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BERLIN (Pat). Minister Reichs-
wehry gen. Blemberg udz'c.jł w u-
biegły poniedzfalek przedslawicielo-
wi beulińskiego biura Associated
Press wywiadu na temat zorojeń nie-
mieckich,

Na pytanie o obecnymi stanie
tych zbrojeń minister odmowił bliż-
iszych wyjaśnień, zaznaczając, że
|uczynić to mógłby jedynie kanclerz

 
| Hitler. Gen. Blomberg katcgorycz-

 

Aktoskarżenia przecio zobójcom Kiroon.
MOSKWA (Pat). Opublikowany

akt oskarżenia w sprawie zabójstwa
Kirowa przeciwko 14 oskarzonym, z
Nikołajewym na czele, głosi między
innemi, że najbardziej czynni człon-
kowie byłej grupy zinowjewskiej u-
tworzyli w latach 1933—1934 kon-
spiracyjną organizację terrorystycz-
ną pod nazwą „leningradzkie cen-
trum“, wyznającą hasła zinowjew-
ske-trockistowskiej opozycji. Kie_
rownictwo grupy stanowili: Kotoły-
now, student, 29 lat, Szackij, inży-
nier, 35 lat, Rumiancew, urzędnik,|

,twem Kotołynowa i Szackieżo, któ-
„re, niezależnie od siebie, przygoto-
,wywały zamach na Kirowa, a nastę-
| pnie zamach na Stalina. Większość
, oskarżonych, między innemi Nikoła-
jew, przyzała się do winy 1 do nale-
żenia do organizacji, z wyjątkiem
Szackiego. — Część oskarżonych
twierdzi, że nie wiedziała o terory-
stycznym charakterze organizacji,
bądź że nie brała bezposredniego
udziału w organizacji zamachu. Ni-
kołajew oskarżony jest o bezpośre-

 

lat, Miasnikow, urzędnik, 34 lata,
Lewin, urzędnik, 37 lat, Sosnickij,
urzędnik, 35 lat, i Nikołajew, urzęd-
nik, 30 lat Pozatem w skiad organi-
zacji wchodzili: Sokołow, Juskin,
Zwiezdow, Antonow, Chanik i Toł-
mazow. Wszyscy są byłymi człon-
kami partji komunistycznej, wyłą-
czonymi za udział w opozycji, lecz
z wyjątkiem 6 ostatnich i Szackie-
$c zostali reaktywowani. Kierow-
nictwo organizacji rozpowszechniało
wśród swych zwolenników poglądy,
że wszelkie zło pochodzi od obecne-
go kierownictwa partyjnego ze Sta-
linem, Molotowem, Kaganowiczem i
Kirowem na czele. Najgo:liwszym
zwolennikiem metod  terrorystycz-
nych był Tołmazow. Z zeznań Ni-
kołajewa wynika, że  spiskowcy
wkroczyli na drogę terroru, nie ma-
jąc nadziei na usuniecie kierownic-
twa partyjnego metodami demokra-
cji pariyjnej, natomiast liczyli, że
wystrzał do Kirowa będzie sygna-
łem do wystąpienia wewnąlrz kraju
przeciwko partji i rządowi sowiec-
kiemu. Świadek, brat- Nikołajewa,
zeznał, że Nikołajew liczył na inter-
weneję ze strony pewnych państw i
miał mu oświadczyć, że będzie czyn- °
nie pomagał kazdemu państwu, któ-
re napadłoby na ZSRR, śdyż wła-
dzę sowiecką można obalić jedynie
w drodze interwencji, Śledztwo usta-
Hło, że Nikołajew w porozumieniu z
Kotołynowem wielokrotnie odwie-
dzał jedneśo z konsulów zaśranicz-
nych w Leningradzie, któremu u-
dzielał iniomacyj o sytuacji we-
wnętrznej ZSRR. Od oweśo konsula
Nikołajew otrzymać miał 5.000 rubli
i propozycję nawiązania łączności z
Trockim, Akt oskarżenia twierdzi
dalejj że metody orśanizacji zino-
wjewskiej były jednakowe z celami
i metodami orśanizacyj białogwar-
dyjskich. Organizacja podzielona by-
ła na dwie grupy pod kierownic-

sja parlamentu francuskiego zam-
 «niętą została po uchwaleniu
budżetu na rok 1935 w czacie bar-
dzo krótkim i po przyjęciu wszyst-
kich doniosłych projektów. złożo-
nych lIzbom przez rząd Flandina.
Przed odczytaniem dekretu, zamy-
kającego sesję, premjer wyraził za-
dowolenie z uchwalonych przez par-
lament w niezwykle krótxzim czasie
neform, które ułatwią ożywienie ży-
cia gospodarczego

Zamknięcie sesji parlamentu
| francuskiego.

'_ PARYŻ. (Pat). Nadzwyczajna se--

dnie popełnienie zabójstwa, pozo-
stali zaś © jego organizowanie i
przygotowywanie. Wszyscy odpo-
wiadają z art. 58 p. 8 i 11 sowiec-.
kiego kodeksu karnego oraz na za-
sadzie dekretów o zdradzie państwa
i © przygotowywaniu i organizowa-
niu aktów terroru przeciwko urzę-
dnikom sowieckim. Proces odbywa
się przed kolegjum wojskowego naj-. ч

—

wyžszego sądu ZSRR w Leningra-
,chciałby. żadną miarą występować
|w czemkolwiek przeciwko- dotych-

dzie.

