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WARSZAWA (Pat). Na dzisiej-

szem posiedzeniu senackiej komisji

konstytucyjnej rozwinęła się debata

ogólna nad projektem ustawy kon-

stytucyjnej. Pierwszy: przemawiał

sen. Woźnicki ze Str. Ludowego.

Uważa on projekt za nowy i twier-

dzi, że stanowi on powrót do ustro-

ju monarchistycznego. Przepisy ©-

becnego projektu. odbierają obywa-

telom wiele przysługujących im

uprawnień. Jego klub będzie propo-

nował odrzucenie projektu wcałości.

Senatorka Kłuszyńska (PPS) wy-

powiada się przeciwko projektowi,

ponieważ została w nim naruszona

podstawowa zasada, że władza

zwierzchnią należy do narodu.

Sen. iński (Klub Narodowy)

jest zdania, że Konstytucja obecnie

obowiązująca wymaga ref>rmy, lecz

powinno to nastąpić w atmosferze

pokoju, a przedewszystkiem powi-

nien być do tego powołany cały na-

ród. Klub NarodowyNe będzie się

starał awiać projektu, uważając,

że nės Izby ze względu na swo-

je powstanie nie mają ku temu kom-

tencji.

mSen. Horbaczewskii sk

tępuje przeciwko proj i,

zapowiadając że jego klub zgłosi

wniosek o włączenie do ustawy kon-

stytucyjnej postanowień, przyznają”

cych ziemiom zamieszkanym w wię

kszości przez ludność ukraińską au-

1onomji terytorjalnej. : :

Na tem ——- dyskusję ogól-

ną nad projektem Konstytucji zam”

knięto, poczem zabrał głos prof. Sta”

nisław Starzyński ze Lwowa,wystę-

pujący w charakterze rzeczoznawcy.

Na wstępie profesor oświadczył, że

do żadnego stronnictwa nie należy,

że jest nacjonalistą, który uważa, że

suwerenem w = Hao naród.

Omawian: rojekt postanawia, że

board a Ka Prezydent. Niech

Prezydent będzie  półsuwerenem,

lecz wówczas musi być odpowie-

dzialnym. -Wedle nowego projektu

należałoby wnioskować, ze Prezy-

dent ma władzę rozkazodawczą w

stosunku do Sejmu, Senatu i są-

dów, tymczasem ma On tylko wła-

dzę porządkową. Mówca ma żal, że

ograniczono grono wybo:ców kan-

dydata na Prezydenta do 75 osób,

t. zw. elektorów. Prawa wypowia-

dania wojny nie powinien mieć Pre-

zydent, natomiast winna być reakty-

wowana rada obrony państwa. Kon-

trasygata ministrów niepowinna być

ograniczona. Dekrety nie. powinny

mieć większej mocy obowiązującej,

aniżeli ustawa. Powinny być dwie

siecie okręgów wyborczych. Jedna

sieć obejmowałaby wszystkich wy-

borców, a dostęp do drugiej byłby

ograniczony przez cenzus wyborczy

naukowy, urzędowy, bądź przez

przynależność do korporacyj gospo”

darczych,  Kwestja wyborów do

Senatu jest niejasna. Veto Prezy-

denta w stosunku do ustaw sejmo-

wych idzie za daleko wwypadku

zmiany Konstytucji, gdyż wówczas

Prezydent, zawieszający rozpatrze-

nie ustawy do następnej kadencji,

mógłby sprawę przeciągnąć w nie-
skończoność, Słuszne jest stano”

wisko, że kadencja obu Izb ma być

równoczesna. Należy ustawowo za-

strzec, że ustawa może dojść do

skutku tylko za pełną zgodą obu Izb.

Do udzielenia pełnomocnictw gene-

ralnych należałoby wymagać 2/3

łosów większości. Ograniczenie

aa do 4 miesięcy jest niedosta-
teczne. Wniosek o votum nieufności

w stosunku do rządu powinien być

głosowany w Sejmie conajmniej po

4 dniach, a dla ministrów po 2 lub 3

dniach, oraz by wniosek ministra o

wyrażenie mu votum ufnosci mógł

być głosowany dopiero później.

Trybunał stanu nie powinien się

składać, jak to proponuje projekt, ż

samych sędziów zawodowych. Kwe-
etję praw osobistych i praw ludności

mówca uważą Za | istotną i

ubolewa, że przekreślono art. 97 i

103 Konstytucji. W zakończeniu

SKŁADNICA FRANCISZKA FRLICZKI.
- WILNO, ZAMKOWA 9. :

Projekt p. Cara w komisji Senatu.
mówca solidaryzuje się z poglądami
wypowiedzianemi przez kilku człon-
ków rządu i przez ś. p. min. Pierac-
kiego, by istniał w Polsce wolny
obywatel w silnem państwie. Idzie
tylko © to, co pod słowami „silne
państwo” rozumiemy.

Po przerwie przemawiał profe-
sor USB poseł Komarnicki jako dru-
gi rzeczoznawca. Omówił en prze-
dewszystkiem formę prawną  pro-
jektu Konstytucji i jego prawną
konstrukcję. Projekt przekazany
został do Senatu w formie niedosta-
tecznie sprecyzowanej i winien być
dopiero należycie rozwinięty, aby
mógł się stać Konstytucją. W. dal-
szym ciągu swoich dłuższych wywo-
dów krytycznych mówca występo-

WARSZAWA (Pat). Na wczo-
rajszem przedpołudniowem  posie-
dzeniu komisji budzetowe, Sejmu

przystąpiono do prelimina:za budże-

towego emerytur, zaopatrzeń oraz

ient inwalidzkich, Obydwa te preli-
minarze omówił sprawozdawca po-
seł Wagner. "Wydatki na emerytury
izaopatrzenia są mniejsze, ponie-
waż nastąpiło zahamowanie wzro-

stu ilości emerytur. Do preliminarza
rent inwalidzkich i pensyj sprawo-
zdawica ustosuukował się krytycz-
nie, Idealne r ozwiązanie byłoby,
gdyby każdy inwalida czy też rodzi-
na poległego na wojnie miała za-
bezpieczony byt w jakiejkolwiek
formie. Zagadnienie ta w rozmaitych
państwach rozwiązane jest w spo-
sób dwojaki: przez wypłatę rent lub
też pośrednio przez nadanie gospo-
«iarstw rolnych, koncesjonowanie ar-
tykułów monopolowych, warsztatów
pracy i wreszcie przez szkolenie w
zawodach odpowiadających  možli-
wościom pracy zarobkowania inwa-
lidów. Pomoc pośrednia nie została
w: Polsce dotychczas nalezycie wy-
korzystana. Poprawę przymosi Toz-
porządzenie Prezydenta Rzplitej z
28. X. 33 r., nakładające na każde
przedsiębiorstwo obowiązek zatru-
dnienia 3 proc: inwalidów. Prze-
chodząc do cyfr budżetu, mówca
stwierdził, że dział ten ulegi stosun-
kowo największej kompresji. Liczba
biorących rentę wynosi ponad
72.000. Przez stopniowe wprowa-
dzenie w życie wspomnianej ustawy
i przez udzielenie możliwości za-
robkowych, wydatki skarbu będą
ulegały stałemu zmniejszaniu. Poseł
Wagner zgłosił kilka! drobnych po-
prawek do sum preliminowanych, a
w zakończeniu wysuwa konieczność
scentralizowania opieki nad inwali-
dami w jednem ministerstwie, W
dyskusji zabierali głos poseł Kor-
necki' (Klub Narodowy), który za-
znaczył, że mamy do czynienia z
nadmiernym przerostem emerytur.
Szczególnie odnosi się to do szkol-

WARSZAWA. Na popołudnio-
wem posiedzeniu komisji budżetowej
Sejmu poseł Tebimka (BBWR) zre-
ferował preliminarz budżetowy pre-
zydjum rady ministrów i podległych

agend, a więc Najwyższego Trybu-
nału Administracyjnego, Trybunaiu

Kampetencyjnego, funduszu kultury
narodowej i PAT-icznej. Po refera-

cie pos. Tebinki rozwinęła się dys-

kusja, w której gc opozycyjni
poruszyli sprawy ogólno-polityczne,
jalk np. kwestię BerezyEik
Mówcy opozycyjni krytykowali dzia-
łalność dekretową rządu, wekazując
na konieczność zwiększenia kredy-
tów na rozwój twórczości naukowej,
jak również wysuwano postulaty zwiększenia etatów sędziowskich w
Najwyższym Trybunale Administra-

‹

gadnieniom, ujętym w an:
| Konstytucji, Z projektu przebija su-
werenny charakter władzy Prezy-
denta. Prezydent nie powinien być
odpowiedzialny ani politycznie, ani
parlamentarnie, lecz powinien b
odpowiedzialny konstytucyjnie. Usu-
nięcie odpowiedzialności Frezydenta
jest zejściem z drogi ustroju republi-
kańskiego na drogę ustroju monar-
chistycznego. Reasumując, mówca
zakwalifikował obecny projekt jako
antytezę Konstytucji marrowej..

Na tem posiedzenie komisji
przerwano; przyczemi przewodniczą-
cy Targowski zawiadomił, że na na-
stępnem posiedzeniu przemawiać bę”
dzie jako rzeczoznawca wicemarsza-
lek Malkowski. Posiedzenie roz-

wał przeciwko poszczególnym za- pocznie się dziś o godz. 10-ej rano.

Emerytucg i renty Inoalidzkie
w komisji budżetowej Sejmu.

, nietwa. Również poseł Langer (Klub
Ludowy) uważa, że liczba emerytów

| ciągle wzrasta, obciążając przez to
„budżet. Poseł Reger (PPS) wystę-
puje przeciwko obcinaniu ren! i
emerytur i uważa, że, zatrudnięnie
inwalsdów w fabry! nie jest do-
brem wyjściem z sytuacji Poseł
Wełykanowicz (klub ukraiński) do-
magai się zaopatrzenia inwalidów
wojsk ukraińskich, Z mówcami opo-

zycyjnymi polemizował pos. Łobo-
dziński (BBWR), zarzucając im nie-

szczerą obronę interesów inwali-

dów, poczem“ głos zabrał wicemini-
ster skarbu Lechnicki, który na
wstępie wyrazii zgodę na dokona-
mie zmian, proponowanych przez re-
ferenta. Dalej wiceminister wyjaśnił
zagadnienia, poruszone w dyskusji

ogólnej.  Alkcja przedwczesnego
zwalniania i przenoszenia w stan
spoczynku jest szczegółowo badana
przez ministerstwo skarbu. Co się

tyczy planu finansowo-gospodar-
czego PZE (państwowego zakładu
emerytalnego), to mówca z upoważ-
nienia ministra skarbu oświadcza,
że wi roku przyszłym budżet PZE
będzie w jednym z załączników u-

stawy skarbowej. Obecnie stan tego

zakładu nie pozwale jeszcze na
przedstawienie -realnego budżetu.
Skoncentrowanie spraw  inwalidz-
kich w jednem ministerstwie nie doj-
rzało jeszcze do decyzji. W, zakoń*
czeniu wiceminister zaznaczył. że
nad całem zagadnieniem ciąży ogól-
na _ sytuacja gospodarczą kraju,
stwierdzić jednak można, że chociaż
redukcje świadczeń są dość poważne
ale i siła kupna niepomiernie wzro-
sła, a więc samo życie: dało korek-
tywę polityki skarbu, która znalazła
wyraz « w. daleko  posunietych
oszczędnościach. Przemawiał jesz-
cze sprawozdawca pos. Wagner, da-
jąc odpowiedź na zastrzeżenia posła
Regera. W głosowaniu przyjęto bud-
żet emerytur, zaopatrzeń i rent in- 

Sprawa Berezy Kartuskiej
w komisji budżetowej Sejmu.

walidzkich z poprawkami sprawo-
zdawćy. | zi

cyjnym. Ze strony ła Kornec-
kiego (KlubNaide)pelių zarzu-
ty co do kwalifikacji urzędników,
jak również co do ich wartości mo-
ralnych. Na poruszone w toku de-
baty zagadnienia odpowiedział -pod-
sekretarz stanu w prezydjum rady
ministrów Krzysztof Siedlecki,

PARYŻ. (Pat), Zbliżenie francu-
sko-włoskie ogniskuje obecnie zain-
m» prasy. Zdaniem dzien-
w. owocna współpraca iędzy

Anglją, Francją i Włochami *w Ge-
newie oraz uroczystości włosiko-fran
cuskie w Rzymie stwarzają atmosfe-
rę szczególnie pomyślną ala zbliża- jących się rokowań, i

„CID
Zobanvki
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I powody katastrofy

magistratu. W posiedzeniu wzięli
Stron. Narodowego,

ceprezydentów na dwuch,

powpł dla. jta _V „kat. płacy.
sdodatku reprezentacyjnego.
dodatku reprezentacyjnego,
Za prace nadetatowe zaproponował,
kie przyzna specjalaym
Kapczyński stwierdził, że
nosił ponad 160 tys. zł.:
niczają tę kwotę

wszystkie te wnioski stały

PARYŻ (Pat). Były podsekretarz

stanu dep. de Tessan zamieszcza w

„Tribune des Nations“ obszerny ar-

tykuł, poświęcony stosunkom tran-

cusko-polskim i kwestii paktu

wschodniego. Autor przypomina

dzieje dotychczasowych rozmów O

pakcie wschodnim, zatrzymując się

na ostatniej nocie Francji do Pol-

ski, Rezerwa prasy polskiej w sto-

sunku do tej noty jest odb ciem sta-

nowiska kół oficjalnych. Między

Francją i Polską istnieją „serje nie-

porozumień”, nad któremi trzeba się

objektywnie zastanowić, Stanowisko
Polski znalazło ostatnio wyraz w

liście gen, Góreckiego, prezesa Fe-

deracji PZOO, grupującej 550.000
członków. Tessan cytuje poszczegól-

ne ustępy listu gen. Góreckiego jako

wyraziciela poglądów kół zbliżonych

do marszaika Piłsudskiego. Górecki

niebardzo wierzy w Ligę Narodów i

woli zaufać sile państwa i wzrostowi

Układ handlowy
PARYŻ. (Pat). Komisja celna se-

natu postanowiła  zapioponować
prezydjum senatu ratyfikację prowi-
zorycznego układu handlowego
francusko - sowieckiego z dnia 11
Stycznia 1934 r, Układ ten wygasa z
dniem 31 grudnia b. r. Minister
Marchandeau prowadził osiatnio w Moskwie rokowania w celu sprolon-
gowania go. Umowa zapewnia zniż-
kę celną we Francji niektorym towa
rom sowieckim, jak len, metale,
nafta i t. p. Wzamiian za to rząd so-
wiecki zobowiązał się - nabyć we
Francji wyrobów włókienniczych na
sumę 250 milj. franków: 1:
PARYŻ (Pat). Jak donoszą dzięn-

 

е

Zbliženie francusko-wloskie.
p: „Petit Parisien“ zamieszcza wy-|
wiad z min. Lavalem, który między|

jin. oświadczył, iż dotychczas nie!
wyznaczył daty wyjazdu do R: ;

| Decyzję pod tym. „rzdkódjówi Sokis
; mie dopiero po dokładnem zbadaniu
wszystkich materjałów dotyczących
rozmów przygotowawczych,

- 4 - x -

“7 °

Na miejsce wypadku zjechały władze, które ustalają rozmiary

Bliższe szczegóły narazie niewyjaśnione.

