocnictwa przyzna-
ne poprzedniemu rządowi.

** Francuski minister handlu
Marchandeau przybył do Moskwy.

** Emisja bonów skarbowych w
Stanach Zjedn. na sumę dolarów
900 000000 została pokryta w ciągu
są dnia.

** W, wyniku wyborów do senatu
„irlandzkiego stronnictwo de Valery czenia się ludności za Rzeszą i roz-

mowy von Ribbemtropa w Paryżu
złagodziły nieco, jak się zdaje sytu-
ację. LP.

es IRIOSITA:

iaczaie tlg @
Daj» się dość często słyszeć na-

rzekania na brak. ideałów i niski po-
ziom moralny młodzieży szkół śred-
mich. Mówi się często, że młodzież
akademicka katolicka nie ma w swej
większości wyrobionego światopo-
glądu katolickiego, nie poczuwa się
do obowiązku wstępowania do orga
mizacyj i korporacyj, ktorych pod-
sławą działania jest doktryna kato-
licka. Jest w tem wszystniem dużo

prawdy,
Są głosy, któreby chciały całą

odpowiedzialność za ten stan rzeczy
młodzieży zrzucić na szkołę, na bra-
ki nauczania i wychowania szkolne-
go. Temu zagadnieniu Koto wileń-
skie Związku Poiskiej Inteligencji
Katolickiej poświęciło dwa zebrania
dyskusyjne.  Zabierali w dyskusji
głos i świeccy i księża.

Dyskusja wykazała, że wiele przy
czym na ten stan rzeczy się złożyło.
Jeżeli są pewne braki 1 niedocią-
gnięcia po stronie księży prefektów,
to częstokroć nie z ich winy.

Zadaniem księdza prelekta w
szkole jest nauczanie i wychowanie
religijne, Gdyby tylko nauczał a nie
wychowywał, albo też usiłował wy-
chowywać bez nauczania, nie speł-
niłby swego obowiązku. W: cało-
kształcie nauczania i wychowania re
ligijnego ma być urobienie światopo-
glądu religijnego, na którego całość
składa się osobowość katechety, pro
gram i metody, egzorty, iekolekcje,
nabożeństwa szkolne, wpływ gron
nauczycielskich, dom, koiedzy i le-
ktura.

Częstokroć jednak przy  najlep-
szych nawet wysiłkach ks. prefekta
wychowanek wychodzi ze szkoły i-
deowo i moralnie rozbity. _Gdzie
wina? Wi pierwszy rzędzie za wy-
chowanie religijne ponosi odpowie-
dzialnosć rodzina. Tymczasem są
dość liczne wypadki, że rodzina by-
najmniej nie ułatwia zadania księdzu
prefektowi ale raczej mu je utrudnia.

W. każdej prawie szkole średniej
są częste wypadki, że młudzież prze
żywa głębokie tragedje z powodu
stosunków rodzinnych, czy to na tle

  

zygnowač, a wznowienie pracy uwa-
runkowiują wynagrodzeniem stałem
odpowiadającem choćby w części
charakterowi, powadze i odpowie-
dzialności pracy lekarzy”.

W/ dniu 1 grudnia rb. lekarze u-
bezpieczalni grodzieńskiej w liczbie
22 nie zgłosili się do pracy, wobec
czego stosunek służbowy z nimi zo-
sta! rozwiązany.

AUGUSITOw Pat. — Wczoraj za
strajkowali lekarze  ubezpieczalni
augustowskiej, którzy w liczbie
trzech porzucili pracę. Ubezpieczal-
nia ogłosiła, że chorzy w nagłych
wypadkach mogą korzystać z porad
lekarzy prywatnych, a koszty po-
kryte będą przez ubezpieczalnię.

Sama piwniczka jest długa, wą-
ska i zupełnie ciemna. Początkowo

znaleziono dwie czaszki iudzkie i
zupełnie dobrze za-

konserwowane. Obok szczątków
widnieją kawałki żelaza, być może

resztki kajdan. Dalsze bedania wy-

kryły dalszych pięć szkieletów, ob-

lepionych gliną i ziemią.
Nie po raz pierwszy dokonano w

tym gmachu takiego odkrycia. Przed

trzema laty znaleziono szesć czaszek

ludzkich, które oddano do kościoła
dla pogrzebania. Należy przypusz-

czać, że przez korytarz piwniczny

prowadzono na śmierć of'ary policji

: * Szkolną.

śrsogeli młody.

zyskało 6 mandatów.
 

| Popierajcie Polską Macierz

rodziców,
bez Boga.

Wi czasie dyskusji zostały usta-
lone m. in. następujące wytyczne
współpracy domłu w dziedzinie wy-
chowania religijnego.

„1. Najściślejsze współlziałanie z
księdzem: prefektem; rodzice winni
$0 poznać i z nim odbywać konfe-
т :

2. Rodzina ma współdziałać z ks.
prefektem w wytwarzaniu odpowied
niej atmosfery w dniach rekolekcyj,
Komunji św. i t. p.

3. Rodzice winni dawać dobry
przykład w dziedzinie liturgji i prze-
pisów Kościoła, jak np. zarkowywa-
nie postów.

Rodzina winna popierać przede-
wszystkiem lekturę katolicką.

Szkoła jako drugi czynnik odpo-

czy to życia rodzinnego

ikolosalną odegrywa rolę: Szkół ściś
le. katolickich poza zakonnemi pra-
wie niema.

W. szkołach państwowych i pry-
watnych w gronach nauczycielskich
osoby wierzące i o przekonaniach
katolickich są b. nieliczne.  Nato-
miast większość jest zupełnie obo-
jętna dla religii i wychowania religij-
nego. Co gorsza: zdarzają się wypad-
ki wręcz prowadzenia propagandy
antyreligijnej. Pod tym względem nie
trzeba specjalnych wystąpień, ale
wystarczy wypadki z historji Kościo
ła tendencyjnie oświetlić, dowcipami
ośmieszaći t. p.

Podrywa się w ten sposób auto-
rytet ks, prefekta i bezwąlpienia nie
wpływa to na wyrobienie światopo-
glądu ireliigifnego. Zarzut, skądinąd
słuszny jest, że miodzież nie zna pi-
sma św., nie umie modlić się, nie ma
obudzonych zainteresowan w kie-
runku zagadnień religijnych.

Przytem trzeba stwierdzić, że
większość młodzieży szkół średnich
mie wynosi tych zainteresowań z
damu. Miodzież z rodzin reiigijnych
na tle szkoły wybitnie się wyróżnia.
Ks. pretekci nie mają żadnych po-
mocy naukowych. W, szkolnych bilio
tekach niema pisma św. w dosta-
tecznej ilości egzemplarzy, ani ksią-
żek religijnych, Tymczasem litera-
tura religijna specialnie dla młodzie-

ży jest coraz bogatsza i pięwniejsza.
Dyrekcje na prośby ks. prefektów
odpowiadają, że nie mają na to fun-
duszów.

Sprawa opieki min. W, R. i O. P.
nad nauczaniem religii w szkole jesi
traktowana po macoszemu, Już oko-
ło 2 lat niema w ministerstwie W.R.
i O.P. ani wizytatora, ani instruktora
те )1. Rzecz oczywista, ze na tem
nauczanie : i wychowanie religijne
znacznie cierpi.
A życie społeczne i publiczne?

Czy tam duch religijny panuje? Mło-
dzież starszych klas z ubolewaniem
stwierdza, że niestety, iam niema
etyki chrześcijańskiej, A zgorszenie
publiczne?

Młodzież wewnątrz słabo ugrun-
towana w zasadach wiary 1 moralnoś
ci, ma nazewnątrz tak silne bodźce,
jak zły przykład starszych, pornogra
fja w filmie i w słowie. Olbrzymia
większość filmów obecnic wyświet-
lanych to kryminalistyka albo ero-
tyzm. | na te tilmy młodzież uczę-
szcza, tem się karmi. Nawet filmy
polecane przez władze szkolne mają
częstokroć braki.

W) końcu jednak trzeba stwiet-
dzić, że młodzież, pomimo tych wa-
runków w jakich wzrasta i wycho-
wuje się, jest naogół opoina złu.
Trzeba przyjść jej z pomocą w tej
walce. Starsze spłoeczeństwo ma
podwójną winę wobec młodzieży, je-
żeli jej nietylko nie przychodzi z po-

! mocą w pracy nad kształceniem cha
rakteru, ale swoją biernoscią i złym
przykładem tę pracę utrudnia.