 

trznemu. Premgjer podkreślił, że kraj
odczuje pokrzepienie na duchu mo-
śąc stwierdzić, zacieśnienie więzów,!
jednoczących w poszanowaniu insty-
tucyj republikańskich przedstawi-
cieli władz publicznych, Tak więc—
zakończył premjer — otwieramy no-
wy rok w nadziei, że w dziedzinie

czaniu wojny i nędzy.
1 sprzyjać będą,

Stosunki Francji z Niemcami.
BERLIN, (Pat). Z cyklu zapowie-

dzianych wywiadów z przywódcami
polityki francuskie!  „Voelkischer
Beobachter' ogłasza oświadczenie
byłego francuskiego minis'ra lotni-
ctwa Pierre Cota, iż w stosunkach
między Francją i Niemcami musi na-

stąpić poprawa. Na zapyianie, jak
mogłoby dojść do tego, polityk fran-
cuski odpowiedział: „Sądzę, że żoł-
nierze irontowi obu krajów mogliby
(przygotować grunt dla porozumie-
nia''.

 

REWOLUCJA
LONDYN (Pat). W/$ wiadomości,

otrzymanych z Aten, dzis po połu-
dniu w Alfbanji miała wybuchnąć re-
wolucja. W/g wiadomości tych, po-
chodzących rzekomo z pólolicjalne-
śo źródła w Atenach, na czele re-

W ALBANJI?
"wolty stoi jeden z adjutantów króla
albańskiego. Powstańcy zajęli miej-
scowość Divry w południowej Al-
banji Dotychczas brak potwierdze-:
nia tej wiadomości.

М/ Hiszpanii nie zapanował jeszcze

PARYŻ pat. Drienniki donošza
z Madrytu, że policja przeprowadzi-
ła ostatnio w Asturji szereq rewizji.
W pobliżu Oviedo wvkryto skład
broni, przyczem skonfiskowano 145
karabinów, 5 tysiecy granatów oraz
32 paczki z dvnsmitem. FAresztowa-
no 47 osób. W Barcelonie skazano

spokój.
pewnego porucznika gwardii na 9
lat więzienia za to. że nie uprzedził
swych przełożonych 0 przygotowu-
jacej sie rewolcie.

PIJCIE KAWĘ
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narodowej i międzynarodowej prze-
waży solidarność i postęp w zwal-|

pokojowi wewnętrznemu 1 zewnę-'
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oszeń i nie oe zastrzeżeń miejsca,

Min, Blomhergo zbrojeniach niemieckich
nie zaprzeczył wszelkim twierdze-
niom o tajnych zbroieniach niemiec-
kich, o przemycaniu broni i samo-
lotów coraz o magazynowaniu środ-
ków wybuchowych, nazywając te
pośłoski nonsensem i wskazując, że
Francja sprowadza również okaze-
we samoloty amerykańskie, uznane
za doskonałe jako wzory dia własnej
fabrykacji.

W sprawie S. A. i S. S. gei. Blom-
berg ošwiadczyt, že od czasu wypad-
ków 30 czerwca r. b. wszelka „,za-
bawa w wojsko'* w łonie S. A. usta-
łaa Odpowiada to zdecydowanej
woli i wyraźnemu rozkazow: wodza,
że Reichswehra ma być wyłącznie
przedstawicielem siły zbrojnej naro-
du niemieckiego.

Na dalsze pytania korespondenta
amerykańskiego, czy rząd nie ma
zamiaru wikrótce wprowacizić po-
wszechnej obowiązkowej służby woj-
skowej na wzór przedwo'euny, gen.
Blomber$ po dłuższym namyśle o-
świadczył, że, wypowiadając się oso-
biście za powszechną służbą, nie

czasowej działalności armji zawo-
dowej. Dla przeprowadzenia swych
rzekomych planów agresywnych
Reichswehra, jako armija zawodowa,
po dłuższym czasie służby — zda-
niem gen. Blomberga — nadawałaby
się nawet lepie' do armii, opartej na
obowiązkowej służbie, o krótkim
czasie wyszkolenia.

Gen, Blombenė zaznaczył, że w
wojsku Niemcy widzą nie nerzędzie
ataków i. zdooyczy, lecz wysoką
szkołę kształcenia charakterów. Na
uwagę korespondenta, że przecież
SA i SS oraz kadry pracy przezna-
czone są do kształcenia charakte-
rów, gen. Blomberg, potwierdzając
to, zaznaczył, że wszystkie te trzy
orśanizacie stanowić będą - główny
rezerwuar, z którego arnija będzie
się uzupełniała. Każda z tych orga-
nizacyj ma swą specjalną funkcję,
leżącą poza ramami zadań przedsta-
wicieli siły zbrojnej. Czionkowie
ich stają się żołnierzami dopiero
wówczas, $dy otrzymają wyszkkole-
nie w szeregach armji.

PARYŻ (Pat). W związku z wy-
|wiadem gen. Blomberga „Le Petit
Journal“ pisze: „Gwaltownv 1 Žžle
ukrywany konflikt, jaki isjnicje mię-
dzy Reichswehrą a forma jami. para-
militarnemi, oraz głucha walka, jaka
się toczy między skrajnemi elemen-
tami narodowo - socjalistycznemi a
konserwatystami niemiecijimi, test

dowodem intryś w łonie rządu. cze-
go nikt nie może zaprzeczyć. Nic nie
pozwala twierdzić — pisze dziennik
— że nie nastąpi wkrótce ;wałtow-
ne rozwiązanie celem zahamowania
tej rywalizacji” Pismo przypuszcza
możliwość poważnych wypadków,
iak nowe aresztowania i masowe
egzekucje, lecz Reichsweh:a. która
jest czynnikiem ciągłości, nie do-
puści — zdaniem pisma — do tego,
by wypadki te przybrały zbyt duże
rozmiary.
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Przyglądanie się naszej polskiej
rzeczywistości dzisiejszej w każdym
myślącym obywatelu wywołać musi
bardzo smutne refleksje.
Urzędownie głosi się w Polsce opty-

mizm: stajemy się wielkiem mocar-
stwem; odnosimy wielkie sukcesy w
polityce zagranicznej, Francja i So-
wiety lrwožnie badają nastroje p.
Becka; spuszczamy na wodę nowe
transailantyki; urządzamy zjazdy
Polaków z zagranicy i wysiawę, na
której aemonstrujemy: „stały rząd,
silne wojsko, zasobny skarb*. I wie-
le, wiele innych rzeczy.
A równocześnie nietylko wśród

opozycyj, czy tej „partyjnej, czy
tej „szarego człowieka”, ale i wśród
najbardziej prorządowo nastrojonych
elemeniów widać zwątpienie i prze-
konanie, że mie wszystko jednak
idzie dobrze i z poza triumiów prze-
śląda coraz częściej wielka troska o
przyszłość.