Rada miejska w Łodzi.
_ Telefonem od własnego korespondenta.)

ŁÓDŹ. W środę odbyło się posiedzenie Rady miejskiej, poświęco-

ne określeniu liczby wiceprezydentów oraz

między innymi adwokat Kowalski.

Narodowego postawił wniosek adw. Kowalski, ażeby ustalono liczbę wi-

[ motywując to względami oszczędnościowemi.

Imieniem tego samego Klubu Narodowego

` urzędnika państwowego i 30 procent

Dla wiceprezydentów VI kat, i 15 procent

@а@ ławników 20 zł. za każde posiedzenie.

reskryptem min. spraw wewnętrznych. Radny

dawniej koszt utrzymania zarządu miasta wy-

Obecnie propozycje Klubu Narodowego ogra”

i zmniejszają - ją prawie o 50 procent. To ma być

pierwszym aktem oszczędnošciowym nowej rady miejskiej.

na poziomie czysto gospodarczym radni s0-

cjalistyczni | żydzi wspólnie przerzucili

kakrotnie powstawały na tem tle tarcia, tak że inż.Wojewódzki,

sarz rządowy musiał udzielać radnym żydom i socjalistycznym upomnień.

ORCO KADOWZESOKIAEIEKRKAZTKO WSBK

O stosunkach francusko-polskich.

11 na 12 b. m pod st. kolejową

wysokości poborów członków
udział wypuszczeni świeżo radni ze

W imieniu Klubu

radny Kapczyński zapropo-

ażeby zastosowano się do kwot, ja-

Mimo, że

dyskusję na tory polityczne. Kil-
komi-

PRENUMERATA miee. a odnoszeniem i przesyłką pocztową zl. 3 gr. 50, zagranicą al. 7.

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem |

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu«

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty iastyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk!ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra-

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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Katastrofa kolejowa pod Rogiwem.
iTelelonem od własnego korespondent».)

WARSZAWA. W nocy z dn.
Rogów na sziaku Skierniewice - Koluszki wydarzyła się katastrofa

Wiadomości
.

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Między ministerstwem lotnic-
twa Francjii Anglji doszło do po-
rożumienia w sprawie etwarčla ko-
munikacji lotniczej między Cap-
stadtem a Indjami. Trasa ma pro-
wadzić przez Paryż i Marsylję.

** Trybunał wojskowy bułgarski
wydał wyrok na 4 członków te-
rorystycznej organizacji mace-
dońskiej, z których jeden został
skazany na śmierć, t'zech zaś па
bezterminowe ciężkie roboty, za po-
wieszenie kupca macedońskiego na
poręczy mostu.

** Zastępca szefa lotniczej bry-
gady policyjnej w Paryżu Siraud,
którego zadaniem było tropienie
potajemnych domów | bockma-
cherów, został postawiony w stan
oskarżenia pod zarzutem brania ła-
pówek od zagrożonych aresztowa-
niem bockmacherów.

** Były minister Gordon Ordas,
członek stowarzyszenia zjednoczenia
republikańskiego, złożył interpelację
w sprawie niesłychanie surowych
metod stosowanych przez wła-
dze wojskowe I policyjne podczas
tłumienia rewolty w Asturji.

** Przeslienie w operze pań-
stwowej w Wiedniu zostało zlikwi-
dowane. Rząd austrjacki zgodził się
na natychmiastowe zwolnienie Kle- 

iudności polskiej, która za lat 20

osiągnie 40 milionów. 5

jest mowa o tem, że Fran-
dostatecznie

go, gdzie
cja nie zdaje sobie

zały się artykuły o rzekomej tajem-

riczości zamiarów polilyki tran-

cuskiej. Francja nigdy nie obniżała

wartości Polski, nie narzuca jej swej

gorzędnego sojusznika.
czeniu lessan chciałby
Polskę, że projekt paktuwschodnie-

go stanowi dobrą organizację poko-

iu. Chodzi o pogodzenie niezależnej

polityki Francii ze wspolpracą z

aljantami francuskimi, wspoipracą Z

Niemcami i przyjaźnią rosyjską. i K iais

Francji z Z. S. R.R.
niki, protokuł handlowy francusko-
sowiecki, podpisany w Moskwie, bę-
dzie równocześnie ogłoszony w _Mo-
|skwie 1 Paryżu dnia 20. XII. Tego

dnia przybędzie do Paryża delegacja

sowiecka, celem opracowania wraz

2 rzeczoznawcami francuskimi te-
kstu przyszłego traktatu handlowe-

go francusko-sowieckiego. Do tego

czasu obowiązywać będzie przedłu-

1. b. z pewnemi zmianami, które
wprowadził protokuł moskiewski.
M. in. protokuł ten przewiduje moż-
iiwość powiększenia zamowień so-
wieckich ponad sumę  trs, fr.
250.000.000.

BERN (Pat). Na wspó!nem zgro-
| madzeniu obu izb na prezydenta fe-
deracji szwajcarskiej na 35 r. wy-  donosi, że Mussolini wystąpi wkrót-

„1, 4 €e z projektem paktu 6-ciu, który wiecki.

sprawy z wielkości i znaczenia Pol- ze rozmiary,

ski. Z kolei Tessan usiłuje sformu-| Wlecić wszystkie gwarancje kon-

łować pewne „zarzuty pod adresem|

opinji polskiej, powołując się na to, |

jakoby w niektórych pismach uka-|

żony układ tymczasowy ze stycznia:

mensa Kraussa z zajmowanego sta-
nowiska. Następcą jego mianowano

Szczególną 'kompozytora i dyrygenta Feliksa

wagę ma ustęp listu gen. Góreckie- į Weingartena.
** W celu walki z terytoryzmem,

*tóry przybrał na Kubie zastraszają-
rząd postanowiła za-

stytucyjne na 49 dni.
—

Lamordowanie dwóch misjonarzy.
BUENOS AIRES. Pat. Donoszą z

Rio de Janejro, že w okolicach
Barreira de Santo lzidoro nad rzeką

pas e tej jaa jRio de la Mu:rte Indjanie szczepu
opieki i nie tralktow: jej jako dru-

w nosza sjonarzy salezjańskich.
przekona

Chavantes zamordowali dwóch mi-

Jednocześnie nadmienia się, że
niema żadnej wiadomości od dłuż-
szego czasu o naukowej ekspedycji
północno-amerykeńskiej, która pro-
wadziła badania nad rzeką Rio de
la Muerte właśnie w tym czasie,
kiedy ladjanie zamordowali misjo-
naszy.

Oderwanie siębalkonu.
ZAWIERCIE. Pat. We czwartek

popołudniu w jednym z domów
przy ul. Marszałkowskiej w Zawier-
ciu oberwał się balkon, który wraz
ze stojącemi na nim osobami runął
aa ulicę. 8 osób w stanie bardzo
ciężkim przewieziono do szpitale, z
tego 3 osoby w stanie beznadziej-
aym. Wśród ciężko rannych znaj-
duje się szeregowiec 4 p. p. leg.
Mendel Rusinek.

Puspolile ruszenie oświatowe
członków stowarzyszeń Spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!

 

 
 

 

Wybor prezydenta Szwajcarji.
brano radcę związkowego Rudolia
Mingera, a na wiceprezydenta radcę
Meyera.

Projekt Mussoliniego paktu 6-ciu
LONDYN (Pat). „Daily Herald“ odpowiadać będzie paktowi 4-ech

i obejmie Polskę i Związek So:



  

„ kiego projektu Konstytucj', który —

_ misjęВ.В.

. nowego

„się z senatorów,

  

Фе

Palcem 6 palet.
Praeę obiega wywiad jednego z

dziennikarzy sejmowych z prezesen:

*lubu B. B., p. Sławkien:  Dzien-

nikarz ów zwrócił się do p. Sławika

z zapytaniem, czy B. B, będzie dą-

żyi do uchwalenia Konstytucji przez

Sejm w obecnej kadencji. Na to

prezes Sławek odpowiedział:

— Nigdy nie lubię mówić o mo
ich zamiarach, mogę mówić o rze-

czach dokonanych.

Boczem z uśmiechem |
żartobliwie dodał:

-— Pozostaje zgadywać.

bym stukać palcem o pale-..

nawpół

Radził-

i może

w ten sposób prasa dowie się

prawdy... Sak
Dziennikarz podobno skolei za-

pytał:
— A czy klub B. B. stuką pal-

cem. o palec...?

Nie otrzymał odpowiedzi.

Przed kilkoma laty obóz sana-

cyjny nie potrzebował uciekać się,

do tego czarudziejskiego sposobu

politycznego stukania palcem

o palec. Robiio to społeczeństwo,

robiła może prasa opozycyjna... Dziś

musi robić także B. B., bo camo nic

nie wie, a właściwie to nint w Pol-

sce nie wie, jalk to będzie jutro 7

naiwažniejįszemi zagadnieniami ogó|-

nemi.

Metoda, która doprowadziła do

takiej powszechnej nieświadomości,

sprawiła także i to, że między inne-

mi spoieczeństwo przestało zupełnie

interesować się jedną z najistotniej-

szych spraw państwowych, miano-

wicie kwestją zmiany ustroju, Wpra-

wdzie jest także inny powód tego
braku zainteresowania. Nikt już nie

wierzy, aby Blok Bezpartyjny zdo-

łał zdobyć się na uchwalenie ta-

nie mówiąc już o słusznej i racjonal-

nej przebudowie Konstytucji 17 mar-

ca — zadawalałby przynajmniej ży:
wioły, wchodzące w skład B. В.

Sceną przedziwne: nieporadności
pod tym względem stał się obecnie

Senat. Jak wiadomo, projekt p

Cara został uchwalony przez B. В.

w Sejmie 26 stycznia r. b Minęło

od tego czasu sporo miesięcy, nie-

mal rok. Projekt, skutkiem „uchwa”

lenia" go w Sejmie, poddany był

w publicystyce politycznej dość

szczegółowej analizie,  Wykazaro
wiele jego braków. Można się było

spodziewać, iż będzie dość grun

townie zmieniony, zwłaszcza, iż mó-
wiło się sporo o opracowywaniu

tych zmian przez specjalną ko-

Tymczasem góra urodziła mysz

Główna zmiana, a właściwie jedyna

istotna, gdyż inne mają zuaczenie

formalne i redakcyjne, w projekcie

referenta, p. .Wojciecha

Rostworowskiego, polega ne tem, co

już na wiosnę zapowiedział p. Sła-
wek po rozmowie w Belwederze.

Usuwa się „elitarną' koncepcję wy-
boru Senatu, powraca się ratomiast

do dawnej koncepcji. Według tej

nowej poprawki: 1) Sena składa

powołanych w

jednej trzeciej przez Prezydenta

Rzeczypospolitej, a z dwóch trzecich

w drodze wybotów. 2) Kadencja

Senatu rozpoczyna się i kończy

jednocześnie z kadencją Sejmu. 3)

Ordynacja wyborcza do Senatu

określi liczbę senatorów oraz spo-

sób ich powoływania, tudzież ozn»-
czy kaiegorję osób, którym służyć

będzie prawo wybierani: i wybie-
ralnošci.

Sejm będzie wybierany w głoso
waniu powszechnem, równem, taj-

nem i bezpośredniem, zasacę głoso-

wania proporcjonalnego skreśla się.

Oto wszystko. Reszta lo dro-

bnostki, jeśli chodzi o całość kon-
strukcji Pozostał trzon dawny, któ

rego podstawą jest skupienie wszel-

kiej władzy w rękach Głowy Pań-

stwa.

Jest rzeczą doprawdy swutną, że

Senat, jak to widać już z pierw-
szego posiedzenia komisji, której

przedłożył swój; referat p. Rostwo-

rowski, nie potrafi się zastanowić

przynajmniej nad tem, jaki to będzie
ww przyszłości skład Senatu. Ma to
załatwić ordynacja wyborcza. Ależ
w ten sposób możnaby z łatwością

napisac całą Konstytucję: szereg!

ustaw ma załatwić szereg takich to
spraw. Kropka, dosyć.

Źródło tej nieporadności, a na-
wet bezpłodności nietylko Senatu,
ale całego obozu sanacyjnego leży

w antagonizmach, głęboki nurtują-

ESETLD niai0 а

jl stwowe, a
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mu Klub Narodowy złożył do laski
marszałkowskiej szereg wniosków
zmierzających do wyświetleaia kilku
bardzo ważnych spraw w dziedzinie
naszej administracji państwowej i po
lityki wewnętrznej.

Kto otrzymuje subweucje?

Pierwszy z tych wniosków wży
wa Rząd, aby niezwłocznie przedło
żył Sejmowi pełny i szczeżołowy wy
kaz subwencyj, udzielonych organi-
zacjom społecznym, kuliaralnym i
gospodarczym w latach budżeto-
wych 1933/34 i 1934/35 ze wszyst-
kich części budżetu, a więc przez
poszczególne ministerstwa, przedsię”
biorstwa, monopole i fundusze pań:

talkże przez banki pań-
stwowe.

Wnioskodawcy w: motywach po-
pierających wniosek oświądczają, że
'akcja subwencyjna rządu s ka
| się w opinii publicznej bardzo często
|z zarzutami rozrzutności 1 stronni-
| czości. Zarzutom tym mogłoby za-
pobiedz tylko zupełne ujawnienie
subwencjonowanych instytucyj i wy-
sokości pobraych przez nie sum.

