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niezastrzeżonych Redakcja nie zwraca.
Administracja czynna od

Konto

obrady senackiej komisji Konstytucyjnej.
WARSZAWA (Pat). Wczorajsza

debata nad projektem zmiany kon-

stytucji rozpoczęła się pizemówie-

niem wicemarszałka sejmu prof. Ma-

kowskiego, który został zaproszony

ow charakterze rzeczoznawcy,
dyskusji, zdaniem mówcy, uderza

rozdźwięk między słowem a treścią.

Po zacytowaniu monte<quiuszow-

skiej detinicji wolności, protesor do-

szedł do wniosku, że obywatele mu-
szą wiedzieć, jaki jest icii stosunek

do państwa i społeczeństwa. Przy-

znając  deklaratyway charakter

pierwszych 10 artykułów projektu,

:

mówca nie widzi w tem żadnego!
grzechu. Opuszczenie w projekcie |
niektórych . przepisów konstytucji

„marcowej nie oznacza bynajmniej,!

byśmy je przekreślili. Wkonstytucji

umieścić należy te prawdy, które są

nowe, choćby one nie byiy norma-

mi prawnemi, lecz miały charakter

deklaratywny. Merytorycznej praw-

dy, zawartej w pierwszych 10 arty-

Kkułach, nikt nie kwestjonował. Po

omówieniu: zarzutów poprzednich

"mówców, Makowski w zakończeniu

zauważył, że konstytucja a

musi dać państwu najlepszą, najbar-

dziej zwartą, szczerą i prostą orga”

nizację, której prężność dawałaby

gwarancję dobrej pracy państwo”

wej, a z drugiej strony misiwiązać

* obywateli ze społeczeństwem w

jedną całość.
Następny mówca poseł Car wy*

jaśniał, jakie przesłańki powodowa-

ły autorami przy opracowaniu pro-

'jektu. Polsce radano formy ustroju,

oparte na ustroju francuskim, nie-

najlepszym, jak o tem wyraził opin-

ję również b. premier Doumergue.

Dalej pos. Car daje ewolucję pojęć

demokracji. Rosja wszczęła. rewo*

lucję pod hasłem rzadu mas robot-

ni i włościańskich, a tymcza-

sem komuniści wyraźnie wyłączyli

demokrację. Z drugiej strony Niem-

cy, z niespotykanym nigdzie jedyno-
władztwem, są, zdaniem ministra

Goebbelsa, krajem  demokratycz-

nym. Konstytucja nasza musi roz-

strzygnąć zagadnienie, znajdujące się

na linji liberalizmu 19-go wieku z

jednej strony, a dyktatury i państwa

4. 9 - 20, wniedzieleiświętaod
„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie

czekowe P. K. O, Nr. 80.187.

że od niego władza powinaa pocho-

dzić. Mówcy zależy na tein, aby to

właśnie było powiedzianc w kon-

stytucji.
Zkolei przemawiał prezes BBWR,

W.|płk. Walery Sławek. Wskazał on,

że w czasie, kiedy w państwie wła-

dzą i jakby właścicielem by monar-

cha, obywatele musieli zabezpieczyć

swoje prawa i dążyć do tego, aby w

normach prawnych ten stosunek
między obywatelem a władzą pań-

stwową był zabezpieczony. Obec-

mie państwo nie jest już traktowane

jako własność monarchy i staje cię
ono organizacją obywateli Należy
tak zorganizować państwo, by:sprzy-
jało' ono; rozwojowi siły i wartości w

społeczeństwie, które mogą się w

nim krystalizować i które będą sta-

nowiły o jego postępie, dorobku i

sile obronnej. Chodzi o zmianę do-

tychczasowego nastawienia społe-

czeństwa z pozycji obronaej w sto-

sunku do państwa na pozycję współ-
działania obywateli
Pewne nałogi myślenia staremi ka-
iegorjami są bardzo silne nietylko w

izbach ustawodawczych, ale i w ca-

łem społeczeństwie, Ten. system

myślenia, że państwo co innego, a

obywatele co innego,.ten brak po-

czucia zespolenia obywateli z pań-

stwem jeszcze silniej przejawia sięw

życiu. Obywatel wspólność z pań-

stwem wtedy silniej odczuje, gdy
złoży jakiś wysiłek na rzecz tego

spoli obywateli z państwem w tym

stopniu, co praca i wysiłek, złożony

przez obywatela na rzecz tego dobra

zbiorowego. Jeśli więc w artyku-

łash= wstępnych. projetku konsty-

tucji nakłada się na obywaleli obo-
wiązek tego wysiłku, to poto właś-

wartość państwa, poczuli się bar-

dziej jego częścią składową. To

przedstawienie umysłów obywateli z

pozycji biernej w stosunku do pań-

stwa na aktywne współdziałanie w

WARSZAWA -Pat. W najbliższym
-szasie ukaże się rozporządzenie mi- władczego z drugiej strony. jyboru

dokonano w art. 1-ym, który nie

opowiada się ani za jednym biegu-

nem, ani za drugim, iecz stwierdza,

że państwo jest wśpólnem dobrem

wszystkich obywateli. Projekt prze-,

prowadza konsekwentnie drugie za”,

gadnienie, to jest problem mocnej

władzy. Następna zasada, to wol-

ność. Musi ona mieć swoje granice

zakreślone dobrem powszechnem.

Rozstrzygnięcie zagadnienia mniej-

szości etnicznych może nastąpić

tylko zgodnie z naszą tradycją, za-

pewniającą mniejszościom pełną

równość, ale wymagającą zarazem

równych obowiązków.  Žagadnie-

niem centralnem ustroju jest rola

prezydenta Kzplitej. Nu szczycie

pudowy państwa musi stać głowa

państwa, nieoparta na cieie licznem›

i niezgodnem, w  którem panuje

zmienność poglądów. W, projekcie

naszym prezydent jest władcą nad-

rzędnym a państwo wykoaywa fun-

kcje przez organa hierarchicznie

uporząakowane, Między takiemi or-

ganamu, jak parlament i rząd, mogą
wyniknąć konilikty, które może roz-

strzyśnąć jedynie czynnik nadrzęd-
ny, to jest prezydent. Tu Car uza-

sadnia uprawnienia, nadane prezy-

dentowi w ant. 12 i 13 projektu i

mówi, ze niema powodu do obaw, iż

dojdziemy do absolutum dominium.

Po omówienić jeszcze drobnych

spraw, mówca kończy twierdzeniem,

że nowy projekt jest ustrojem pew-

nej harmonji. Chcemy mieć państwo

mocne. To jest postulat, od którego

mie odstąpimy, i w tem mocnem

państwie chcemy mieć wolnego oby-

watela.
Po przemówieniu wicemarszałka

Makowskiego zabrał głos senator

Głąbiński (Klub Narodowy), Który,

odpowiadając przedmówcy, utrzy-

muje, że nie występował przeciwko

treści zasad deklaratywnych arty-

kułu projektu. Czem! innem jest de-

klaracja, a czem innem norma praw-

na, która ulega nieraz dowolnej in-
terpretacji.

Senator Wioźnicki (Stronnictwo

*Ludowe) uważa, że, wedle jego

nistra skarbu o wypuszczeniu pierw-

szej serji 5 proc. państwowej renty

Emisja pierwszej serji
renty przewidziana jest na sumę

zł. 50,000,000. Odcinki obligacji u-

stalone zostały w wysokości zł.

500,000. Do każdej obligacji Šolą-

czony będzie arkusz kuponowy za-

Toletu Redskch,

Redakcja przyjmuje od 10 - 12 i od 13 - 14, wieczorem od godz. 20-ej. Rękopisów,

w państwie. |

państwa. Żadna propaganda nie ze-|

nie by obywatele, rozbudowując |5e

 

4 12 - 13.

służbie publicznej jest nicią przewo-
dnią pierwszego rozdziału projektu

,i główną zasadą. Różnią się one od
pe zasad, które się zrodziły z de-
klaracji obrony praw człowieka i
obywatela w warunkach walki oby:
wateli o ich prawa z monarchą. Pre-
zes Sławek uważa, że polityka na-
szego parlamentu w pierwszych la-
tach naszej wolności była pod jed-
nym względem bardzo zła, miano-
wicie, że przedstawiciele  stron-
nictw mówili wyborcom, że będą

stawiali żądania. Całą troskę o wa:
runki bytowania czysto materjalne-
go brali na siebie. Wytworzyło to
nastrój oczekiwania na spełnienie
obietnic, a temsamem zatijało za-

radność. Stanowiąc zasady ustroju,

powinniśmy mieć na wzślędzie nie-
tylko zabezpieczenie
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Posiedzenie Sejmu.
WARSZAWA Pat. Marszałek Świ-

talski wyznaczył plenarne posiedze-
"nie Sejmu na 18 grudnia, na godz.
;l6tą. Porządek obrad przewiduje
/ sprawozdanie komisji skarbowej o
irządowym projekcie ustawy w spra-
wie dodatku do podatku spożyw-
czego od cukru, sprawozdanie ko-
musji budżetowej o rządowych pro-
jektacn ustaw v dodataowych kre-
aytach, pierwsze czytanie rożnych
rządowych projektów ustaw oraz 4
nagle wnioski klubow opozycyjnych
m. in. wniosek PPS.

PARYŻ (Pat). (W, uzisiejszem
„Echo de Paris“ Pertinax, zastana-
wiając się nad wynikami ostatniej| 

ich praw, ale także pobudzenie ichį słowacji, Rumunji, ZSRR i Turcji.

do wysiłku, który uczyni ich zdol-į Blok ten, zdaniem publicysty, po-

„mieiszymi do borykania się z prze-,cjągnął za sobą ministra Lavala, za-
ciwnościami.

!
| ka Kłuszyńska (PPS).

Wreszcie zabrał głos retereni
senator Rostworowski, ktory odpo

wiadał na zarzuty, postawione w

toku debaty.. Referent proponuje

wystąpić na plenum senatu z nastę-

pującym wnióskiem: „Senat гаро-

wiada zmiany do projektu ustawy

konstytucyinej”.
Wniosek ten

senatorów BB' przy wstrzymaniu

|się od głosowania senato:ów z por

zostałych klubów.

wstrzymanie się od głosowania nie

należy traktować jako zmianę pro-

całkowitej, to jest odrzucenia pro-

Zamykając posiedzenie, przewo-|

dniczący (komisji senator Targowski

| oświadczył, że o terminie następne-

|go posiedzenia senatorowie będą
' zawiadomieni drogą pisemną.

 
państwowa renta wieczysta.

opatrzony w talon na dalsze kupo:
ny. Sprzedaż obligacyj będzie się
odbywała po kursie 100 za 100 Od-
setki w wysokości 5 prac. płatne
będą z dołu, 15 grudnia każdego
roku. Renta wieczysta będzie miała
wszelkie praw» papierów pupilar-
nych. Skarb państwa zastrzega so-
bie prawo wykupu renty po kursie
nominalnym.
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był do Rygi szef litewskiego sztabu

generalnego płk. Rasztikis wraz z

naczelnikiem wydziału Il ppik. Dul-

knisem i łotewskim attache wojsko-

wym w Kownie ppłk. Kocynem.
Powitanie przedstawicieli armji li-
tewskiej miało niezwykle uroczysty
charalkter. Na powitanie na dworcu,

udekorowanym flagami lilewskiemi

i łotewskiemi, przybyło wielu wyż-

szych oficerów armji łotewskiej z

naczelnym wodzem gen. Berkisem
na czele. Rasztikis złożył wizyty
ministrowi wojny, naczelnemu wo-
dzowi armji łotewskiej, szefowi
sztabu generalnego oraz generalne-
mu sekretarzowi ministerstwa spraw
zagr. Muntersowi. W poiudnie od-
była się audjencja u prezydenta pań-

stwa oraz złożenie wieńca na cmen-

tarzu uczestników walk o niepodle-

głość. (W, godzinach wieczornych
naczelny wódz armji łotewskiej gen.

Berkis podejmował gości litewskich

obiadem.
RYGA (Pat). Szef sztabu litew-

skiego płk. Rasztikis przyjął przed-

stawicieli prasy, którym udzielił wy-

wiadu, oświadczając m. in., że celem
*ego przyjazdu jest złożenie wizyt
oficjalnych przedstawicielom armji
łotewskiej oraz chęć nawiązania z przekonania, źródło władzy pań-

stwowej winnotkwić wnarodzie i
mimi osobistego kontakitu., Pułkow-
nik Rasztikis oświadczył dalej, że:

=
= Ozdobne kołnierzyki, Torebki, Kwi ty ze skóry. Poduszki, Szaliki
j= | inne rzeczy od najskromniejszych do najwykwintaiejszych.
== Niezwykłe pomysły artystyczne wykonane przez uczenice szkół
= zawodowych.

= Rzadka okazja nabycia oryginalaych rzeczy po cenach niesłychanie niskich.

Szef sztabu litewskiego w Rydze.
RYGA (Pat). Wczoraj cano przy- ma nadzieję, że jego przyjazd bę-'

dzie jednym z pierwszycii kroków
do większego zbliżenia obu armij.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą,
że w piątek rozpoczął się tam pro-
ces Niemców kłajpedzkich. Proces
wzbudził w Kownie ogromne zain-

teresowanie. Publiczność wpuszcza-
na jest na salę tylko za biletami,
wydanemi prze: kančelarję sąduwo-
jennego. Na procesie obecni są
przedstawiciele wielu wielkich dzien
mików zagranicznych. Na ławie
oskarżonych zasiadać miało 126,
jednakże trzech oskarżonych nie
stawiło się i, wedle krążących po-
głosek, zbiegło do Niemiec. Znacz-
na część oskarżonych odpowiada
z aresztu. Do sprawy powołano ze
strony oskarżenia 296 świadków,
a ze strony obrony 211. Oskarżo-
nych broni 10 adwokatów. Więk-
szość oskarżonych odpowiada za
przynależność do tajnych organiza-
cyj, kierowanych z zagranicy, które
ukrywały się pod firmą „Christlich-
sozialistische  Gemeinschaf'* lub
„Sozialistische  Volksgemeinschaft“.
Na czele pierwszej organizacji stał 

został przyjęty przez

Senator Woźnicki zaznaczył, żej -

х
jektu, albowiem pragnie |zmianyų

'straszył Edena, zdekoncentrował
Następnie przemawiała senator-; Alojsiego i doprowadził do uchwały

| dającej satystakcję Jugosławii. Fran-,
tį cja mogłaby doprowadzić ien „wiel-)

A PARYŻ (Pat). Von FPapen udzie-
sił przedstawicielowi „Le Petit Jour-
nal' wywiadu, w. którym utrzymuje,
że inspiratorem ostatniego puczu w
Austrji był Habicht, organizator le-
gjonu austrjackiego w Bawarji, któ-
rego dziatalność Hitler zdezawuo-
wał.

Mówiąc o stosunkach irancusko-
°

Kancierz austrjac
BUDAPESZT. (Pat). Wegierska

agencja telegraiiczna aonJsi: rrezes
rady mainistrow uómbós podejmowai

bankieiem  przybytego do. buda-
pesztu kancierza Dcnuscanigą oraz
min. spraw zagranicznych Berger-

Waidenegga. Ho gorącem powitaniu
premier uómbós powoim się na
niezatarte wspomnienia wiekowej

{

 unji historycznej 2 krajów, jak rów-
nież na wspomnienią wojny, kiedy to
oba kraje waiczyiy wspólnie, żywięc
nadzieje zwycięstwa i prawdziwego
pokoju. Los zdecydowai inaczej,
oświadczył Gómbós, drogi naszych
narodów pozornie się  rozdzieliły,
jednakże w tym samym czasie oba
marody, przeżyły nadzieje 1 wstrząsy
ekonomiczne. Moc przezwyciężają-
ca te takty wytworzyła atmosferę,
która skolei wpłynęła na wytworze-
nie się warunków przedwstępnych
dla protokółu rzymskiego, Ulktad
podpisany w Rzymie nie był pojęty
jako blok zwrocony przeciwko ko-
mukolwiek, lecz jako ramy, które
zapewnią trzem państwom wielkie
korzyści polityczne i gospodarcze.
Czas dowiódł słuszności tej kon-
cepcji, jak również tego, że była to
jedyna droga, którą należy iść, abyś-

| T

ki w Budape

PRENUMERATA mies. s odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50,

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 tabęlaryczne 25% drożej. Dla poszu«

kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty instyt. 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.

ajemnicze uwięzienie i pobicie
sowieckiego urzędnika w Charbinie.