Nie idzie tu bynajmniej tylko o
naszą nędzę, o kryzys i o niebezpie-
czeństwa z Lego źródła płynące.
„Wszyscy doskonale rozumiemy, że
nasz zły stan gospodarczy nie jest
przyczyną, lecz skutkiem. Z biedą i
kryzysem walczyć można 1 walczyć
skutecznie, byleby były polemu wa-
runki.

Trocka myślących Polaków do-
tyczy rzeczy większych, głębszych.
Idzie o to, że w życiu polsxiem coś
się załamało, że widać marazm, dre-
ptanie w miejscu, brak jaszych ce-
tów i wyraźnych dróg do tych celów
wiodących.

Przed:
głównym winowajcą niepomyślnego
naszego stanu wewnętrześo miały
być „nieprawości* i „złe obyczaje
partyjnictwa”. Po przewrocie majo-
wym — jeśli wierzyć zapewnieniom
sanatorów — „nieprawości się skoń
czyły, a „partyjnictwo” zostało zła-
mane |
W Polsce rządzi stale ien sam

obóz, rozporządzający większością
w Sejmie i Senacie, posiadający w
swym ręku cały aparat administra-
cyjny, instytucie samorządowe, or-
ganizacje społeczne, słowem wszyst-
ko.
A jednalk nie jest dobrze, jednak

troska o przyszłość zasępia czoło.
Dlaczego? Widocznie djagnoza cho-
roby polskiej, postawiona w maju
1926 r. nie była słuszna, Nie o „par-
tyjnictwo'** szło i nie o „nieprawości.

Szukanie przyczyn, dlaczego nie
może wyjść Poiskka z wewnętrznego
impasu doprowadza różne grupy do
różnych wniosków. Lewica sanacyj-
ma widzi przyczynę w zdradzie haseł
lewicowych i związania się z kon-
serwatystami. Konserwatyści głów-
ną winę upatrują w „biurokracji,
wierząc natomiast w  „pułkowni-
ków”. я

„Olimp rządzący” widzi jakoby
przyczynę załamania w braku odpo-
wiednich ludzi, Wszyscy są dziś
zgrani * od p. Bartla po p. Jędrzeje-
wicza. Iluż ich było? I co oni wnie:
śli? Stąd hasło: dajcie nowych ludzi!

Niezależnie od tego, skąd to
hasło pochodzi, uznać je należy za
słuszne. Sztuka rządzenia — jeśli
wierzyć mędrcom wszelkich czasów
z Machiawelem i Cerwantesem na
czele — jest rzeczą o wieie łatwiej-
szą, niż się pozornie zdaje. Jest to
niewątpliwie słuszne w czasach

WREESUREGEWOCCIETK, | BROS"

przewrotem majowym
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G nowych lucizi.
spokojnych, unonmowanych, takich
np., jakie w ciągu kilku ostatnich
dziesięcioleci panowały przed woj-
ną światową, Ale w czasach prze-
łomowych, jalkie świat obecnie prze-
żywa, w czasach, kiedy zmieniają
się podwaliny ustrojów spoiecznych
i państwowych, w czasach, kiedy
buduje się podstawy całej przyszło-
ści Poiski, do rządów trzeba powo-
łać najmędrszych i najbaraziej po-
wołanych.

Często się dają słyszeć głosy, že
w Polsse takich ludzi wogóle jest
niewiele. Niewątpliwie teza ta jest
w dużym stopniu słuszna. Działacze
państwowi nie objawiają się nagle
bez przygotowania, nie zjawiają się
jak grzyby po deszczu. Stwarza ich
życie, praktyka, doświadczenie. Pol-
ska, pozbawiona przez wiele lat
własnej państwowości ma oczywi-
ście mniej wyrobionych działaczy
państwowych, niż kraje, klóre mają
ciągłość życia państwowego.

Niewielka kadra ludzi przydat-
nych do kierowania nawą państwo-
wą od r. 1926 została przez obóz
dziś rządzący zacieśniona jeszcze
bardziej do grona działaczy leś;ono-
wych 1 POW. Wprawdzie próbowa-
no to grono rozszerzyć

WILEŃSKI

NIEMCY i KŁAJPEDA.
Wiedług informacyj prasy kowień-

skiej, urzędowe koła "niemieckie
oświadczają, że radjo królewieckie,
które systematycznie podżega prze-
ciw Litwie, narówni z prasą nie-
miecką mia prawo krytyki zarządzeń
litewskich w Kraju Kłajpedzkim.

To oświadczenie jest oćparciem
litewskiego twierdzenia, że urzędo-
we niercieckie radjo i urzędowa pra-
sa niemiecka systematycznie wtrą-
cają się do wewnętrznych spraw
Litwy.

Niemieckie koła urzędowe o-
świadczają, że Niemcy nie uspokoją
się dopóty, dopóki nie zostarią cofnię
te wszystkie ostatnie zarządzenia li-
tewskie w Kraju Kłajpedzkim. Po-
zatem te same koła wyrażają na-
dzieję, że nie będzie można udo-
wodnić twierdzenia, iż Naumann i
jego wspólnicy szykowali zamach w
Kraju Kłajpedzkim dla oderwania
tego kraiu od Litwy.