Kapitał państwowy i spółki akcyjne.

Drugi wniosek Klubu Narodo-
wego wzywa Rząd, aby niezwłocznie
przedłożył Sejmowi sprawozdania o
stanie gospodarczym prywatnych
spółek akcyjnych, w których został
zaangażowany kapitał państwowy
(banków państwowych), a które znaj
dują się obecnie pod nadzoiem pań-
stwowym, wzgiędnie w ktorych zo-
stał ustanowiony sekwest, o wre-
szcie w których zarządzie uczestni-
czy bank państwowy z tytułu zadłu-
żenia w nim danej spółki akcyjnej.
W szczególności sprawozdanie

powinno objąć następujące spółki
akcyjne: 1) Zjednoczone Zakłady
Przemysłowe K. Scheibiera i L.
Grohmana, 2) Widzewską Manu-
fakturę, 3) Towarzystwo Zakładów
Żyrardowskich, 4) Katowicką Spół-
kę Akcyjną dla Górnictwa i Hutni-
ctwa, 5) Górnośląskie Zjednoczone
Huty Królewska i Laura, 6) Hutę Po
kój, Śląskie Zakłady Górniczo-Hut-
nicze.

Ile zarabiają dygnitarze
przedsiębiorstw państwowych?

Trzeci. wniosek domaga się od
Rządu, aby niezwłocznie przedłożył
Sejmowi szczegółowy, imienny wy-
kaz uposażeń członków zarządów i
rad nadzorczych wraz z olrzymane-
mi za ostatni rok bilansowy tantje-
mami, remuneracjami i dodatkowe-
mi wynagrodzeniami we wszystkich
przedsiębiorstwach państwowych
skomercjalizowanych i nieskomercja
lizowanych, monopolach, funduszach
i bankach państwowych oraz przed-
siębiorstwach o kapitale mieszanym.

Uzasadnienie tego _ wniosku
brzmi:

Na czoło zagadnień budzetowych
obecnej sesji wyswwa się sprawa
przedsiębiorstw państwowych, które
nietylko od kilku juž lat nie wplaca-
ją do skarbu nawet polowy prelimi-
now: dochodów, ale ponadto po
chłaniają pozabudżetowe rezerwy i
kredyty publiczne, W' tych warun-
kach Sejm powinien przeprowadzić
bardzo dokładną kontrolę całej go-
spodarki przedsiębiorstw, monopoli,
funduszów i banków państwowych,
dla której to kotroli przedłożony pre
liminarz budżetowy na rok 1935/36
nie daje dostatecznego materjału.

W. szczególności zawarte w tym
preliminarzu bilanse, rachunki strat
i zysków, oraz plany finansowo - $0-
spodarcze nie zawierają żadnych da-
nych, dotyczących wy
członków zarządów i rad nadzor-
czych wymienionych instytucyj. Sko
ro rząd osobnem rozporządzeniem

 

z całą jaskrawością w ostatnim

roku.
Główną troską całego obozu sa-

nacyjnego było i jest utrzymanie na

długo obecnego reżirau. Cel wspól-.

my, drogi natomiast, mające do nie-

$o prowadzić, różnie były i są poj-
mowane przez różne grupy prorzą-

dowe. Stąd rozbieżności taktyczne,

a także szukanie na różną modłę

trwalszego, niż dotychczas, gruntu,

dla zmontowania machiny blokowej.

Wi dodatku niepokój w obozie rzą-
dowym musi budzić ujemny biłans
polityki i gospodarki obozu w ciągu
ośmiu prawie lat. A bilans ten co-

roku staje cię coraz gorszy. Wpra-

wdzie, na wypadek wyborów, można

znaną „techniką* wyborczą ,„popra-
wić" wyraz opinji publicznej, lecz
ostatecznie czyż to prowadzi sku-
tecznie 'do właściwego celu?

Miał osiągnięciu tego celu za-
pewnić system: „elitarny' według

pomysłu p. Sławika. Zawiodlo to,
$gdyż czynnik decydujący odrzucił
podobną koncepcję.

Niebawem też po zaniechaniu
„elity” radykali społeczn: z B. B cych oddawna w B. B., ujawnionycb wszczęli swoją kampanję. Poprze-

powstała dzisiaj w Rzeszy ustabili-|

RIITIA ORO EOB DARTWIEKOWY CAO0

Wnioski Klubu Narodowego w Sejmie.
Na wtorkowem posiedzeniu Sej- roztoczył kontrolę nad temi uposaże |

kontrola była umożliwiona Sejmowi
w stosunku do przedsiębiorstw, pro- '
wadzonych przez rząd w imieniu ina
rachunek państwa.

Lewica i
Flirt sanacji z lewicą uajbardziej

podoba się żydom, którzy wogóle
odżałować nie mogą, że doszło do
skłócenia między bb. i pasijami łe-

wicy.
Ponieważ naprawa zaczyna się

od poznania błędów, więc „Nasz
Przegląd" wyjaśnia, jak do tego,
skłócenia doszło.

Przewrót majowy dokonany został

przez lewicę i na korzyść lewicy. Naraz po

zwycięstwie padło hasło: rewoluja bez re-

wolucyjnych konsekwencyj. Byic to dla |

lewicy hasło bardzo niebezpieczae, Ozna-

czało to bowiem, że sensem przewrotu była

tylko możność utworzenia rządu trwałego

i silnego zamiast dotychczasowych rządów

słabych i zmiennych, lecz z tym samym

programem czy bezprogram'wością jak

poprzednio. A ponieważ rząd siiny i trwały

może pracować wydatniej, więc groziło

niebezpieczeństwo, że sanacia będzie je-

szcze konserwatywniejsza niż dawne rządy

koalicyjne lub pozapartyjne. lem się tłu-

maczy, że lewica — naprzód PPS. a potem
» łudowcy — odwróciły się rycnło od Sa-
nacji i przeszły do opozycji. Rychło rze- Č

czywistość coraz wyraźniej usprawiedliwia-

ia ich obawy. Do Sanacji poczęły się gar-
nąć słery wybitnie konserwatywne, nawet

PARYŻ. (Pat). Na nocnem posie-
dzeniu Izba deptutowanyci przyłą-
czyłą się do tezy rządowej, iż po-
wrót do wolnego handlu jest ko-

niecznym warunkiem poprawy sy-
tuacji gospodarczej. Izba 512 głosa-
mi przeciwko 257 postanowiła, w
myśl projektu rządowego, iż zakupy
zboża: przez rząd będą dokomywane
na podstawie cen, jakie będą pano-|
wały w ciągu jednego semestru 1935 |

Kancierz Schus
HLl(IDAŁEDZT. Pat.

warzystwie ministra spraw zegra-
nicznych Berger Wałdenegga. Powi-
tanie austrjackich męzow Stanu

sty. Qa granicy węgierskiej gośćiom
towarzyszyli przedstawiciele premje-
ta Gómbósa i ministra spraw zagra-

" Znany publicysta francuski i świet
ny znawca: Niemięc W, D'Ormes-
son w artykule poświęconym zaga-|
dnieniu niemieckiemu w „Kevue de
+aris' zapytuje jak długo Hitler bę-
dzie władcą Niemiec, czy sytuacja|

zuje się, w jakim kierunku polityka
niemiecka będzie się  rozwijata?
Doświadczenie, pisze autor, wskazu-
je, iż w żelaznym gorsecie dyktatu-

ry rzeczy się jżdnak „ruszają“, cho-
dzi tylko o ustalenie kierunku tego|
ruchu.Na pytaniapowyższesądwie |
odpowiedzi zależne od tego, czy się|
rozważa przyszłość Niemiec bezpo-
średnią, czy też dalszą. ;
: M ciągu lat najbliższychnie zda-
je się; by mógł nastąpić przewrót po
ważniejszy, mogą natomiast nastąpić
zmiany w otoczeniu Fuehrera, Krą-
Żąwieści np., że sytuacja Goebbelsa
jest poważnie. zachwiana. Polityka
wewnętrzna Rzeszy może w okresie
zimowym ekręcić bardziej na lewo,
a potem znowuż na prawo, by opa-
nować apetyty demagogiczne i u-
trzymać się w ramach jej stałych

  
dnio godzili się na „elitę”, jako
trwały fundament systemu, gdy
„elita” zawiodła, gdy powstają na-
wet wątpliwości, czy wielka władza
Prezydenta Państwa  jesi wysiar-
czającą gwarancją trwałosci reżimu,
zaczęli szukać gruntu w „szarym
człowieku”, w. masie, w spideczeń-
stwie — co w rezultacie sprowadza
się poprostu do kwestji zaufania. ,

Ale to też sprawa trudna i już
teraz bardzo niepewna. Źbyt wiele
trzeba odrobić. | :

Nie bez tego, aby wynikające
stąd niepokoje, niepewności i 107
bieżnosci nie znajdowały twego od-
bicia w pracy nad przeróbką pro“
iektw konstytucyjnego p. Cara. Nie
zrobiono żadnych zmian, prócz od-

rzucenia „elity', bo nie wiedzą, ca
możnaby zrobić, aby się nie potknąć
o przeszkody we włąsmym obozie,
albo, co gorsze jeszoże, nie narazić
na odmowę ze strony czynnika de-już ы ‚

Stąd pochodzi ta: nidporadnosė,
brak myśli twórczej, nieródstwo.

Dlatego też narazie nie pozostaje
nic innego, jak stukanie, palcem  o palec. ж wj bę

  

Powrót do wolnego

<zorem przybył do Budapesztu kan-|dapeszcie |
cierz austrjacki Schuschnigg w to-|cziońkowie rządu Z premjeremna

czele, przedstawiciele władz Cywil-
nych i wojskowych, posłowie Austrji
1 Włoch,

miało charakter nadzwyczaj uroczy-|lonja austrjacka i publiczaość wę-
gitrska, ktorń zgotowaia austrjackim
ministrom gorącą Oowację. |

 

Przyszłość N

Karjera pos. Stahia.
„Robotnik donosi, iż poseł Stahl, |

który wystąpił z klubu Naiodowego
niami w stosunku do  przedsię- k Ei .

biorstw prywatnych, jest rzeczą ze , zę: kaczył w Sejmie własną grupę
wszechmiar słuszną, aby taka san. | Młodzieży Narodowej, ma otrzymać

na Politechnice lwowskiej katedrę

ekonomji politycznej. po prot. Karo,

"który przechodzi na emeryturę.
i

UTPTSS

sanacja. -
takie, które uchodziły dotychczas za mo-

narchistyczne.

W tych warunkach dla tej części. lewi-

cy, która pozostała wierna Sanacji przed-

stawiało się wdzięczne poie działania.

Trzeba było całą siłą perswadować kie-

rowmictwu Sanacji ,że jeżeli zawiedzie ona

nadzieje, pokładane w niej” przez tych,
którzy dopomogli jej do zwycięstwa, to ca-

ły obóz straci rację bytu, bo pospolity fa-

szyzm reakcyjny propagowala i Endecja,

przeciw której wszak  przełum mėjowy

właśnie się zwrócił. Ale lewica ckazala się

poczęści zbyt mało energiczna, poczęści

sama popadła w konserwatyzm, jak to się

zwykle dzieje z ludźmi, którzy z przedsta-

wicieli warstwy upośledzonej p>padają oso-

biście w położenie uprzywilejowane. Nadto
sama forma obozu majowego utrudniała

skuteczne wpływanie. Sanacja stała się
klubem współpracy z rządem, zamiast być

klubem tworzenia rządu, jak to jest do

pewnego stopnia nawet w ustroju faszy-

stowskim. W takim klubie lewica stała się
quantitć negligeable — ilościowo i ja-

kościowo. |

/hioski proste: żydzi radzą sa-
ой wyrzucić konserwatystów, a
wprowadzić lewicę.

*handlu
roku. M

Komisja rolnicza proponowała
cenę 97 franków za kwintai.. Podczas
dyskusji premjer Flandin oswiadczył,
iżwycofa cały projekt, w razie gdy-
by Izba iła w myśl wskazó-
wek komisji. ; Jeśli projektrządowy

ы przyjęty, przyniesie on na
Boże Narodzenie krajowi zniżkę cen
chleba wynoszącą od 20 do 25 cen-!
timow na kilogramie.

chnigg w Budapeszcie
Wczoraj wie-;aiczaych Kanya, pa dworcu w Bu-

obecni byli wszyscy

lczaie zgromadzona ko

mlsii

 

trzech opiekunów: kierowników
Keichswehryjuakrów pruskich i ma-
śnatów ciężkiego przemysiu oraz
oaników. CE

4 punkiu widzenia ekonomiczne-
go, sytuacja wewnętrzna Niemiec
zest tak krucha, że kierownicy nie
mogą zaryzykować w obecnej chwili
wielkich odskoków. Doktor dchacht
prowadził wojnę z rozczarowanymi
wierzycielami Kzeszy, zwoinił Niem-
cy od wszelkich zobowiązań, a che-
micy niemieccy wysilali mózg, by
„wynaleźć' i tabrykować sztuczną
weinę, bawełnę, nalię — jest ocży-
wiście dużo bliuff'u w tej kampanji
pod szyldem аатр

Aie azis juz nawet samaochwaicy
muszą powrocic а0 rozsąaniejszej
«oncępciu wycuiany mięazynarodo-
wej. 4 arugiej strony INieiacom po-
uzevny jesi pokoj wewnętrzny. Loli-
zasię piebiscy. w okrężu Jaary.
nząa Derinski zacznie sciskać ręce
KatOlikow, mowić o pokoji.

inną sprawą jest natomiast pro-
biem aaiszej przysziości iNiemiec i
w itrzepa. się trocnę przenieść w kra-
inę abstrakcji  Ferspektywy mogą
byc ciekawe.