MOSKWA. (Pat). Według donie-
sień sowieckich z Chabarowska
tunkcjonarjusz konsulatu generalne-
go Z. S. R. R. w Charbinie Rowienko
został napadnięty na ulicy przez
dwóch osobników narodowości ro-
syskiej, ogłuszony uderzeniem rewol
weru w giowę i wywieziony autem

za miasto, gdzie w jakiejś piwnicy

został pobity ciężko”przez kilkuna-

stu zamaskowanych ludzi, którzy

Nowy blok państw wschodnich. .
ki aljans* do realizacji, gdyby sko-
rzystała z obecnie sprzyjających

okoliczności. Pertinax obawia Się,
sesji genewskiej, twierdzi, że wy-|że będzie pominięta ta sposobność

ь tb tworzył się tam nowy blok państw,|z powodu obawy 0 stanowisko An-
obywatelom złożony z przedstawiciel: Czecho- glji, Włoch i Niemiec. Anglja przy-

zwyczai się do stanowiska Francji,
Włochy zaś i Niemcy usiłują popro-
stu oderwać Francję od jej sprzy-

mierzeńców. Pertinax wzywa dyplo-
maję francuską do szybkiego dzia-

łania. Se kasis ii

LomiTTT kasų ki.. ‚

Stosunki francusko-niemieckie.
niemieckich, von Papen oświadczył,
że jest głęboko "przekonany o ko-

nieczności współpracy pomiędzy obu

krajami, jeżeli Europa i świat cały

nie mają pogrążyć się w zupełnym

chaosie. Dopóki żyje obecne poko-

ienie, które widziało okropność
1914 r., zakończył Papen, wojna

zest, niemożliwa.
L

szcie.

W, odpowiedzi zabrał, głos kan-

clerz Schuschnigg, który stwierdził,
że węzły łączące oba kraje poza

zwykłemi stosunkami sąsiedzkiemi,

wpłynęły na wytworzenie ścisłych

węzłów kulturalnych i przyjaźni po-

litycznej między obu krajami. Du-

chem i istotą tego rodzaju stosun-

ków między obu krajami była swego

czasu troska c utrzymanie pokoju

nad Dunajem. To wspólne przezna-

czenie obu krajów istnieje w dal-

szym ciągu, mimo zmienionych wa-

runkėw i nowych czasów Opierając

się na tych idejach, oddajemy hołd

paktowi rzymskiemu, którego kon-
cepcja ogólna może zapewnić postęp

krajom zainteresowanym. Węgry i

Austrja, ożywicne chęcią kroczenia

po drodze przyjaznych slosunków

nie będą prowadziły polityki drzwi

zamkniętych.

Przemówienie premjera Gómbósa

i kanclerza Schuschnigga przyjęte

zostało gorącemi oklaskami przez

zebranych,
BUDAPESZT (Pat). W. dniu wczo-

rajszym w godzinach porannych w

prezydjum rady ministrów odbyła

się konferencja, w której wzięli u- my mogli spełnić naszą misję w -
ropie w obszarze naddunajskim.

W) konsekwencji tego wszystikie- $o naród „węg'erski uważa wizytę
kanclerza austrjackiego za fakt,
przechodzący granicę zwykłej kir-
tuazji. | Wojew©Z b

Proces Niemców kłajpedzkich. |
Rozprawa potrwa kilka miesięcy.

aktor Sass, na czele drugiej dr. wi?-
[terynarji Neumann. Organizacje te
dążyć miały do wywołania powsta -
niazbrojnego, celem oderwania kra-
ju kłajpedzkiego od Litwy 1 przyłą-
czenia go do Niemiec. Niektórzy z

zowanie takiego właśnie powstania,
inni zaś za organizowanie aktów
terorystycznych, spowodowanych ce
lami i przesłankami  polsi ycznemi,
m. in. za zabójstwo wachmu: ;trza po-
iicji Jasutisa, który, będą c człon-
kiem „Christlich-sozialistis che Ge-
meinschaft”, zdradził nastę pnie cele
: ustrój tej organizacji. Według
aktu uskarżenia obie o rganizacje
utrzymywały stały konta /kt z nie-
miecką partją marodow: > - sociali-
styczną. skąd otrzymywa ły również
instrukcje, materjał prop: sgandowy i
pomoc finansową. Roz prawa po-
trwa prawdopodobnie 2 ; do 3 mie- do sądu na kilku samo ;hodach.

wa

podsądnych odpowiadają za organi-|

sięcy. [Dowody rzeczow e ;wieziono

dział kanclerz  austrjacki Schu-

schnigg, minister spraw zagr. Austrji

j Berger Waldenegg, premjei Gómbós

| oraz minister spraw zagr. Węgier

| Kanya. Tematem rozmów były spra-

|'wy interesujące oba kraje oraz sy-

tuacja międzynarodowa.

prżyczła dla Niemiec.
HAGA Pat. W Hedze kursuje u=

porczywie pogłoska, jakoby w Ber-

linie bawił naczelny Dyrektor twa

naftowego Koninklijke Sheel sir Hen-
ry Deterdeeng. Rzekomo skłonny on
jest udzielić Niemcom w imieniu

tego t-wa naftowego pożyczki w wy-

 

skich. z czego 60 proc. Niemcy ma-

ją otrzymać w gotówce, a pozosta

łe 40 proc. wbe zynie.

DOSKONAŁYM PREZENTEM

dziennika lub czasopisma.

„Wreme'BIAŁOGRÓD. (Pat).

ności jugosłowiańskiej na Węgrzech

internując duchownych prawosław

nych w klasztorze pod 

pokojowych, w żadnym wypadku :

sokości 55,000,000 funtów angiel-

GWIAZDKOWYM DLA LUDZI
© KULTURALNYCH ZAMIŁOWA-, czystości spuszczenia

NIACH jest prenumerata ciekawego

  

Przeciw ludności jugosłowiańskiej.
Akcja władz węgierskich

donosi, że władze węgierskie po-

wzięły nową akcję przeciwko lud-

Szegedynem nują w specjalnyc

i zamykając kościoły prawosławne.

zagranicą gł. 7.

  

oświadczyli, że są członkami biało-
gwardyjskiej organizacji Towarzy-
stwa Rosyjskiej Prawdy. Zamasko-
wani wypytywali Rowienko o szereg

informacyj związanych z konsulatem

Z.S.R.R. w Charbinie, Wadług ko-
munikatu Rowienkę pytano, kto z

urzędników konsulatu jest przedsta-

wicielem G. P. U. czy w konsulacie
są podziemia, gdzie się znajduje ra-

djostacja nadawcza dla bezpośred-

niego porozumiewania się z Moskwą

a także zasięgano informacyj doty-

czących klienteli konsulatu — Rosjan,

pragnących powrócić do Z.S.RR. i

przyjąć obywatelstwo sowieckie.

Rowienko zauważył, że bandyci

posiadali listę współpracowników

konsulatu z ich dokładnemi charak-

terystykami, zaś w jednym z badają-

cych poznał funkcjonarjusza policji,

którem upowierzono obserwowanie
konsulatu. Wszystko to wskazywa-
ło, że napad odbył się z wiedzą

władz policyjnych. Nakazując Ro-

wience milczenie, pod groźbą za-

mordowania go wraz zcałą rodziną,

napastnicy odwieźli $o do miasta.
Poczem Rowienko zameldował o

wszystkiem w konsulacie.Ho doko-

naniu obdukcji lekarskiej, która

stwierdziła ciężkie uszkodzenia cie-

lesne, umieszczono 60 w szpitalu

kolejowym. %

W związku z powyższem konsulat

generalny Z, S. R. R. w Charbinie

wystosował do władz mandžurskich

notę protestującą, utrzymaną w nad-

zwyczaj ostrym tonie. Nota zwraca

uwagę, że wydarzenia tepozostają

w związku z obserwacją policyjną, :

roztoczoną nad konsulatem, prze-

ciwko czemu. konsulat . niejedno-

krotnie protestował. Obserwacja ta

posiada / prowokacyjny charakter,

gdyż została powierzona pracującym

w: policji mandżurskiej emigrantom

rosyjskim, pozatem sprawcypobicia я

byli członkami bialogwardyjskiej

organziacji, na których istnienie i

działalność strona sowieckawielo-

krotnie zwracała uwagę władz man-

dżurskich. Nota składa całkowitą |

odpowiedzialność za powyższe wy”

darzenia na władze i domaga się |

śledztwa oraz surowego ukarania

winnych a także inspiratorów. A

wr

Wiadomości
®

telegraficzne 2
в° “ Angielska izba gmin przyjęła

w trzeciem czytaniu projent ustawy,
| przewidujący wyasygnowanie 2 milj.
funtów szterlinfów na pomoc dla
obszarów, dotkniętych przez kryzys
gospodarczy. в 2

"* Rada narodowa szwajcarska u-

chwaliła projekt, przewidujący kre- |

dyt w wysokrści 40 miij. franków

szwajcarskich na prace publiczne

w celu zwalczania kryzysu.
** Tajna policja państwowa aresz- |

towała w Bremie 53 funkcjonarju-
szów komunistycznych, którzy usi-

łowali utworzyć na nowo organiza-
cję komunistyczną.  Skoniiskowano
przytem wiele materjału wywroto-
wego. 8

Lierzenie pociąga 2 samochodom.
BERLIN (Pat). Wczoraj w в0°

dzinach popołudniowych w pobiiżu
miejscowości Verden (prowincja han.
nowerska) wskutek panującej mgły

samochód wraz z przyczepką, wio-

zącą grupę aktorów, wjechał, uszko-

dziwszy zaporę, na tor kolejowy, w

chwili, gdy przejeżdżał pociąg Boca
śpieszny. Z pośród 20 podróżnych,
jadących samochodem, 13 poniosło
śmierć, 4 zostało ciężej posanionych.|

BERLIN (Pat). Pociąg:em, który|
| wpadł na autobus, jechał kanclerz|
Hitler, powracający z Bremy z uro-|

ia na w pa-|

rowca niemieckiego „Scharnhorst”.
| Nikt z podróżnych pociągu szwanku|
nie odniósł. ! j
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* Według tegoż dziennika władze wę-
gierskie konfiskują majątki osób|
pochodzenia  jugosłowiańskiego i

dzielą je pomiędzy obywateli wę-
gierskich, a poszkodowanych inter-

obozach. °
AC
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-tatko 0 Ustrój
Polski,

Już kilka razy w ostatnich cza-
sach poruszaliśmy spraw projektu
konstytucyjnego Bloku  Bezpartyj-
nego, pomimo to wracamy jeszcze
do niego. Uważamy bowiem, że pro-
jekt ten i jego losy najlcpiej cha-
rakteryzują nieporadność w tej spra-
wic kół kierowniczych B, B. i ich
niezdolność do załatwienia tej do-
niosłej dla narodu sprawy.

Pomiędzy obozem, ktory w dro-
dze przewrotu w maju 1926 r. do-
szedt w Foisce do władzy, a grupami
opozycyjnemi toczy się oa lat ośmiu
walka nietylkc o władzę, ale i o
ustrój Rzeczypospolitej Poiskiej.

Konstytucja dotychczasowa nie
może dogadzać obozowi sanacyjne-
mu. Jest to zupeinie zrozumiałe.
Udyby przepisy te; Konstylucji były
przestrzegane, sanacja anivy do wła
dzy nie aoszła, aniby przy niej u-
trzymać się zdołata. Fonieważ sana-
cja chce pozostać przy wiaazy, więc
aąży do takiej zmiany ustroju, któ-
ryby zapewniał obozowi dzis w Pol-
sce rząazącemu wiadzę trwałą, na
diugie lata. Wymyśleć taki ustrój
nie było rzeczą łatwą. A jednak 6a-
nacja potratiia swe najgiębsze prag-
mienie, a mianowicie chęc utrzyma-
nia się przy władzy, ująć w dogodną
dla siebie tormę prawną. Był to po-
mysł pp. Sławka 1 Cara, polegający
na stworzeniu „elity, złozonej z ka-
walerów orderu „Virtuti Miitari" i
„Krzyża Niepodległości* 1 oparcia
na niej całego ustroju Polski. Więk-
szość w tej elicie stanowiliby kawa-
ierowie Krzyża Niepodlegtosci. Po-
nieważ za jedynych niepodległoś-
ciowców w Polsce zostali użnani
piłsudczycy i oni są prawie wyłącz-
nie kawaleram: tego krzyża, więc w
ten sposób „elita' stawała się opoką
obozu sanacyjnego, przynajmniej na
tyle lat, dopóki—przeważnie zresztą
młodzi przedwojenni „„niepod-
ległościowcy” żyć bęaą.

„Uchwaienie” w dn. 20 stycznia
1934 r. w Sejmie tez p. Cara, prze-
ksziałconych na zasady konstytucji,
przyjęte zostało w obozie BB. z nie-
bywałym triumfem. Uważano, że
najtrudniejszy problemat — utrzy-
manią się trwale przy wiadzy—zo-
stał niesłychanie zręcznie, przez za-
skoczenie opozycji załatwiony. Były
więc radosne manifestacje, akade-
mje, sziandary i tanłary.

Cios, który dotknął twórców
„elity”, pp. Sławka i Cara, oraz sa-
mą „elitę“ padł z najbardziej nieo-
czekiwanej strony: kancepcję tę od-
rzucił marsz. Jozef Piisudski, o
czem pik. Sławek powiadomi opinję
publiczną w czerwcu 1934 r.

Odrzucenie koncepcji „elity“ u-
czyniło cały projekt konstytucji zu-
peinie nierealnym. Mówi się ipiene
o tem, że Komisja konstytucyjna Se-
natu wprowadza poprawxi do рго-!
jektu p. Cara. Jest to zupelnie iai-
szywe. Nie może być mowy o po-
prawkach, bo cały projekt musi
ulec zasadniczej zmianie, Jakoż se-
nator Rostworowski nawrócił do
koncepcji projektu pp. Sławka i
Cara, mianowicie — po wyelimino-
waniu „elity” — do idei wszech-
władzy Prezydenta, przytem ze
znacznem jej wzmocnieniem nawet
w porównaniu z pierwotnym pro-
jektem. Osk

Według sen. Rostworowskiego
podstawą, na której opierać się bę-
dzie ustrój Polski, będzie już nie
„elita', ale prezydent wyposażonyw
nieznaną w ustroju repuelikańskim
pełnię władzy: jest on nieodpowie-
dzialny i stojący ponad władzą usta-
wodawczą, wykonawczą i sądową.

Taką władzę, jaką przewiduje
sen. Rostworowski dla prezydenta
w Polsce, posiadają tylko nieliczni
monarchowie, w krajach rządzonych
despotycznie.