Z. K.

  

Wilno na powodzian.
W Wil Pryw: Banku Handiowym do

dn. 5 bm. ogółem złożono 41 249,67 zł, w
tem: Gimnazjum „Tarbut* w W'lnie zł. 6.50,
Nauczycielstwo Szkoły Handl. im. St. Sta-
szica zł. 12.72, Personel Pow'at, Zarządu
Drogowego w Wilniezł. 49.06, J. Skalinow-
ski pie listy ofiar Nr. 14 zł. 7.20, Inspekto-
rat Pracy 62 Obwód p/g listy ołiar Nr. 203
zł. 1.40, Inspektorat 63 Obwód p/g
listy ofiar Nr. 204 zł. 16.20, Pracownicy fir-
my „Karpaty” zł. 7, Józei Skowroński zł.
10, Dyrekcja i Nauczyciel Gimnazjum O.O,
Jezuitów w Wilnie zł. 40, B. Wołselok rosyjskiej itu dokonywano doraź-

nych egzekucyj.
zł. 5.
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wiedzialny za wychowanie religijne -
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"KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda naogół

chmurna, mglista i dždžysta х то-
żliwością niewielkich  przejaśnień
w ciągu dnia. Ciepło. Słabe lub
umiarkowane wiatry zachodnie.

„ABE: у

uYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

upteki:

Sukc. Asgustowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 iielei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i KRostowskie-
go — ul. Kalwary»ka Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „szedmieśc.ach, prócz Śnwiszek.

NEKROLOGJA.
— Ś, p. Wiktor Zaniewski, W ze-

szły mmiesiącu zmarł w wieku lat

84 ś. p. Wiktor Zaniewski, znany w

sferach rzemieślniczych i kupieckich

naszego miasta, były, właśc:ciel za-

ktadu krewieckiego.
Nieboszczyk był dobrym fachow-

cem, prowadził sklepy krawieckie

początkowo w Warszawie, zotem w
(Wilnie, zyskując duże powodzenie
wśród mieszkańców tych miast i w
ciągu swej pracy zawodowei wy-
kształcił szereś samodzielnych pra-
cowników.

Ś. p. Zaniewski zlikwidował swe
interesy, będąc już w podeszłym
wieku. Pochowany został na cmen-
tarzu wojskowym. Osierocił żonę p.
Anielę z Bralińskich I v. $liwowską
3 synów z I-go swego maizeństwa:
Kacpra, Józefa i Alfonsa.

Cześć jego pamięci.
— Wczwartekdn.6grudniar. b.

o godz. 7 rano odbędzie się w kapli-
cy Wil. T-wa Dobroczynności nabo-
żeństwo żałobne za wszystkich zmar
łych ofiarodawców i dobsoczyńców
tegoż T-wa.

O czem zawiadamia Zarząd.
URZĘDOWE.

— Wyjazd p. wojewody. w da
4 b. m. wojewoda wileński p. Wł.
Jaszczołt wyjechał do Warszawy na
zjazd wojewodów.

Z MIASTA.
— Poziom wody na Wilji. Skut-

kiem ostatnich opadów atmosfe-
rycznych poziom wody na Wilji
podalėsi sią o kilkanaście centyme-
trów. Szczególnie duże opady zano-
towano w górnym bieau rzeki.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Tajne rzeżnie. W ub. mie-

siącu w Wilnie kontrolerzy zarządu
miasta ujawnili 17 tajnych rzeźni
uboju bydła. W potajemnych rze-
žaiach, które mieściły się przewa-
žnie w składzikach, stajniach i chle-
wach w dzielnicy żydowskiej i na
przedmieściach  znaieziono około
150 «lg. mięsa nieostemplowanego
oraz narzędzia do uboju rogacizny.
Osoby trudniące się nielegalaym
ubojem bydła pociągnięto do odpo-
wiedzialaości karao są 'ow*

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Organizacja exsporiu ręka-|

wiczek. w dniu 28 listopada w Pań-
stwowym
w Warszawie odbyła się konferencja
eksporterów rękawiczek z terenu
Warszawy i Wilna, w której to kon-
ferencji w.iął udział równieź przed-
stawiciel wileńskiej Izby Przemy:
słowo-Handlowej. Na konferencji za-
stanawiano się nad koniecznością
podjęcia odpowiednich kroków w
celu zapobieżenia dalszemu spad-
kowi eksportu ręnawiczek, który
w 1934 r. wyniesie zaledwie niewie-
le ponad 50 proc. eksportu zeszio-
rocznego W wyniku obrad Pań"
stwowy Instytut Eksportowy zalecił
Izbie powołanie specjalaego komi-
tetu przy udziale z-interesowanych,
któryby szczegółowo rozważył spra-
wę, i w najbiiższym czasie przed-

lastytucie Eksportowym|

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
Dzisiejsza środa literacka

poświęcona będzie „Teatrowi Mic-
kiewicza” w ujęciu prof. M. Lima-
nowskiego. Ponadto stuciiacze Stu-
djum Dramatycznego wykonają irag-
menty z „Dziadów' w nowej inter-
pretacji. Foczątek o g. 19.45.
— Walne zebranie flow. Lekar-

skiego. Dnia 12 b. m. o godz. 20 w
pierwszym terminie i o g. Ž0 m. 30
w drugim — odbędzie się doroczne
walne zebranie l-wa Lekarskiego

(Lamikowa 24). Cz. I uroczysia: prze-

mówienia proł. Satarewicza, prot.

Upoczyńskiego i prof, Mossego.
Cz. ll. sprawozdawcza według obo-
wiązującego regulaminu. Cz. lll. wy-
bory władz.

ODCZYTY.
— Odczyt w Zrzeszeniu sędziów

i prokuratorów. Zarząd Koia Wileń-
skiego Zrzeszenia Sędziów i Proku-
ratorów R. P. podaje do wiadomości,
że dnia 6 grudnia 1934 r. o godz, 7
wiecz. w sali Nr, 1 Sądu Okręgowe-
go (na parterze) odbędzie się odczyt
z przezroczami, wygioszony przez p.

inżyniera architekta Stcłana Na-
rębskiego p. t. „Dzieje rozbudowy
Wilna”,

Wstęp dla członków Zczeszenia i
gości wolny. Zarząd.

SFRAWY AKADEMICKIE.
— Tydzień Akademika, Zarząd

Bratniej Pomocy Polskiej Miodzieży
Akad, U. S. B nmiejszem przypo-
mina, że koleżanki i koledzy, którzy

| nie zgłoszą się do pracy w XII-tym
| Tygodniu Akademika, nie uzyskają
żadnych świadczeń z Bratniej Pomo-  cy, mianowicie: miejsc w domu A-
kademickim, obiadów ulgowych, po-
życzek, skierowań na pobyi w Lega-,
ciszkach. ;

 

Teatr | muzyka
— Teatr Muzyczpy „Lutnia”. „Gri-Gri

Dzis egzotyczna operetka „Gri-Uri" z wy-
stępem utalentowanej śpiewaczki Zofji Lu-

biczówny. Piękna piosenka o „Odrobinie

miłości”. M. Tatrzański w ro'i króla mu-,

rzyńskiego tworzy prawdziwą kreację.|

Barwne i pomysłowe tańceuzupełniają |
efektowną całość. Zniżki ważne.

„Madame Pompadour* po cenach zni-

| żonych. Jutro piękna stylowa

Falla „Madame Pompadour" z

J. Kulczyckiej w roli tytułowe,.

— „Ptasznik z Tyrolu",
piękna i melodyjna  opereika

„Ptaszniu z Tyrolu",

— Teatr Miejski Pohulanka. Ostataiei

widowiska „Hamleta* Dziś i jutro ostat- |

operetka /
udziałem |

w piątek |

Zeliera )

nie przedstawienia „„Hamleta', który w;

opinji publiczności zdobył pełny sukces, |

W wykonaniu bierze udział cały zespół z

dyr. M. Szpakiewiczem w roli głównej.

Ilustracja muzyczna S$; Czosnow”kiego.

—Najbliższą premjerą Teairu Wielkie-
go będzie świetna komedja wsnołczesna —

('„Kwiecista droga“ — Katajewa.
— Teatr Objazdowy — ga dziś w

Baranowiczach, jutro w Nieświcżu — farsę

amerykańską „Dzień bez kłamstwa”, w wy-

konaniu doskonale zgranego z:.pału.

— Już dziś Imre Ungar wystę-
puje z jedysym koncertem w Sali
Konserwatorjum (Końska 1) o godz.
830 wiecz. W programie: Scarlatt,
Beethoven, Chopin, Brams, Dzbussy
i Liszt. (Fortepian koncertowy f my
Bechstein) Bilety od godz. 11 cały
dzień w kasie konserwatorjum.
 

MóchMIERZA BÓLE  ;
uś

„ ARTRETYCZNE;REUMATYCZNE. 
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W rocznicę zgonu śp. Marli Hr.Kossakowskiej
Przeważnie zawsze tal bywa, że

zaczyno się cenić osoby i rzeczy
wówczas gdy się je traci.

O tem mówi nam nietyiko histo-
rja wypadków politycznych, czy też
wydarzenia zachodzące w świecie
literackim, ale i w naszem szarem
codziennem życiu

Dzieje się to tak dlatego, że war-
tość człowieka mającego wzniosłe
cele wzrasta niewspółmzieinie po je-
go śmierci. Ogół żyjącego społeczeń-
stwa często zastanawia się nad
przeszłością, a wowczas przypomi-
nają się nam pewne fakty związane
z ludźmi, którzy już odeszii.