Hitier jest jeszcze młody, Wcze-

śniej jednak czy później, drogą na-
turainą lub nienaturalną odejdzie Lo
nastąpi wówczas? Lwie rzeczy są
pewne: 1) że reżym hiilerowski nie
jest ustrojem, lecz awanturniczą in-
dywikiualnością. 2) że niema instytu-
cji w Niemczech, a kraj, ktury niema
instytucji, musi wypłynąćnabezdro-

ku M aaa
Najwyższą mądroscią Mussolinie-

$o jest właśnie jego genjusz  reali-
styczny, który nalkazał mu uszano-
wać w На anstytucję monarchi-
styczną. Wszak mógł on odgrywać
rolę Cezara. i

Natomiast w Niemczech niema
ani konstytucji, ani parlamentaryz-
mu, ani dynastji. Dyktatura narodo-
+ wo jest pustkowiem.
iew: iwie przyjdzie czas, że w
pustkowiu tem nastąpi tragedja. Zba
dajmy więc hipotezy, które mogą tu
powstać. Przypuśćmy, że dzisiejszy
dyktator schodzi ze sceny. Jest to
możliwe, ale czy się znajazie wczas
nowy Mussolini lub nowy Hitler? W
każdymi razie nowa dyktatura przy-
sporzyłaby. trudności. Następnie

pozostaną mocno:socjalizujące, albo
j socjalistyczne, są jednak i będą prze

 

iemiec.

m. Lima i

i| Ale powstaje kwestja, jak pogodzić.
rozpasanie „rów

i| nowagą Europy? Ten probiem istnie

! REFORMA ROLNA
RZYM. (Pat). Izba posiow przy-

lięla projekt ustawy 0 parcelacji

rzeniu średnich i małych gospo-
darstw. Forma ta ma na celu uczy-
nienie z pasterzy i najemnych ro-

darstw rolnych

W Polsce umiera na gruźlicę
trzykrowmue więcej ludzi miż na
wszystkie inne choroby zakaźne ra-
zem. Uxoło 80.000 os%b $init rocznie

z powodu tej chorob;, a cunajmniej
dziesięciokrotnie większa jiczba jest

na nią chora.
Lzyż niezbyt potworne są te

iczby, by można' przejść obok nich
abojętnie?

Każdy wypadek w  _pizemyśle,
iotnictwie czy na kolei, w którym
kilka lub „kilkanaście osób ponios'e
śmierć lub kalectwo, alarmuje cat;
świat, dzienniki wydają nadzwyczi
ne dodatki. £ powodu zjawienia Su
niedawno: tyfusu plamistego, ua kt:
ry zapadło kilkadziesiąt osob w: eto-
licy, wszystkie władze zostały poru-
szone a dzienniki codzieunie pod..
wały wadomości o każdym nowym
wypadku, o każdej zarządzonej de-
zyniekcji,

Gruzlica nie wzbudza sensacji.
Dziesiątki tysięcy zgonów z niej rocz

I nie i setki tysięcy chorych na nią --
to rzecz zwyłkia. Coś w rodzaju z.
pełnego zobojętnienia ogółu, przy-
'zwyczajenia się do tej plagi spoiecz-
nej, czy: też рокогпе poddanie się lx-
sowi: tak musi być, jak jest, nie m.
że być inaczej.
A jednak mniemanie to jest błę-

dne. ren zakorzeniony pogląd jest
tałszywy. — Jest to strach. przed
wysitkiem.

Gruźlicę można zwalczyć!
Można ograniczyć liczbę zgonów

„przez nią powodawnych, gdyż inne

narody; już to osiąśnęty.
„ W, r. 1914 umieraio na tę choro-

bę na każde 10.000 ludności w Niem-
| eh około 14 osób, dziś tylko 7, w
| Anglji około 14, dziś około 8, w Bel-
gji około 10, dziś 7, U nas zaś umie-
ra jeszcze powyżej 20 osób na każ-
de 10.000 mieszkańców.

„Mogliśmy wybudować w okresie
ciężkiego kryzysu ekonomicznego
Gdynię, rozwinąć iotnictwo, które
odnosi wspaniałe sukcesy, mogliśmy
postawić na bardzo wysokiin pozio-
mie armję i doskonale ją wyposażyć
technicznie, iš — bošmy
chcieli. — Bo każdy rozumiał po
trzebę tego — zarówno itząd, jak
społeczeństwo całe, jak i «ażdy oby=

  
ciwieństwem demokracji.

Kepublika wejmarska nie miała

korzeniw narodzie. Prócz „tego|

wszystko się sprzysieglo przeciwiko|
niej. Porażka, rozmowy demokracji
z zagranicą, na hipotece traktat, trud
ności finansowe, ekonomiczne i t. d.
"aki režym nie mógi stać się popu-
iarńym. Komunizm — Jest On TOW-

(nież nie do pomyślenia. Niemcy nie

| mają zamiłowania do barynad. Są
one hierarchiczne, jednoczesnie nie-

spoiste i zrównoważone. Jest beziad

duchowy, ale jest tad w retleksach
trzycznych. ;

Cóż więc pozostaje? Pozostaje
monarchja. jest memal uiewątpli-
we, że Niemcy wrócą do .cj tormy

rządu, Ale kiedy? Nikt tego nie wie.

/WI obecnej chwili sytuacja jest zbyt
gorączkowa, czas jednak pracuje па

korzyść monarchji, być może, że
sam Hitler rzuci kartę monarchicz-
ną na stół i przeobrazi się w Monka
po odegraniu roli Ćromweila. To
przypuszczenie wydaje się prawdo-
podobnem.

| Ale tutaj trzeba koniecznie za-
uważyć, że restauracja Hohenzoller-
|nów na czele imperjum zunitikowa-
nego byłaby rozwiązaniem szkarad-
nem, Z punktu widzenia europejskie”
go byłoby najmniejszem ziem, śdyby
Wittelsbachy uzyskali również ko-
ronę im należną. Prawda, że Euro-
pa przez czas dłuższy graia na kar-
cie demokratycznej Niemiec, ale już
ją straciła. Najgorszą jednak kartą
jest ta, która leży obecnie na stole—
jesi to karta demagogiczna. — Pozo-
stają inne, lecz ich nie dotykajmy.
Jeżeli Niemcy same  zapragną zą-
grać, to zobaczymy później jaką po-
stawę wypadnie zająć.

, Dotychczas polityka zagraniczna
prowadziła Rzeszę do klęsx«. Stracił
Hitler dwie najlepsze karty dyplo-
macji, które miał w ręku --— kartę
włoską i rosyjską. Obecnie cały wy-
siłek Niemiec skierowany jest na ple
biscyt w Saarze, Jezeli Rzesza wy-
gra, to popularność i prestiż Hitlera
bardzo wzrośnie.

Tymczasem dyplomacja niemiec-
ika jest bardzo czynną. Pracuje w
Polsce, na Węgrzech, w Jugosławii i
mimo niepowodzenia pracuje rów-
nież w Rzymie. Pracują Niemcy w
'dyf ji i zbroją się niepomiernie.

м, „normalnie nie można wy-
obrazić sobie Europy bez Niemie*

ie niemieckie ze stałą rów-

je nie od dzisiaj i mie od wczoraj.

wielkiej własności ziemskiej i utwo- | celację, otrzymają od państwa zwrot

botników rolnych właścicieli $ospo-| właszczeni za odszk:

«Dni przeciwgruzlicze.»

utrzymywane poradnie prz+-iwgruž-

WE WŁOSZECH.
Wielcy właściciele zieżuscy, któ)

rzy dobrowolnie przeprowadzą par”

    

  1/3 kosztów poniesionych w związ”
ku z paucelacją. Natomiast ci, któ”
rzy tego nie uczynią, zostaną wy”

aniem.

watel — i nikt nie skąpił na to pie-
niędzy.

Czy zdrowic ludności to rzecz
mniejszej wagi? Wszak powszechnie
mówi się i pisze:
Zdrowe społeczeństwo — to potęga

narodu!
A więc o potęgę tę należy dbać,

należy ją chronić, kiedy jest ona za-
grožona. Trzeba bić na alarm, kiedy
nikt zła nie spostrzega. Wszystkie
bowiem nasze wysiłki w innych dzie
dzinach pójdą a marne, jeżeli lud-
nosć nasza będzie fizycznie słaba,
gdy młodzież będzie wątła i choro-
wita. A przecież gruźlica, stale gra-
sująca, zwyradnia spoleczeūstwo, 0- |
bniża wartość fizyczną osobnika.
Gruźlica rujnuje materjalnie rodziny

— osiabia cały naród.
Odszeregu-lat w okuesie od 1

grudnia do 10 stycznia Poiski Zwią-
zek Przeciwgružliczny urządzą

„Dni przeciwgruźlicze”
ażeby w tym. cząsie, uświadomić spo
ieczeństwo o gruźlicy, gdyż wroga,
z którym ma cię walczyć, należy
przedewszystkiem poznać.

Niech więc każdy z obywateli w
imię wspólnego dobra weżmie pod-
czas trwania „Dni przeciwgruźli-
czych', w miarę swych sił i możnoś-
ci, udział w pracy tych, «torzy po-
stawili sobie za zadanie zwalczać
gruźlicę. Niech nie świecą pustkami
prelekcje i odczyty, na któsych dzia-
1асге organizacyj przeciwgruźliczych
zaznajamiać będą sł: «ów z róż-
nemi zagadnieniami z tej aziedziny.
Niech ulotki rozdawane nie będą bez
czytania rzucane do kosza. Świado-
domość bowiem .tego, czem: jest
gruźlica i jak zwalczać należy, nie
jest zbyt powszechna, aby jej sze-
w wszelkiemi drogami nic należa-
o, ‚

Niech nikt. nie odrzuca zniechęcią
zaproponowanego mu gdziekolwiek
do nabycia 10 groszowego znaczka
Polskiego Związku Przeciwgruźlicze
$o, gdyż z groszowych składek ni-
kogo  niezubożających tworzą się
fundusze, z których budowane są i

 

licze, sale i oddziały szpitalne oraz
inne zakłady zapobiegawczo-leczni- 1
cze, które dają możność p:zywTóce
nia zdrowia licznym cierpiącym a

otoczenie chronią od zarażenia. W.
okresie „Dni pyrzeciwgruzlicznych”
od i-go grudnia do 10 stycznia na
całym obszarze Polski we wszyst-
kich urzędach i instytucjach będą
sprzedawane znaczki na walkę z
gruźlicą. Drobna ofiara 10 groszy nie
obciąży. zbytnio. nikogo, niech więc
w tworzeniu funduszu walki z gruź-
licą nikogo nie zabraknie!.

W. całym szeregu krajów jest zwy-
czaj, że społeczeństwo, chcąc zado-
kumentować swój udział w tej akcji,
nalepia w tym okresie znaczki na
korespondencję, kupcy  zaopatru-
ją w nie dostarczane klijentom pacz-
ki, w restauracjach nalepiają je na
rachunki. W, czasie „Dni przeciw-
gruźlicznych” znaczek ten widzi się
wszędzie, |

Niech i u nas zwyczaj - Len: się
przyjmie. Niech w czasie od 1 grud-
nia do 10 stycznia znaczek przeciw-
gruźliczny będzie nalepiony na każ-
dym liscie, na każdej paczce.-—Apel
naszKale, nie pozostanie bez echa!

Kupujcie wszyscy i rozpowsze-
chniajcie nalepki przeciwgruźlicze!

Komitet „dni przeciwgruźliczych*

Ferje Świąteczne
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 Ww Szkołach.
WARSZAWA Pat. Aby uchronić

młodzież od trudności a często i od
niebezpieczeństw, na jakie mogłaby
być narażona z powodu wyjazdu na
ferje zimowe w dniu rozpoczęcia
ogólnego ruchu przedświątecznege
na kolejach, minister WR i OP za-
rządził rozpoczęcie feryj już w pią-
tek 21-12. Zakoriczenie świąt nastą-
pi 141 35 r., nauka zaś rozpocznie |
się we wtorek 15-1 35 r.

resztowania młodzieży hitlerowskiej.
BERLIN Pat „Baseler Nachrich-

ten“ donosi, že w ciągu ub. tygo”
dnia aresztowano w Berlinie 40
członków organizacji młodzieży hi-.
tlerowskiej, wśród których znajdo-
wali się obywatele zegraniczni,

wywołał już wielką katastrofę,
Tragiczne jest nie to, że się z

Niemcami wiążą niebezpieczeństwa.
Jest bardziej smutne to przedewszy-
stkiemi niezrozumienie,
zerwać z fałszywą mądrością sofi-
styczną, a nawet przy niewielkiej
przenikliwości i stanowczości przy-
czynić się można douczynienia ich
nieszkodliwemi. Wystarczyłoby w
w. tym celu postawić Niemcy w tej
płaszczyźnie, w której rozwiązanie
takie mogłoby nastąpić: współpracy
międzynarodowej, opartej na żasa-
dach surowych, gwarancjach pew-
nych i lojalności bez zastrzeżeń, |

 

  Powstał on przeszło 30 lat temu i KR:

że należy |
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' koronkowo zębione ornamenty, w

Ceny świadectw przemysłowych na rok 1935
Rozesłano do wszystkich urzę:

dów skarbowych okólnik w sprawie
wprowadzenia szeregu ulg przy na-
bywaniu świadectw przemysłowych.
na rok 1935. Wigi te przysługują
przedsiębiorstwom z urzędu bez
składania specjalnych podań.

Ma podstawie tego okolnika ki-
noteatry Świetine będą wykupywały,
zamiast całorocznych, tylko połrocz-
ne Świadectwa | kat. przy obrocie
200 tys. zł., ll kat. przy obrocie 45
tys. zt. dokonanym w 1933 r., przy
obrocie 15 tys. zł. IV kat. zamiast Ill.

Zakłady trudniące się sprzedażą
trunkow pochodzenia krajowego, jak.
piwo, miód, wino owocowe mogą
wykupywać Świadectwo Ill kat, za-
miast ll, o ie zatiuaniają do 10
osob i IV nat, zamiast lll przy za-
trudnieniu do 3 osob, licząc w tem
właściciela i członnów rodziny.

Co się tyczy aptek,to przy obro-
cie do 45 tys. zł. mogą one wyku-
pywać Świadectwa II kat. zamiast I.

Wszystkie praedsiępiorstwa han-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ;
Dia waCQud<iG nfaju: Mlavgui pO-

cbmurno, miejscami drobny opad.
W nocy lekki mroz. We daie od-
wilż. Umiarkowane wiatry z południo-
wschodu. Pozostałe części Polski:
Cnmurno i mglisto z roapogodze
miami. Ciepło. Słabe wiatry z po-
łudaio-wschodu i południa.

DYZURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują

apteki:
Juadziiła P. — ul. Mickiewicza Nr. 43

(tel. 10-38); Maakowicza — ui, t'dsudskiejo
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbulia — ui, S-to Jad

następujące

sku, Sokołowskiego — ul. lyzenhs-
zowska Nr. l; Dzyrwiadta i lurgiela --
ut. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-24j, Oras
wszystkie na przedmieściach prócz Sni-
piszek. й |

MWLADOMUSCi KOSCIELNE.;
Roraty pracowników  miej-

skich. W) niedzielę dn 16 b. m. 1934
roku o godz. 7.15 w kościele św.
Kazimierza odbędą się KRoruty pra-
cowników Zarządu Miasta.

Mszę św. ocprawi ks. Wiadysiaw
Gądek 1. J., kazanie zaś wygłosi ks.
Alojzy Chrabax 1. J. :

° Vodezas nabožeūstwa pienia re-
ligijne wykona Chór Związku zaw.
prac, miejskich pod kierownictwem
proj. A. Ludwiga z udziałem p. W.
riendrychówny.

Orkiestra Związku pod batutą
p. M. Salnickiego odegra szereg
utworów. religi,

Roraty dla nauczycielstwa
odbędą się w niedzielę di. 16 b. m.
o godz. 7.50 w kaplicy UO, Jezui-
1ów, ul. Wielka 64. Kazanie wygłosi
O. Kazimierz Kucharski I. J.

NEKRGLOGJA.

—Dnia15grudniar.b. w sobotę
o godzinie 6m. 30, jako w dzień
imienin Walerji Łazarówny, b. dy-
rektorki Gimnazjum im. A. J. Czar-
toryskiego, odbędzie się w kościele
Serca Jezusowego nabożeństwo ża-
łobne za spokój Jej duszy.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wzrost zapotrzebowań prądu

elektrycznego. kLlektrownia miejska
notuje ostatnio znaczny wzrost za-

dlu owocowego i księgarnie, o Iie
obrót w r. ub. mie przekroczył 45
tys. zł., mogą być prowadzone na

le Świadectwa il, zamiast
I kat. handlowej.

Wreszcie wszystkie przedsiębior-
stwa hadiu towarowego, pensjonaty
zakłady lecznicze, przedsiębiorstwe
teatralae i wydawnictwa mogą na»
bywać uświadectwa IV kat. zamiast
Ill kat. handlowej, o ile ich obroty
jw roku ub. nie przekroczyły 15 tys
zt. a przy obrocie do 4 tys. zł. mo
ga one nabywać  półświadectwe
JV kategorji.

Zupełnie wolaa od świadectw
jest sprzedaż wyrobów tytoniowycr,
prowadzona obok sprzedaży innyct.
artyaułów, skup butelek, oraz ubocz-
na sprzedaż pism codziennych i ty
godnuiowych

ębiorstwa przemysłowe bę
dą mogiy dzięki urgom nowego za
rządzenia zatrudnić od I—70 proc.
więcej robotników, wykupując Świa-
dectwo Vil kat.

 

: Z MIASTA.
— Walka z plagą żebpraciwa.|

W zwiącku z akcją podjętą pizez
starostwo grodzkie w kierunku Zwal-
czania żebractwa i włóczęgoSstwa w
Wilnie w dniu 13.XII, podobnie jak
w daiach poprzedaich bież. tygoa-
nia, policja zatrzymywała żebranów
na ulicach W.lna. Z liczby tej wie-
lu osadzono w areszcie, CZĘŚĆ zaś
udesiano do miejsc zamieszkania.
Równocześnie w starostwie grodz-

niem odpywaiy się wyroxi Karne w
stosunku ao do osob ujętych na
tuchwaiem żebractwie, przyczem 7
„cbranów ukarano bezwzględnym
aresztem.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Podział stypendjów dla stu-

dentów. W, przysztym  lygodniu
władze uniwersyteckie pizystąpią
do podziału stypendjów dia akade-
mików U. S. B. Okofo 200 studen-
tów otrzyma stypendja i pożyczki
długoterminowe,

— Powszechne wykłady uniwer-
syteckie. Dziś w sali ll-e, Uniwer-
sytetu (ul. $-to Jańska) piąty odczyt
prof. T. Czeżowskiego p. t.: „O me-
tafizyce'. Początek o g. 19.

URZĘDOWE.

— Z WiL Okręgowego Urzędu
miar, Z niem 31 grudnia 1934 roku
upływa okres ważności cech legali-
zacyjnych na licznikach energii
elektrycznej prądu stałego, obroto-
wych, oscyłacyjych i wahadłowych
oraz na wszystkich licznikach mocy
nominalnej powyżej 100 kilowatow,
ocechowaych w 1931 roku, na licz-
nikach prądu zmiennego ocechowa-
nych w 1926 roku, zaś na wszystkich
inych narzędziach mierniczych, oce-
chowaych w 1932 roku..

Wymienione narzędzia miernicze,
z wyjątkiem liczników energji elek-
trycznej, winny być zgłoszone do
miejscowych urzędów miar, celem
uz ia  następczej legalizacji,
przed dniem 31 grudnia 1934 roku.

DZIENNIK MIL£ASKI ||

Posiedzenie Rady
Wczorajsze posiedzenie Rady Dalej uchwalono upoważnić

Miejskiej, poświęcone głównie za- gistrat do wystawienia wekeli. tytu-
łatwieniu szeregu spraw nie budzą- | łem należności za kocioł, nabywany
cych sporów, nie wywołaio zainte-| dla elektrowni. Kocioł zostanie na-
resowania. Miejsca dla publiczności| byty w firmie Cegielski" w Pozna-

Miejskiej.
reszcie wybrano 7 przedstawi-

cieli i 7 zastępców do Rady Związ-
ku Międzykomunalnego dla budowy
: utrzymania Wojewódzkich Zakła-
dów Opieki Społecznej w Wilnie.

!
i
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świeciły pustkami, W ciągu posie-
dzenia żaden z radnych nie zabrał
głosu, a całe posiedzenie trwało
37 minut.

Po przyjęciu porządku obrad i
protokułu poprzedniego posiedzenia,
prezydent miasta Maleszewski od-
czytał komunikat o uchwałach Ma-
gistratu i wykonaniu uchwał Rady.

Następnie odczytana została od-
powiedź na interpelację, zgłoszoną
przez Narodowe Koło Radnych na
poprzedniem posiedzeniu w sprawie
zakupionego  przez elektrownię
przewodnika miedzianego. Z odpo-
wiedzi wynika, że istotnie: w latach
1923—30 nabyto dla elektrowni zbyt
wielką ilość przewodnika po cenie
wysokiej. Wi czasie, kiedy prze-
wodnik ten użyto, cena była trzy-
krotnie niższa. Prezydent miasta
tłumaczy ten zakup tem, że pod
wpływem dobrej ikonjuniktry istnia-
ły szerokie plany rozbudowy sieci,
które później musiały ulec redukcji.

SPRAWY SZKOLNE.
— 1500 nauczycieli otrzyma

wyższy szczebei. Kuratorium Okrę-
gu Sznoiaego Wileńskiego sporządza
obecnie imienny spis nauczycieli z
caiego okręgu szkoinego, którzy
będą przeniesieni do wyższych
szczebli. Około 1500 nauczycieli na

niu za 267.600 zł.
W. dalszym ciągu posiedzenia

upoważniona Magistrat do skonwer-
towania części pożyczki krótkoter-
minowej w ości 33 tysięcy
złotych w Polskim Banku Komunal-
nym. na długoterminową, do prolon-
gowania na jeden rok pożyczek
krótkotermiowych w kwocie 125

ku Komunalnym.
Załatwiono dalej sprawy przenie-

sienia kredytów w budżecie na rok
1934-35 oraz uchwalono budżety do-
datkowe betonowni miejskiej, wy-
działu wodociągów i kanalizacji i
referatu kwaterunku wajskowego.

Uchwalono następnie wniosek
Magistratu w sprawie przyjęcia za-
pisu z testamentu ś. p. Zygmunta
Juszkiewicza na utworzenie fundu-
szu stypendjalnego dla niezamoż-
nych studentów U. S. B. Stypendjum
będzie wynosiłu 501 zł. rocznie.

 

Z za kotar studjo.
Kosmetyka na codzień.

W ramach audycyj dla kobiet dr. Mar:
ta Biernacka wygłosi pogadankę nięzmier-
mie interesującą o nowoczesnych metodac
vielęgnowania urody. Pogadanki tej należv
wysłuchać, gdyż wiele pań w chwalebnem
dążeniu do utrzymania piękności <częste
wyrządza sobie wiele szkód stosując nie Nowy Rok utrzyma wyzszy: szczebel.

Z ŻYCIA STOW. YSZEN.
— Związek Polskiej Inieligencji

Katolickiej Zebranie ogolne Z. P.
1. K. odbędzie się w ponie:ziałek o
godz. 7 wiecz. w lokalu Tow. „Prze-
zorność”, ul. Mickiewicza Nr, 24,

Ks. prof. dr. W. Urmanowicz wy-
głosi referat dyskusyjny p. t. „Sa-
mobójstwo w świetle nauki kato-
lickiej”. Wstęp dla członków i wpro-;
wadzonych gości.

— & 6noru aunaaemichiegv.
Dziś o godz. 20 w Zakładzie Etao-
logii (Zamkowa 11) odbędzie się
walne zebranie chóru akad, Po ze-
braniu tradycyjny opłatek. Senjoro-
wie i goście mile widziani.

 

'— Ujęcie małoletnich zbiegów.
Przed kilkw dniami z domu rodzi-
cielskiego zbiegli 13-ietni PF. Jarmu-
iowicz (Szkaplerna 69), 14-letni A.
Masłowski (Raduńska 66) i 12-letni
M. Rusanowicz (Eegaiclą 6].:Chłep-
cy'na „gapę' dostali się do Warsza-'
wy, śdzie ich zatrzymano. Policji
oświadczyli, iż zbiegli z domu, gdyż
nudzili się i dlatego postanowili
udać się w podróż naokoło świata.
Chłopców przywieziono w dniu
wczorajszym do Wilna i oddano pod
opiekę rodziców.

 

Teatr | muzyka
Teatr Miejski Pohbalanka, Dziś

o godz. 8 wiecz. komedja W. Katajewa p. t.

„Kwiecista droga”. Reżyser | Bonecki.|
Oprawa sceniczna W. Makojnik. |

Jutro o godz. 8 w. „Kwiec sta droga”. Liczniki energji elektrycznej na-
leży zgłaszać do Okręgowego Urzę-|
du Miar w Wilnie lub Eiektrowni potrzebowania na prąd elektryczny.

„MW. chwili obecnej obciążeme elek-
trowni wileńskiej sięga już cyfry
3000 klw/g. Trzeba zaznaczyć, że w,
stosunku. do roku 1933 obciążenie
elektrowni zwiększyło się o 17 pro-'
cent, W, związku z tym stanem rze-
czy alktualną stała się kwestja roz-|
budowy maszyn.

— Prace Komitetu Rozbudowy.
№ magistracie odbyło się pierwsze
oz Komitetu Rozbudowy.
omitet rozpatrzył podaaia właści-

cieli domów, ubiegających się o po-
życzki na przyłączenie posesyj do
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej o-
raz na wykończenie rozpoczętych
już budowli. |

Ogółem Komitet przyznał poży-!
czek nasumę.60.060 złotych. W. tej|
bowiem wysokości BankGospodar- |
stwa Krajowego przyznai Wilnu do-
datkowy kredyt z niewyzyskanych|
w swoim czasie rezerw.

i
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JAN BULHAK

Miejskiej w Grodnie, jako instytucji
upoważnionej do legalizacji liczni-
ków,

SPRAWY WOJSKOWE

— Terminy urzędowania komisyj
| Celem umożliwienia

uregulowania stosunku do wojska
tym, którzy we właściwym czasie
tego nie uczynili, ustalany został
obecnie kalendarzyk dodatkowych
komisyj poborowych na rok przy-
szły. Kcmisje odbywać się będą do
poboru rocznika 1914 jeden raz w
miesiącu w terminach następują-
cych: 3 stycznia, 7 lutego, 7 marca

— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę o godz. 4 pp. przedstawienie popo-
ludniowe wypełni arcydzieło Szekspira
„Hamlet'. Ceny propagandowe

| — Teatr muzyczny „Lutnia Dziś na
przedstawieniu propagandowem operetka

Falla „Madame Pompadour" 7 J. Kul-

: ką na czele.czycj

i Jutro grana będzie operetks Abrahama

„Bal w Savoy' z J. Kulezycką i K. Dem-

bowskim w rolach głównych.

—Niedzielne widowiska w  „Lutni'.

W) nadchodzącą niedzielę odbędą się dwa

widowiska po cenach propagandowych. Po-
południu o g. 4-ej operetka Zeilera „Ptasz-
nik z Tyrolu" z J. Kulczycką w roli głów-

nej.

Wieczorem o godz. 8.15 operetka

111 kwietnia 1935 roku. Poczynając Lincke „Gri-Gri“ z Z. Lubiczówną.
— „Zemsta Nietoperza* w „Lutni“

We wtore knajbliższy wchodzi na repertuar

operętka J. Straussa „Zemsta Nietoperza”.

i RÓŻNE. |

' pularnej z objaśnieniami.

umiejętne zabiegi kosmetyczne. Odazyt od-
tedzie się dnia 14 grudnia .ogodz. 12:45.

Koncert solistów.
W. piątek 14 grudnia o godz. 17.15 przeł

mikrofonem wystąpią w koncecie -ogólno
polskim młodzi i utalentowani soliści: p
“era Neumark (fortepian) i Roman Gabry-
szewski (śpiew). P. Gabryszewski odśpiewa
szereś ych pieśni Karłowicza, Zof-
f:lai Naprawnika. Pani Neumark odegra
«zereg utworów fortepianowych Haydna,
Mendelsohna, Głazunowa, Medtnera.
France Ellegaard i. MieczysławMierzejewski

przez radjo.
Koncert Symfoniczny transmitowany z

SPKAWY AKADEMICKIE, * lharmonji Warszawskiej w dn. 14 b. m.|
prowadzić będzie młody, o wysokiej kultu-
rze i tałencie dyrygent Mieczysław Mierze-
jewski.. Jako solista wystąpi pianista Fran-
ce Ellęgaard. Program orkiestry zawiera 3
TŚ Bacha w opracowaniu Młynarskiego,
1: Symtonję D-dur Beethovena, oraz frag-

Wstęp i śmierć Izoldy.
Kapitan Lepecki przed mikrofonem.
Znany podróżnik polski i pisarz kpt.

lepecki wygłosi przed mikrofonem war-
szawskim odczyt p .t. „Samochodem przez
Persję', w którym modzieli się ze a-
cząmi wspomnieniami ze swych egzotycz-
nych podróży. Prelekcja nadana będzie w
dn 14-b, m. o'godz. 18.45.