Ewolucja, którą przeszedł sana-
cyjny projekt Konstytucji, jest dla
Polski niesłychanie zaamienna. Pro-
jekt ten, zapoczątkowany przez p.
Sławka, b. socjalistę 1 członka pierw
szej brygady, oddawał władzę w rę-
ce jednej grupy, jednej partii, trącił
„dyktaturą / niepodległościowców".
Z rąk pp. Sławka i Cara przeszedł
projekt do rąk sanacyjnych konser-
watystow, pp. Targowskiego i hr.
Rostworowskiego i przekształcił się
nie do poznania. Projekt ten wpro-
,wądza monarchję bez krėia i w du-
žym stopniu czyni zadość tęsknotom
monarchicznym konserwatystów,

Jaki los spotka projekt p. Ro-
stworowskiego? Nikt nie wie. Pa-
miętajmy, że podobnie jak „elita“
była decydowaniem pp. pułkowni-
ków na własną rękę, tak i prezy-
dent-monarcha jest tylko koncepcją
BB. A bardzo niedawno żydowski
„Nasz Przegląd" dowcipnie wywiódł,
że w polityce sanacyjnej niema puł-
kowników, a są tylko podoticerowie.
To co mówią pp. Sławek Car, czy
Rostworowski, to niema zadnego
znaczenia. Panowie ci się cołną, jeśli
Belweder przemówi imaczej.

Stanowisko Klubu Narodowego
w sprawie reformy konstytucji zo-
stało ostatnio sformułowane w prze-
mówieniu sen. Głąbińskiego na ko-
misji. Stronnictwo Narodowe jest
zdania, że Konstytucja obzcnie obo-
wiązująca wymaga reformy, lecz po-
winno to nastąpić w atmosierze po-

W polityce zagranicznej sielanka,

Współpracownik 1KC. p. Konrad
„Wrzos miał rozmowę o poiskiej po-
lityce zagranicznej z ks. Januszem
Radziwiłłem, prezesem komisji sejm.
spr. zagr., który m. in. oświadczył:

— Na podejrzliwość w stosunkach po-,

litycznych jest jedna rada: prawda. Idla- ,

tego trzeba powiedzieć,

*ch rozmowach z Niemcami nic poszła ani

o krok dalej niż jej na to aljans z Francją.

pozwalał... Czy dlatego zatem, ze wrodzo-

ny narodowi polskiemu zmysł  lojalnej|

współpracy znalazł swój wyraz w konkret-

nej polityce państwa polskiego w stosunku

do Rzeszy czy dlatego zatem, że Polska nie
da się pominąć w sprawach, gdz'e wchodzą

w grę jej interesy, aljans polsxo-francuski|

zawisł w powietrzu? Nie. Sojuszpolsko- |

francuski trwa. Sojusz polsko - francuski|

uważamy za podstawę naszej poiityki.Fran |

cja oficjalna wie o tem. Franuja ulicy jest

zdezorjentowana. Francja oficje!na wie o

tem, bowiem takie słowa usłyszał amba-

sador p. Jules Laroche od Marszałka Pił-
sudskiego.

Według ks. Radziwiłła między
Francją i Polską trwają stosunki sie- |
lankowe, ale... ulica o tem nie wie.

że Polska w swo-|

Kosztowne „przepisy”.
Nawet „Gazeta Polska' uderza

w ton opozycyjny. Tak sobie od cza-
su do czasu, dla .zaspokojenia za-
pewne czytelnika, który juz dość ma
nieustannego wmawiania, że wszyst-
ko jest „byczo”. Opozycja organu
prorządowego jest oczywiście ła-
godna: °

Lepsze jest wrogiem dobrego... Mamy

w Polsce chmary gorliwych uwzędników,

ustawodawców, referentów, któizy chcą ko-

niecznie uczynić z Polski kraj najdosko-

nalszy na świecie. Oczywiście każdy z nich

czyni to „w swoim kółku”, — jak koń w
okularach, nie widząc nic po b>kach.

A kto to ma widzieć, co się dzie-
je po bokach? :

„Gazeta Polska“ jest niezadowo-
lona z przepisów budowlanych i ich
stosowania. Przytacza przykłady:
zak to owe przepisy sprawiają dro-
żyznę budowy gmachów państwo-
wych, poczem przechodzi do kwestji
normalizacji:

Normalizacja — dobra rzecz, ale.. pod
warunkiem, że jest sensownie stosowana.

Niestety, okazuje się. že „przepisy“ (ach!
te przepisyjnieraz zupeinie nie iczą się z

wymogami zdrowego sensu. Za „normalny”

uznają bowiem one nieraz — wyrób, pro-

dukowany tyłko przez nieliczne, !ub nawet

jeden jedyny zakład przemysłowy w Polsce.

Ponieważ inne zakłady, chcąc przejść na

produkcję tego „normalnego” typu — mu-
siałyby poczynić nieraz -bardzo kosztowne

inwestycje, częstokroć niemożliwe w chwili

obecnej — przeto ów uprzywilejłwany za-

kład, który miał szczęście, że jego produkt  
Charakterystyczny incydent roze-

grał się na posiedzeniu sejmowej ko

misji budżetowej. W dyskusji nad

budżetem Ministerstwa Poczt i Te-

legrafów zabierał głos przedstawi-
ciel Klubu Narodowego poseł Ry-
mar. Wyraził on obawę, że zbytnie

rozszerzenie działalności poczty do-
prowadzi do tego, że stanie się ona.

rodzajem kramiku, czy sklepiku. Nie
które inowacje są słuszne, ale nie
należy przesadzać, W budżecie Mi-
nisterstwa Poczt możnaby przepro-
wadzić pewne oszczędności, są bo-
wiem wydatki, które wzrastają jak
np. w dziale emerytur, choć stawki
wypłacane emerytom nie rosną, CO
świadczy. że usuwanie ludzi trwa na
dal, a na miejsce zwolnionych przyj-
muje się nowych pracowników.

Poseł Rymar nawoływał do dal-
szej zniżki taryfy pocztowej, gdyż w
roku ubiegłym taryfa polska była naj
droższą w Europie, a obecnie stoi na
czwartem miejscu. Podkreślił też

pewną niewspółmierność tej taryfy i

doradzał wszystkim, aby nadawali  
Akredytowany przy Stolicy Świę-,

tej korpus dyplomatyczny liczy w,
chwili obecnej 12 ambasad i 24po-|
selstwa. Ambasady przy Watykanie
posiadają: Polska, Włochy, Francja,
Niemcy, Hiszpanja, Belgja, Argen-
tyna, Kolumbja, Chile, Peru, Boliwja
i Brazylja. Dziekanem korpusu jest
obecnie ambasador niemiecki von!

Ochona
BERLIN. (Pat). We czwartek od-

było się ostatnie w tym roku posie-
dzenie gabinetu Rzeszy, na którem
przyjęto szereg ustaw o charakterze
politycznym, gospodarczym i praw-
nym. M. in. uchwalono ustawę o
odszkodowaniach za straty ponie-
sione przez ludność w związku z re-
wolucją narodową. Pretensje pry-
watno - prawne z tego! tytułu mogą
być uwzględnione tylko pod pewnym

— 

 

koju, a przedewsaystkiem inien
być do tego powołany cały naród,
Klub Narodowy nie będzie się starał
poprawić projektu, uważając, że

£ prasv.

| sprowadza się z odległości

 

uznano га „normalny” — słaje się laktycz-

nym monopolistą. Ma to ujemne skutki dla

odbiorców, że — po pierwsze — monopoli-

sta ma dużą swobodę w ustalaniu cen (a

więc w podbijaniu ich), po drugie — arty-

kuł, który można byłoby kupić na miejscu,
paruset  kilo-

metrów, słono płacąc za transport. Skutek

| — państwo lub samorząd płaci za przyjem-

ność stosowania się do normalizacji bardzo

poważne sumy.

Q prywatnym odbiorcy ,„Gazeta”*
zapomina, a przecież i o nim warto
pomyśleć, tembardziej, że jego prze-
ważnie ma na wid „normaliza-
cja“, czyli oddawanie monopołu ja-
kiejś gałęzi produkcji w jedne uprzy-
wilejowane ręce.

Woda na młyn...czyj? я
„Czas“ staje się coraz bardziej

opozycyjny i corazkrytyczniej uspo-
sobiony wobec utrwalających się
zwycięstw. Oto opisuje następujący
obrazek. Scena przedstawia dwo-

| rzec kolejowy w. jednem z miast na
prowincji:

Nocny pociąg do Warszawy. odchodzi
przepełniony. Pasażerowie biegają z wago-

nu do wagonu, daremnie walcząc o miejsca.

Sleeping wysprzedany. Pięć minut przed
11-tą podchndzi do salonki doczepionej do
pociągu, duża śrupa. Czy może zbrodnia-

rzy? Bo i z przodu i z tyłu kr.czą groźnie

policjanci w pełnym rynsztunku, energicz-

nie usuwając publiczność z peronu. Nie, to

tylko wraca do stolicy pewier dostojnik.
Jest dla niego specjalny wóz, odprowadza
go grono panów z brzuszkami, w dęciakach,

ciężkich tutrach. Dostojnik siada do salon-
ki. Policja każe publiczność wymijać. Miej-

scowi urzędnicy żegnają się z ikwiącym w

oknie dygnitarzem. Krzyczą głośno, niechże
„pan o nas nie zapomira, uniżony sługa i td.

Ganiów policja odpycha. Jakiś dziwny na-

strój policyjno - biurokratyczny ogarnia ca-

łą siację. Tu, przy salonce, są jacyś wybrań-

cy losu. Reszta pociągu — to jakiś szary

tłum, bez znaczenia, bez praw. Pasażero-
wie patrzą z podełba na salonkę, na grupkę
odprowadzającą, na policję. W tych spojrze-

niach niema żadnej życzliwości

„Czas' niepokoi fakt, że podobne
takty są wodą na młyn opozycji.
Rzecz sama w sobie możeby nie by-
ła zła, ale:

To woda na młyn opozycji, która znaj-
' duje w tego rodzaju występach pomoc w
szerzeniu złośliwych legend o „źłobie”, o

„korytku“ i t. d.

„Gdzie się rzecz dzieje, to wszyst-
ko jedno. Może w Wilnie, a może w
Krakowie, Lwowie — obrazek w każ
dym razie prawdziwy. „Czas” myli
się tylko pod tym względem, że to
nie jest w: na młyn opozycji, bo
opozycja dawno już -przeciw. ob-
nym „rzeczom' występowała,

Dziś to woda na łyciógótw, nie-
tylko opozycji politycznej. 17

 

Listy po drodze zmieniają adresy,
przekazy pieniężne na sumę nie
mniejszą od 5 tys. zł., gdyz to wypa-
da najtaniej. Rada ta wywołała po-
wszechną wesołość na kocusji,

Na zakończenie swego przemó-
wienia poseł Rymar zwrócił się do
Ministra z apelem o ulepszeniu cen-
zury listów. Przytacza pewien w
dek, że spółdzielnia „Strzecha Pol-
ska'* wysłała do mówcy list poleco-
ny do Krakowa, poseł Rymar otrzy-
mał zaś w tej kopercie list p. Tur-
naua do redaktora „Piasta ', podczas
gdy redaktor „Piasta” otrzymał list
„Strzechy”, zwrócony do posła Ry-
mara: Jak się okazało zmiana listów
nastąpiła na poczcie. Poseł Rymar
podkreślił, że nigdy nie dostaje li-
stów najbliższą pocztą, lecz dopiero
później i prosi, że jeżeli już musi być
cenzura listów, to niech będzie przy
najmniej sprawna.

Minister Kaliński odpowiadając
posłowi Rymarowi poprosił o dostar
czenie mu dokumentu dowodzącego
istnienia cenzury listów na poczcie,
co poseł Rymar natychmiast uczynił.

4 Korpus dyplomatyczny przy Stoiicy
Apostolskiej.

Bergen. Wśród różnych świąt naro-
dowych państw, reprezentowanych pod
przy Stolicy Apostolskiej, w których
Watykan bierze oficjalny udział,
wymieniono ostatnio rówineż dzień
1 maja, jako narodowe święto Nie-
miec i Austrji, a dalej dzień urodzin
młodocianego króla Jugosławii Pio-
tra IL. (KAP).

oc nó

Nowe ustuwy w Rzeszy Niemlechiej.
partji narodowo-socjalistycznej,
ściśle określonym warunkiem i to
jeżeli chodzi o wydarzenia od 2-go
sierpnia r. b.
ek u ije ustawę skierowaną

przeciwko stępnym
na państwo i partję narodowo-socja-
listyczną oraz ustawę es
ochronę munduru partyjnego.
wa o dobrowolnej służbie pracy
stwarza prawne podstawy dla utrzy-
manią dyscypliny i porządku w obo-
zach służby pracy, poddając ich
członków władzy dyscyplinarnej or-
ganėw prawno - polstyczzych. Mo-
tywy: do tej ustawy głoszą, że dobro-
wolna służba pracy, w której jest za-
jętych około 1/4 milj, młodych męż-
czyzn, wymaga bezwzględnego po- obecne Izby ze względu ua swoje

powstanie nie mają ku temu kompe- 
tencji. ze ADR.

słuszeństwa  przywodcom.
tej nie wolno opuszczać przed upły-
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(KAP). Jedną z najistotniejszych
cech małżeństwa chrześcijańskiego,
pojętego jako sakrament, jest, jak
wiadomo, nierozwiązalność związku
małżeńskiego. To też św. Augustyn,
mówiąc o dobrach, dla których mał-
żeństwo jest dobre, tę cechę, stano-
wiącą obok dobra poiomstwa i wier-
ności małżeńskiej istotę sakramental
nego charakteru małżeństwa, okre-
ślił pokrótce następująco: „Sakra-
ment oznacza, że związek małżeński
nie ma być rozrywany i mąż rozwie-
dziony lub żona rozwiedzicna nie
mają zawierać nawet ze względu na
potomstwo innego małżeństwa. To
jest jakby prawidło małżeńskie,
przez które przyrodzona płodność
została uszlachetniona, a występek
niepowściągliwości opanowany”. (De
Gen. ad. litt., lib. IX. cap. 7 n. 12).
Cóż bowiem oznacza/bonum sacra-
'menti małżeństwa chrzešcijaūskie-

(irześcijański

 go? Mażłeństwo takie jesi wyobra-
żeniem, symbolem i obrazem połącze
nia się Chrystusa z Kościołem, i jako
takie nazywa się je sacramentum
magnum tj. widziany znak, który mie

ł ści w sobie podniosłą prawdę wiary.
Przytem występuje na plan pierwszy
nierozwiązalność związku pomiędzy
Chrystusem i Kościołem, i dlatego
sacramentum, które to pojęcie wy-
rażało początkowo znak połączenia
się Chrystusa z Kościołem, przyjęło
później znaczenie nierozwiązalnego
połączenia albo nierozwiązalnošci.
Dlatego też od najdawniejszych cza-
sów Ojcowie Kościoła, mówiąc o
małżeństwie, zwracali szczególną u-
wagę na jego nierozwiązalność, a Pa

|pież Leon XIII w encyklice „Arca-
num” z 10 lutego 1880 r. wyłuszczał
szczegółowo powody, dla których
rozwód nietylko sprzeczny jest z

 
Pranie brudów w

„Kurjer Poznański" (nr. 563) pi-
sze o zajściach na zebraniu Źw. Mł.
Nar. (pp. Drobnika, Piestrzyńskiego
Dembińskiego i t. d.) w Poznaniu:
— Na walnem zebraniu Związku

Młodych Narodowców, który, jak
wiadomo, jest za współpracą z obo-
zem  sanacyjnym, doszło co już
stwierdziliśmy krótko za „Przeglą-
dem Codziennym“, do awantury po-
litycznej, zakończonej bójką.