Jluż jest takich, którzy przez ży-
cie przechodzą bez zbierania liści
laurowych, bez sławy i rozgłosu,
którego się wstydzą 1 lękają, a któ-
ry nawet nie zawsze im odpowiada.

Та _charakterystyczna skrom-
ność ludzi, którzy nie gonią za tytu-
łami i uznaniem, jest cechą godną
podkreślenia. Ta cecha mtwi wła-
śnie o głębokich zasadach ducha, o
poświęceniu się pracy spoiecznej.
Mam tu na myśli te wszystkie za-

sługi, jakie się wiążą bezposrednio z
usobą ś. p. Marji hr. Kossakowskiej.

Umarla przed rokiem w Wilnie,
a jednak wydaje nam się wszystkim,
że jest wciąż muędzy-. nami, że w
dalszym ciągu pracuje, że zdobywa
skromnością i dobrocią swoją sze-
roką popularność. Była gorąco ko-
chana przez tych wszystkich, którzy
kiedykolwiek mieli możność ze-
tknięcia się z Jej wielkim charakte-
rem, z sercem, które biło patrio-
tyzmiem.

Życie Jej jest przykładem dla
 

innych, jest pięknym przykładem
bezinteresownej pracy społecznej,

Społeczeństwu wileńskiemu była
Ona dobrze znaną. Pracowaław sze-
regu instytucji społecznych, a w
pierwszym rzędzie dała się najlepiej
poznać w Sodalicji Marjańskie Pań,
jako Prezydentka.

Pozostał ślad, który wskazuje
dzisiaj drogę innym  Sodaliskom.
Śladami ś. p. M, hr. Kossakowskiej
idą w swej pracy Sodaliski wileń-
skie. Mogą one być dumne, że w
swych pierwszych szeregach miały
tak jasuą postać.

Nie potrzebna jest tu żadna aka-
demja, ani patetyczne przemówie-
nia, ani też uznanie w postaci po-
dziękowań.

Nie odbędzie się więc w Wilnie
alkademja ku uczczeniu pamięci Ma-
rji hr. Kossakowskiej. Nie ustyszy-
my pochwał wygłaszanych pod Jej
adresem, bo największą pochwałą
dla Niej są serca tych wszystkich,
którzy dziś pamiętają o Niej, a biją
w dalszym ciągu uznaniem za о-
żony trud.

Posyłamy więc do grobów ro-
dzinnych hr. Kossakowskich na
Litwę nasze wspomnienia. Nad
świeżą mogiłą, która zaczyna za-
rastać już trawą, pochylamy czoła,
oddając hołd Jej prochom.

Zroku ma rok ś.p. Marja hr.
Kossakowska stawać się będzie co-
raz większą, bardziej cenioną, nie-
odżałowaną stratą, jalką poniosło
przed rokiem społeczeństwo wileń-
skie. zał

Sodaliska.

Z za kotar studjo.
Utwory Chopina przez radjo, |

Koaceri chopinowski nadawany jakį
zwykle co środę o godz. 21.00 obejmuje w
dniu 5 grudnia balladę As-Dur opus 47,
Nokturn t-mooll opus 55, walca As-Dur, ma-
zurek e-moll opus 41 1 scherzo cis-moll opus
59 w wykonaniu znakomitego pianisty prof.
Józefa lurczyńskiego. W tymże dniu o
$odz. 21,40 kontynuować będzie muzykę
chopinowską Lwów, który nada w wykona-
niu wiolonczelisty Dezyderjusza Danczow-
skiego i pianisty Edwarda Steinbergera so-
natę g-moll opus 65,

Tańce różnych narodów.
Krakowski zespół Hermana występują-

cy w programach radjowych dość często
| spotyka się z dużem uznaniem słuchaczów.
Ciekawie dobierany program obejmuje w
dniu 5 grudnia (środa) o godz. 16.00 — tań-

| ce różnych narodów. Taniec ludowy obok
poezji i piosenki ludowej stanowi dopełnie-

| nie barwnego obrazu folklorystycznego każ-
dego narodu, zachowując jego charakter i
psychikę. To też audycje tego rodzaju zwra
cają na siebie zawsze uwagę. W środowym
koncercie wykonane zostaną tańce angiel-
skie, węgierskie, hiszpańskie, rosyjskie, ja-
pońskie, nawet indyjskie i sjamskie, eski-
moskie, czeskie i na zakończenie buńczucz-
ry mazur polski,

„Przyjacidlki“

„Šwiat dziewcząt“ w Polskiem Radjo'
Rozwijający swoje horyzonty dział ko-

biecy Polskiego Radja, wprowadził ostatnio
do swych programów  specjaine audycje,
które odbywać się będą raz na miesiąc, a
przeznaczeniem ich będzie przystosowanie
tematów prelekcyj do zainteresowań mło-
dych dziewcząt — V, VI, VII, VIII. klasy.
Pierwszy odczyt z tego cyklu nada radjo-
stacja warszawska w dniu 5 grudnia (środa)
© godz. 17.25 w redakcji p. Zolji Popław-
skiej, który nosi tytuł „Przyjaciółki”, a na-
wiąże kontakt z młodemi radjosłuchaczka-
mi, Następne preiekcje, omawiać będą
wszystkie kłopoty, troski, radości, wszyst-
kie zagadnienia hartujące młodociane umy-
sły, Choazi przecież o to, żeby pogłębićiroz
szerzyć ten świat dzizwczęcy tak różny od
wszystkich innych światów, Świat istot,
które już przestały być dziećmi, a któryin
jeszcze daleko do dorosłości. Audycje te
bezwątpienia trafią do przekonania słucha-
czek, tem bardziej, że wymiana myśli istnieć
tu będzie obopólna. Dziewczęta będą mogły
słuchać odczytów przez mikrofon, a komu-
nikować się dzięki listom, które będą ma
terjałem dla działu „Świata dziewcząt”
świadczącym 0 zainteresowaniu, potrze |
bach i życzeniach słuchaczek.

į

 

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 5 grudnia 1934 roku.

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-
wyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
mu. 7.40: Progr. dzienny. .7.50: Aud. Iniar-
ska. 7.55: Giełda roln. 11.57: Czas, 12,00:
Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Muzyka
taneczna. 13.00: Dzien. poł. 13.05: „Jesien-
re nastroje” (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: „Mala skrzy-
neczka” — listy dzieci omówi Ciocia Hala.
16.45: „Chwilka pytań”. 1700: Pieśni.
17.25: „Przyjaciółki” — odczyt wygł. Z.
Popławska. 17.35: Or:iestra cygańska (pły-
ty). 17.50: Poradnik sportowy. 18.00: Konc.
rekl. 18.05: Przegląd litewski. 18.15: Reci-
tal skrzypcowy. 18,45: „Własność prywatna
jako funkcja społeczna” — wygłosi K. Stu-
dentowicz. 19.00: Koncert chóru Oraw-
skiego. 19.20: „Światło i ciepło" — poga-
danka. 19.30; Koncert chóru Orawskiego.
9.45: Progr. na czwartek. 19.50: Wiad,
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: „XI
Wieczór Mickiewiczowski”. — „Teatr Mi-
ckiewicza” prelekcja prof. M. Limanow-
skiego. 20,45: Dzien, wiecz. 20.55: Jak
pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert chopi-
nowski. 21,40: Koncert kameralny, 22.00:
„Tabakierka dla nosa..* — pog. J. Zapa-
śnika, korespondenta Biura Siudjów P. R.
22.15: Powtórzenie konkursu Jubileuszowe-
go Rozgłośni Wileńskiej. 23.00: Wiad.
meteor. 43.05: D. c. konkursu. 23.30: Muzy-
ka taneczna.

Czwartek, dria 6 grudnia 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka, Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan
domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Konc. rekl,
1.55: Giełda roln. 11.57: Czas, 12.00: Hej-
mał. 12.03: Wiad. metcor. 12.10. „Na święte
go Mikołaja” — obrazek dla dzieci. 12.30:
Poranek szkolny. 13.X. Dzien. poł. 13,05:
Z rynku pracy. 13.10: d. c. poranku, 15,30:
Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pew. 15.45:
Muzyka operetkowa (płyty). 16.15. J. Hayda
Koncert na obój z fortep. W wyk. A. Brajt-
mana. 16.45: Lekcja francuskiego. 17,00;
Słuchowisko: „Arais“ — p-g * erneuilla.
17.50: Skrzynka pocztowa Nr. 339. 18.00:
Koncert erkl. 18.05: Litewski odczyt gospo
darczy. :8.15: Recital fortepianowy. 18.45:
„Co czytąć” — szkic liter. L. Piwońskiego.
19.00: Koncert kameralny. 19.30: Muzyka
popularna (płyty). 19.45: Program na piątek.
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil, wiad. sport
20.05: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz.
20.55: „Jak pracujemy, w Polsce", 2100:
Koncert muzyki fińskiej. 21.45: „Krytyka
wiedzy” — odczyt wyśgł. prof, T. Kotarbiń-
ski. 22.00: „W świetle rampy” — nowości
teatr. omówi Z. Falkowski. 22.15: Lekcja
tańca. 22.35: Muzyka taneczna. 22.45: konc
;ekl. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: d. c. mu-
zyki tanecznej.