( -.Aadycjadla dzieci wileńskich.
Fragment z powieści Marji Rodziewi-

czówny ujęty został w formę słuchowiska
p: Ł „Jak Jasiek i Coto pasowani zostali
na leśnych ludzi” i w opracowaniu p. Z.
Bielskiej wykonany będzie przed mikrofo-
rem w piątek o godz. 17,50 i z pewnością
poruszy wyobraźnię młodych słuchaczy.
Pezpośrednio po tem słuchowisku młodzież
ma dla siebie w radjo koncert muzyki po-

 

Polskie Radio Wilno
dnia 14

6,45—7,40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.
Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda rolu.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
:aeteor. 12.05: Przegl. prasy. 1/,10: Muzy-
ka taneczna. 12.45: „Kosmetyka na co-
dzień” — odczyt. 13.00: Dzien. poł, 13,05:
D. c. muzyki tan. 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 1545: Muzyka lek-
ka. 16,45: Aud, dla chorych. 17.15: Kon-
cert solistów. 17.50: Aud. dla dzieci. 18.15;
Koncert dla młodzieży (płyty). 18.45: „Sa-
mochodem przez Persję', 19.00: Recital
śpiewaczy. 19.20: Feljeton aktualny. 19.30:
Picsenki francuskie (płyty). 19.50; Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05; Pogad.
"auzyczna. 20.15 Koncert
Dzien. wiecz. Jak pracujemy w. Polsce?
1. c. koncertu, 22.30: Recytacje poezyj.
22,40; Wil. wiad. kolejowe. 22.50: Konc,
rekl. 23.00: Transm. z Warsz. Wiad,
meteor. 23.35—23.30: Muzyka taneczna,

Sobota, dnia 15 grudnia.
6.45: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu-

tyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
mu. 7.50: Konc. rekl 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03. Wiad. me-
teor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzyka
iekka. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Recital
skrzypcowy: J. Szigetiego iłyty). 15,30:
Wiad. sksport. 15.35: Codz. „ pow. 15.45:
Nowe nagrania (płyty). 16.30: Słuchowisko
cła dzieci. 17,00: Transm. z Pałacu Prezyd.
Rady Ministr. uroczyst. rozdania nagród
Challengu i Zawod. balonowych. 17.25: Kon

 

od: maja, nastąpi dłuższa przerwa aż
do zakończenia poboru 1914-go
rocznika. ;

POPULARNA R Z

PIELGRZYMKA DO YMU
3/1 — 131. Cena zł. 425. Informacje i zapisy
AKCJA KATOLICKA w ŁODZI, ul. Ks.

WAGONS—LITS/,COOK, Mickiewicza 6.
pki 1-a

 

- Ruszczycowskie dożynki.
A chmury płyną i płyną. Są to

wielkie kumulusy 0 krawędziach
plastycznie sklepionych 1 roztasta-
jących się wogromne szczyty, śnie-| słońca.
żyste i samoświecące,Ciągną,ażdo.

- olśniewającemispiętrzeniami,
agdytakaśnieżna górawywyższy|ciężko
śię. Sasnnonijos klaicinits low joncana
ciemnieje, szafirowieje i już nic nie,
jest w stanie oderwać-oczu od wspa-
niałości wysokiego nieba. Tam chmu
ryskłębiają się w poiężne bizantyń-
skie kopuły nabrzękłe gronami rzeź-
bionych kulistości, mieszają się w
'wielokształtne lądy i półwyspy, w

„strzeliste smugi i pierzaste wity,

spływają się i rozpływają  profuzją
form i kolorów od oślepiającej bieli
do groźnej siności.

Dojrzewa dramat nieba: szeregi

widnokręgu, rozdłużają się w nie-
ustępliwy: szyk bitewny i szturmują-
cą falangą idą na zdobycie zenitu i

A wpewnej chwiii (ość
samoświecących skłębień i
do najwyższego napięcia: wyniośle i

zawisa olbrzymia  obłoczna
zjawa nad ziemią, jakgdyby ją miała
prz: i zgnieść swym  niebo-

tycznym przepychem, jakgdyby za-
raz — już oto — miało się stać coś
przerażająco pięknego, coś straszli-
wie.ostatecznego, zapierającego od-
sdech w piersi grozą i majestatem.
Stoją uzenitubiałe ogromy w apo-
teozie własnej piękności i potęgi, a
yw łąki i lasy hołd uwielbienia im

а.
Potem przychodzi przełom. Słoń-

ce mierzchnie i ze. owłada zie
mią. Podbrzusza r sinieją zło- gtłoczonych wojsk wyłaniają się ż za

 
wrogo, łączą się ciemne „kupienia i

świty śniado-płowych obrzeżeń. Ja-
skrawą błyskawicą rozpęka się prze
strzeń, odpowiada jej głuchy pomruk
dalekiego grzmotu, gdzieś w niebio-
sąch toczy się walka... Ale tylko
przez krótką chwilę. Niebawem
chmury rzedną i blednieją, rozwiane
wiatrem, dostają błękitnych plam i
wylotów, przestają być żywiołem
groźnego piękna i powracają do roli
ozdobnego niebieskiego s:tafažu, U-
ciekają z pól korowody cieniowych
płatów i znowu słońce zabłyska go-
rąco i miłościwie nad obszarami boh
danowskiejziemi.

. ч

Wieczorem są dożynki, wielkie
doroczne święto całego dworu, ob-
chodzone hucznie, gościnnie i uro-
czyście. Młodzież zawczasu przygo-
towała kolorowe lampjony dla oświe

chni szykują się sterty jadia i wsze-
lakiego poczęstunku. Rodzina Rusz-
czyców świętuje dożynki wspólnie

 tlenia dziedzińca i śpichrza, a w ku-! ne formy obyczajowe.

ławice, kreślą resztki jasnych pagór-i ze służbą, czeladzią i wszystkiem. co
ków poziomemi wężami, gaszą prze-| żyje i pracuje we dworze, bierze

udział nie w charakterze pobłażli-
wych panów, zezwalojących kmiot-
kom zabawy, aie jako jedna wielka
rodzina pracownicza, ciesząca się ra
zem z zakończenia żytnich zbiorów.
Tak to w polskim dworze na Litwie
demokratyczność prawdziwa jest u-
prawiana czynnie i samorzutnie, a
bez rozgłosu i podkreślenia.

Dożynki zaczynają się cd trady-
cyjnego wianka, witego i niesionego
gromadnie do dworu z chóralnym
śpiewem na starošwiecką ludową
nutę

U nas siahonnia dażynoczki
Daść nam Pan harełoczki...

Juž zdaleka od žytniska rozlega-
ją się głosy żniej, śpiewającychmo-
notonnie i tęskliwie; zbliżają się, ro-
sną i obwieszczają początek wieczor
nego ol iada on niezmien-

Żnieje stają
,pod gankiem i śpiewają pieśń żni-
, wną, mając ownicę z
' wiankiem na głowie, a po odśpiewa-

 

tys. zł, i 55 tys. zł. w Polskim Ba.|

menty z op. z: „Tristan i Izolda“ —!

symfoniczny. |

 

Na przedstawicieli wybrani zo-|
> { ZD A + z

pp. Burhardtowa, Kaczanow-| Filipa 1 m. 20) doniósł policji, że nieznanistali
ski, Walter, dr. Suszyńska, dr. Hu-
rynowiczówna, Czystowski i dr.
Cymbler, na zastępców — pp. Buł-
hakowa, Piotrowski, Kozłowski, Lu-
boński, Grabyk, Hermanowicz i dr
Margolis.

TOOWC ETATIALSA

PODARKI GWIAZDKOWE, przez naj-
bliższe osoby własnoręcznie przygotowane,
posiadają specjalny urok. Zaliczamy do nich
zwłaszoza własnego wyróbu pieczywo, któ*
re wśród darów świątecznych szczytne 2а-
jąć może miejsce o ile się uda, znakomicie
smakuje i dobrze każdemu służy. Doświad-
szone gospodynie używają stale w tym celu
D-ra QOetkera proszku do pieczenia „Bac-
kin", który. śwarantuje nietylko udanie się
rażdego pieczywa lecz przygotowane po-
dług przepisów D-ra Oetkera placki i cia-
stka smakują przepysznie i służą każdemu
a są przytem bardzo tanie

 

Już po raz trzeci do gmachu
gmiay żydowskiej wdarli się studen-
ct w liczbie kilkudziesięciu osób Z
żądaniem wypłacenia im zapomóg
celem opłacenia czesnego w USB,
|gdyż mają być z tego powodu wy-
daleni.

 
|
|
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Wigilja.. Boże Narodżenie.. Opła-
tek przeiamany drżącenmu rękami,

kiedy usta szepcą życzenia najser-

deczniejsze.. Chomka pelia šwiatei

1 łakoci dia dziatwy, a pod nią upo-

"minki gwiazdkowe... kolędy...

"e dni uroczystych, dorocznych

świąt już zbliżają się do nas szyb-

kim krokiem, i nie spostrzezemy się

kiedy już czas będzie stół wigilijny

białym obrusem nakrywać.
Krzezorna gospodyni zawcząsu zaopatruje się w potrzebne wiktuały

o upominkach dla domowników

|pamięta.
Nie każda jednak możę sobie na

io pozwolić, są i takie co na myśl
o zbliżających się świętach bezrad-

|

|

 

nie ręce łamią i z bólem mysią o naj-!
bliższych swoich, bo nie wiedzą czy 1

 

KRONIKA POLICYJNA.
—_ Kradzieże. Kamel Nochei (ul. św.

sprawcy otworzyli w nocy podrobionym

kluczem lub wytrychem drzwi jego miesz-

kania i skradli palto zimowe, jesionkę, 25

złotych w gotówce i różne drobiazgi, ogól-

„| nej wartości 600 złotych.

Derwinisowi Michałowi (wieś Rubiel-

miki, gminy mielegjańskiej) skraćziono 200

metrów sukna domowego wyrobu i garde-

robę. Straty Derwinisa wynoszą około

1000 zł. mais
WYPADKI].

—  Przejechana przez moiccykl F.

Bliżnian (Sawicz 1), przechzdząc: przez

jezdnię koło Hali Miejskiej, dcstała się

pod motocykl. Padając na bruk, odniosła

ogólne potluczenia. Odwieziono ją do szpi-

tala żydowskiego. Motocyklista, korzy”

stając z zamieszania, zbiegł.
— Pożar przy ul Wiwilskiego. Przy

ul. Wiwulskiego w domu Nr. 22 wybuchł

 

Blokada w, gminie żydowskiej.

pożar. -Przybyła straż ogni wa szybko

ogień ugasiła. Straty: nieznaczne.

Ponieważ zarząd gmiby i tym

razem nie uwzględnił ich prośby,
studenci przemocą zajęli wszystkie
pokoje biurowe i urządzili blokadę.
Dopiero wezwana policja. zdołała |
rozpędzić oryginalnych demonstran-
tów.

Pamiętajmy 0 wigilji w Herbaciarnidia
DezioDutaeį | zuDużaiej inteligencji.

boinej i zubożałej inteligencji jest

wiaśnie w położeniu tej -zatroskanej
i skłopotanej gospodyni co głowę |
sobie famie nad tem, czem domow-

ników swoich nalkarmi. ‚
1 do społeczeństwa z -gorącym

apelem zwrąca się —dopomóżcie

jak tat ubiegłych!
Los nas wszystkich jest tak kru-

chy i niepewny, a fortuna kołem się

3 Pamiętagmny o ludziach, co jak,

szare cienie, SnuwjĄsię wśród nas, a

choć nie wyciągają ręki po datek, ze

wszechmiar współczucia naszego są

żodmi. ; kuśrośda
: Spelnijmy swój. obowiązek wzglę-
dem tych, których dotknęła straszna
klęska bezrobocia, a Bóg od niej nas |

zachowa.
Pamiętajmy o wilji w ierbaciarni

(na skromny kawałek chleba na ich dla bezrobotnej inteligencji.
egz wigiljny zdobyć się będą mogły.

| to Pan Jezus przykazai!

t

O takich niech pomyślą ci co duktach,
| mają! Niech podzielą się z nimi jak skierowywać

Wszelkie składki, czy to w pro-

czy w gotówcę prosimy

do lokaiu Hėibaciarni

Dobroczynny 2. między 9 al godz.

Niech w to święto Narodzenia: codziennie.
| Bożego nie będzie
| tnychi!

Zarząd Herbaciarni

/
i

Nie tak jeszcze dawne kukury-
dza była u nas prawie nieznana.
Jeśli zaś chodz: o wprawę tej poży-
teczej rośliny, to nietylko drobne
gospodarstwa rolne i chłopi, ale też
„ większe majątki, nie zadawały so-
bie trudu iprawiania kukurydzy.

Dopiero inicjatywa Katolickich
Stowarzyszeń Młodzieży, które

przed paru laty rozpoczęły jej upra-
wę, sprawiła, że dziś kukurydzę
uprawia się w całej Wileńszczyźnie.

Pomimo stosunkowo krótkiego
akresu, wyniki są bardzo dobre.