„Dziennik Poznański”, nie trudno
się domyślić, pod czyją inspiracją,
twierdzi, że awantura ta została wy-
konana przez „bandę pałkarzy Stron
nictwa Narodowego" i giomi „pał-
„karskie metody”. W tym samym
sensie naczelny redaktor „Dzien.
Pozn., będący korespondentem
warszawskiej „Gazety Polskiej”, u-

|derzył w temże piśmie w Stronni-
ctwo Narodowe i jego wydziały mło-
dych. Niemniej dostosował się do
tego oświetlenia (drugiego dnia)
bratni organ „Dzien. Pozn.”, rady-
kalno - brukowy „Przegląd Codzien-
ny”, niewątpliwie za wskazówką

Otóż stwierdzamy, że wszystko
to jest oszczerstwem, bo autorowie
tych napaści na: Stronnictwo Naro-
dowe i jego ziały młodych nie
mogą nie wiedzieć, że awantura w
Związku Młodych Narodowców by-
ła dziełem członków Związku Mł.
Nar., t. zw. „howorkowców, t. zn.
tych elementów b. Obozu Narodo-
wo-Radykalnego, które po jego roz-
wiązaniu, wbrew swemu radykaliz-
mowi, ae priw Howorkę
wprowa: e do | erwatywno-
ugodowego Związku Młodych Naro-
dowców. Chodzi tu mianowicie o
poznańską grupę Związku Mł. Nar.,
która się zbuntowała przeciwko
swym przywódcom i wogole wystą-
piła po zajściach niedzielnych ze
2. M. N. Na podstawie inicrmacyj,
które zdołaliśmy zebrać, stwierdza-

 

 
my to całkiem jasno | staaowczo.

WA tym zresztą kierunku idzie
doniesienie z Poznania do krakow-_
skiego > Kurjera Codz.“, zkóea

tytułem „Burzliwy zjazd Związ-
ku Młodych Narodowców' brzmi:

„Dnia 9 b. m. odbył się ogólnopolski.
zjazd Młodych Narodowców. Przebieg zja-|
zdu był chwilami bardzo burzliwy z powo-
du opozycji byłych członków Obozu Rady-
kalnego. Jednego z oponentów policja mu-|
siała wyprowadzić z sali. W godzinach po- 
wem. terminu.

Przyjęta przez gabinet Rzeszy
ustawa, zapewniająca ochronę pań-
stwu oraz partji| narodowo-socjali-
stycznej, wymienia niektóre posta-
nowienia o ochronie rządu narodo-
wo-socjalistycznego z 21 marca 1933
roku w tym kierunku, że czyny ka-
rygodne zwrócone przeciwko partji
mogą być ścigane tylkó za zezwole-
niem min. Hessa, jako zasiępcy kan-
clerza Hitlera. Paragraf 3 ci ustawy
przewiduje, że sprawca czynu kary-
godnego, noszący bezprawnie mun-
dur, lub odznaki narodowo-socjali-
styczne, karany ma być ciężkiem
więzieniem, a w. pewnych wypad-
kach dożywotniem więzieniem lub
śmiercią,  
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grojcki prawa małżeńskiego.
istotą małżeństwa chrześcijańskiego
ale jednocześnie przedstawią wielkie
niebezpieczeństwo dla interesu spo-
iecznego i państwowego, dla ludz-
kości wogóle. I bez przesady powie-
dzieć można, że pod wpływem nauki
Kościoła nierozwiązalność małżeń-
stwa poczytaną została powszechnie,
przynajmniej w teorji jeżeli nie w
praktyce, za cechę odróżniającą mał
żeństwo kulturalne od barbarzyń-
skiego.

I chociażby już z tego powodu
powita niezawodnie Košcioi z uzna-
niem projekt prywatny prawa mał-
żeńskiego, którego autorem ;est pro-
iesor prawa rzymskiego na Uniwer-
sytecie Poznańskim, Zygmunt Lisow
ski (Poznań 1934. Nakład autora.
Skład główny w Księgarni św. Woj-
ciecha w Poznaniu).

Autor stara się w rozumny spo-
sób pogodzić interes Kościoła z in-
teresem państwa w odniesieniu do in!
stytucji małżeństwa Zachowując
charakier religijny małżeństwa i za-|
strzegając dla Kościoła prawa, któ-
re logicznie wypływają z tego rodza-
ju pojmowania małżeństwa, pozosta”
wia jednocześnie unormowaniu pań-
stwowemu i państwowej pieczy praw;
nej te wszystkie kwestje, xtóre w
związku z instytucją małżeństwa,
przedstawiają znaczenie dla
prawno-państwowego.

Autor wychodzi z-założenia wy-

życia, 

kiego wszystkich istniejących w Pol
sce jego obrządków, poddając te o-
soby normom prawa kanonicznego
tak co do warunków zawarcia mał-
żeństwa, czynności wstępnych i sa-
mego aktu zawarcia małżenstwa, jak
też co do sposobów rozwiązania wę-
zła małżeńskiego, przyczem w logicz
nej konsekwencji oddaje również ju-
rysdykcji kościelnej sprawy dotyczą
ce ważności związku małżeńskiego.
Ustawodawstwu państwowemu nato
miast pozostawia unormowanie zarę
czyn, skutków cywilnych małżeń-
stwa, rozłączenia (separacji) mał-
żoników oraz skutków rozwiązania
małżeństwa. Ponadto ustanawia pe-
wne warunki państwowe, uzależnia-
jące zawarcie małżeństwa oraz prze-
widuje sontrolę państwową nad czyn
nościami kościelnemi  dotyczącemi
zawierania małżeństwa i sądowni-
ctwa. Do drugiej grupy zaliczą autor
wyznawców wszystkich innych koś-
ciołów w Polsce, których prawo mał
żeńskie zostanie w drodze ustawo-
dawcze; przez państwo uznane.
Członkowie tych kościołów mają być
traktowani zasadniczo tak 'samo, jak
osoby należące do Kościoła katolic-
kiego, a zatem mają podlegać swe-
mu prawu wyznaniowemu co do prze
szkód małżeńskich, formy zawarcia
małżeństwa i sposobów jego rozwią-
zania, przyczem również i jurysdyk-
cji tych.kościołów mają być pozo-

znaniowego prawa małżeńskiego. Z | stawione sprawy, tyczące się węzła
ogółu ludności Rzeczypospoiitej, wy
odrębnia, ze względu na zastosowa-|

|
|
małżeńskiego. Wreszcie do trzeciej
grupy zalicza autor wyznawców koś

nie norm prawa małżeńs'iego, trzy, ciolów, których prawo małżeńskie, z
śrupy mieszkańców. Idzie przytem,| tych czy innych powodów. nie zosta-
jalk sam w przedmowie zaznacza, za nie przez państwo uznane, oraz oso-

śladem koncepcji prof. W4. Abraha-| by, nieprzynależne do żadnego w Pol
ma I tak do jednej śrupy zalicza o-|sce uznanego wyznania. lę grupę
soby, należące do Kościoła katolic-

Związku Młodych
 

Narodowców.
południowych oponenci ponownie przybyli
na zjazd do lokalu Zw. Młodych Narodow-

ców przy ul. Franciszka Ratajczaka, gdzie

zdemolowali częściowo urządzerie. W cza-

sie tej awantury poturbowany został m. in,

1ed. Drobnik.“

A nawet „Przegląd Codz.', choć
mu kazano atakować wydziały mło-
dych Stronnictwa, dodaje:

„Na wspomnianem zebraiiu dała się

przytem zauważyć opozycja samych czion-
ków Związku Młodych Narodowców prze-
ciwko wprowadzeniu do organisecji Howor-

ki. Podkreślano, že Howorka :eprezentuje
kierunek  demagogiczno-radykalny i nie

powinien być członkiem Zw. Mi. Nar., jako
organizacji o charakterze umiarkowanym”.

Tak brzmią :nformacjie dwóch
pism „sanacyjnych', które prosimy
ze sobą zestawić. Także urzędowa
KAT. donosi o „próbach wywołania
zamętu“ przez b. radykaiów. Ze
swej strony podkreślamy raz jeszcze,
że mamy dowody, iż awantura na
zjeździe Związku MŁ Nar. była wy-
wołana i wykonana przez członków
tejże organizacji, którzy z niej na-
stępnie wystąpili.

Jakie jest podłoże psychologiczne
tych zajść? Przed rokiem, gdy: przy-
wódcy Związku Mł. Nar. bli zaled-
wie w początkach drogi, skłaniają-
cej się ku sanacji, adw. "oworka
zwołał zebranie kilkuset młodych z
Poznania i powiatu poznańskiego, na
którym wówczas jeszcze miał wpływ

'i namiętnem przemówieniem spo-
wodował ich do powzięcia uchwały,
że przywódcy Z. M. N. są „kliką
karjerowiczów, którzy zdradzają
sprawę narodową” i z których, jako
„tchórzów i zdrajców”, ruch narodo-

wy musi być „oczyszczony. Po kil-
ku miesiącach adw. Howorka powo-
łał do życia radykalne Stronnictwo
Wielkiej Polski, bo Stronnictwo Na-
rodowe było mu za mało politycznie
„bojowe“ i zdolne do „czynu”. Zno-
wuż po kilku miesiącach adw. Ho-
worka przekształcił swoje Stron-
nictwo Wielkiej- Polski -w oddział
powstałego w Warszawie Obozu Na-
rodowo - Radykalnego. A, gdy po

| dalszych kilku miesiącach władze
rozwiązały tenże Obóz Narodowo-
Radykalny, adw. Howorka po spę-
dzeniu kilku tygodni w więzieniu
śledczem, a następnie po szeregu
„rozmów  politycznych* z wpływo-
wymi czynnikami — przykucnął do...
ugodowego Związku Młodych Naro-
dowców. Toteż w niedzielę, na
wspomnianem zebraniu Ž. М. N.,
dotychczasowi zwolennicy adwokata
Howorki potraktowali tym razem
jego właśnie mianem  „zdrajcy”,
„sprzedawczyka” i innemi epiteta-
mi, których powtórzyć nie możemy.
Zebranie zostało podobnie fizycznie
rozbite. Do nowej awantury doszło,
jak sięgają nasze wiadomości, po-
południu, na „towarzyskiem'* zebra-
niu w iokalu Z. M, N., gdzie doszło
do zupełnie nietowarzyskich, bez-

zykładnych obelg i znowu do bój-
ki, podczas której poturbowany z0-
stał red. Drobnik.
Wszystko to były „rodzinne spra-

wy” Związku Mł. Nar., a trzeba du-
żo mieć w sobie fałszu i niegodzi-
wości, aby to „pranie brudów” we
własnym domu imputować Oszczer-
czo Stronnictwu Narodowemu i jego
wydziałom młodych, które mają
nieco poważniejsze i nieco bardziej
twórcze zadania,  

poddaże autor we wszelkich kierun-
kach cywilnemu prawu maiżeńskie-
mu, które też w swym projekcie
szczegółowo normuje. W. wypad-
kach zawierania małżeństwa pomię-
dzy osobami różnych grup, pozosta-
wia autor stronom prawo wyboru
zawarcia maiżeństwa; gdy więc cho-
dzi o osoby, należące do różnych

kościołów lub wyznań, maiżeństwo
będzie mogło być zawarte, zależnie
od. woli stron, według formy jednego
z tych kościołów lub wyznań, gdy
zaś chodzi o osoby, z których tyiko
'edna należy do jednego z kościołów
lub wyznań © prawie małżeń-
skiem uznanem przez państwo (gru-
pa li il), formą zawarcia małżeń-
stwa będzie, zależnie od: woli stron,
torma kościelna, właściwa dla danej
osoby, lub też forma cywilna ($$ 8
i 9). Od łormy będą zależeć da
konsekwencje, jak sposób rozwiąza-
nia małżeństwa i sądownictwo.

Aby zapobiedz nadużyciom, —
wypływającym ze zmiany religii czy
też wyznania dla celów rozwiązania
małżenstwa, — praktyka taka jest,
jak wiadomo, szczególnie w modzie
obecnie w Folsce, pod paaowaniem
różnych ustawodawstw maiżeńskich
—przyjmuje autor tego rodzaju kon-
cepcję, że o dopuszczalności rozwią-
zania ma decydowac trwale torma
zawarcia małżeństwa orzz prawo,
któremu każda jednostka: podlega w
zakresie prawa małżeńskiego. Stąd
np. dla rozwiązania małżeństwa, za-
wartego w formie przepwanej pra-
wem Kościoła katolickiego, będzie
miarodajne wyłącznie prawo kano-
niczne, chociażby nawet obie strony
przesziy następnie z katolicyzmu na
mne wyznanie; podobnie będzie ono
miarodajne, chociażby ruałżeństwo
zostało-zawarte w formie innego wy-
znania, jeżeli tylko jedna ze stron w
chwili zawarcia małżeństwa by-
ła katolikiem. W ten sposób
zapobiega autor w wypadkach mał-
żenństw „mieszanych zmuszaniu do
rozwodu tej strony, której prawo
wyznaniowe rozwodów albo wogóle
nie uznaje albo też nie zna powodu,
na którym strona przeciwna, zgod-
nie zresztą ze swem prawem wyzna-
niowem, żądanie rozwodowe opiera,
Ponadto ogranicza projekt możność
rozwiązania małżeństwa z uwagi na
interes dzieci, dopuszczając rozwód
wogóle, tak przy maiżeństwie cywil-
nem jak i wyznaniowem, wtedy tyl-
ko, gdy małżonkowie nie mają wspól
nych małoletnich dzieci; wreszcie,
by osłabić tak częstą w praktyce po
budkę do rozwodu, którą jest zamiar
zawaracia nowego małżenstwa, ze-
zwala projekt na wstąpienie w nowe
związki małżeńskie dopiero po upły
wie dwóch lat od prawomocności
wyroku.

W. ien spoosób, w myśl podsta-
wowej dla prawa zasady „suum cui-
que", potrafił autor pogodzie interes
religijny małżeństwa z interesem pań
stwowym, Zachowując charakter wy
znaniowy związku małżeńskiego, w
szczegolności zapewniając należytą
ochron? zasadom moralnym ludności
katolickiej, liczącej około 75 proc.
ogółu ludności w Polsce, / pozosta-
wił jednocześnie ingerencji Państwa
te wszystkie kwestje, które się z
małżeństwie łączą, a które leżą na
terenie państwowych stosunków
prawnych.  Wyposażając sądowni-
ctwo państwowe (sądy apeiacyjne) w
stosunku do sądów  duchownwa 1 ych w
uprawnienia poniekąd. jne,
|rozciąga w ten spoosób projekt kon-
trolę państwową nad sądownistwem
wyznaniowem.

Profesor Dr, Stefan Głaser, у
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KRONIKA.
Na misje do Brazylji.

_ W. dniu 18-ym b. m. ozsuszcza m,

Mino jeden z księży Lgromadzenia
Wlezjanskiego ks. Feliks Rokicki,
lając się z polecenia swych przeło-

%©nych na pracę duszpasterską
środ wychodzcėw polskicn do San
eliciana w Brazylji.
„ W najbliższą. niedzielę, w dn.
6-ym b. m., wyjeżdżający. misjonarz
Odprawi w kościele ks. ks. Salezja-
łów przy ul. $-to Stefańskiej, sumę

10.15 w celu uproszenia bło-

ary na rzecz wychodźców naszych
Orąz na kościół paratjalny polski w
Nan Feliciano przyjęte będą z naj-
Siępszą wdzięcznością.

Składać je można w Redakcji
"zjennika Wil" lub w zakryetji

JAKA DZIS BĘDZIE POGUDA
ochmurno z opadaiai. Rano

glisto. Ciepło. Słabe lub. umarko-
ane wiatry z południo-wschodu.

UWAŁUMY AFIEN
dyżurują następujące

Jundzilia P, — ul. Mickiewicza Nr. 4»
1 10-98), Mańkowicza — ui. Piłsudskiegc
R 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. $-to Jań
Mo Sokołowakiego — ul. Tyzenhza
„wska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --

Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), arai
Wszystkie n. przedmieściach prócz Śni-
biszęk,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Roraty urzędników państwo-

Wych. W niedzielę, dnia 16 grudnia
1 b. o godz. 7 min. 30 rano odpra-

one będą w kosciele św. Jerzego
Orocząe roraty urzędników pań-
twowych..Nabożeństwo celebrować
"Gdzie ks. kanonik prof. A. Cichoń-

Kazanie wygłosi ks. prof. W,

$ as Chrześcijańskich Z„= ij i wiąz-

ków Zawodowych w Wiluie odbędą
6 „w niedzielę 16-go b. m. o godz.
"ej rano w kościele Św. Ducha (po-
Domini ; afWezystkie Chrze-
Ścijańskie Związki Zawodowe we-
mą udział w nabożeństwie rorat-

 

kup Metropolita Wileński Romuald
yaz zrkowski.od ka-
В 3 osi pelan Chrześcijań-
skichA Zawodowych ks.
žr. Aleksander Mościcki.
— Roraty sprzedawców gazet

Jodbędą się 16 b. m. ogodz.6rano
Kościele O. O. Franciszkanów.