NMR
Uizniowie Šikoly Rzemiosł Budowlanych:ywrolowiani.

 

Wczoraj w dalszym ciągu sąd

okręgowy rozpoznawał sprawę ucz-

niów z Państwowej Szkoły Rzemiosł

Budowlanych, oskarżonych o nale-

żenie do Komunistycznej Partji Bia-
łorusi Zachodniej.

Jest to już irzeci proc*: tego ro-

dzaju przeciwko uczniom lej uczelni,

uprawiającym działalność wywro-
tową. Dwie grupy, z których jedna

działała na terenie pow. święciań-

skiego, a druga w Nowo$:ódczyźnie

stawały przed sądem i obecnie od-

bywają kary. Niektórzy z coskaržo-
nych w obecnie toczącym się proce-

się występowali w charakterze
św.adków i w tym celu byh sprowa-

dzeni z więzienia.

Po przesłuchaniu świadków oraz

wysłuchaniu opinji biegłego p. Cz.

twanickiego, przewodniczący Obra-

dom wiceprezes p. Brzozowski zam-

knął śledztwo i otworzył rozprawę

stron.

Oskarżyciel, wiceproku:ator p.

D. Piotrowski, uzasadniając oskar-

żenie domagał się kary dia wszyst-

kich podsądnych.
Zkolei obrońcy w liczbie siedmiu  

Najwspanialszy
Skończyły się uroczystości ślubne, któ-

re od tygodni były ceuiralnym punktem za-

interesowania całego Londynu i

W starożytnej katedrze Wuistminister-

skiej — w obecności głów korcnowanych

świata dyplomatycznego i zaproszonych do-

stojnych gości, przed arcyhiskupem z Can-

terbury, księżniczka Marina wypowiedziała

sakramentalne słowa:

„Ja Marina, biorę sobie ciebie, Jerze-|

go Edwarda Aleksandra Edmunda za małe,

żonka”.
i

Słowa te i ostatnie „Amen“transmito-

wały rozmieszczone po wszystkich najod- |

leglejszych ulicach stolicy głośniki przy któ

rych stały grupy ludzi z obnażonemi gło-

wami: Słuchali z dziwnem skupieriem tych

2 prostych słów, powtarzając machinalnie|

' „Amen* za głosem księżniczki...

\ Bez przesady można powiedzieć że

(gały Londyn brał udział w uroczystościach

, ślubnych, jakgdyby seło tu o jedną olbrzy-

| mią rodzinę.
'
‚

 
* * .

O miłości i przywiązaniu do rodziny

królewskiej świadczy niezliczona moc roz-

KRONIKA POLICYJNA.
— Jak żona opuściła męża. Arciuch

Jan (Lwowska 53) zameldował w policji, iż”

w czasie jego nieobecności, żona jego, Ja- |

dwiga, wyszła z domu niewiadomo dokąd,|

zabierając ze sobą pościel, biżuterję oraz!

174 zł. w gotówce, ożólnej wartości 329zł!

Centralnym.

— Kradzieże kieszonkowe w teatrze. |

W, teatrze „Lutnia” coraz częściej notowa-

ne są kradzieże kieszonkowe. Frzedwczoraj

przy szatni w tymże teatrze Wł. Tomasze-

wiczowi (Ciasna 3) złodzieje skradli port-

fel z zawartością 60 zł.

W. związku z kradzieżami władze za-

mierzają ustalić dyżurnego  wywiadowcę.

— Oblawy na rynkach wileńskich.

Wiczoraj we wtorek jako w dniu targowym

policja przeprowadziła na rynkach obławy,

i zatrzymała 19 złodziei i oszustów rynko-

wych. Zatrzymanych osadzono w areszcie

— Jurcewiczowi Ludwikowi (Wiłko-

mierska 3) nieznani sprawzy skradli z |

mieszkania bieliznę, garderobę męską i
damską craz inne drobne rzeczy,

— Bójka w barze, W barze „Raror“

przy trakcie Batorego wyni.ła między

| biesiadnikami bójka, w czasie x«torej cięż-

| ko poraniono nożami malarza Stanisława

| Miklisa (Popławska 21). Miklisa skierowa-

| no do szpitala św. Jakóba.
! — Napad pijaka. Do wracającego

| przez Saską Kępę Wojciecha Tylnego

| (Trakt Batorego 47) podszedł nicjaki Jan

Lachowicz (Potok 29), który zażądał pie-

 

  

 

 

[Z 11-tu oskarżonych 8-iu ukarano więzieniem.
wnosili bądź o zupełne uniewinnie-
nie bądź łagodny wymiar kary.

Zamykając przewód sądowy
przewodniczący, oznajmił, iż wyrok
ogłoszony zostanie o godz. 6 wiecz.

O tej porze ogłoszono sentencję
wyroku. Oskarżonych: T. Szołomic-
kiego, J. Bartoszewicza i J. Greczkę
skazano na 3 lata więzienia każdego
z pozbuwieniem ich praw obywatel-
skich i honorowych na przeciąg 5
5 lat. Osk.: W. Wielesieja na 2 lata,
a J. Szymikiewicza, S. Turowicza i
M. Kowalskiego na 1 rok więzienia
każdego,  zawieszając wykonanie
kar na przeciąg 3 lat i pozbawiając
ich praw na okres 3 letni i wreszcie
osk. A. Jezierskiego na 6 miesięcy
więzienia, zawieszając wykonanie

kary na 2 lata bez utraty praw.
Trzech = xse Pio-

ira Krzywca, Szołoma Goldberga i
Teodora Żołuda sąd: uniewinnił.

W/ stosunku do oskarżonych na
3 lata więzienia sąd rozciągnął
areszt bezwzględny.

Obrona i prokurato: zapowie-

dzieli apelację. Kos.

CERZE SZOSA LECRK PGKA RITIK LILO T EASTTD

ślub na Świecie.
maitych podarunków, nadesłanych młodej

parze.
Były między niemi nawet niemal bez-

wartościowe _ drobiazgi, oliaiowane „na

szczęście": zardzewiałe podkowy, monety

srebrne, gwoždzie, naparstki. Jakaś stara

żebraczka przesłała drobną monetę sreb-

mną ze swem błogosławieństwem

Również i w onym słynnym torcie we-

selnym, będącym  prawdziwem arcydzie-

łem sziuki cukiernicze, — umieszczono

siedm specjalnych „maskotek , wyribio-

nych ze szczerego złota A mianowicie:

raparstek, obrączkę, monetę złotą, go-

łąbka, osła, podkowę i główkę młodego

kawalera.

Jak wiadomo wszystkie 'pgredjencje

wchodzące w skład tego tortu dostarczyły

dominja i kolonje angielskie. A więc Kana-
da mąkę, Australja cukier i owoce, Jamaj-

ka i Ceylon korzenie, Anglia jajka, a
Szkocja masło. Trzej „mistrze , którzy

przez trzy miesiące pracowali ned sporzą-

dzeniem tortu, pochodzą z Anglii, Walii i

Szkocji.

Nie zapomniała też o ks. Marinie jej

daleka grecka ojczyzna. Napłynęły stamtąd

tysiące darów i upominków: narodowe ko-

stjumy greckie, barwne szale, ręcznie ma-

jowane chusteczki na okrycie głowy

Z Krety przysłano jej parę wspania-

łych  pantofelków, wysadzanych bogato

djamentami, wartości stu tysięcy drachm.

Pantofelki te mają nawet swoje specjalne

nazwy: lewy nazywa się „Atens , — prawy

„Kopciuszek”.

Ze szczególnem wzruszeniem oglądała

ks. Marina kilka małych urn greckich,

ręcznie malowanych. Jest to dar greckich

wieśniaczek, — a urny te — zgodnie z wie-

kową tradycją, — mają zbierać łzy szczę-

ścia, jakie niejednokrotnie spływać będą z

oczu księżniczki podczas błogich godzin

spędzonych razem ze swym młodym mał-

żonkiem.
Niezapomniany był widok wspaniałego

orszaku ślubnego udającego się w parad-

nych dworskich karocach do opactwa,

Ks. Jerzy, ubrany w błękitny mundur

oficera marynarki, szedł w towarzystwie

| swych braci, księcia Walji i księcia Yorku.

Księżniczka Marina wyglądała jak

prawdziwa księżniczka z bajki, w swej

srebrzysiej sukni z ośmiomelrowym tre-

nem. Na główce wspaniały djadem ozdo:

| biony brylantami wielkości ziarn grochu,
Szła ona do ołtarza wsparta na ra-

mieniu swego ojca, ubranego w mundur

oficera huzarów. A za nią ośmdrużek, mię*

dzy niemi ks. Juljana, przyszła królowa

Holandji.