'

!

| przysposobienia rolniczego, można
zorjentować się w stanie uprawy

| kukurydzy. Oto, jak wskazują nade-

 

cert kameralny. 17.50: „Radjo dopomaga ro-
dzicom wychować  dzieci* odczyt. 18.00:
Przegl. prasy roln. kraj. i zagran. 18.15: Kon
cert kameralny. 18.45: „Jak pracujemy w
Radjo” reportaż zbiorowy. 19,00. Koncert
wokalny. 19.20: „Gród Rewery — Stani-
sławów” odczyt. 19.30: Muzyka iekką (pły-
ty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20,00: Muzyka leika. 2045: Dziea.
wiecz. 20,55: Jak pracujemy w Polsce?
21.00: Koncert popularny. 21.45: „Dzisiejszy
Lublin poetycki' szkic liter. 22.00: Konc.
rekl. 22.15: Muzyka tan. 23.00: Wiad. me-
teor. 23.05: „Loża Szyderców” nadaje „Hu-
mor pijacki” pióra J. Tuwima. 23.35: Muzy-

jka taneczna (płyty). 24.00: Muzyka ta-
neczna.

niu przodownica zbliża się do gospo-
darza 1 składa mu rytualne, również
niezmienne życzenia, prosząc, by
przyjął „wieniec obfity, z bożego da-
ru uwity'”, poczem gospodarz własno
ręcznie. zdejmuje tep wieniec z gło-
wy dziewczyny i wywzajenznia się
podziękowaniem i datkiem. Wówczas
gromada odchodzi, intonigąc dalej
swoją pieśń.

Prosta i uboga nuta żniwnej pieś-
ni białoruskiej jest tward-., odarta z
wdzięku uczonej harmonji, ale zato
pełna surowej mocy i smętnej rezy-
śnacji. Jest w niej zywiołowe pod-
danie się ziemi i naturze, jest prze-
ciągła jednostajność, płynąca bez-
radośnie, jak szara chłopska dola,
jak pochód pracowitych dn: i lat
wiejskiego bytowania. Ale jakże
szereko i donošnie ona płyme! Jaka
w niej brzmi obrzędowa powaga i
nieuchronność spraw ziemi i życia,
nieledwie religijna! A po każdej od-
śpiewanej zwrotce chór podchwytu-
je i wyciąga ostatnią nutę, rzuca ją z
wiatrem w przestrzeń długim, wibru

 

głodnych. i smu- |
{

dia bezro-! rubrykę składek na cel powyższy. '

ócz tego Redakcja/„Dzienni-

ka Sus łaskawie otwiera

 

Wystawa kukurydzy.
słane z całej Wileńszczyzny trzony

z ziarnem tu -wytosłej kukurydzy,

wszystkie _organizacye, prowadzące

jalkiekoiwiek prace rolne, uprawiały

w tym roku kukurydzę. Puony zaś .
okazały się na iewanie dobre.

Dla przeprowadzenia ;ższcze ści-
ślejszego  sortymentu kukurydzy,

szczególnie zaś dla wydania o niej

opiij fachowych, w dniu 17 b. m. od-

będzie się w sali przy ul.Metropoli-

talej 1 wystawa. kukurydzy uprawia-

nej na Wileńszczyźnie przez mło-
,dzież wiejską.

Obecnie, po zakończeniu prac|

AAAESI YZ Va ANAANNO

 

Proces
Ciunkiewiczowej.
KRAKÓW. |Pat). Wczoraj odby-

ła się przed Sądem  Apelacyjnym
rozprawa odwoławcza Marji Ciun-
kiewiczowej. Jak wiadomo, Ciunkie-
wiczowa skazana była w sierpniu r.
b. przez Sąd Okręgowy na półtora
roku więzienia za to, że w związku
ze swoją pierwszą sprawą namówiła
trzech osobników, aby za wynagro-
dzeniem przyjęli na siebie wobec
władz rolę sprawców rzeliomej kra-
dzieży kosztowności i futer. Sąd Ape
lacyjny po Po rozpra-
wy zapowiedział ogłoszenie wyroku
w sobotę, *

iącym pojękiem, ktėry šciele się po
ržyskach, jak wieczorne westchnie-
nie ziemi...

Plon niesiem, plon
Że wszystkich Gtron.. |||

Dziwna, wzruszająca pieśń, Obcy.
nie znajdzie w niej może nic, prócz |
krzykliwej mor.ątonji Ale gdy się
jej słuchało przez całe życie, to się |
czuje w tym echowym refrenie coś —
mistycznego, zrodzonego z tajników
gleby, jalkiś symbol prawiecznego by | =
tu rolnego i polnego. I przez nie-
muchwytną asocjację staje w oczach
Ruszczycowski obraz „Dozynki”, od
mienny treścią, ale poksewny na-
strojem pierwotności, budzący echa
tej samej pz żniwnej. Biąkają się
one na schyłku letniej nocy pod na-
miotami widmowych drzew na wzgó-
rzu, gdzie ucztujące pary rozsypały
się wśród fostorycznych świateł i za-
stygły w jakieś obrzędowem urze-
czeniu, a świtające nad drzewami niebo patrzy na gody człowieka i
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Z KRAJU.
Tydzień Akademika w Swięcianach.

ŚWIĘCIANY (Pat). Z inicjatywy:
starosty święciańskiego został zor-
ganizowany w dniu 11 b. m. powia-
towy komitet XII Tygodnia Alkade-

mika w Święcianach
Termin przeprowadzenia Tygo-

dnia ustalono na ikoniec stycznia i
pierwsze dni lutego 1935 roku,

Poświęcenie domu katolickiego w Wawiórce.
W dniu 12 b, m. ks. dziekan Igna-.

cy Cyraski, w otoczeniu duchowień-
stwa z całego dekanatu, poswięcił w
IWawiórce, pow. lidzikiego, nowo-
wzniesiony dom parafjalny. Po po-
święceniu odbyła się w sali zebrań
tego domu akademja okolicznościo-
wa. Do licznie zebranej ludności

przemawiał ks. mgr. Mościcki z
Wilna.

Należy podkreślić,
zbudowamo głownie wysiikiem i
energji niezmordowanego  duszpa-
sterza i działacza społecznego ks.
proboszcza Jarosława Rokaickiego.

że domten

Kurs AKCJI Katolickiej w Wasiliszkach.
Jaik już pisaliśmy, w daiach 11 i

12 b. m, w Wasiuszkach, w sj
lidzkim odbył się kurs Akuji kato-
lickiej dia duchowieństwa dekanal-
nego. Zapocząikowaio go uroczyste

nabożeństwo, odprawione przez ks.
mgr. Mościckiego. bezpośrednio po
tem rozpoczęty się obrady. Zagail
Iks. dziekan Ignacy  Cyraški, prze-
wodniczył zaś ks, Wacław Rodźko,
Na wstępie uchwalono wysłać de-
peszę hoidowniczą do J. E. ks. Ar-

osobnym referacie przedstawił ze-
branym literaturę Akcji Katolickiej.
Fo nim przemawiał jeszcze iks, dzie-
kap, Cyraski, przedstawiając zebra-
nym szereg spraw Akcji Katolickiej
wi dekanacie wasiliskim.

Podczas trwania tego «ursu od-
była się konierencja dekanalna du-
chowieństwa, której przewodniczył
ks, dziekan Cyraski,

Po wstępnej modlitwie 1 odczy-
taniu depeszy od Arcypasterza z

DZIENNIK MILEŃSKI

Tragedja marsylska
„Osservatore Romano", komeniu”

jąc wystąpienie Litwinowa w Uene-
wie w dyskusji, skierowanej przeciw

teroryzmowi, pisze, że jeśli jest ktoś,
kto nie powinien byi zabierać giosu
w tej dyskusji, to jest nua wiaśnie

Litwinow. Należał on osobiscie do
pandy, Która w r. 190/ napadia na
transport bankowy w iyłlsie, przy-
czem zabito 35 osób 1 zeabowano
250 tysięcy rubli, W, Faryżu zył wię-
ziony za puszczanie w obiót iałszy-

wych banknotów. Objektywnie rze-
czy ujmując, teror czasów carskich
biednie wobec teroru leninowskiego.
Komunistycznym jest program rewo-
lucji międzynarodowej. Moralność
sowiecka nie czyni rożnicy między
zbrodnią indywiduainą a zbrodnią
kolektywną. Udróżnienie Leroru po-
zytywego od teroru zbędnego służy
ku usprawiedliwieniu zbrodni poli-
tycznych, W tym samym czasie, kie-
dy Litwinow przemawiał w areopa-
śu genewskim, plutony egzekucyjne
rozstrzelaiy w Moskwie i Leningra-
dzie 66 osob, o których wiadomo, że

„a teror bolszewicki.
Kirowem, które jednak wydawały
się dla dyktatury Stalina niebez-
piecznemi. Dzisiejsza rzeczywistość
okazuje nam w republikach sowiec-
kich procesy na podstawie zwykłych
doniesień,
prawa obrony ze strony oskarżo-
nych, rozstrzeliwania i deportacje
na Sybir. Kiedy Rosja przyjmowanai
była do Genewy,  repiezentant|
Szwajcarji dr. Motta mówił: „może-!
my mieć nadzieję, że nastąpi ewolu- |
cja bolszewizmu w kierunku metod
cywilizacji, nie możemy jednak w!
to wierzyć”. Fakty potwierdzają tę|
przepowiednię, komunizm bowiem'
codnia $wałci zobowiązania, od któ- '
rych uzależniono przyjęcie Rosji do|
Ligi genewskiej. Międzynarodowa
akcja sowiecka,  zalegelizowana '
przez rząd, w dalszymi ciąśu prowa-
dzi robotę rozkładową wśród róż-|
nych narodów, jak to wykazano na
wpływach propagandy sowieckiej
na powstanie w Austrji i na penetra-
cji podobnych wpływów do innych'
krajów. ( : nie byty wspólaikami zbrodni nad

Pod giuzami
spalonego hotelu.

 

R |
| Kto wygrał na ioterli?
| W I dniu ciągnienia III klasy Loterji

| Państwowej główne wygrane padły na na-

wyroki bez śledztwa i!

PY

 

Gurazdka!
.Bieczywo świąteczne
uda się znakomicie na

proszku dopieczenia bs

`° Эм Оевега „ :
Wmoich broszurkach2przepisami 2
najdzie Paniwielecennych wskazówek 3

Dr. A.Oetker @
  

  

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

numery .osów:

179.183,

lksze wygrane padły na

Zł. 50,000: 152.647,

ы

 

 cybiskupa-Metropolity. Daiszą część|życzeniami i błogosławieństwem, ©-
obrad wypeiniy reieraty. s. mgr.| mówiono szereg spraw, związanych! NOWIY JORK. (Pat). Straż ognio-
Mościcki w dwuch reteratacn omó-| z Akcją Katolicką. Z uchwał powzięl wą zakończyła przeszukiwanie|
wii działalność Katolickich Stowa-| tych na konierencji, należywymie- | zgliszcz hotelu, zniszczonego przez|
rzyszeń Kobiet i Kat, Stowarzyszeń|nić opodatkowanie się duchowień-| pożar w Lansing w stanie Michigan.
Mężów. Wywiązała się nad niemi! stwa po 3 zł. miesięcznie ua organi- Ogółem wydobyto zwłoxi 22 oliar
ożywiona dyskusja, po «iórej ks,|zację bibljoteki delkanalnej i po 2 а! katastrofy. Pozatem stwierdzono, że
dziekan Piekarski w dłuższym refe- | miesięcznie na Fundusz dla walki z! utraciło życie w katastrotie jeszcze|
racie omówił działalność Kat. Stow. | prasą pornograłiczną. | 10 osób, które prawdopodobnie cał-|
Miodzieży Męskiej i Zeńsk:ej oraz w. kowicie zostały zwęgione,

Pożary w pow. Oszmianskim i Dziśnieńskim ‹ „Еспа katastrofy
w LiVerpolu.

№е wsi Korzenie, śm. smorgoń- gospodarcze Jacka Naa

= i

śm. Kozłow-|  rrYERPOOL. (Pat). Większość
skiej, spłonęły 2 stodoły z tegorocz-, Straty 1000 zł.
nemi zbiorami i inwentarzem. Po-| W kol. Karolinowo,
szkodowani Antoni i Jan Cybowscy| szczyzna, pow. dzišnieūskiego, SP2-| Gijar katastrofy w szkole św. Kle-
obliczają swe straty na 2100 zł.|lił się dom Pawła Łabucia, zamiesz- mensa, wśród których znajduje się

Przyczyn pożaru narazie nie usta-| katy przez Ignacego Drozdowskiego. znaczna liczba dzieci, jesi na szczę-
* й, ‘ 2 |Straty około tysiąca zł. Zachodzi scję lekko ranna i po okazaniu do-|

„M zašcianku Hawryłańce spalił | podejrzeniepodpalenia. 'raźnej pomocy na miejscu, mogła
się dom mieszkalny i zabudowania| : i udać się do domu o własnych siłach.'

„ Ogólna liczba rannych jest mniejsza, '
Krwawa bójka. |niż początkowo przypuszczano, i.

(Wi Świrze, pow. święciańskiego, mieniem, rozbijając mu czaszkę i wynosi 180 osób, z których znaczna|
wywiązała się onegdaj bójka między naruszając mózg. Rannego umie- część znajduje się w szpitalach.:
Wojciechem  Pietruszkiewiczem a szczono w stanie beznadziejnym w Stan 3 ofiar katastrofy jestbardzo
Wincentym Miioszem. Miłosz ude- szpitalu w Święcianach. Sprawcę ,ciężki, `
rzył Pietruszkiewicza w. głowę ka- | zatrzymano, |

Masowe obławy na wilki. „Szpiegostwo lapońskie
„ Władz ńskie'

Z Dzisny donoszą, iż wostatnich złowiono 2 mate wilczki. ' 1аш‚1і:а?1%1шоі‹іу(різіьжёгіеа1]›:%:дщ *%
dniach w: kilku miejscowościach te- Również obławę na wilki urzą- Waszyngtonie o aresztowaniu trzech.
$o powiatu urządzono masowe obła-| dzono w pow. wołożyńsxim, gdzie dbywatehi japońskich: w -Sandiego W!

wy na wilki, w wyniku ktorych za-| zastrzelono 7 wilków. , Kaliforni, Robili oni rzekomo zdję-
strzelono kilka wilków, przyczem, „cia fotograficzne i szkice objektów

, wojskowych. Ogółem w więzieniach|
| amerykańskich znajduje się w danej
| chwili 29 Jamończyków, oskaržo-'
| ych o szpiegostwo. !

 

Rekiama jest dźwignią handlu
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8. Nowozaangażowany Zespół Artystów
Scen Warszawskich “aa

   
listka), Duet ton (piękna para taneczna),
Wilna), Kwartet taneczny 5t. Luzinskiej (doskonałe tancerki Koesinska, Aie-

 

ksiej*, Dopiewska, Paszkówna), Įris Irhora. Edwadr Czermanski, Stanisław
Janowski, Bronisław Borski, Zd: iw Elwicki. Szezegółowy program w
afiszach. Codziennie 2 przedstawienia.
i niedziela 3 prżedstawienia o godz. 5, 7,30 I 10-ej.