Kontakt, który utrzymywały
stronnictwa, reprezentujące narodo-
wy socjalizm w Kraju Kłajpedzkim
z partjami niemiecikiemi, ma być sam
przez się zrozumiały,

Wreszcie te same koła urzędowe
wskazują, że zwłaszcza mieszkańcy
Prus Wschodnich poruszeni są za-

przez two-|

rządzeniami w Kraju Kłaypedzkim,
ponieważ wielu kłajpedzian jest z
nimi spokrewnionych.

Z drugiej strony te same koła
urzędowe podkreślają, że nieroz-
sądne jest twierdzenie, że Niemcy
chciałyby rozstrzygnąć spór z Litwą
w: drodze wojny.

Krėlewieckie „Preussische Ztg.“
donosi, iż w najbliższej przyszłości
Litwini chcą dokonać przewrotu w
Kraju Kłajpedzkim. Rzekomo mają
oni zamiar w sposób zamaskowany,
przy pomocy szaulisów, ująć kie-
rownictwo litewskie, by potem za to
uczynić udpowiedzialnymi kłajpedz-
kich Niemców. W. ten sposób chcą
obalić ustrój autonomiczny i wpro-
wadzić dyktaturę wojenną. |
"Wiadomość powyższą za „Pr.

Ztó ' powtórzył również cficjałny
„Volkischer Beobachter', umieszcza
jąc ją na czołowem miejscu.

Podając tę informację Elta zazna-
cza, że jeśli wiadomość ta nie jest
wytworem wyobraźni „Pr. Ztg.“, to
może być uważana jedynie, jalko usi-
łowanie odwrócenia uwaji ogólnej
od tych knowań, które wciąż były
czynione w Kra'u Kłajpedzkim i któ
rych jednem z następstw jest obec-
ny proces Neumanna — Sassa.

rzenie czwartych 1 którychs tam ko- | RPY ®

| „Wvrok w sprawie Rudrofa,
leinych brygad, ale próba ta dała
tak złe wyniki, że obecnie w obozie
sanacyjnym widać odwrót na całym
froncie. |

Kadra działaczy
okazała się za mafa
nietylko z powodu swej małej liczeb-
ności. |Inne kryterja decydowały ©
stworzeniu legjonėw, a inne są po-
trzebne przy budowie podstaw pań-
stwa.

legjonowych

Do legjonėw szli zwolennicy
pewnego programu politycznego,
którzy zdobyli się na ofiarę ze
swych planów osobistych, a często
zdrowia i życia. Pomijając sprawę
ich programu politycznego, który
może być uznawany za siuszny lub
błędny, trzeba niewątpliwie złożyć
hołd ich ideowości, ich oddaniu spra
wie Ojczyzny, ich wreszcie ofiarno-
ści. Ale ciężkie doświadczenia i
przejścia legjonistów. w latach woj-
ny. czyniąc ich niewątpliwie dobrą
kadrą dla armii polskiej, nie wpły-
nęły w najmniejszym stooniu na ich
przygotowanie do prac państwowo-
twórczych. Tyle wysławiena i w
wojsku istotnie wielka, cno:e posłu-
szeństwa ma minimalne zastosowa-
nie przy orśanizacji pańs!ua, |

Tam. śdzie idzie o wykonanie|
rozkazu, legionišci i peowiacy nie
zawiedli, Tam natomiast, gdzie roz-
kaz brzmiał: idźcie na głęboką wodę
i pływajcie samodzielnie, posłuszeń-
stwo nie wysiłtarcza.

Nie można być jednocześnie in-
dywidualnie twórczym i zespołowo
posłusznym kierującym i kierowa-
nym. To też „samodzielne pływa-
nie' dotychczas wyników nie dało.
Generalną próbą tej samodzielności
był osławiony projekt Lonstytucji
„uchwalonej“ 26 stycznia 1934 r. w
Sejmie i całkowicie zdezawuowany
przez „czynnik decydujący".
Trzeba nowych ludzi! Ale w obo-

zie sanacyfnym niema ich co szu-
kać. Można ich w Polsce znaleźć,
ale na to trzeba zmiany wystemu
rządów.

 

i naturalnie ,

|. LWÓW (Pat). W Wigilię Świąt
| Bożego Narodzenia zapadł wyrok
przeciwko Stanisławowi Rudrofowi,
wispółwżaścicielowi s-ki Brody. Ru-
drof skazany został za przesupywa-
nie urzędników państwowych, fał-
szowanie podpisów, podżeganie do

fałszowania podpisów itd. na trzy
lata więzienia. Z pośrod współ-
oskarżonych wicedyrektor s-ki Bro-
dy Roman Horodyski skazany został
na jeden rok i 4 miesiące więzienia,
zaś byfy notarjusz w Brodach, a
obecnie w Koiomyji, Edward Fast-

nacht, za świadome zalegalizowanie
fałszywego podpisu, na 6 miesięcy
więzienia. Sąd skazał również na 12
miesięcy więzienia adwokata w Zło-
czowie dr. Katza za pomoc w prze-
kupywaniu .urzędników sądowych.
Z dalszych oskarżonych urzędnik
Pniowski skazany został na 8 mie-

sięcy więzienia były urzędnik sądo-
wyHelstein na 10 miesięcy. Ostatni
oskarżony, były praktykant sądowy
Horodyiowski został skazany ną 1
rok więzienia i utratę praw na 6 lat.
Wszyscy skazani zgłosili apelację.