Z MIASTA.
— Poświęcenie lokalu Instytutu

“k um“. Dziś o godz. 5 wiecz.
Przy uj. Zarzecze 16 odbędzie się
Poświęcenie nowego lokalu Instytutu
„Marianum“.  Alktu poświęcenia do-
ona J. E. ks. Arcybiskup-Metro-

BZ Dotychczasowe wyniki' walki
?żebractwem. Walka z żebractwem

u, Dotychczas ogółem zatrzy-|
Rana 107 osób, z czego kilkoro

ieci, <Z pośród zatrzymanych 10
6b przymusowo wysiedlono z Wil-

jako element napływowy, odsy-
"jąc pod: eskortą do miejsc zamiesz-
kania. Wsród mch byli żebracy i

5 nietylkko -z najbližszych
Bowiatów województwa wileńskiego,
ale į z innych, nieraz bardzo odie-
Słych, zak krakowskiego, kieleckie-
$o ; warszawskiego. Okożo 15 osób
kierowano do przytułku, zaś nie-
tórym udzielono doraźnej pomocy.
jętych na zuchwałej żebraninie u-
arano w trybie administracyjnym
ezwzględnym aresztem.

Okazali się symulantami. N. p. po-
licją zatrzymała żebraczkę „głucho-
niemą'”, od której trudno było się
dowiedzieć, skąd pochodzi i jak się

Dopiero po dwuch dniach
pobytu w areszcie „głuchoniema”
odzyskała mowę i słuch, przyznając

   

 

   

  

kościoła św. Stefana.
Na ziemi brazylijskiej, w której

XX. Salezjanie objęli pracę wycho-
wawczą i duszpasterską w r. 1883

jeszcze za życia swego założyciela
św. Jana Bosko i posiadają obecnie
w. 3 prowincjach zakonnych 55 pla-
cówek, pracę wśród wychodźców
polskich prowadzi 14-tu kapłanów
Salezjanów Polaków w 12-u miej-
scowościach, Prócz tego do pracy tej
przygotowuje się jeszcze na miejscu
15-u kleryków  salezjańskich—Pola-
ków.

Ogółem na terenach Ameryki
Północnej, Środkowej i Południowej
znajduje się obecnie Polakėw-sale-
zjanów 137 w tem: 56 kapłanów,
58 kleryków, 18 braci i 5-iu nowicju-
szów. zakonnych.

W ERO as

dokąd ją odesłano. M in. był rów-
nież żebrak żyd z województwa
warszawskiego, który „ani słowa nie
rozumiał po polsku”, gdy mu jednak
zaproponowano większą jałmużnę,
zrozumiał natychiast.

W, dniu wczorajszym, w. wyniku
dalej prowadzonej akcji, ukaranych
zostało doraźnie bezwzględnym are-
sztem 5 osób.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ukaranie „radjopajęczarzy“.

W dniu wczorajszym starosta grodz-
ki za „radjopajęczarstwo' ukarał
około 20 osób w trybie administra-
cyjnym dotkliwemi grzywnami z za-
mianą na areszt, z równoczesnem
zasądzeniem _ odszkodowania — па
rzecz dyrekcji poczt.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Godziny handlu w okresie

p”zedświątecznym. Władze admini-
stracyjne zezwoliły na przedłużenie
handlu w tygodniu przedświątecz-
nym do godz. 21-ej. W okresie więc
od 17 do 22 b. m. sklepy będą
otwarte do godz. 21-ej, w niedzielę
23 b. m. handcl będzie dozwolony
we wszystkich sklepach od godz. 1

‚ do godz. 18-ej. W. poniedzia-
|iek natomiast (wigilja) sklepy mogą
być otwarte jedynie do godz. 18-ej.
— Transporty choinek do Prus

Wschodnich. W. ostatnich dniach z
poszczególnych powiatów  Wileń-
szczyzny zwożone są do Raczek
transporty drzewek, które są prze-
znaczone do Prus Wschodnich. Z
terenu Wileńsczyzny i innych woje-
wództw ma być dostarczonych na
tegoroczne święta 15 tys. drzewek.
Z Wileńszczyzny wywieziono około
8 tys. sztuk choinek.

; SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Wyjaśnienie w sprawie zry-

czałtowanego podatku od obrotu.
Ministerstwo skarbu wyjaśniło, że
$ 4 rozporządzenia minisirą skarbu
z dnia 30 stycznia 1934 r. w sprawie
zryczałtowanego podatku przemy-
słowego od obrotu dla diobnych
przedsiębiorstw (Dz. U. R. P. Nr. 13,
poz. 111), ustalający ryczałt ala war-
sztatów rzemieślniczych, które za-
irudniają nie więcej, niż jednego na-
jemnego pracownika, niema zastoso-
wania do zakładów rzemieslniczych,
w: których oprócz właściciela zatru-
dnieni są jeden członek rodziny i je-
den najemny pracownik.

SPRAWY ROBOTNICZE.

DZIENNIE MILAASKI

W sprawie patentów na sprzedaż piwa.
Izba Przemysłowo-Haadlowa w go mieszkańca wynosi zatedwie 1,24

Wilnie zwrócila się osiatnio do litra, Spadek ten tłumaczy się po-
min. skarbu z wnioskiem o uchyle- części niedostateczną ilością miejsc
nie opłat akcyzowych od detalicz- sprzedaży piwa która połączona jest
nej sprzedaży piwa we wszystkich ze specjalnemi opłatami akcyzowe-
miejscowościach, liczących do 5,000mi, obciążającemi niewspołmiernie
mieszkańców, na terenie okręgu silnie nikłe obroty piwem po wsiach
Izby (województwa: wileńskie, bia-'i- miasteczkach. Zwolnienie zatem
łostockie, nowogródzkie 1 poleskie). jod obowiązku wykupywania patentu

Stanowisko swoje Izba motywuje|akcyzowego w takich małych miej-
znacznym spadkiem sprzedaży piwa, |scowościach  zwiększyłoby ilość
pomimo najniższej jego, w porówna- |miefsc sprzedaży, a tem  samem
miu z całą Polską, ceny na tym tere- | wzrosłaby i konsumcja piwa,
nie, gdzie roczne spożycie na jedne-

ABS SSBRAUN:DANTUKAIKDETS

Dodatkowe pociągi
świąteczne..

Dyrekcja kolejowa, z okazji świąt
Bożega Narodżenia, uruchamia do-
datkowe pociągi do Warszawy, które
odejdą w dniu 23 i 24 giudnia r. b.

Równocześnie będą przydzielone
dodatkowe pociągi dla młodziezy
szkolnej, udającej się naferje šwią-
teczne.

Podziękowanie za książki |
POLSKIEJ MACIERZY SZAOLNEJ 8

Do Zarządu Głównego Polskiej Ma-, IST

cierzy Szkolnej napiywają z kresow wschod | ZA

. Pożar w fabryce

 

 

Doskonałysmak-Liczne uzna.
Wyrabiane w Polsce.

3kostki tyfko 2Q groszy      
nich liczne podziękowania za ofiarowane|

i muzyka
„Teatr l. IuZYK Dziś i

jutro o godz. 8 wiecz. „Mwiecisiu droga—

współczesna komedja W. Katajewa, z p.

St Mazarekówną na czele.

— Niedzielna popoiudniówke. Jutro

o godz. 4-ej „Hamlet” arcydzieio iiteratury

dramatycznej Szekspira. Ceny propagan-

dowe.
— Teart muzyczny „Lutaie', — Dziś

słynna op. Abrahama „Bal w Savoy“. w

roli Markizy wystąpi J. Kulczycka w oto-

gzeniu całego zespołu artystycznego. Ceny

zniżone,

— Popołudniówka niedzielna Jutro, na
przedstawieniu popołudniowem „Ptasznik
z Tyrolu“ х J. Kulczycką i K. Drmbowskim

w rolach głównych. Ceny propagandowe.

— Ostatnie przedstawienie „Gri-Gri".

Jutro po raz ostatni barwna, egzotyczna

operetka Lincke „Gri-Gri” z udziałem Z.

Lubiczówny, w roli murzyńskiej «siężniczki

oraz M. Tatrzańskim w roli egzotycznego

władcy. Ceny propagandowe.

— „Zemsta Nietoperza* zepowiedzianą

została na wtorek najbliższy.

— V-ty Poranek Symioniczny w „Lutni“,
Jutro o godz. 12.30 pp. Wil. Orkiestra Sym-

foniczna pod dyr, A. Wyleżyikiego, wy-

stąpi z koncertem, poświęconym twórczości

P. Czajkowskiego. Udzieł w koncercie bie-

rze wybilna pianistka Adela Bay, która wy-

kona koncert fortepianowy B-m:!. W pro-

żramie koncertu wyróżnić należy Suitę

„Dziadek do orzechów'  oriz fantazję

„Romeo i Julja”.

— Wileński Teatr Objazdowy — dziś

w Postawach, jutro w Święcianach gra do-
skonałą iarsę amerykańską p. t. „Dzień bez

kłamstwa”,

WYPADKI.
— Wybuch beczki od piwa. Na

podwórzu browaru Lipskiego (Po-
pławska 31) podczas uszczelniania
wrzącą smołą beczki od piwa, po-
iemności około 20.000 litrów, na-
stąpił z nieustalonej narazie przy-
czyny wybuch. Dno beczki odpadło
i smoła zapaliła się. Przed przyby-
ciem straży ogniowej ogień ugaszo-
no siłami robotników. Straty wyno-
szą 300 zł. Robotnik Józef Sawko,
zajęty w tym momencie uszczelnia-
niem beczki, dozna! nieznacznych
poparzeń.

— Zderzenie się autobusu z furmanką

chłopską. Autobus zamiejskiej komunikacji

Wilno—Świr przy zbiegu ulic Zarzecze i
Popławskiej najechał na furmankę chłop-

ską, powożoną przez Jackiewicza z gm.

mickuńskiej, Skutkiem zderzenia turmanka

została roztrzaskana, zaś Jackiewicz, wy-

rzucony z wozu na bruk, uległ ciężkiemu
pokaleczeniu głowy i potłuczeniu ciała.

KRONIKA. POLICYJNA.
— Kradzieże W ciągu duią wczoraj-

szego w Wilnie popełniono 5 drobnych

kradzieży na ogólną sumę 1135 zł, Spraw-
ców 2 kradzieży funkcjonarjusze wydziału

śledczego ujęli. 
— Zlikwidowanie zatargu między

krawcami a właścicielami zakładów
futrzarskich. Trwający od: dłuższego
czasu zatar$ między krawcami a
właścicielami zakładów  futrzar-
skich, został zlikwidowany, przy-
<zem krawcy otrzymali szereg za-
mówień.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marj. A-czek U.S.B.

Wśród zatrzymanych niektórzy | w Wilnie. Dziś o godz. 18 odbędzie
się sodalicyjny opłatek. Członko-
wie Sodalicji proszeni są o przy-
bycie .

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Zarząd „Ochronki

Dziennej”, przy ul. Połockiej 3, składa

serdeczne podziękowanie wszystkim tym,

którzy dopomogli w urządzeniu „Czarnej się, że nazywa się Marja Butrymo-
wiczowa j pochodzi z Iwja iidzkiego,  
  

 

    

      
   
  

   

  
   
 

  

AN BUŁHAK SRA

Mieczorem jadalnia i kuchnia Z
przyległościami gromadzą około stu
osób, w czem prawie połowę dzieci i
młodzieży i wszystko to mieści się

dachem gościnnego domostwa,
Oto już się skończyła kolacja z licz-
hemi toastami, žyczeniami i śpiewa-

mi, z nieodłącznem podrzucaniem w

górę gospodarzy i rozbawiony tłum
ciągnie ku śpichrzowi, przeistoczo-
nemu w salę taneczną, Mieszają się z

sobą.dorośli i dzieci, panowie i służ-
ba, domownicy i sąsiedzi, wszystko

|postrojone, wesołe i gwarne. Drogę
Ido śpichrza oświetlają mgławo kolo-

e latarki, ustawione w trawie i
igocące stam'ąd, jak wielkie różo-

e i zielone świetliki. Ozdobnie u-
majony „świron” rozbłyska różno-
barwną iluminacją, tętni ochoczą, pi
skliwą muzyczką wioskową i ledwie
zmieścić może tańczących 1 widzów.
Na ławie u wejścia zasiadł Ruszczyc

 

Kawy” w dniu 6 grudnia r. b. na rzecz,

Ruszczycowskie dożynki.
wywija jego najstarszy Edzio z jakąś
zamaszystą dziewuchą. Robi się
iłoczno, duszno i wesoło. Przez roz-
warte wierzeje patrzy nocne niebo
z czarnemi zarysami drzew i barwnie
świecą jasne sukienki w peiganiu do
gasających lampjonów. Dziedziniec
przeistacza się w teatralną scenę,
której ludzie użyczyli świateł, a noc
— draperyj i kulis. Światła są nikłe,
ale dekoracje — bogate i fantastycz
ne, W. głębi wywyższa się ciemna
masą domu i rozbłyska jaizącemi o-
knami wnętrza, jak olbrzymia latar-|
nia. Zewsząd dźwięczą niewidzialne|
glosy, donoszą się echa grające i śp
wające w mroku. |

Po klosku zbierali,
Do wianka zwiwali.
Nasz wianek obfity,
Z Bożego daru uwity...