+

 
stawił konkretny projekt Państwo-
wemu  lnstytutowi Exsportowemu.
Prace Komitetu „mają się rozpocząć
w dniach najbliższych.
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Ostra Brama i Wszechnica BoiOrOWO, |

Łączność Wszechnicy Batorowej z obrazem N. Marji Panny Ostro- |!
1

\
1
|

|

 

bramskiej datuje się od samego początku założenia Akademji Wileńskiej

oraz zawieszenia obrazu cudownego na Ostrej Bramie, Rzeczą jest wielce

prawdopodobną, że pobudkę do zawieszenia tego obrazu na Ostrej Bra-

mie dali jezuici, obrońcy wiary katolickiej przed szerzącym się protestan- |

tyzmem.
z Dn. 12. IV. 1671 r. obraz ostrobramski był uroczyście przeniesiony
do nowozbudowanej kaplicy na Ostrej Bramie, W] uroczystości tej bie-
rze udział Akademja Wileńska in corpore; po uroczystości religijnei 12

najlepszych mówców Alkademji z ustawionych specjalniewtym zelu try-

bun wygiasza mowy pochwalne ku czci Boskiej Pallady, Karol od Du-

cha św., ów najgorliwszy w w. XVII promotor kultw N. Marji Panny Ostro-
bramskiej jest wychowankiem wszechnicy litewskiej Akademji Wileń-
skiej. W, tym oku Akademja Wileńska, uznając mądrość Matki Najśw.
Marji na Ostrej Bramie, obrała ją sobie za Opiekunkę — pro sua Prote-
ctrice — jak czytamy w Tiophaeum z 1754 r.

Dn. 2. V. 1754 r. karmelici bosi, słuchacze Teologji Akademii Wi-
leńskiej, wydają broszurę pt. „Trophaeum”, napisaną po łacinie. Broszu-
ra składa się z 8 stron: pierwsza stanowi stronę tytułową, druga za-

wiera wizerunek obrazu N. Marji Panny Ostrobramskiej bez szaty wraz
z odpowiednim napisem, trzecia i czwarta podaje p. t. „Praelalio” opis
kultu obrazu IN. Marji Panny Ostrobramskiej i stosunek do tego obrazu
Akademji Wileńskiej, cstatnie cztery strony zawierają „Conclusiones |
Theologicae Menti D. Thomae Angelici Doctoris Conformes'", Jak tytuł |
broszury wskazuje, jest to praca naukowa studentów, ogłoszona po pu-
blicznej obronie tez (—in Arena Certamine Comparatum) przez braci |

|

|

|

i

|
|
|
|

karmelitów bosych.
Działalnosć Uniwersytetu w latach 1803 — 1832 również przyczy-

niła się do rozszerzenia kultu obrazu N, Marji Panny Ostrobramskiej.
Mickiewicz pisze „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy, i w
Ostrej świecisz Bramie". Antoni Edward Odyniec szuka w Ostrej Bramie
pociechy i pomocy przed egzaminami, młodzież filarecka przed wygna- |
niem modii się w Ostrej Bramie, a więc jest rzeczą prawdopodobną. iż |

przy współdziałaniu Uniwersyietu powstały hymny ostrobramskie „Wi- |
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taj Panno' i „O Jasności”.
W r. 1927 dn. 2 lipca w czasie Koronacji obrazu ostrobramskiego

Uniwersy:et Wileński bierze w uroczystościach udział.
Wreszcie jako ostatni fakt, iączący Uniwersytet Wileński z Ostrą Bra-

mą, trzeba przytoczyć, iż dzięki Uniwersytetowi Wileńskiemu, dzięki wy-
siłkom Czcigoanych Protesorów Wydzia:
bieżącym roku monografja doktorsk+ 0 Ostrej Bramie p. t. „Kuit obrazu
N. Marji Panny Ostrobramskiej w dziejowym rozwoju”.

Z powyższego wicać, iż dawniej Alkademja Wileńska, dziś Uniwer-
| sytetWileński przyczyniały się w ciągu zgórą trzecūset lat do szerze-

nia czci ostrobramskiego obrazu. Słusznie przeto Uniwersytet Wileński
| może N. Marję Pannę Ostrobramską uważać za swoją szczególną Opie-
kunkę, nietylko na mocy dekretu z r. 1671, ale ustawicznych więzów
wciągu całych dziejów ostrobramskiego obrazu.

Geneza Łask Ostrobramskiego Obrazu
Badając cuda ostrobramskie, widzimy, że najpoważniejszem źró-

dłem i bodaj jedynem, które wylicza szereś cudów i łask doznanych od
Bogarodzicy Ostrobramskiej, jest Relacja O. Hilariona od św. Grzegorza

| zr. 1761. Innych xsiążek, klóreby wyliczały cuda i łaski ostrobramskie
niema. Literatura koronacyjna pod tym względem nic osobliwego nie
przynosi, Kilka wzmianek znaleźliśmy w archiwach, ot i wszystko. Acz-

| kolwiek nieliczne dochowały się opisy cudów i łask odebranych od N.
Marji Panny Ostrobramskiej, to jednak cudowność obrazu Matki Bożej
Miłosierdzia na Ostrej Bramie stwierdzają wota, głęboka wiara i poboż-
ność wiernych i innowierców, pomimo, że nie mamy takich cudownych
wypadków, ktoreby przeszły przez. pręgierz surowej krytyki urzędowej.
O.o. karmejici bosi wielce przyczynili się do rozpowszechnienia kultu |
ostrobramskiego w samych jego początkach; oni pierwsi zaczęli notować.
cudowne zjawiska ostrobramskie, które następnie działy się również i po
opuszczeniu w r. 1844 pnzez 00, bosych Ostrej Bramiy.

O. Hilarion od św. Gi i

wać przy Ostrej Bramie, obraz ostrobramski, wiszący podówczas na bra-
mie miejskiej, zwanej „Ostra” „był pospolitym, oraz przyzwoitym Kato-

Teologicznego, ukazała się w |

: i rzeżorza w swej Relacyi pisze, że w r. 1626, -
| H. w czasie, kiedy oo. bosi przybyli na stałe do Wilna i poczęli się fundo-

Uroczystości zakończyły się chóralnem

odśpiewaniem narodowego hymnu angiel-
skiego „Good save the King“.

niędzy na wódkę. Gdy Tylny odmówił,

wówczas Lachowicz przemocą wyrwał Tyl-

nemu 1 zł. i zbiegł.

iUWIEZYSEA TS T GOES RAA.

11 likow sposobem czczony, y szanowany iako inne na iakim-kolwiek miey-
scu znayduiące się Obrazy Cudami nie słynące.

W r. 1671 kult obrazu ostrobramskiego już był znaczny. Kronikarz,
opisując budowę kaplicy drewnianej na Ostrej Bramie, o kulcie obrazu

| ostrobramskiego tak pisze: „Obraz w ciągu całego czasu, kiedy budowa-
ła się drewniana kaplica, pozostawał w kościele i doznawał od ludzi
wielkiej (która już wówczas była) czci.. potem... ulokowano obraz (w
kaplicy ostrobramskiej) już dawniej słynący cudami, jak i obecnie jaśnie-
jący z dnia na dzień”,

O. Hilarxn w Rewelacji pierwszy cud przytacza z r. 1671. Być
może, że lud pobożny w tym czasie obraz ostrobramski nazywał cudow-
nym. W księdze dochodowej i rozchodowej oo. karmelitów bosych, roz-
poczynającej się od r. 1685, dnia 10 sierpnia 1689 r. wizytator oo. bosych
Brat Klemens od N, Marji Panny, mówiąc o obrazie Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, dodaje doń przydomek „cudowny“ — „Imagini Miraculosae,
Beatissimae Virginis Mariae, super portam...'. Inny wizytator, Brat Piotr
Jakób od N. Marji Panny, pisząc o obrazie ostrobramskim dnia 23 wrześ-
nia 1690 r., również używa tej samej nazwy — „Imagini Maraculosae
Beatissimae Virginis in Porta Civitatis'. Kronikarz pod datą 1691 ро-
dobnież pisze — „imagini Beatissimae Virginisin Porta miracuiis clarae'.
Słowem, w końcu XVII w. oo. karmelici bosi w urzędowych pismach wy-
rażają cię o obrazie ostrobramskim, jako o obrazie cudownym.

Z poiowy pierwszej XVIII w. na rycinach, wyobrażającyca N. Marję
Pannę Ostrobramską, widzimy takie napisy: „Wizerunek Cudownego
Obrazu Nayświętszej Panny MARYEY u Ostrey-Bramy w Wilnie przy
Kościele W.W. OO. Karmelitów Bossych...*. „Istotne wyobrażenie Ła-
skami y Cudami słynącego Obrazu Nayświętszey Panny Maryi lokowaney
na Ostrey bramie w Wilnie przy kościele Wielebnych Oycow Karmelitow
Bossych*. Wreszcie o. Hilarjon od św. Grzegorza w swojej Relacji o obra-
zie ostrobramskim załącza cały rozdział o cudach Matki Przenajświętszej
w ostrobramskim obrazie, zas na karcie tytułowej tejże książeczki za-
znacza, że obraz ostrobramski „Nieustannemi słynie Cudami'*.