Maczuga znowu uciekł.
LWÓW (Pat). Donoszą z Rzeszo-

wa że w środę z miejscowego wię-
zienia zbiegł groźny bandyta Maczu-
ga. W. krytycznym dniu, w chwili,
gdy dyżurujący strażnik obchodził|
cele więzienne i wszedł do celi,
gdzie znajdował się Maczuża, z kil-
ku towarzyszami, więźniowie rzu-
cili się na strażnika, przytrzymując
śo, przez co umožliwili Maczudze

wydostanie się z celi. Maczuga prze-
saidziwszy mur — począł biec ułicą
Kraszewskiego w kierunku miasta.
Podczas ucieczki został ciężko po-
strzelony przez dwóch ścigających
go wraz z policją strażników wię-
ziennych. Rannego bandytę odwie-
ziono do szpitala więziennego. Przy
łóżku jego czuwa policja.

» Га * Р

Bunt wiežniow w Glasgow.
LONDYN Pat. W wiezienlu padįnia. We wtorek bunt wybuchł na-

Glasgow wybuchł w ubiegły ponie-|nowo. Straż więzienna przy pomocy
działek bunt. Grupa więźniów po-|policji przywróciła porządek. Dwóch
rzuciła pracę w warsztatach i opa |dozorców odniosło rany.
nowała arsenał, demolując urządze- в

Ules alli_ „ Ulewy w Portugalii.
LIZBONA Pat. Ulewne deszcze,|kacja została przerwana. Do nie-

jakie spadły w Lizbonie ubiegłej|których miejsc dostać się można
nocy spowodowały zalanie niżej! jedynie na łódkach. Straty materjal-
położonej dzielnicy miasta. Komuni ne są znaczne.

SRTRA CHOREAEK

ŻYDZI o SANACJI.
B. Chilinowicz w artykule „O ważnie o rozłamie BB. na dwie gru-

 

 

czem się mówi w kołach politycz-
nych' („Moment Nr. 287) pisze, że
na tle oczekiwanych wyborów w ło-
nie sanacji odbywa 516 zaiulisowa
walka! międży radykkałami (Stpiczyń-
skim, Starzyńskim, Legjonem М1о-

dych) i konsenwą. Mówi eię iuż po-

Nowe szvkanv względem TPolaków w Litwie.
„Dzień Kowieński' donosi, że

8 i 9 grudnia z inicjatywy: organizacji
„Młoda Litwa'* odbył się „sąd” nad
wynarodowionymi Litwinami i oby-
watelami, mówiącymi po polsku i
niemiecku. „Sąd odbywał się w Ko-
wnie. Przewodniczył sądowi adw.
Greblauskas i prezes I-śo rejonu
Związku Tautininków, Czyburas. W
roli „prolkkuratora' występowali Ko-
žukauskas i Gugis. Zarzucali oni

Polakom i „obałamuconym” przez
nich Litwinom trzy kategoije „prze-
stępstw': 1) działanie na szkodę
Państwa Litewskiego. 2) posyłanie
dzieci do szkóż polskich i czytanie
prasy polskiej, 3) używanie polskie-
śo języka. Przesłuchiwano „świad-
ków'. Jeden ze „świadków zako-
munikował, iż poradził komuś mó-
wiącemu po polsku, by lepiej uży-
wał psiego języka. Ogłoszenie wy-'

roku odłożono na czas późniejszy.
Z 15 na 16 grudnia w nocy wybi-

to kilka szyb w polskiem gimna-
zjum w Poniewieżu. lIłość znalezio-
nych pcd gmachem kamieni i liczne
ślady na ścianach świadczą, że rzu-
cano dosyć długo, zanim zdołano tra-
fić w: szyby. !

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

  

pye— lewicowa i prawicową, co znaj
duje wyraz nawet na łamach „Cza-
su“. Ale trudno coś stanowczego
powiedzieć o tem, '

„bowiem ci, którzy trzymają w swoich
rękach kierownictwo EB, jak Sławek i Pry-
stor, szczególnie pierwszy. milczą i nie jest
możliwe od nich czegoś dowie-ziećsię. Płk.

Sławek, według swego xwyczai:, urządza

różne manewry i trzyma w największej kom

spiracji całą nową konstytucję oraz związa-

ne z nią konsekwencje".

Waika w łonie sanacji odbywa
się w oczekiwaniu nowych wyborów,

„ale w tej walce jest jeszcze jeden zna”
mienny moment — „interes  materjalny”

tych grup, które są reprezent>wane*...

Autor zapowiada poświęcenie
jednego z następnych swoich arty-
kułów temu właśnie „interesowi ma-
terjalnemu" tych grup.
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stwierdza krótko w art. 1 usi. <, že pan-

ofiarą najepszyct swoich syuos“,

 

- DZIENNIK.

z prasy.
BógiNaród w Konstytucji.

Projekt Monstytucn, omawiany)

przedstawicielom intelektu, dają powód do:
"zachwytu. Okazuje się bowiem, że nawet

obecnie w Senacie, zawiefa caiy szestopień profesora uniwersytetu nie potrafi
reg artykuiow o charakterze dekla-
racji, sianowiących pewnego rodzaju

hiozotję konstytucji.

„uazeta Warszawska w art.
proi. Kybarskiego zestawia, CO mó-
wia dawna konstytucja « Co mowi
projekt nowej o bogu i o Narodzie:

Konsiytucja 17 maxca 194i *. zączyna

się od tpwokacji: „W, lmię Hoga Wszech-

mogącego, a zaraz potem szły s'owa; „My,

Naród tolski, dżiękując Opatrzności za

wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli,

wspominając z wdzięcznością męstwo i

wytrwaiość ołiarnej waiki pokoień, które

najlepsze wysiiki swoje Spraw.e niępodle-

giosci bez przerwy poświęcały, nawiązując

do świętej tradycji wiekopomae; konstytu-

cji 3-go Maja i t. d”
Nowy projekt opuszcza w.zwanie: „W

imię boga Wszecumogącego'  Łaczyna się
od siów: „łanstwo pois«ie jest wspólnem
dobrem vszystkich obywateli”. © bogu jest
mowa w ust, 2 art. projextu, który mówi:

„Na nim (to zn. na Frezydenc:?) spoczywa

odpowiedziainość wobec boga i hsstorji za

iosy Panstwa”, Wyrażenie conajmniej nie-

zręczne, $śdyż czem innem jes' odpowie

dziainosć wobec boga, a zem nnem irazes

a oapowiegziainosci wobec historie Lawaa

Konctytucja dziękuje Upatrznosci za wy-

zwolenie naroau £ niewoli; naw; projekt

wwsKrzęszone walką i

Może

ktos powieaziec, że to są drobinzgi — ale

mie dia wszystkich. le zmiany mają treść
giębszą. U ty.h wyrazach, kżó.? się opu-
sżcza w nowym projekcie WELT ucyjnym,

trudno zapomnieć. -

Stara konstytuoja mówi w art. 2: „Wła-

dzą zwierzchnia w Kzeczypospoiiej należy

do Narodu. Wediug niey, Prezydent Kze-

czypospoitej ślubuje między ianemi na to,

że będzie: „dobru powszechnemu Narodu

ze wszystkich sił wiernie s£użyć ., W go-

wym projekcie opuszcza się ten ustęp ze
ślubowania Prezydenta. Artyku'y wstępne
tego projektu mic nie mówią o zwierzch-
nictwie narodu, Używają raz tylko sitowa

naród (przez malą literę, śly Państwo i

Rządzawszemają wielką literęj w nastę-
pującem zastosowaniu (art. 2 ust. 3: Jego

tlo jest Frezydenta) obowiązs'em naczel-

nym jest troska o dobro Państwa, gotowość
ochronną i stanowisko wśród narodów

i świata ', Wspomina się inne narody, ale

nie mówi o narodzie polskim.

Zamiast pojęcia narodu, jeżo dobra

i Ł d„ mamy w projekcie takię wyrażenia:

„wspóln: dobro wszystkich «bywateli"
fart. 1 ust. 1); „życie zbiorowe (art. 5,

ust. 1); „dobro powszechne” (ar. 5 ust, 3);

„wartość wysiłku i zasług obywatela na

rzecz dobra zbiorowego” (art. 7 ust. 1);
„zespolenie wszystkich obywa'e.i w har-
monijnem współdziałaniu na i7ccz dobra

zbiorowego” (art. 9). By już nie było żad-

nych wątpliwości, art. 7 zastrzega się prze-

ciw ograniczeniu uprawnień oł:ywatela 2

tytułu różnicy narodowości.

Prof. R. Rybarski kończy swój
artykui następującą uwagą:

Głębsże sprawy tu wchodzą w grę '

jeststwo poiskie

 glębsze zóżnice. Niewątpi:wie dla niejedne-

go idea Boga jest czemś nieolireśjonem. A

gdy chca się w dzisiejszych czasach, w XX

wieku, w epoce clbrzymiego «oz. ostu prą-

dów narodowych w świecie, zrobić z poję-

cia narodu coś nicuchwytnego i nicokreślo-

mego, to ci ludzie. którzy to mowią, naro-

dzili się © dobrych parę wieków za późno.
Konstytucja z 17 marca 1921 " dała idei

narodu wyraz zbyt słaby. Ci, którzy oczy

ścili nowy projekt z tych, widtcznie ich
. zdaniem  miepotrzebnych  naleciatości, mie
potrafią odwrócić prądu dziejowego, Moc-
niejsi od nich tego próbowali—bez skutku.

—

Poezja i proza.
Na marginesie ostatnich obrad w

komisji Senatu nad przyjęciem kon-
stytucji tygodnik „Myśl Narodowa“
czyni następujące uwagi:

„Chcąc, czy mie chcąc przyznać musi-
my, Że nie zawsze szczytowiie szczeble

drabiny społecznej, która po „przewazto-

ściowaniu” dawnej struktury, naczelne
miejsce przyznała w imię kultu TOZUIRU |

p
a
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zasami wpoić najprymitywniejszych pojęć

1 wypienić prostactwa duchowego

rrzykładem mowa prot. Wacaawa Ma-

kowskiego, wygłoszona na po-iędzeniu se-

nackiej « misji konstytucyjnej, dnia 14 br.,

w której reterent projektu rzą:lk wego wy-

tłumaczył debidnie, dlaczego w i:tawie, o-

kreślającej ustrój państwa, opu:zczono wy-

raz naród.

A więc po pierwsze dlatege, że nie

jest on żadnem pojęciem prawr:em, po dru-

gie zaś, Że to poezja, dobra dla fiickiewi-

cza .. 5

Piecwszy | powod jest  "Zeczywišcie

ważny; przypomnijmy sobie tylko ile wy-

sitków wiożyła „sanącja” w okia:ie swoich

rządów, ażeby wszystko odbywało się

zgodnie z praweun... lo ież nai tym argu-

mentem ieterenta przechodzimy „drazu do

porządki.

Lekseważące wyrażenie się o Mickie-
wiczu wywołuje conajmniej niesmak. Zro-

zumięliśmy w tej chwili, že pojęcie „naj-

iepszych synów”, ktorych ofiarą powstało

państwo polskie (punkt 2-gi paiagraiu 1-go

nowej konstytucjij, jest znacznie węższe,

aniżeli przypuszczaliśmy. Ofiara Mickiewi-
cza nie uczy się i można mu ją wypominać

jako poezję. Bo czyż to był czyn ?