Pieśń brzmi gdzieś zdaia wspom-
nieniem iowego wianka,   i przygląda się skocznej polce, którą który Ruszczyc zdjął z głowy żniei—

 

Codopiero pojawił się na rynku arty-
kuł spożywczy, wręcz nieoceniony dla na-
szych gospodyń. Na myśli mamy kostki
buljonowe „KNORR”*, które, dla swej zna-
komitej jakości, cieszą się coraz to wię-
kszem uznaniem. Z kostek buljonowych
„KNORR* bez trudu i jakichkolwiek przy-
praw przyrządzić można znakomity i po-
żywny, a przytem bardzo tani buljon, gdyž
2 kostki kosztują tylko 20 groszy. Przy za-
kupie zważać należy na oryginalne opako
wanie „Knorr”, kostki buljonowe.
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biednych dzieci, a więc: właścicielowi cu-

kierni Sztralla przy ul. Mickiewicza 22 za

udzielenie sali, Dyrekcji Teatr" na Pohu-
lance, p. Dolskiej, Zespołowi muzycznemu

za uświetnienie wieczoru przez "wój uprzej-

my udział, także wszystkim Szanownym

Gościom, którzy raczyli chętnie poprzeć

ową imprezę.

przodownicy, a ze špichrza adpowia-
da mu niemilknący rytm tanecznej
muzyki żałośnie zawodzą skrzypce,
zanosi się harmonja rozlewnem, chra
pliwem rechotaniem. Ścieżka, usiana
świetlikami,
blasku i zgiełku, snują się po niej
przyćmione śrupy i postacie, to wy-
nurzają się, to znów zapada, w noc-
ny cień, jak senne zjawiska. Zaczy-
na się dziać coś niezwykłego w tym
nocnym teatrze bohdanowskim. Prze
różne momenty tego rozbawionego
śwaru, tych nagłych rozswietleń i
znikań, tych śrających odgłosów,
wtulone w ciepły mrok letni pod bal
dachimami drzewnych korarów, na-
bierają wyrazu obrzędowej tajemni-
czości, stają się samodziclnemi zja-
wami jakiegoś zaczarowanego świa-
ia. Rzeczywistość ustępuje miejsca
fantastycznej baśni nocnej, w której
się przewija to scenerja ruszczycow-
skiego obrazu dożynkowego, to za-
klęte kołowanie podkrakowskiego
„Wesela”; prawda i ułuda tworzą
jedną widzialność i jedną atmosferę,
w którą wyobraźnia zatapia się z.
chętną bezwolą, by chłonąć dziwny

łączy te dwa ogniska |

Z za kotar studjo.
Nittman o Stanisławowie,

O Stanisławowie, zwanym popularnie
grodem Rewery, mówić będzie radjo-red.
'adeusz Michał Nittman. № pogadance
swej autor uwzględnia wspaniałą prze-
szłość Stanisławowa, który w czasach Rze
czypospolitei byt wažnem cent:um wojsko-
,wem i handlowem, znaczenie swe jednak
| zyskał dopiero w drugie; połowie XIX-go
| wieku z momentem wybudowania kolei
czerniowieckiej. Odczyt kończy się obra-
żem obecnego życia Stanisławowa, który
»wą europejskością wyróżnia się zpośród
innych miast Polski. Odczyt o Stanisła-
wowie przez „radjo odbędzie się dnia 15
jrudnia o godz. 19.20.
„Triumf ZOK: — słuchowisko

młodzieży. _
W Perpignan rojno i gwarno. W dro

dze z Soboru Konstancjańskiego przybył
tam cesarz Zygmunt ze świelnym orsza-
kiem biskupów, dygnitarzy i rycerzy. Naj-
wspanialszym punktem uroczystości jest
oczekiwany z niecierpliwością turniej, w
jakim zmierzyć się mają ze sobą Jan Ara-
goński, którego imię głośne jest w całej
trancji i Hiszpanji i najznakomitszy rycerz
Polski, Zawisza Czarny. Jan z Aragonji,
pewny zwycięstwa, do późnej nocy zaba-
wia się puharem, podrwiwając sobie „z
zuchwałych barbarzyńców Wschodu”; Zawi-
sza Czarny modli się w Katedrze do św.
Jerzego o błogosławieństwo. dla. swej kopi:
i miecza. Rozpoczyna się turniej. Na wi-
dok rycerza w srebrnej zbroi 1 purpuro-
wym płaszczu zrywa się burza okrzyków
na cześć chluby rycerstwa zachodniego —
Jana z Aragonji. Drugą bramą wjeżdża w
szranki, odziany w czarny płaszcz z orła-
ini, rycerz polski. Cesarz daje znak do

dła. Wśród dźwięków tanfar ocsarz wła-
snym złotym łańcuchem zdobi pierś Za-

iękne to słuchowisko,
įrzez Małgorzatę Sterbównę według
Jeske-Choińskiego, nada Rozgłośnia Lwow-
ska w sobotę, 15 b. m. o godz. 16.30—17.00.

Solistka poznańska
w koncercie popularn

W ramach koncertu popularnego or-
kiestry symfonicznej Polskiego Radja pod
dyr. Józefa Ozimińskiego w sobotę, dnia
15 grudnia, o godz. 21.00 wystąpi jako
solistka znakomita artystka poznańska, p.
dr. Wanda Roesler-Stokowska. Pani Sto
kowska odópiewa szereg aryj i pieśni, m. i.
Bizeta, Ponchielliego, Czajkowskiego i Cho-
pina.
Transmisja z uroczystošci rozdania nagrėd,
zdobytych w A turnieju

ym.
W. dniu 15-ym grudnia, t. j. w sobotę

s godz. 17.00 rozgłośnie radjowe transmito-
wać będą z Pałacu Prezydjum Rady Mini-
strów fragment uroczystości rozdania na-
*ród, zdobytych w Międzynarodowym Tur-
nieju Lotniczym w r. 1934 i zawodąch o
Puhar Gordon-Bennet'a 1934 r.

d y o wychowaniu w radjo.
Polskie Radjo rozpoczyna cykl odczy-

tów i pogadanek, poświęconych wycho-
waniu, Dwa razy na miesiąc będą wygła-
szane referaty lub pogadanki, których te-
matem staną się najistotniejsze zagadnienia
z dziedziny wychowania. Polskie Radjo
zapewniło sobie w tym dziale współprace
!udzi fachowych.

Przy pracy wychowawczej wiele na-
uczyć się można nietylko z książek, ale -
z toku prac dobrze prowadzonych instytu-
cyj wychowawczych.  Radjo „postara się
dać w tym cyklu słuchaczom sprawozda-
1/a z warsztatów pedagogicznych, jak żłób-
ki, przedszkola, internaty, zakłady i po-
radnie. Szereg tych reportaży z samych
ugnisk żywej roboty pedagogiczno-społecz-
nej pozwoli słuchaczom wejrzeć w metody
tej pracy, a rezultaty jej zastosować „w
domowem wychowaniu.

Kilka odczytów poświęci również ra-
djo postaciom wielkich pedagogów, których
życie i praca pozwala nieraz dotrzeć do
samego sedna myśli reformatorskich w wy-
chowaniu.

Specjalna uwaga zwrócona będzie w
odczytach radjowych na kształtowanie się
stosunku dorastających dzieci do ojców i
matek, na niepokoje światopogiądowe mło-

|dzieżysi na umiejętność organizowania cza-
su dzieci szkolnych przy odrabianiu lekcyj,
na ich lenistwo i rozhukanie.

Cykl audycyj Polskiego Radja o wy-
chowaniu nosić będzie tytuł „Jak się
kształcić, żeby najlepiej wychować dzie-
ci?"*. Pierwsza prelekcja, otwierająca ten

odczytów, nadana będzie w dn.rodzaj
15-ym grudnia (sobota) o godz. 17.50 w re-
dakcji p. Stefanji Szuchowej.

MIŁĄ NIESPODZIANKĄ GWIAZD.
KOWĄ będzie prenumerata cieka-
wego dziennika lub czasopisma.

  

 
czar tej sierpniowej nocy, wyiskrzo-
nej ogniami i gwiazdami, . czśpiewa-
nej muzyką i świerszczów nieustan-
ym skrzekotem...

Nazajutrz, przed odjazdem, idę
na plebanję do proboszcze, a towa-

| rzyszy mi Ferdynand wraz z panią
Giną i trojgiem starszych
Zdrowie Ferdynanda poprawiło się

szego zmęczenia dłuższe piesze wę-
drówki. Rzecz oczywista, że w Boh-| przodem, oglądam się na Kuszczyca,

ł(danowie i kościół harmonizuje z ca-
,łością i odznacza się malowniczą po-
| wagą. Lipy otaczają jego drewniane
ściany i dosłownie otułają go swym
zwieńczonym kręgiem, tworząc zno-
wu architekturę, wzniesioną z ży-
wego zielonego tworzywa. Cienisty,
schludny kościołek jest >:zedmio-
[ien troskliwej opieki obojga Ru-
| szczycostwa. Pełny  jaskólczego
świergoiu i lipowego szumu, ukrywa
się całkowicie za drzwiami i wyglą-
da nazewnątrz tyłko forenną wejś-
ciowa dzwonnicą.

Gdy powracamy od proboszcza
robi się wieczór i cienie ścielą

 

przez Macierz zakładom wychowawczym,|

„Otrzymawszy  iaskawie _ oiiarowane

nam, a lak bardzo upragnione šssiąžki,

pisze dyrektor Zakładów Salc>jaūskich w!

Wilnie — śpieszę podziękować najgoręcej,|
w swojem i obdaiowanej dziaiwy imieniu,|
zą wspaniały dar w postaci bibljoteczki, któ|

ra nam wszystkim sprawiła tyte i.

Jesteśmy wzruszeni iaktem, że nasza gorą-|

ca wiara w pomoc Zarządu Głównego P.M.|

S. nie zostaia zawiedziona, że nie pukaliś-|
my napróżno”. |

Kierownictwo internatu @а dziewcząt

Zgromadzenia ŚŚ. Urszulanek w Wilnie pi-|

sze: |
į

serdeczniej dziękujemy  Szanownemu Za- |

rządowi. ileż to było objawów zachwytów i

radości przy rozpakowywaniu oiizymanych

książek. Za wyświadczone nam wszystkim

dobrodziejstwo przesyłamy zbiarowe pełne

wdzięczności podziękowania".

Wreszcie od kierownictwa domu ŚŚ.

Urszulanek w Czarnym Borze pod Wilnem

Zarząd Główny otrzymał pismo. w którem

czytamy między innemi co masiępuje:

„ „Gdy odebraliśmy przesyłkę z łaskawie

podarowanemi nam ksiąžkami uosz „Czarny

Bor“ pojašniai.,. Dzięki dobroci i oliarnošci

Zarządu Giównegc P.M,S, już nas nie stra-

szą długie jesienne i zimowe wieczory, gdyż 
walki, Zawisza wysadza przeciwnika Zz sio-,

opracowane ;

|
{

dzieci,|
\

talk znacznie, że odbywa on bez więk| chanego oblicza.

całą jej łagodną promienistość. Idą
, znów po grudach ścieżki, stąpają 0-
„strožnie, by się nie potknęty na nich
| ojcowskie nogi, a wydłużone cienie
| tych trojga stapiają się w kształt trój

mamy śliczną bibljoteczkę, która do wiosny

uprzyjemniać nam będzie czas wolny od
szkolnych obowiązków”.

Przytoczone wyżej podziękowania, któ-

| re przyniosła poczta w ciągu jednego tylko

j dnia, świadczą dobitnie, jak żywy oddźwięk
wśród kresowego społeczeństwa znaja

 
T.| działalność Polskiej Macierzy Szkolnej. Dla

społeczeństwa zaś województw centralnych

wiano to być zachętą do dalszoj viiarnošc“

na rzecz Polskiej Macierzy Szkoinej.

Polskie Radjo wiino|
Sobota, dnia 15 grudnia,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-
ryka. Dzien. por. Muzyka. Chwiika pań do-
mu, 7.50: Konc. rekl. 7.55: Gielda roln
11.57: Czas. 12.00: Hejnai. 12.03. Wiad. me-

 

teor. 12.05: Przegl. prasv. 12.10: Muzyka
iekka. 13.00: Dzien. poi. 13.05: Recital
skrzypcowy J. Szigetiego (płyty). 15.30:
Wiad. sksport. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45:|
Nowe nagrania (płyty). 16.30: Stuchowisko|
t'a dzieci. 17,00: Transm. z Pałacu Prezyd.|
Rady Ministr. uroczyst. rozdania nagrod
Challengu i Zawod. balonowych. 17.25; Kon

' cert kameralny. 17.50: „Radjo dopomagaro-|
dzicom wychować dzieci' odczyt. 18.00:
Frzegl. prasy roln. kraj. i zagran. 18.15; Kon!
cert kameralny. 18.45: „Jak piacujemy w]
Radjo” reportaż zbiorowy. 19.00, Koncert
wokalny. 19.20: „Gród Rewery — Stani-
słąwów” odczyt. 19.30: Muzyka iekka (pły-|
ty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
„port. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: 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 „Ни-
mor pijacki** pióra J. Tuwima. 23.35: Muzy-
ka taneczna (płyty). 2400: Muzyka ta-

Niedziela, dnia 16 grudnia.
9.00—9.50: Czas. Pieśń. Muzyka. Gi-,

mnastyka. Muzyka. Dzien. por. Muzyka.|
Chwilka pań domu. 10.00: Muzyka skandy-|
nawska (płyty). 10.30: Nabożeństwo. 11,57:|

{

Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor,|
12.05: „Jak należy się obchodzić z mie-/
siem” — odczyt. 12.15: Poranek muzycz-
ny z Filharmonji. 14,00: Godzina życzeń
ipłyty). 15.00: „Czy zwierzę może żyć bez;
wapna i fosforu?" — odczyt. 15.15: Audy-,
cja dla wszystkich, 16.00: Recytacje pro-,
zy. 16.20: Recital skrzypcowy. 16.45: La-|
migłówki. 17.00; Pieśń ludowa w artyst.|
opracowaniu. 17.50: „Nowe książki o no-
wym świecie'. 18.00: Słuchowisko: „Trzy
domy”. 18.45: „Młodzież polska na wy-|
chodžtwie u schtiku XIX w. — odczyt.
19.00: Koncert organowy z Akwizgranu.;
19.35; Muzyka z płyt. 19.47: Feljeton
aktualny. 20,00: Polskie melodje, polskie
tańce (tr. do Berlina). 20.30: Archentina
na płytach. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
Jak pracujemy w Polsce? 21.00: „Na we-
sołej lwowskiej fali'*. 21.30: Wiad, sport.
ze wszystk, Rozgł. 21.45: Pogad. radjotechn.
22.00: „Kostusia“ — pog. mejszagolska L.
Wołłejki. 2215: „Gatki na podatki“ —
obrazek-słuchow. 22.30: Muzyka taneczna

„ studja.. 23.00: Wiad. meteor. 23.05—
23.30: Muzyka taneczna. i

 

 

 
się po ugorze długiemi błękitnawemi
smugami. Po obłoczystym i wietrz-

| nym dniu nastaje pogodne uciszenie
i zachodzące słońce opromienia
świat najpiękniejszym uśmiechem.

| Lekkie perłówe chmurki spływają
ku widnokręgowi i tam rozpalają się
złotemi obrzeżeniami. Rózowy prze-
stwór pól oddycha łaskawą ciszą,
spogląda słodkiem wejrzeniem  ko-

Za chwilę mam. odjechać. Idąc

który przystanął dla odpoczynku.
Prowadzą go pod rękę syn i córka,
pani Gina za nimi zamyka pochód.
Ostatnie promienie słońca podkreśla
ją orli profil i srebrną głowę Rusz-
czyca, prześwietlają jasne postacie
dwojga młodych. Te trzy złączone
sylwetki rysują się przedziwnie wzru
szającym konturem na tle wieczor-
nej zorzy, jakg$dyby wzięiy od niej

 jedyny — w symbol ich mocnej ro-

szkołom i t p. książki. |

"| rano wybuchł

„Za ofiarowaną nam bibljoieczkę naj-| -

konserw kawowych.
W dniu wczorajszym, o godz.6-ej

pożar w wytwórni

konserw kawowych „Renada', na-

leżącej do Romanowskiego i Ada-

mowicza, a mieszczącej się przy ul.

Wiwuiskiego 10. . Pożar zukwidowa-
{а straż ogniowa miejska. Spaliły się

częściowo urządzenia wytwórni oraz

surowce, przygotowane do wyrobu
Straly sięgają kilkunastukonserw. L t

tysięcy zł. Przyczyny pożaru nie
| ustalono. Ogień powstał w. chwili,

gdy fabryka była nieczynna. Docho-

dzenie policji w toku.
au uiimi PS o

CO TYDZIEŃ PRZYPOMINAĆ SIĘ
BĘDZIE TWÓJ PREZENT

GWIAZDKOWY jeśli zaprenumeru-

jesz dła kogos na $wiazdkę ciekawy
tygodnik.

—————

-Hygiena dziecka.
Harmonijnem uzupeinieniem zowszech-

iie używanego '„IFudru Bebe Szofmana

jest niemniej doskonałe „Mydło Bebe

Szofmana”, mydło przetłuszczone dla _dzie-

«i i dorosłych o wrażliwej cerze, Dzięki

„Mydiu Bebe Szoimaua“ skóra dziecka, a

także i: osoby dorosłej nabiera świeżości,

elastyczności, odporaości na wszelkie do-

iegliwości skórne, siowem nabiera tego, co

się zowie wyglądem  kwitnącym. „Mydło

Bebe Szofmana” jest hygjenicznejn mydłem;

wyprodukowanem ze specjalnie dobranych

tuszczów.' Każdy war mydia tego jest ba-

duny przez pracownię analityczną firmy

„Mu-EL-KA“ przyczem szczególną wagę

przywiązuje się do przetłuszczenia „Mydła

Hebe Szotmana”, stosownie dodelikatno-

sci naskórka dziecięcego i wszelkiej innej

vrażliwej cery, oraz do związaniawolnych

alkalji, które w zwykłem mydle mieszkodii-

we, mogą się stać przyczyną ciężkich scho-

rreń skórnych przy delikatnym naskórku

dziecięcym i wrażliwej cerze u dorosłych.