! W r. 1768 obraz ostrobramski znalazt się w spisie obrazów wileń-
skich „łaskami słynących”, podanym przez Józeła Andrzeja Załuskiego,
biskupa Kijowskiego i odtąd już powszechnie mówi się o obrazie ostro-
bramiskim, jako o obrazie cudownym.

Ks. dr. Tadeusz Sieczka,
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tatni kupon konkursu sportowego
«Dziennika Wileńskiego».
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NW PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
GŁOSUJĘ

NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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na najlepszy klub sportowy

 

 

na najlepsze koło sportowe szkółśrednich

 

 

Nazwisko głosującego
    

Adres _

Dziś drukujemy 10-ty, osiatni już
kupon IV konkursu sportowego
„Dziennika Wileńskiego”. Jest to
kupon, który niewątpliwie poważnie
zaważy na rezultacie tegorocznej
walki o miano najlepszych sportow-
ców Wilna. Chociaż dziś wydruko-
wany zostanie ostatni kupon, to
jednak głosować można jeszcze do
piątku włącznie. Głosować prosimy
w Redakcji „Dziennika  Wileńskie-
go”, Mostowa 1.

Obecnie trudno jest powiedzieć,
kto ostatecznie zdobędzie piękny
„złoty” puhar przechodni, który ko-
lejno był w posiadaniu dr. Sidorowi-
cza i Wieczorka, i który z klubów
wileńskich stanie na czele, otrzymu-
jąc piękną nagrodę przechodnią,
która była już w posiadaniu AZS. i
Ogniska KPW. Sytuacja w szkołach
w dalszym ciągu waha się. Na oko

wygląda, że przewagę powinni mieć
uczniowie gimn. A. Mickiewicza,
ale nic pewnego jeszcze powiedzieć
nie można. Interesuje wszystkich za-
pewne najbardziej, jak ułoży się ko-
lejność pierwszych dziesięciu naj-

 

Dziś w dwóch kinach:
Największy fllm sezonu 1934-193% rokvl

 

 

jepszych zawodników.
Wyniki będą wiadome dopiero w

przyszłym tygodniu.
 

SKŁAD REPREZENTACJI WILNA
NA MECZ Z WARSZAWĄ.

Została już ustalona reprezentacja

Wilna na mecz sobotni z War;zawą. Wilno

reprezentować będą najprawdopodobniej:
Sandler, Bagiński, Orlicz, Krasnopiorow,

Talko, Matiukow, Wojtkiewicz, Poliksza,

Zawadzki i Dziuresko. Są tutaj i zapasowi.

Ostateczny skład ustalony zostanie do-
piero przed sprawdzeniem waśi poszcze-

gólnych zawodników. Reprezentację ustala
p. Mirynowski, kapitan sportowy OZB.

Mecz z Warszawą budzi zrozumiałe

zaciekawienie. Będzie to pierwsza poważna
impreza bokserska w Wilnie w tym sezo-
nie.

DZIENNIKARZE POWINNI ZGŁASZAĆ

SIĘ PO KARTY WSTĘPU.
Zarząd Okr. Zw. Bokserskiego podaje

do wiadomości wszystkim pp. dziennika-

rzom, że ligitymacje prasowe przy wejściu

na mecz bokserski Warszawa — Wilno
8 grudnia honorowane nie będą, Ci zaś

w kinie „ROXY”

starożytności.
Nad program: Osłatnie wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betty Boop w grotesce

rysunkowej oraz Pat.
Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 I 10,15.

, wyda kontramarkę. Termin zgłoszeń upły- samobójstwie
; wa w piątek.

 
 

i „CASINO“
Nowv wielki triumf reżyserski CECIL B. DE MILLE p.t:

„KLEOPATRA“
wie" Claudette Colbert i Józef Schildkraut.

, światem. Rzym 1 Egipt wskrzeszońe w całej wspaniałości. Monumentalny fllm z dziejów upadku

Dzieje,
wst ząsnęły

DZIENNIK WILENSKI

wszyscy dziennikarze, Którzy chcą otrzy” į
mač bezplatne bilety powinni -g/ošič się do
sekretarza OZB. p. L. Wiguszyna, ul. Że-
ligowskiego 5—23, tel. 324 od 15-16, a ten już o tajemniczem

trzech młodzieńców,
przybyżych w niedzielę do Warsza-
wy z Katowic.
tychczas następujace szczegóły;

Donosiliśmy

BIAŁYSTOK ORGANIZOWAĆ BĘDZIE i
MISTRZOSTWA POLSKI. {

Policja ustalila do-

W. niedzielę zrana, po przybyciu

że dzień ten spędzili na zwiedzaniu
miasta i przebywali w kilku restau-
racjach, pijąc dużo alkoholu. Wresz-
cie znaieźli się w barze „Pod Sel-
Iką' niedaleko hotelu. Po zjedzeniu
obticie zakrapianey kolacji, nie wie-

Mistrzostwa lekkoatletyczne Polski w. do Warszawy pospiesznego pociągu dząc, że znajdują się w pobliżu ho-

roku 1935 odbędą się w Białytnstoku. Wil- Z Katowic, do hotelu „Polonja“ zglo-| telu, kazali się doń zawieźć doroż-
no zaś ma otrzymać tylko organizację szta-

iet o mistrzostwo Polski. Krzywdzi to nieco 3
wilrian, którzy na walnem zebraniu w. W. czasie

Warszawie przez swoich delegatów złożą meldunkow
sprzeciw, prosząc o przyznanie Wilnu indy-
widualnych mistrzostw Polski pań, Kon-
cepcja u jest chyba do ši šaiaukiadiiuai Niemczech, oraz 25-letni Herbert

Zawody o mistrzostwo Polski w bie- Brzeziński, pracownik cukierniczy,

gach ształetowych nie są imprezą popu- rodem z Katowic i 20-letni uczeń

larną. Do Wilna przyjedzie bardzo mało za- Ryszard Pasterney, : zamieszkaly w

wodników. Konkurencje te miną u nas bez| Katowicach. Młodzieńcy, zająwszy
echa, chyba, że korzystając z obecności pokój, prosili numerowe$o, by im
przyjezdnych biegaczy uda się żorganizo-|Nieprzeszkadzano, gdyž są bardzo

wač zawody propagandowe. | zmęczenipodróżą. a

W każdym razie musimy ze smutkiem| Około godz 3 po poł. siużba ho-

powiedzieć, że Wilno przy uwzględnianiu| *elowa usłyszata huk wystrzału re-

okręgów prowincjonalnych otrzymało naj-|wolwerowego, dochodzącego z po-
mniejszą imprezę. koju, zajmowanego przezprzybyłych

z Katowic. Gdy na usilne pukanie
inkt nie odpowiadał, zawiadomiono

WYCIECZKA NARCIARSKA. policję 11 komisarjatu, pogotowie

A. Z. $. zawiadamia, że termin osta-

teczny zapisów ma wycieczkę narciarską

do Zakopanego w okresie feryj Bożego Na-

rodzenia 18.XII—2.. 35 r. upływa w dniu

8 b. m.
Informacyjne zebranie w sprawie wy-

jazdu odbędzie się dn. 8 b. m. o g. 20 w lo-

kalu A. Z. S. Św. Jana 10.
Zapisy przyjmuje oraz udziela informa-

cyj Sekcja Narciarska codziennie od g. 19

do 20.

drzwi.
W. pokoju przerażona siużba zo-

cy trzej młodzieńcy lężeli na ziemi
w olbrzymich kałużach krwi. Policja
wezwała lekarza, który stwierdził
śmierć wszystkich trzech wskutek
ran postrzałowych głowy

Prawdopodobnie ostata:m, który
odebrał sobie życie, był Herbert
Brzeziński, śdyż w chwili przybycia

ZAWODY PRZY STOLE PING - PONGO-| !ękarza zwłoki jego były jeszcze
WYM. ciepłe, a rewolwer leżał obok zwłok.

Zostały już zakończone zawody pin$- OZ de

pongowe w sekcji sportowej urzędników | urząd sledczy, który prowadzi dal-

skarbowych. Zwyciężył ork Ba czę dochodzenie. Władze policyjne

Rio i Gieczewskim, a wśród pań zwycię-| zawiądomiły natychmiast policję w
żył» Andrzejewska przed Konjreciukową iKc aapalios niemiecką

Rewkowską. . |w Szczecinie o zagadkowem  samo-
Odbył się również turniej, zorganizo- būistwie,

wany przez Wil. Okr. Zw. Piag-Pongowy. Według przypuszczeń Brzeziński

W turnieju tym zwyciężył Łasikowski przed najpierw zastrzelił Jagodę, następ-
Nicbergiem, Mušką i Gotlibem. | nie Psterneya, wreszcie sam odebrał

sobie życie,

 

 

. а .