 

DZ'S PREMJERA. Potežny i :ajplękniejszy Hlm szpiegowski p. t:

ASINO ‚„ ЭРЕ Ne 13“.
. siRasaseis GAPY COOPER | MARION DAVIES,

Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 | 10,15. W dn. Św. od 2-ej.

 

operetkowy
śćjrewjomontaŻż „s obrazach p: 4 DRZWIAMI

l OKNAMI » złożony z ostaatnich koo krajowych | zagra-

= Udział biorą;Serafina Talarico (świetna Solenadzka) znakomita wyko-
99 nawczyni ro ów cygańskich), Wacława Meruwska (pełaa werwy wodewi-

S ena Grzybowska (ulubienica

Początek o 5-ej i B-ej wiecz. Sobota
Balkon 25 gr.

115,463,

 

stępujące numery: b| ZŁ 10.000: 5.685, 130.926, я
I ciggnienie, | 167.599, 176.303, 177.679.

ZŁ 5.000: 5.291, 40.637, 63.919, 109,698.
10.000 zł, — 161256. ‚ FLEURO ;
5,000 zł, — 8778 6674 81490 169379. į ы

2,000 zł. — 86353 95426. i U `
1.000 zi. — 42419 75438 107535, Od 1920 roku istniejąca szkoia „ZRO poRYVI i :

t =

500 zł, — 25167 26203 51112 58735: DŁÓ PRACY* z trzyletnim kursem'

 

76124 87124 104816 105469 136615 176098. |krawiecczyzny, bieliżniarstwa, haitu.
400 zł, — 3972 22586 29369 59376 68195| trykotarstwa, Irocka 19/4, przyj-:

71310 78824 86867 88135 92257 96956 11087! |muje zapisy nowo-wstępujących u-
137390 143809 169620 179632 175792 176856 |czennic do Bursy i do Szkoły i na
179632. |Kursa wieczorowe dla dorosłych — |

300 zł, — 7582 30962 33741 34710 36555 | codziennie od godz. 9 — 1. į
32351 51136 57598 62457 63159 63610 79992| Żarząd Rady Centralnej
82033 98292 91007 92729 93163 99378 94378| Tow. Pań Miłosierdzia |
127530 127153 136615 166919 163978 170304 Św. Wincentego i Paulo.

176933 159674, |
—ооа онннно.

  

K
I
T
T

  

  

 

II ciągnienie, | !
20.000 zł. — 81496 102830. | Giełd a.
10.000 zł, — 41052 61863 155221. | WARSZAWA, (Pat). Waluty. Belgja
5.000 zł, — 174251. | 123.75—124,06—123,44. Berlin 212.65—213.65

2.000 zł. — 53995 58342 123920 129590, —211.65. Gdańsk  172.85—173.28—172.42.

167780. Holandja 358.25——359.15—357 23. Kopen-!

1.000 zł, — 51940 40954 69474 75056 haga 117.00—117.60—116.40, Loudyn 26.16— |

114693 129460 134375 146068 155868 168651. 26.29—26.03. Kabel 5,297/+—5,32//5—5.267/s. *

500 zł-—2183 57564 76643 96508 134439 Paryż 34.93—35.01—34.85. Praga 22,12'/2 —:

162684 77000 17495 148190 105:56 127245 22.18—22.07. Stokholm  135.05—135,70 — `

146490 164120 170838. | 134.40, Szwajcarja 171.50 — 171 93—171.07.'

400 zł, — 5890 5674 27317 31787 34332 Włochy 45,23—45,35—45,11. Teniencja nie-'!

39366 49007 49258 69307 79679 ?0407 87925 jednolita. \
116692 129223 162922 173264. | Akcje, Bank Polski 94,75. Węgiel 13,25

300 zł, — 945 4141 4973 40813 45150 13.00. Tendencja niejednolita. j

50471 50100 54698 54826 64481 70320 78906 Papiery procentowe. Budowlana 46.00.

86102 92426 115412 131865 149890 151442) Konwersyjna 66.00—65,00, Kolejowa 60.75.

157891 158591. | Dolarowa 73,00. Dolarówka 63.25. Stabili-

| zacyjna | 68.63—69.00—68,005/4 za setki
WARSZAWA (Pat) W drugim dniu' 70.00!/5. Listy ziemskie 52.00—51.75—52.10,

ciągnienia trzeciej klasy 51-ej polskiej pań- | Tendencje dla pożyczek i listów przeważnie

stwowej loterji klasowej następujące wię-'mocniejsze.

 

NONNY PIĘCIU
WYBRANYCH. KWIATÓW

sklada się na doskonały pudar Got.
Nany S$ Fleweś Kov vil
Mialki, dobrze przylega, nie sękodzi

erze, nadając [ei świeżość i wdzięk
młodości, a przytem posiada subtelny,
nategalny I trwały zapach kwiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

 

 

bus JANET GAYNOR i HENRI GARAT

"se" „Jej QysokoŚć Caulė“
Melodje cudowne. Bogactwo wystawy.

SZYKUJEMY BUNTOWNIK" zczegówy
Monumentalay film
 

s EEWENZESKZMA —  Blaczego panR „ Mieszkania od Szukam "la Kupno i |nazwal swoją maszy-d i okoje d LI 35 r. pok. i nę „Kobieta“?—pytap mieszkania ze wsžel-|. sprzedaż ktoś re zwiedzają-ZEK AAIŃ.. |kiemi wygodami zaj RE DES |cych..
POKOJU |miastem (Antokol lub

dla solidnej emerytki Zwierzyniec). Oferty

w śródmieściu na : z podaniem ceny kie-

piętrze poszukuję, na; rować do „Dz. Wil.

chętniej w pobliżu, dla „przyjezdnego”.

kościoła przy małej | 324—4

rodzinie. Uierty # ро-|

— Bo» ta maszyna
ma we wszystkiem
ostatale słowo ..

dużych rozmiarów.
używany, kupię. Podać wymiar,

cenę i warunki, Oferty w Admin.
„Dzien, Wileńsk.* (ul. Mostowa 1),

krzyżowe używane
niedrogo kupię. Ofer-
ty z podaniem ceny
zostawić w Admini-
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Gdzie on jest?
 

i daniem ceny *kiero- 3 stracji dla „Kreso-
dla „S. K. Saedo Adzdaistrad? wiaka“. || '328—2| — Pożyczyłbym pa.> JIA: „omecytki”, „4 ten tysiąc aoiarów,Już czas pomyślać —40 327—2 „|ale jaką będę miała AAAAŁAAAŁAŁAŁAŁAAAAŁAG |gwarancję, że mi je CUDO-FILM. REWELACJA.

SYN KING - KONGA
W rol główn: HELENA MACK,

ROBERT ARMSTRONG i ;

Nad progr. Atrakeja w kolorach oraz Tygodnik Pat. Na 1 s, ceny žnižone.

Mata Harl Ameryki. Jej uścski oznaczały więzieniei-Jej posaiunek śmierć. Film który budzi
najwyższy zachwyt na wszystkich ekranach Świata.

23-metrowa MA ŁP Ą.

ЗЫАНаСОА   

Wspaniały twór genjuszu ludzkiego. Reż. twórca „KING KONGA"—ERNEST SCHOEDSACK.

Poez. © 4. 4.
‚

 

o ogłoszeniach świątecznych. -

šloneaay pokój
pan oddał?НУПое(    

Ogloszenia do „DZIENNIKA WiLENSKIE- - с
60“ 1 innychpism—przyjmuje na bardzo Jė . „leoklelas Samashčd.l | Słowe uczęiwego

dogodnych warunkach _ pokėj pozi A za samo» |człowieka. Li
d ajęcia dla sa: wany z balkonem dla| hodów w Pzryżujed-| — Doskonale. NiechBIURO REKLAMOWE оН starszej pani solidnego lokatora| 3 z masei basiói pan do mnie tego

STEFANA GRABOWSKIEGO lub pana. ul. Piwna 6 ul. Św. Filipa 4 — 4.| «onstruktor: człowieka przyprowa-
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. ||m 24, 216—3 215—2| „Kobleta“ dzi.

ket Blandings, doznawał takiej goryczy, jaką znają tylko ci, których pla*
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Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINSKIEGO.

— Robię to tylko dla pańskiego dobra. Zupełnie żywię nadzieję,

że weźmie pan tę nauczkę do serca i skorzysta pan. z niej. Kto wie, może
to będzie punkt zwrotny w pańskiej karjerze? Po latach, gdy jako siwo-

włosy, zamożny człowick, będzie pan zażywał spoczyniku po skończeniu
złodziejskiej karjery i zdobyciu należytej fortuny, może pan wspomni dzi-

- siejsze przeżycie i uświadomi sobie, że ono właśnie popchęło pana na
drogę sukcesu. Położy pan na tem nacisk w wywiadzie do „Włamywa-
cza tygodniowego" pod nagłówkami: „Jak zacząłem..." Lecz skoro mó-

wimy o nowych drogach, że najlepiej będzie dla pana zaraz pomknąć

drogą prowadzącą do stacji kolejowej. Mieszkańcy tego domu mogą po-
wrócić lada chwila. :

— Racja, — zgodził się gość.
— Tak. sądzę — rzekł Psmith, — Tak sądzę. Będzie pan szczęśliw-

szy, gdy pan się stąd oddali, Wielki ciężar spadnie panu z serca, gdy pan
opuści progi zamiku, Nieco świeżego powietrza zaróżowi pańskie policz-

ki. Wie pan, którędy iść? :

Odprowadził rałodego człowieka do drzwi i popchnął go serdecznie
Iku wyjściu. Następnie długierri susami pobiegł na górę do bibljoteki
szukać Ewy.

(W tym samym mniej więcej czasie missAileen Peavey wysiadła

Miydawca: ALEKSANDERZMIERZYŃSKI . ..

 
Drukarnia A. Zwierzyśskiego,

na stacji Market Bland:gs z powiągu, który wyszedł z Bridgeford pół go-
dzimy przedtem. Stojąc dłuże; na słońcu nabawiła się bólu głowy, co
sprawiło, że zrezygnowała z przyjemności przysłuchiwania się mowie lor-

da Emswortha. Wiymknęła się zatem i przyjechała najbliższym pociągiem
z zamiarem poiożenia się i wypoczęcia.. Zajechawszy. do Mazket Blan-
ding poczuła się znacznie lepiej, a ponieważ upał popołudniowy zelżał już
znacznie, poszta piechotą do zamku tem. bardziej, że wiał chłodny i! orze-
źwiający wietrzyk, Wyruszyła z miasta prawie dokładnie w tym samym
czasie, kiedy niepocieszony pan Gootes mijał wielką bramę wjazdową,
wynosząc się z zamku.

# =
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Ponura melancholija, ktėra jak zawzigta mara towarzyszyla panu
Cootesowi w powrotnej drodze do Market Blandings, melancholja, której
nie mógł nawet rozwiać rozikoszny wieczór, spowodowaa była oczywiście
przedewszystkiem tem  nieznośnem uczuciem porażki,
człowieka, gdy daleko idące nadzieje zawiodą go w chwili gdy sukces
zdawał się już bardzo bliski. Każdemu się zdarza raz lub dwa razy w
życiu coś, co możnaby określić jako spalenie na panewce, a pan Cootes
czuł, że jego występ w: Blandings Castle ależało zaliczyć do tej kategorji.

Jak większość ludzi jego profesji miał on swoje wzloty i upadki, lecz
wreszcie, wydaio mu się, że fortuna podała mu coś na półmisku, co warte
było trudu. Gdyby już raz zainstalował się w zamiku, nadarzyłyby się setki
sposobności przywłaszczenia sobie naszyjnika lady Konstancji, a jak wy-
obrażał sobie pan Cootes, wystarczyło tylko wejść do pałacu i zaanon-

sować się, aby go potraktowano jako honorowego gościa, Gdy tak wlókł
się w złym humorze, pomiędzy zakurzonemi żywopłoótami drogą do Mar-

BZilno, Mostowa Nr. 1.

opanowującem |

ny chybiły o włos.
Lecz, mało tego. Do smutku z powodu zawiedzionych nadziei przy-

łączyły się przykre wspomnienia przeszłości. Nietylko teraźniejszość tor-
turowała go, lecz przeszłość ożyła i zaczęła go kąsać. Koroną zmartwień
jest wspomunanie szczęśliwych chwil, a temu oddawał się obecnie
Edward Cooies. W! takich to właśnie momentach mężczyzna odczuwa po-
trzebę deiikatnego współczucia kobiety, a pan Gootes stracił jedyną .ko-

zrozumieć go i współczuć mu.

Poznaliśmy pana Cootesa w chwili, gdy praktykował na suchym tą-
dzie, lecz nie tam zaczął swą karjerę, Parę miesięcy temu up:awiał je-
szcze business na głębokich wodach. Słony zapach morza przepajał go

| jeszcze. Mówiąc ściślej był zawodowym graczem na statkach pasażer-
skich Atlantyku. W, tym to właśnie czasie kochał i stracił ukochaną.

| Przeszło trzy lata pracował w doskonałej harmonji z damą znaną swe-

bietę, iktórej mógłby zwierzyć się ze swego zmartwienia, jedyną zdolną
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mu najbl:ższemu Ikėlku jako Giadka Liza, jaklkolwiek przybierata mn6-
stwo innych im.on, podczas różnych podróży. On, działał, ona zaś była
wabikiem, przyczem tworzyli tak ideanlą spółkę, jaką rzadko można
znaleźć na tyia padole, pełnym cynizmu i nieufności. Koleżeństwo zmie-
niło się w świętsze uczucie i już postanowili przy najbliższem wylądowa-
niu w N. Jorku, o ile pan Gootes będzie przebywał na wolności, pójść
do ratusza po pozwolenie na małżeństwo; gdy nagle posprzeczali się —
posprzeczaii się o jakiś drobiazg, jak zwykle zakochani. Dysputa o na-
ieżyty podział pewnej wcale drobnej sumy uzyskanej od miljonowego
handlarza bydłem, podczas ostatniej podróży, zniszczyła ich sny złote.
Od słowa poszło do słowa.
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