Mydło Bebe Szotmana” jest perfumowane

kompozycją oryginalną i subtelną, a zawie-

rającą jedynie najszlachetniejsze naturalne

olejki pachnące, z zupełnem pominięciem

u.ejków sztucznych, które zawierając nie-

kiedy resztki om i agoros Px „de-

strukcyjnie działają na skórę.

55148—4 Dr. 5. А.
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NA OKRES DŁUGICH, ZIMO-
WYCH WIECZORÓW  NAJLEP-
SZYM PODARUNKIEM GWIAZD-
KOWYM.jest prenumerata ciekawe-

go dziennika lub czasopisma.

Represje w Hiszpanii.
BARCELONA. (Pat). Rząd pro-

wadzi obecnie prowizoryczie ZAJĘCIA

majątków głównych oskarżonych o

udział w rewolucji październikowej.

Zajęciu temu podiegamająiek.Com-

panysa, cztonkow jego gapinetu, by-

iego mera Barcelony oraz kilku ofi-
cerów republikańskich. Zapowiedzia

no również ostrą akcję w stosunku

do robotników, którzy będą prze-
ciwstawiali się przywróceniu 48 g0-
dzinnego tygodnia pracy.

< Laginigcio transportowta.
MARSYLJA. (Pat). Od niedzieli

brak jakichkolwiek wiadomości o
statku transportowym  kursującym
pomiędzy Marsylją a Algierem. U
brzegu Hiszpanji rybacy zauważyli
szczątki łodzi ratunkowych należą-

cych do transportowca oraz dużą
warstwę oliwy na powierzchni mo-
rzą,

 

Dotychczasowe poszukiwania
transportowca nie dały żadnych re-
zultatów. Statek wiózł 1,800 ton ła-
dunku, załoga jego składała się z 21
osób.

WROGODOWTCZEW RODE iii iiiiii OROECRAEO SSEAREDCŚWAZORIKGETTRAO ORSENBARATE OOEOAEJORO
dzinnej spójni. ldą, zpliżają się już
ku domowi, wchodzą w brzozowe
przysady. Ruszczyc pogodnem, do-
brotliwem spojrzeniem ogarnia swo-
ją rodzimę, swój Bohdanów, cały
świat różowej ciszy, i serdecznego
piękna. W tym powolnym, uroczy-

, stym pochodzie dwóch pokoleń, roz-
„świetlonych pożegnalną łuną zacho-
du, jest coś z obrzędowego piękna
dożynek, piastujących zbożny plon
bohdanowskiej ziemi — wsanek cięż
kich, dojrzałych kłosów, pełnych
złotego, żywiącego ziarna...

Idź długo jeszcze tą słoneczną
ścieżką, Wielki Żniwiarzu polskich
kłosów i kwiatów, pracowniku boży!
„trudzący się w sadzie, by drzewa
zakwitły i owoc wydały, trudzący
się w pasiece, by był wosk i miód”.
ldź wsparty o młodość i nadzieję,
dźwigający bogaty plon Twego pięk-
nego życia, — wieniec „obfity, z bo-
žego daru uwity“'!..,

Bohdanów, w sierpniu 1934 r.
х
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Z „KRAJU.
Utworzenie okręgu Kat. Stow.;Młodz.

w Ejszyszkach.
Wi dniu 13 b, m. w Ejszyszkach

odbył się zjazd delegatów Katolic-
kich Stowarzyszeń Młodzieży Żeń-
skiej. Przybyło nań z całego deka-

Co mówiżWarszawa
Byłem w Warszawie. Rozmawiałem z

я s : dygnitarzami  sportowymi w sprawie aiery

Henryk Chmielewski zWilna. Dłuż- hokejowej. Warszawa jest oburzona. Wszy-

R;PW wygłosiłasystent scy mówią, że wilnian spotkala krzywda,

kościelny, ks, prob. Woronowicz z ze rzecz to niesiychana, by bez walki spor-

SPORT!
o aferze hokejowej. ras Williama Kintnera zebrała się,

' złożyć życzenia wynalazcy pierwszego me-

chanicznego człowieka, pierwszego „robo-

; ta”, który dzięki elektrycznym urządzeniom,

S a w jakie zaopatrzył go jego twórca, umiał|

Mojem zdaniem, teraz trzeba poePoz chodzić, mówić oraz wykonywać pewne nie: Loterji Państwowej główniejsze wyśri
| skomplikowane prace.

natu raduńskiego 29 delegaiek i de-.  _W| wyniku obrad postariowiono
legatów, reprezentujących stowarzy- utworzyć okręg stowarzyszeń mło-
szenia w kjszyszkach, Koleśnikach,|dzieży, t. zn. władzę naczelną
Raduniu, Naczy i Dubiczach. | wszystkich K. S. M., znajdujących

Przed rozpoczęciem obrad, O'się w dekanacie raduūskim oraz
godz. 8 zrana w kosciele parafjal-| wybrano zarząd okręgu.
mym ks, dziekan Bolesław Moczuiski| Po zjeździe miejscowe K. S. M.
odprawił Mszę św. na intencję prac podejmowały gości i delegatów her-
zjazdu. Bezpośrednio po tem, wsalibatką, urozmaiconą produkcjami wo-
parafjalnej nastąpiło otwarcie zja-| kalnemi. ów
zdu, - Przewodniczył obradom p.' Linia. ky.wiwa;

Eiektryfikacja wsi w pow. Słonimskim.
SŁONIM, (Pat). Jalk dowiaduje- ne elektrycznością z elektrowni

my się, między zarządem miejskim| miejskiej w  Słonimiu, Ponieważ
w Słonimiu a gromadą wsi Pietrale-|prawdopodobnie nic już nie stanie
wicze dobiegają końca ptrtraktacje |na przeszkodzie do realizacji tych
o elektryfikację tejże wsi. planów, Pietralewicze byłyby pierw-

(Wieś ta obejmuje około 100 $o- | szą zelektryzowaną wsią na kre-
spodarstw, które byłyby oświetla- sach, !

Oibrzymi pożar wsi.
Onegdaj wybuchł olbrzymi pożar akcji tłumienia pożaru braży udział

we wsi Issajewicze, pow. słonimskie- miejscowe i okoliczne straże ognio-
go, który zniszczył 8 domówmiesz- we, m. in. ze Słonimia. Straty są
kalnycn, 5 chlewów, 22 eiodoły z| bardzo duże. Przypuszczalnie przy-
inwentarzem żywym 1 martwym. W! czyną pożaru jest podpalenie.

Rozjuszony DyK Zrumt 6 0S00.
Podczas onegdajszego targu by- zerwał się z uwięzii rzucił się na

dła w Zalesinie, śm. ostrowskiej, je- przekupniów i handlarzy bydła, ra-
den z buhai, należących do sprze- niąc 6 osób.
dawcy bydła Stefana Miłkowicza,|

Żyto drożeje.
'W) ostatnich dniach daje się za-) stwowe ZA przemysiowo-zbo”

uważyć systematyczna zwyżka cenj żowe (P. Z. P. Ź.).

 

żyta. Tempo je' jest wprawdzie bar-
dzo wolne (przeciętnie 25 gr. dzien-
nie), aie w każdym razie nastroje
rynkowe są dobre.
W porównaniu z najniższym po-

ziomem, cen (13 zł. 50 gr.) ceny pod-
niosły się już według notowań ofi-
cjalnych o 1zł, —1 zł.50gr. a na
rynkach prowincjonalnych nawet
nieraz więcej. Można się więc spo-
dziewać, że niedługo wrócą wrześnio
we ceny z pierwszego okresu po żni-
wach. |

Zwyžka cen żyta tłumaczy się

Koleśnik. 'towej, bez rozgrywek wyelimiaować przy
zielonym stoliku jedną Zz najsiiniejszych

drużyn hokejowych w Polsce.
i Fakt pozostaje jednak faktem. Wilno
znalazło się w niełasce panów z zarządu

PZHL, a że statut mówił, że w mistrzo-

| stwach brać udział może tylko 8 drużyn,
"więc bez większego namysłu wykreślono

, Ognisko wileńskie.
I W Warszawie oburzają się na załatwia-

mie spraw sportowych podobnemi metoda-
mi. Prasa warszawska solidarnie wypowiada

się za Wilnem. Cały szereg pism codzien-'
Fóak podał szczegółowe wywoży tej nie--
słychanej aiery sportowej.

Podobno wszystko zależało tutaj od p.

Sachsa, który najwięcej przysłużyłsiędo
tego, że Wilno zostało automatycznie wye-
liminowane.

Obecnie sytuacja jest beznadziejna.

'PZHL. nie chce się cofnąć i zmienić decy-
zji Wilno stało się więc kozłem ofiarnym
kulis sportowych. Motywują to tem, że

' Wilno daleko jest położone, że trudno jest
jeździć do Wilnanameczeit.d.Sąto
| bajki dla nieletnich dzieci, bo przecież
| droga z Krakowa do Wilna czy'z Warsza-

MILERSKI

Opinja publiczna jest więc za nami,
Współczują wszyscy hokeistom wileńskim,'

ale niestety nie zmieni to postaci rzeczy.

wać jak poniżej:

1. Wyrazić votum nieufności PZHL.
2. Wystosować listy do wszystkich klu-;

bów hokejowych w Polsce z prośbą o wy-
powiedzenie się w tej sprawie. Trzeba gro-

madzić jaknajwięcej materjału cbciążające-

go PZHL.
3. Wyzwać natychmiast wszystkie dru-

żyny zaliczone do Ligi na mecze nie przy
i zielonym stoliku, lecz na lodzie

4. Rozpocząć przygotowania do walne-

$0 zebrania PZHL., by ostro wystąpić prze-
ciwko krzywdzicielom sportu wileńskiego.

5. Starać się w miarę swych możliwo-

ści sprowadzać jaknajwięcej do Wilna dru-
żyn hokejowych, wykazując swoją wyższość
sportową.

6. Wpłynąć na graczy wileńskich, by
przeprowadzali jak najsolidniejszy trening.

Dać trzeba graczom możność dojścia do naj-
lepszej iormy.

Jeżeli wszystkie te punk*y będą za-
chowane, to można z zamkniętemi oczami

powiedzieć, że Wilno z walki o słuszność
wyjdzie zwycięsko.

"Oczywiście, że o wynagrodzeniu krzyw-
dy w obecnej chwili trudno jest mówić.

Zostaje nam teraz tylko opinj. publiczna,

wy do Wilna jest taka sama jak z Wilna która potrafi właściwie ocenić kulisy tej
do Krakowa, czy też do Warszawy. Jesteś- | sprawy.
my przecież częścią Polski i musimy mieć
równe prawa z pozostałemi miastami,

Ciekawe jest, że po stronie Wilna, po

stronie słuszności stanęła cała prasa pol-
ska. Od kilku dni są zamieszczane w pi-

! mach warszawskich i krakowskich ob-
| szerne artykuły krytykujące PZAL

 

na pszenicę są niemal pewne.
W. dalszym więc ciągu interesem

Tendencję zwyżkową możnateż rolnika producenta jest zwlekanie
zauważyć dla cen jęczmienia iowsa, |
jest ona związana z ogólną tenden-
cją światową na zboża pastewne,
wszędzie bardzo poszukiwane.

Na niskim poziomie utrzymują
się natomiast ceny pszenicy. Nawet
zbliżający się okres świąteczny nie
wywołał jakichkolwiek zmian. Zmia
ny będą możliwe prawdopodobnie
dopiero po dokonaniu zbiorów na
południowej półkuli, a szczególnie w

ze sprzedażą swoich zbiorów.
Na rynkach zbożowych podaż

żyta jest mała. Ceny na prowincji
naogół wyrównały się, nie wykazu-
jąc znaczniejszych różnic między
notowaniami gieldowemi, a cenami
na miejscowych targach.

P. Z. P. Z. interwenjujące na ryn-
ku utrzymują nadal b. ostre wymogi
dla I-go standartu t. j. 700 gramo-
litrów. Odstawianie do dyspozycji

DZIŚ ZAWODY BOKSERSKIE
I EGZAMIN SPORTOWY.

Dziś w sali konferencyjnej Ośrodka

W. F. odbędzie się o godz. 9 rano egzamin
na sędziów kandydatów w lekkiejatletyce.

Wieczorem zaś w sali Ośrodka W. F.
rozpocznie się pierwszy krok bokserski z

udziałem 60 bokserów. Finały walk odbędą

się w niedzielę o godz. 18.

Jubileusz robota.
Był to miezwykły jubileusz, śdy nie-

liczna grupa przyjaciół i zwolenników inży-

by nież odegra w przyszłej wojnie.

t skonalii swego mechanicznego człowieka i

| wypuścił ze swej pracowni nowego „robo-
Vta“, którego nazwał „Televoxem'.

Televox reagował na gwizdanie i żeby
Televox cośkolwiek uczynił, trzeba było na
niego gwizdać. W zależności od tonu gwiz-
dnięcia Televox wykonywał odpowiednią
czynność, Łatwo domyśleć się, że mecha-

nizm Televoxa opierał się na wrażliwości
na fale dźwiękowe, W głowie Televoxa u-

mieszczony był mikrofom, który w zależ-

ności od odbieranego dźwięku lączył odpo-
wiedni kontakt elektryczny, wprawiający w

ruch mechanizm „robota*,

Poczynione z Televoxem  doswiadcze-
nia publiczne wykazały, że z równem po-

wodzeniem nadzorował on podziemne urzą

dzenia wodociągowe, których mechanizm na
rozkaz wydany gwizdkiem reguiował, jak i

dokonywai uroczystego odsłonięcia pomni-
ka. Mógł on zastąpić robotnika podziemne-
śo, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych
odsianiającego pomnik.

Na Televoxie inż. Kintner rie zatrzy-

szym bratem Televoxa był „Telelux*. Gdy
Televox opierał się na falach dźwiękowych,

to Telelux był „robotem” świetlnym, z któ- 
rym można było porozumiewać się przy po-
mocy syśnałów optycznych. Zamiast mi-

krofonu Telelux miał w głowie komory fo-
tograficzne. Gdy na jednę z komór padało
światło odpowiedniej barwy, a więc świe-

tine tale odpowiedniej długości, to wywoły-

wały one reakcję elektryczną, która skolei
wprowadzała w ruch mechanizm.

‚ Wynalazki inżyniera Kintnera w tej
dziedzinie są niewinnemi zabawkami w po-

Po pięciu latach inżynier Kintnerudo-)

mał się i następnem jego dziełem, młod--

w porównaniu z zabawkami inż. Kintnefi
niewiadomo, jaką rolę ten mechaniczny 1

  

   

 

   

   

 

   
   

  

     
  

 

     
      

wygrał na loter|
W drugim dniu ciągnieni: III k

padły na następujące. numery:

Iciągnienie.

| 50.000 zł. — 179183.
10.000 zł. — 115463 130926 176303,
5.000 zł. — 63919.

2.000 zł, — 15581 69079 109682 1597

1.000 zł, — 27443 80983 80333 127

| 128936.

| 500 zł. — 24617 10204 3373 4761 27

| 45198 70768 80317 81861 112116 102

| 108171 114604 140222 132796 141927 154!

| 174893,

| 400 zł. — 2105 6803 9460 16418 2:

| 33484 36240 45198 110178 131177 1

| 143904 136642 162655.

| ё JI ciągnienie.
50,000 zł. — 152647.

| 10.000 zł. — 5685 167599 177679.

| 5.000 zł. — 5291 40637 109698,
2.000 zł, — 20070.

i 1.000 zł, — 132150 132394 150050.
500 zł. — 33825 36661 61311 67221 677

72819 90775 120525 146966 155685.