Początkowe przypuszczenia ied-
nak były nieścisłe. Dalsze dochodze-
nia wyjaśniły, że młodzieńcy przy-
byli do Warszawy dnia poprzedza-
iącego straszny wypadek. Ustalono,

OSOBA inteligentna,
wykształcona, lat śre-|
dnich, sumienna, ener/
giczna, szuka jakiej-|
kolwiek pracy: biuro-
wej, lektorki, do dzie-
ci, wyręczenia pani)
domu, _ ewentualnie.
rzyjmie każdą zao-|
iarowaną pracę |
wdzięcznością. Micj-|
scowość obojętna. О-|
ferty do Administracji

Nalskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Įatmužniczych „Caritasu“.

 

które

 

 

DZIS NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ. „Dzien. Wileńsk.* pod

 

 

siło się trzech młodych luizi, którzy| ką,
'zażądali jednego wspólnego pokoju.|znajomości Warszawy przez przyby-

załatwiania formalności|szów, vbwoził ich po całem mieście.
ych, przybyli podali swe;Kiedy młodzieńcy przybyli pod ho-

nazwiska: Ernest Jagoda, iat 20, u-| tel, oznajmili, że nie mają drobnych i, wszystkich danych śledztwo będzie
czeń, zamieszkały w Szczecinie w| polecili

ratunkowe i jednocześnie wyważono,

baczyła wstrząsający widox, Wszys-|
|do drzwi również nie odpowiedzia-

 

 

 

Dorożkarz, korzystając z nie-

dorożkarzowi zgłosić się na-

zajutrz.
W. godzinach wieczornych jeden

z młodzieńców zwrócił się do port-
jera z prośbą, żeby można posłać
boy'a po kobietę, zamieszkałą przy
ulicy Okólnik Nr. 5. Portier oznaj-
mił, że do hotelu kobiety się nie
wpuszcza. Witedy młodzieniec pro-
sił o połączenie go telefonicznie z
domem Okólnik 5. Kiedy wyjaśnio-
no, że musi podać numer telefónu,
gość zrezygnował z połączenia.

Nazajutrz w godzinach popołud-
niowych zgłosił się po swoją należ-
ność dorożkarz. Opowiedział on, że
w pokoju nr. 407 mieszkają goście,
którzy mu zostali winni pieniądze.
Portjer połączył się z numerem, ale
nikt nie odpowiadał. Na stukanie

no. Wtedy wyważono drzwi.
Jeden z młodzieńców ieżał na

podłodze, dwaj na łóżku. Wszyscy
opływali krwią. Dwaj już byli nie-
żywi, jeden dawał jeszcze słabe o-
znaki życia. Wszyscy trzej byli ro-
zebrani. Leżący na podłodze był
tylko w kąpielowych czarnych miaj-
teczkach. Na stole stały trzy wy:
próżnione butelki po wodce. Pod
łóżkiem znaleziono 50 ztoiych w bi-
ionię.

Ustalono, że wszyscy iszej

rewolweru.
Pierwotna wersja, że ma się tu

do czynienia z masowem samobój-
stwem staje się coraz mnie; prawdo-
podobna. ы i

2 ^ a apetyt, zwiększając wagę
Przeciwko koncepcji samobój-, isWwywółujgć znaczną pó-

stwa przemawia nieład w pokoju.
Śledztwo ustaliło już niezbicie, że w
pokoju stoczona została waika. We-
dług wszelkieśo prawdopodobień-
stwa jeden z trzech zagadkowych
przybyszów zamiordował dwóch po-
zostałych, przeniósł ich zwłoki na

!

l

 

Z0-
stali zabici strzałami z tego samego

OZDOBY CHOINKOWE
POCZTÓWKI SWIĄTECZNE.

POLECA w DUŻYM wYBORZE

WILNO, ZAWALNA 13.

       

J[ HURTOWY SKŁAD PAPIERU i MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH

„PAPIER $POŁKA AKCYJNA”
 

Zagadkowe samobójstwo trzech młodzieńców.
łóżko i dopiero potem popełnił
mobójstwo.

Narazie sprawa wikła się. Prze-
dewszystkiem dochodzenie stara się
ustalić, kim jest tajemnicza kobieta
z Okólnika Nr 5. Wysłane depesze

-q-

do policji niemieckiej i katowickiej
zmierzają do ustalenia liższych
personaljów  Pasitermeya, Brzeziń-
skiego i Jagody. Sekcja zwłok usta-
lić ma w jakich warunkach nastąpiła
śmierć. Dopiero po uzyskaniu tych

mogło wkroczyć na tory zealne.

Glełda.
WARSZAWA. (Pat). Belgia 214.15 —

124.46 — 123,84. Berlin 212.80 — 213.80 —
211,80. Gdańsk 172176 — 173.13 — 172.33 |
Holandja 358,30 — 359.20 — 357.40. Lon- |
dyn 26.23 — 26.36 — 26.10 Kabel 5.301/4 |
— 5.33V4 — 5.271/4. Paryż 3492 — 35.01— |
34.83. Praga 22.12 —- 22.17 — 22.07. Szwaj- |
carja 172.00 — 172.43 — 171.27. Włochy |
45.25 — 45.37 — 45.13.

Papiery procentowe: Budawlana 45.85
Inwestycyjna 115.50. Konwersyjna 65.25 —
65.00. Dolarowa 73.25 — 73,00. Dolarówka
53.35 — 53.50, Stabilizacyjna 69,50 — 69.25
— 69.50. Listy ziemskie 52.50

   
wszystkie dzieci
lubią JECOROL
gdyź jest bardzo smaczny
i skuteczny. Stosowany od
lat przeszło 35 zamiast
tranu, oddaje on rzetelne
usługi zdrowiu, wzmagając

prawę stanu ogólnego.

JECOROL
BUKOWSKIEGO

LABOR.CHEM=FARMAC.
MAG.A.BUKOWSKI SUKC., WARSZAWA
 

"KALENDARZE na ROK 1935
— Jakto,

ciągu?

— Widzisz, niema
dai“, żesym nie o-
trzymał stu, w któ«
rym ml piszą: „Jeże”
M pan w przeciąg
trzech dni nie zapia-
«i, to. It d.

B. nauczycieika
68, lat zrajdując się
w skrajne! nędzy, nie
mejąc żadnych krew-
nych Izeajomych pro-
si ltoś iwe osoby o

w prze”

 

 

 

 

o patari SUKNIE podł -|by.. b - м
POWODZENIE NIEBYwAŁE. Dziesiątki tysięcy Już podziwiały AcSZA lubPor“ statnich modeli” wie: ża zzerkką Rgs Pa grzeczna A Įakąkolwiek pompa.

Ь 66 08ge. —2| Tyniec, Sosnowa 9-A upomina ją babciz — NAUKA. Łaskawe of ary skin:
Е : | ' 19 Ё m. 4. —5 niRORZONOWANNNNNG| 145 byłam. tako jok dać w Administracji

| ‚ 5 | ty, zawsze  myłan |ESPEFEYRYWN"= „Dz Wil“ čia „S 5,
| 95 ‚ Potrz "IE NAUCZYCIELKĄ are: tamże,› Dia młodzieży dozwolone! Korzyst:jcie z okazji ' ь - — No i popatrz, i : „|й 1UŻ JUTRO JOZEF SCHMIDT w na nowszym, połełnym filmie „PIESN ZDO- 05020 r e Kupno babelu. Jak ons (EE s SA aż, dudaa

PREMJERA. BYWA SWIAT". Schmidta doprawdy war- b i sprzedażf |*ycląda . — odpowia|xó, zania, poszukuje| AA444444AAA44A4AAA4uto posłuchać na naszej aparaturze dźwiękowej Kack, я tie na r da dziewczynka. posady w miejscu lub
Е ' a auje absolwentka In: |do wydzierżawienia e |. do majątku. Świąde:| laczego Tadzio, sięDZIS. Największe arcydzieło filmowe 1934—35 r. sma Hicjeny Spo т?м'"іу_кгмц_м__ UAAAADAAĆ ŻAAADAAAAAKA A SZ = ucieszył.