Narói jest poezją... Naród pozostawia

się takim, jak Mickiewicz...
Słusznie. Proza naieży r czodzie!nie

do pp. Makowskich, Wiślickica, Mincber-

gów, Carów, Sanojców, Kostkėw-Biernac-

kich...”

nonserwatyści o sprawie żydowskiej
„W, swiąlecznym numeize ,LZa-

su zamieszczony Zosta artykui p.
5. Los © POLLYCe MLDIEJSZCSCIOWEJ
w Foisce, £ ariykuiu teąo, aowo-
azącego, że i sanaGyjni kon.erwaty-
Sci rozumieją wagę Kweśi,i Zydow-
SKiej Quą FOLsKi, podajemy nasiępu-
jący cnarakterystyczny więp:

istota  zagaumenmia  Żyuowswiego w

Polsce polega na tem, że elem«nt żydowski

nadmiernie zurbanizowany i sticczony w

bardzo nielicznej ilości zawod?w z jednej

strony coraz bardziej się proleiaryzuje Z

wielką szkodą dla iizycznego i moralnego

zdrowia narodu z drugiej zaś irony prze-

szkadza prawidiowo się rozwiną: i osiągnąć

normalną spoieczną strukturę elementowi

polskiemu, który jest niedostatecznie zur-

banizowany i zbyt słabo reprezeniowany w

całym szeregu zawodow  $ospodarczych,

Odsetek żydów w Polsce musi się zatem

zmniejszyć i to zmniejszyć wydatnie, by 1)

żydzi w Polsce mogli się gospocarczo pra-

widłowo z pożytk.em dla siebie dla Pań-

stwa rozwinąć, 2) by Polacy uroan zując się

w sposób racjonalny t. j. gosprdarczo, a

nie biurokratycznię mogli z nadmiaru swe-

go proleiarjatu inteligentnego tworzyć nie

urzędników lecz mięszczan t. j. integralnie

niezawisty stan średni, "by muśgii jednem

słowem stać się narodem w peln: rozwinię-

tym. Odpiyw nadmiaru żydów z Polski leży
zatem w żywotnym interesie iron obu,

powinien tedy być «bmyślany * organizo-

wany drogą współpracy, nie walki, Za-

gadnienie to nie iatwe i nieprędko znajdzie
rozwiązanie, Uzyskanie przez Polskę jakiejś

kolonji zamorskiej lub mandatu pozwoliło- |
terytorjum |by jej oddać część uzyskanego

na osiedie dła zwartej narodowej koloni-|

zacji żydowskiej (a jewisch national home),
tu pomoc żydowska mogłaby niejedno

ułatwić. Zanim do tego dojdzie, należy ła-
godzić zaostrzające się stosunki między

snteligencją polską a żydowską, drogą roz-

sądnego kontyngentowania tych zawodów,

gdzie konkurencja wzajemna przybiera

najostrzejsze PAT

—нa MER M» a m — YKK

Pod Prowkiwiwa ee Eks, Ks, Bisku-
paD-ra Tomczaka

POPULARNA PIELGRZYMKA

do RZYMU
wraz ze zwiedzeniem Wiednia, Wenecjź,

Padwy (Neapolu)

ZŁ. 425Nie: Pasio
„Ost:tnie dn! rrp'sów

  z ze AKCJA KATOLI-
A w* ŁODZI, ul. Ks. Skorupki 1-a,

WAGONS-LITS/COOK,
p; Wilao, Mickiewicza & — „—

znajdują się w artykuie

 
|razy tak dużo,
(skiej, oczywiście stosunkowo. 

 

WILEŃSKI

Subwencjonowana historjozofja.
We Lwowie ukazał się nowy or-

gan sanacyjny pn. „Nowe Czasy“.
pierwszym numerze tego pi-

sma—jak donosi „Kurjer Liwowski“
wstępnym

aasiępu,ące uwagi:
„W chwili wypucau wojny świa-!

| towej, i później przez caiy niema.
jej czas naród polsk: nic chciai i:
nie umiat chcieć Niepodiegiości,..

Autor — anonimowy — powia-
rza tę myśl Ikiikakroinie:

„Nie było w czasie wo,dy Świa-
towej w narodzie polskim woli nie-
podiegiości i państwa.

Oczywiście z jednyrw. jedynym
wyjątkiem. „On' jeden „„chciai“, je-
$0 wola była tragicznie samotną,
aiatego on pozostanie zawsze 1 , @.
it. d.

Narėd polski ostatecznie
„przyjąi woiność i pańsiwo wia-

sne jaśo radosną niespodziankę, ja-

Cytujemy te dureństw„ — pisze
w daiszym ciągu „Kur Lw. —o0
braku woli w narodzie, nie ва to, by
z niemi polemizować, na to bowiem
nie zasiugują — aie by na jednym

| jeszcze przykiadzie wykazać zakia-
manie, bizamiynizm i pvgardę dia
Narodu, jakie ozywiają pewną spe-

, cjaimego typu „publicystykę' współ-
częsną. byfoby żie, gdyby sanacja
lwowska utozsamiia się z Lą giupią :

serwilisiyczną „historjozołją'. Hod-
nosimy chętnie opinje uczciwych
sanatorów, szanujemy uczucia  żoł-
nierskiej wiermości b, legjonistów i
jesieśmy przekonani, że jeani i dru-
dzy potratią się obejść bez tych
subwencjonowanych „argumentów,
budzących  piedestaż dia jednego
cziowieka z kupy błota, rzucanego
na: przesziość cierpiącego 1 walczą-
cego Narodu. I ten cztowien, o któ-
rego chodzi, napewno takim hołdem Ko cud i darUpairznosci — a nie ja-