‚ 400 zł. —88589242 10688 10733 2

33194 46501 48394 57771 59885 71304 71

| 115430 121460 129282 137304 13/920 1

143518 154382 154899 174023.

WARSZAWA (Pat). Wczoraj, w traf

cim dniu ciągnienia 31-ej polskiej państ

wej loterji klasowej następujące więk

wygrane padły na numery losów:

ZŁ 100.000: 120.717, 157.289, 172,737.

Zł. 50.000: 80.949.

ZŁ 20.000: 60.649, 133.655, 169.914.

Zł. 10,000: 49.238, 52.805, 85.230, 88.4

177.830, +

Giełda.
WARSZAWA (Pat).- Waluty: Bel

123,80—124,11—123,49. Berlin 212,65—213,

—211,65.; Holandja 358,25—359,15—357,3

Londyn 26,20—26,33—26,07. Kabel 5,30'/

  

    

 

   

 

   

 

   

 

LLU LII
ULUBIONYCH DZIENNIKÓW I
CZASOPISM wyrzec się musiało w
ostatnich czasach dużo osób. Miłym
podarunkiem $świazdkowym będzie
dla nich prenumeratadziennika lub
czasopisma, które pragną czytać.

KORKA NAAANODNO
DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ

równaniu z wynalalezionym przez inżyniera
Whitmana „Okkultusem“, który jest sztucz

nym żołnierzem. Gdy „roboty* inż, Kintne-
ra umiały mówić, witać się, przedstawiać

się, chodzić, siadać, wyciągać dłoń i t.p., to
Okkultus porusza się przy pomocy fal elek-
trycznych a pomimo ciężkiej masywnej
konstrukcji umie on rozwinąć nadzwyczajną

szybkość. Jego oczy to dwa potężne гейе-
ktory, a jego ramiona to pały gumowe, któ-
rych uderzenie może słonia powalić. Jego

nogi to gąsienice tanków, używabych cza-

5,331/s —5,27*/s, Oslo. 131,65—132,30—13!

Paryż 34,93'/:—35,02—34,85. Praga 22,1

22,17 —22.07.. Szwajcarja 171,53—171,96

171,10. Włochy  45,31—45,43—45,19. 4

Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 94. Cukier 28,
Lilpop 10,20—10,15. Starachowice 12,
Tendencja niejednolita. ‚

Papiery procentowe: Budowlana 45,7
Inwestycyjna 116. Konwersyjna 65,

Kolejowa 61. Dolarówka 53,25. Stabilia

przedewszystkiem wznowieniemza-|
kupów interwencyjnych przez pań-. szłorocznych, to wtedy lepsze ceny

 

„; Nowozaangażowany Zespół Artystów
Scen Warszawskich ***:ezeniie
rewjomontaž „ss obrazach p. t:
I 0KNAMI » złożony z ostaataich nowośel krajowych | zagra

nieznych,
dział biorą: Serafina Talarico (świetna śpiewaczka) znakomita wyko-

aawczyni romansów cygańskich), Wacłewa Maru (pełaa werwy wodewi-
listka), Duet Gaston (oiękna para taneczna), Irena Grzybowska (ulubienica
Wilna), Kwartet taneczny St. Luzinskiej (dosken; псегк! Koesinska, Rie-
ksiej-, Dopiewska, Paszkówna), jris Irnora. Edwadr Czermanski, Stenistaw
Janewski, Bronisław Borski, Zdzisiaw Eiwicki.
afiszach.

    
 

Codziennie 2 przedstawienia.
1 niedziela 3 prżedstawienia o godz. 5, 7,30 I 10-ej.

Argentynie. Jeśli prawdziwą okaże| powinno się odbywać, jak proponuje| ODPOWIEDNIE CZASOPISMO к cyjna 68,75—68,50—68,63 i. drobne: 69“

się pogłoska, że tegoroczne zbiory] „Gazeta Handlowa" przy 687 gr..| LUB DZIENNIK i zaprenumerować| su wojny. Posiada on we wnętrzu swem a-|68,63. Listy ziemskie 51,75. — Tenden
będą gorsze o blisko 25 proc. od ze-|przy mniejszych brakach należałoby|je jako praktyczny podarunek| Parat odbiorczy, przyjmujący rozkazy na| dla -pożyczek  niejednolite, dla  listó

stosować potrącenia. gwiazdkowy. falach bez drutu, Jest to potwo:ny olbrzym| przeważnie słabsze. | 1

operetkowy Dziś
< DRZWIAMI pAN "pge

   

 

IiST AST

DZIS początek o 2-e].

JANET GAYNOR i

SZYKUJEMY
Monumentalay film 9›

  

  

NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

HENRI GARAT

„Jej Qysokość Całuje:
Melodje cudowne. Bogactwo wystawy.

BUNTOWNIK* Szczegóły
 

 

 

CUDO-FILM.

HELIOS

CASINO

Wspani:ły twór m ludzkiego.
W rol ałówn: HELENA MACK,

ROBERT ARMSTRONG |
UWAGA. Nad progr. Zašlsbiny ks Maryn;

Wkrótce arcydzieło

DZ'$ Potężny I 'ajpiękniejszy film szsiegowski p. t:

„ SZPIEG
reżys. Ryszarda Bole-
sławskiego W rol. gł.

najwyższy zach

SYN KING-KONGA
Reż. twórca „KINQ KONGA"— ERNEST SCHOEDSACK.

23-metrowa MA ŁP Ą.
I ks (Kentu oraz atrakcje kolorowe.

GARY COOPER
Mata Hari Ameryki. Jej uśc ski oznaczały więzieniel -Jej pocałunek śmierć. Film który budzi

iwyt na wszystkich ekranach świata.

s i
Początek Oakai wieceSobola e SI obuwie

"m W. PUPIAŁŁO
a (UL. OSTROBRAMSKA 25)

jest eleganckie, modne tanie i gwaranto-

6 gwiazd—„NOCNY LOT".

„Ne 13 «4.
i MARION DAVIES.

drzewie, gipsie, kamieniu).

przejdzie bez echa.

WYTYYVYYYYYYYYYYVYYYYYY

 

“`
Mad program: Najaowsze dodatki dźwiękowe. Seanse 4, 6, 8 | 10,15. W dn. św. od 2-ej. 4 upno b

R0XY Dziś tylko w kinie „R O X Y'. Nieodwołalnie

pom Ss |
ua"

dozwole. — Początek seansów o
= PAKTU

 

D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO. к
Dama, kobiecym zwyczajem miała ostatnie słowo (z całej serji

słów), a nawet pan Cootes musiał przyznać, że słowo to było soczyste.
Wypowiedziała je na moło w Nowym Jorku, a potem zniknęła z jego
życia. Zdawać się mogło, że odejście jej sprowadziło przekleństwo na
jeśo głowę. Podczas najbliższego wypadu miał bardzo niemiłe nieporo-
zumienie z gniewliwym dżenteimenem z Dzikiego Zachodu, iblóry dot-
knięty nie bez racji niezwykłą ilością królów i asów w kartach pana
Cootesa, wyraził swe niezadowolenie, odgryzłszy mu ostatni staw wska-
zującego palca, kładąc w ten sposób nagły koniec świetnej karjerze. Pan
Cootes polegał mianowicie na tym palcu przy wykonywaniu swych nie-
mal magiczny-h sztuczek z talją kart.

Z bolesną świadomością tego, co mogłoby było być, rozmyślał o
swej utraconej Lizie Z żalem przyznawał sam przed sobą, że ona była
zawsze mozgiem firmy. Cootes posiadał niewątpliwie niejaką zręczność
w. palcach, lecz za delikatniejszą robotę odpowiedzialność brała zawsze
Liza. Wierzyi święcie, że gdyby jeszcze teraz byli wspólnikami, potrafi-
łaby znalezć sposób obejścia przeszkód spiętrzonych obecnie między nim
a naszyjnikiem. lady Konstancji Keeble. Tak więc Edward Coctes, upo-
korzony i pełen wyrzutów, szedł w stronę Market Blandings.

Tymczasem miss Peavey, posuwając się zwolna drogą z Market
Blanding:, uspakajał tą miłą przechadzką swe nerwy. Zdarzały się chwi-
le, jak tu zauważyć należy, gdy towarzystwo gospodyni domu i jej krew-

52)

 

 

I sprzedaż 

 

nych męczyło nieco mies Peavey, była więc zadowolona z samotności.
Ból głowy miną, mogła zatem nacieszyć się ciszą wieczorną. Rozmyślała,
jakto w tym właśnie czasie, zdyby nie miała tego pomysłu wycofania
sięz zamkowej kompanji, musiałaby przysłuchiwać: się mowie lorda
Emswortha o : p. Hartley'u Reddish'u J. P. M., to jest na temat, któ-
rego nawet najlepszy mówca nie mógł oddać w sposób naprawdę intere-
sujący. Znając zaś swego gospodarza, mało miała zaufania do jego zdol-
ności orat: ich. :

Była więc szczęśliwie zdala od tego wszystkiego. Łagodny zefirek
chłodził jej twarz. Z rozkoszą wciągała zapach ziół swemi delikatnie wy-
krojonemi nozdrzami. Gdzieś w ukryciu śpiewał kos. Miss Peavey, wzru-
szona spokojem i słodyczą otoczenia, zaczęła również śpiewać.

Gdyby poinformować mieszkańców Blandings Castle o tem, że
miss Peavey zamierza śpiewać, z całą pewnością nie mieliby wątpliwoś-
ci co do wyboru piosenki. Coś marzącego, delikatnego, nieco smutnego...
takby powszechnie przypuszczano... być może jakąś starą bailadę..,

Faktycznie miss Peavey śpiewała głosem łagodnym jak skowronek

1

!
przed świtem — interesującą kompozycję zwaną: Blues z ulicy Beale.

| Gdy doszła do ostatniego wiersza, urwała nagle. Spostrzegła, że nie
i jest sama na drodze. Zbliżał si; ku niej mężczyzna pogrążony w zamyś-
| leniu, jakśdyby gnębiony tajemną troską. Gdy miss Peavey aninęła za-
kręt, na widok tej postaci doznała ściśnienia i poczęła oddychać z tru-
dem.

— Ach! — rzekła. !
(W następnej chwili opanowała się. Zwiodło ją chyba przypadko- |

we podobieństwo. Nie mogła widzieć twarzy mężczyzny, ponieważ gło- ||
| we miał schyloną, lecz czyżby to było możliwe....

1
A w tem, gdy mężczyzna, zbliżywszy się, podniósł głowę, całe Shro-

spshire až do krańców widnokręgu zasczęło nagle wykonywać przed jej
zdumionemi oczyma jakiś ekscentryczny taniec. Drzewa podrygiwały |

wane.

P.P. Oficerom polecam buty| sztybiety

JESTEM BEZ PRACY, znajduję sie
w okropnem położeniu, bez środków do

Pocz. o 4. 4.|życia. Tą drogą zwracam się do serc
Sz. P.P. Czytelników o jakąkolwiek po-
moc, czy datkiem, czy ubraniem, wzślę-

ie pracą w zakresie rzeźbiarstwa (w

Mam nadzieję, że prośba moja nie

Targowa 9, m. 7, Noworytto.

 

Kupię małą|»i' przepraszam.

MŁODY CZŁOWIEK Zgubiono
lat 23, mogący pro-

wadzić samodzielnie ZEGAREK DAMSKI
dział Administracyjny| na złotym 'łańcuszku

walizkowy kupię, Mo- fi „|z  rubinami,  staro-

ga być i płyty. O- h o z święcki. | Laskawego
derty do Administe, „i, „tom dale zalszCę uprasza się7 ы „ sady w tym dziale. Oo zwrot za wynagro-
„Dzien. Wil" pod pioę na maszynie.|dzeniem. Ostrobram-
„Pateion“. ska 16 m. 1. 311—1а e Referencje b.  po-

ważne. Dom OO. Sa-
| RÓŻNE. | ZAK Ra-| eszkania.

dy 22, tei. 2-32Po 4 I ko
MARZZEKEKIZE |„ienko Jan. pokoje .
Dnia 9 września

1934 r. koja" X
ewentualnie 2-ch

4994 i anųIzcusv.|
ylem pod adresem H li

Bainwy | ZzGuBy. ( НОО_ ) sein>
EET,brażliwe słowa, w motnej starszej pani| kuje "urzędnik

Lubiorą

   

 

    

  

  

  

związkuz tem p, Ma- lub pana. ul. Piwna 6|stwowy, Oferty
ksymowicza serdecz- m. 24, 216—3) Admin. „Dzien.

dla Roa

 

R. Węckowicz.      
ostatnie 2 dni cenach propaganoowyeh ° tdzienne od 25 gr. wieczorowe od 54 gr. . Po х Į | l | | i į maszynę 221—0 Mieszkanie "

66 i iai„o POSZUKUJĘ, akies książię wojskową, E-- ат—
we ane м Z | AB lo | pokojowe z no- dr

niedrogo kupię. Ofer- rować do Administr. 107 iż; aiokolicy ZZPR IAS auk) wygoda- pap wom,
53 ty z podaniem ceny, „Dz. Wil“ pod „Biu-| Wilna. Oferty pi- "Miasto na imię mj do wynajęcia. U: posta w"
Fil« ten każdy musi zobaczyć. Mówi o nim całe Wilno. — Nad program: Dodatsi. Dla młodzieży| zostawić w Admini- ro”. 312—0|śmienne _ kierowac;| Walerjana Rusieckie- Mostowa d.3-Am.23, Wilkomi Н

odz 4, 6, 8 | 10,15 — W sobotę i niedzielę od godz. 2-ej| stracji dla „Kreso-| Miory, Skrytka po-|go, uniew. się. jod 2-ej do 3-ej.- erska
Następny program: „ICM OSTATNIE SPOTKANIE'* już ocenzurowany. wiaka“, 328—2! „aaaanannannnAŁAnAŁA:|CZtOWA 44, 5711-10, 222—1| „ananasas
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wgėrę i nadoi, żywopłoty tańczyły shimmy nie gorzej od chorzystek Z
Tas, z centrum zaś tego wirującego krajobrazu rozległ się głos:

—Lizo!
— Edeki — zawołała miss Peavey mdlejącym głosem i osunęła się

bezwładnie na trawę.
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— Na mitość boską! — rzekła miss Peavey.
Shropshire powróciło znowu do równowagi. Patrzyła na młodego

człowieka szeroko otwartemi oczyma,
— Czy ty to możesz skapować? —- !
Jeszcze raz zmierzyła wzrokiem jego postać od stóp do giowy.-
—No, jeśli to nie jest granda pierwszej klasy! — powiedziała miss

! Peavey. Wygłosiwszy to ostateczne zdanie zerwała ię z murawy, nieco
już uspokojona i zabrała się do nawiązywania zerwanych dawniej nici.

— Skądżeś ty wylazł, Ed? — spytała. +

i

niego wzrokiem matki, podziwiającej dawno utracone dziecko,Prz
minęła i nastawała nowa era. Dawniej była zmuszona uważać tego czło”
wieka za łajdaka i niesłychanego krętacza, mogącego z powodu sweś
krętactwa wygodnie schować się w spiralnej klatce schodowej; lecz 0“
becnie uradowana n'espodziew:nem spotkaniem, zapomniała owszyst”
kich tych zarzutach. To był przecież Edzio Cootes, jej absztyfikant, po
wracający do niej po wielu dniach rozłąki. Dopiero teraz uświadomił
sobie, jaką lukę w jej życiu spowodowało jego odejście. Rzuciła musię
w ramiona z radosnym krzykiem. : 3
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Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITONICZ.

IW, glosie jej nie przebijało nic prócz serdeczności. Spoglądała na|

 