IP 4 › w-g niešmiert. powiešci “309! Ula Mostowa |Gferty Klsromasdo EEST ty kierować do Ad.| — Z Jaklago powo-
: i Emila Zoll. : cesja. : Go waw i Mieszkania į młniaizacji „Dz. wa; du oddalono panien-

1 M 4 а odej". >
! W „roli tyt. genjalna ROSJANKA ANNA STEN Stolarz  |uuszmszaw poleca i pokoje " .‘:‘;? poprzedniej. po

słynna gwiazda ekranów sowiec:ich ы : р juto ©” wilk i * “'Ш'""\""'""
Seanse: 4, 6, 8 1 10,15. Eat "wchodzędwćw| POPU WIELTYŃSKI P kó — R_-bo nie myłam

Balkon 25 ar Balkon 25 zakres stolwtwa jak I = a A (se Wileńska 36 а o 2 į Zyje w przeciągu. | dziecka.
A alkon gr i ię gllak można kąpać się tel. 12-24, lo wynającia ala sa- o >

Wielki podwójny program. Największy ak- C H A R L l E c H A P L l N AS _ |» tak zimnej wodzie ® Ž „aotnego - ej Suchy, Ew Aja ai 4оМtor, najlepszy režyser. nejweselszy Człowiek Wykonanie dne |1a samą myśl o tem IE I <iepry ze wszelkiemi|dęlmanem. uradowany Tadzio —

Nazada gl ost ŚWIATŁA WIELKIEGO MIASTA> |gsn niski. ui. Mic |dzwonia mi zęby MIMKNANII |»ygodami,  osopnem| "OCS 'Y gabię sy |slech mamusia przyj
2) Po Ca płarwszy” w Wilnie > WE ° , kiewicza 24 m. 17. a Por op Zosia nie chce się ana Ž se NPA TęA 3 m ка т о-

ł "|wersja dźwiękowa epokowy „Krolowa Niewolnikow* Chmielewski. = W jaki sposob? umyć. dziny 13 do 17. Ё т'_п' Co ma być sły-
monumentalny film p. t.: LINKIN UIN — P.zed wejściem| Mała Zosla w żaden 309—0|chać? Ja ciągle Żyję

I do wody wyjmuję zę-| sposób nie chce umyć|———————|y przeciągu. Anna
w roli gł. MARJA CORDA. Dia miodziežy dozwolone.

  

D. G, WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Nie mogąc prowadzić rozmowy, Psmith zaczął znowu wiosłować.
Wskutek wstrząsu jakiego doznał usłyszawszy te słowa, przejechał le-
wem wiosiem po powierzchni wody tak niezręcznie, że chlapnął dobrą
kwartę na kolana Ewy Zaczą! ją przepraszać.

— Och, to głupstwo — rzekła Ewa niecierpliwie. — Nie o to cho-
rzi... Panie Mclodd — ciągnęła dalej łagodnym głosem — prażnęłabym,
aby mi pan opowiedział o waszem zmartwieniu.

Psmith wpatrywał się milcząc w dno łodzi,  Doznawai poczucia
krzywdy. Fodczas krótkiej rozmowy w klubie konserwatywnych senjo-
rów nie wypytywał wprawdzie specjalnie pana McTodda, czy jest on ka-
walerem, lecz czuł, że obowiązkiem tego człowieka było uczynić jakąś
wzmiankę o swym ożenku. Prawda i to znowu, że pan McTodd wcale
go nie prosił o zastępstwo w Blandigs Castle. Mimo to miał żal do nie-

"go. Psmiih byi człowiekiem systematycznym. Zamierzał kontynuować
miły stosunek, jaki zawiązał się między nim a Ewą, pilnując aby co dnią
stosunek ten stawał się coraz serdeczniejszy, co umożliwi w końcu zło-
ženie sera i cęki u jej stóp. Nie miał bowiem wątpliwości, że na tym
świecie Uumnie zapełnionym dziewczętami, Ewa była jedyna. A teraz
znowu ta Cyntja z piekła rodem wyłoniła się niewiadomo ską1 1 stanęła
między nimi. Nawet dla młodzieńca obdarzonego taką jak on dozą chłod-
nej pewności siebie, wyłaniająca się nagle żona stanowiła poważny han-
dicap w staraniach o rękę panny.

Ewa źle zrozumiała jego milczenie,
— Pan sądzi zapewne, że to do mnie nie należy?
Psmith otrząsnął się nagie ze swoich myśli.

    

 

  

 

—Nie, nie, bynajmniej.
— Wikizi pan, jestem oddana Cyntji — lubię pana,
Uśmiechnęła się po raz pierwszy. /mieszanie jej mijało.
— W, tem właśnie rzecz — rzekła. — Polubiłam pana. Jestem pe-

wna, że nie mogłoby się to stać, gdyby pan był istotnie takim, jakim so-
bie pana wyobraziłam, gdy po raz pierwszy usłyszałam o tej sprawie,
Przyjaciółka, która opowiadała mi opanu i o Cyntji, przedstawiła spra-
wę tak, jakgdyby wina leżała po pańskiej stronie. Doznałam wrażenia,
że pan postąpił z Cyntją bardzo nie po tycersku, Uważałam pana za bru-
tala. Gdy lord Emsworih powiedział mi pańskie nazwisko, w pierwszym
porywie znienawidziłan. pana. Gdyby się pan był wtedy pojawił, była-

 

bym: dla pana bez listości. Pan się jednak spóźnił i miałam czas przemy- '
śleć wszystko. Wtedy przypomniałam sobie, jak niezwykle uczynny był
pan dla mnie i poczułam, że musi pan być naprawdę dobrym człowiekiem.
Przyszło mi również na myśl... że może przecież znalazłoby się dla pana
jakieś wytłómaczenie. Pomyślałam — jeśli pan pozwoli mi wtrącić się
w swe prywatne sprawy — może potrafiłabym uczynić coś, aby pomóc
—spróbować, abyście się oboje pogodzili, wie pan?

Urwała i zmieszała się nieco, ponieważ wypowiedziawsz; wreszcie
to, co zamierzała, poczuła opanowującą ją znowu nieśmiałość. Jakkol-
wiek byia odcawna przyjaciółką Cyntji, to mieszanie się do spraw po-
ufnych było czemś nieznośnie niedel:katnem. Gdy zaś spostrzegła wyraz
zmartwienia na twarzy swego towarzysza, poczęła żałować, że wogóle
o tem mówiła. Naturalnie — pomyślała — musiał się obrazić.

Mylila się jednak. Psmith zapłonął na nowo od wewnętrznego po-
dziwu nad temni wszystkiemi zaletami, które odkrył jeszcze przed jej po-
znaniem, na znaczny dystans, przez szerokość ulicy z palarni Klubu Tru-
tniów. Wyraz zmartwienia przybrał dlatego, że postanowił pozbyć się
Cyntji raz na zawsze, nie chcąc tracić czasu na rozwiązanie tego proble-
mu. Miał zamuar usunąć ją na zawsze ze swego życia. Usunięcie zaś na-
wet tak wzgiędnie obcej osoby wymagało według niego  zmartwionej
miny. Wobec tego przybrał zmartwioną minę,

— Obawiam się — rzekł z powagą — że byłoby to niemożliwe,

 

Taka propozycja jest godna pani i nie mogę dość podkreślić, jak dalece
cenię serdeczność, z jaką zajęła się pani mojemi kłopotami, lecz zapóźno
już na jakąkolwiek zgodę. Rozwiedliśmy się już z Cyntją.
: Frzed chwilą kusiła go myśl, aby uśmiercić tę kobietę zapomocą ja-
kichś możliwych komplikacyj w przyszłości, Postanowił jednak, że pod
żadnym warunxiem nie pozwoli na pogodzenie się.

Zdumienie wpatrzone; w niego Ewy zmieszało go.
— Rozwiedliście się? W, jaki spoosób mogliście tego dokonać?

Przecięż przed paru zaledwie dniami byliście razem w Londynie.
Psmith przestał dziwić się kłopotom pana McTodda z żoną. Zaraza

nie baba. i
— Określiłem to jako rozłąkę raczej duchową, a nie prawną —

odparł. — Prawda, nie mamy dekretu urzędowego, lecz rozeszliśmy się
bezwzględnie j na zawsze. — Spostrzegł przykrość we wzroku Ewy i po-
spieszył dodać: — Фа sprawy, których mężczyzna nie może darować,
choćby odznaczał się iak największą tolerancją. Miłość, miss Halliday,
jest delikainą rośliną potrzebującą opieki, troski i usilnych starań, Te-
$o nie mozna zrobić, rzucając mężowi bekon. przy śniadaniu na głowę.

— Co! — Ewa była tak zdumiona, że słowo to wykrzyknęła pod-
niesionym głosem. 8

— Razem z pólmiskiem — dokończył Psmith smutno,
Ewa otwarła szeroko niebiesk.e oczy,
— Cyntja to zrobiła!?
— I to nieraz, Renkami miewała zawsze straszny humor. Przypo-

pominam sobie, jak raz przerzuciła kota jednem kopnięciem przez dwa
Idę i kanapkę. A to wszystko tylko z tego powodu, że nie było grzy-
ów.
— Ależ — nie mogę w to uwierzyć!
— Niech pani przyjedzie do Kanady — rzekł Psmith — a pokażę

pani kota,

fd. c. a)

 
— : :

Wydawes: ALEKSANDBR ZWIERZYŃSKI. _
` Drukarnia A. Zwierzykaliego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

m 

S M

Wilnie.))

mi,Odpowiedzialny Redaktor STANISLAW JAKITOMICĖ,„

 

уp

|

  