Ko realizację i traumit des woli”,
mz

Która młodzież.
polska czy

Zagadnienie 4yuowskie SIA10 się
GZIS 4arUWIiQ ańiuaiien, jk pon"

tyczuse DiewcLyuctzicia. LuuxiE;

jJasauo pallzący uda sprawę ZYdOWSAĄY,

jue Ouuawud giowźą teLę, ZE Zyużi

Stalluwią joucii z lida;giowniejsSzych 1

uajwaiuziej Uagiczuyci €:EMMCUHLOW

ruńiauu, |Jakre  Łagiadzają  SpPU1€”

tweubitWODM €Euroype,sniui. уер DIO-

1? SIĘ : WTODMĄ przeciwko вО 10-

аа)а tWieruwciusuii tel, ZE TZEKO-

Mio jest LO LyisO Wyliysi „£UOLOgImZ“
nego Ndujulai<nu , Ze Nnieina La tO

UWiIGTOŁEIHE UUWOGOW  iaUKOWYCII.
uiacego Waraz4o ma tych zagaaned
są Waziie Wsaeukie Oswielleisd, ia

usowe, aUKUNALE „SINE Ma EL SLU-

Q10 . LEKIE Wiaslie OSWIELENIE Zaga-

anieńdia wWpiywu Mi0QZ, ZyuGĆWSAiEj
na BuOQZicZz poiSkĄą Zawuzięczamy

oOStŁALiO PIOLESWOWI GF. , чаха-
bysOwSKscinu,  liysię tu o rozpra-
wue „Koziwm imieiexiuainy inioazie-

zy powsuej I zyauwskiej W  naszycu
guunazjaca (OUDikKa Z куагтаника
„rsycuymetrja , Or, i, r. 1300).

rrotesor DbykOoWSsKi przeprowadza,

jak wiaaomo, owrzymie wprost Da-
сапза аозулаасхаше пай rozwojem
psychicznym naszej miGQzieży. LOSC
powiedziec, ze w omawianej rozpra-
wie auier opiera swe wilsuSki ma
materjale badan, odaoszącym

się ao JUŻI1 uczniow, uczęszczają-
cych do 440 kias w 1719 zakiadaca.

rozą województwem poznanskiem i
pomorsiiem, gazie zydow prawie

zupeinie niema, stanowią Omi 17,8
proc. miodzieży.

Frzypatrzmy się  miesiychanie
ciekawym wynikom rozprawy. Źu-
peinie rewelacyjny jest wynik,

stwierdzający, „że polska młodzież
$gimnazjalna jest o wiele zdoiniejsza,
posiadą wyższy poziom intelektual-
ny, aniżeli żydowska. Udwroiny

i stosunek jest wyjątkowy i z reguiy
'występuje przy większej obtiiości
i jakims zakiadzie. U Polaków
też jest o wiele większy procent ucz
niów wyjątkowo uzdolnionych.

Jedynie w klasach niższych Ро-
jacy nie tak bardzo górują. Dzieje
się to z tego powodu, że żydzi prę-
dzej dojrzewają, Kiedy zatem žy-
dowscy uczniowie są już dobrze za-
awansowani w rozwoju, polscy są
jeszcze dziecinni,

Badenia proł, Jaxa-Bysowskiego
stanowią wielką niespodzianikę dla
tych, którzy przypuszczali, że żydzi
przedstawiają bardzo zdolny mater-
iał ludzki, Rzecz ta jest zupełnie
naturalna. Przecież żydzi w naszych
szkołach przedstawiają o wiele
słabszą selekcję, niż nasza młodzież.
Jest ich w naszych szkołach dwa

jak młodzieży pol-
Nic

zatem dziwnego, że u nas idą do
szkół najzdolniejsi, a u żydów do-

gardzi.
mim|mma

"org,

rest zdolniejsza:
zydowska.” |
chodzą do najzdoiniejszyca łakże
mniej zaoini i caskiem nie7iolni. Li
Łas, «Kiorzy sądzą, ze zydzi są Zdoi-

niejsi Od roiakow, znajaują się pod
sugestją 1 urokiem iakKiu roDienia
przez zydów większych Kar,er. Aar-
jery jeanak żyaowskKie 64 rezuiia-

tem ich Organizacji, wzajemaego po-
pierania 1 wieskich wpiywow  poli-
tycznych.

ueztitaliy naukowe omawianej
rozprawy, są jeszcze bardziej rewe-

iacyjie, jesu puparzymy na wpiyw,
jaki wywuerą WiĘkSZA iIOSC Zydow
na  inieigencję Uuczniow-źOlakow.
um WięńSza jesc liczpa zydow w ja-
KIEMS STOGOWISKU, tem MmiOiZziEŻ POi-

ska wywmaązuje uizszy poziom iMLEL-
genca, Froi. JaXa-Dykow6Ki pisze:
1 WIĘKSZA: 1IOSĆ Zydow w OdiOsNnych
Kiasacn wiąze się wyrażanie Z ODNI-

zemem imieugencji miodziezy poi-
skiej. Nawex niewielkie pizyrosty
wywoiują widoczaie UjeMNE Nasięp-
stwa, la« samo niepoząd.ny wpiyw
pociąga za sobą wzrcst Ht0śc1i Żydów
w Ganei miescie. lnne mniejszości,
zwiaszcza siowianskie, © u; mogiem
stwierdzić, nie wykazują aid; zasad-
niczych różnic w porownaniu Z Dio-
dzieżą polską, ani  suniejszego
wpiywu .

len, widocznie zły, wpływ ży-
dów na inteiigencję naszej iniodzie-
ży tiumaczy autor odmiennością
psychik: aryjskiej i żydowskiej. Uba
te żywioły narodowe mają iwną kul-
turę, inne pogiądy i normy postępo-
wania. Drogą kontaktu iozlużniają
żydzi pewne imstynktowne mormy
postępowania i wprowadzają zbo-
czenia w normalnym rozwoju. Ja
dodaibym jeszcze i to, że wielka
ilość żydów w  danem środowisku
paczy naturalny rozwój stosunków

spoiecznych, Stąd zdolne esementy
polskie nie mogą się wybić na
wierzch, nie mogą one też aojść do
szkoiy sredniej. tiipotezę ię nawet
możnaby łatwo stosunkowo spraw-
dzić przez badania miodzieży szkół
powszechnych. (Gdyby tak było,
jak przypuszczam, tę musiaioby się
okazać, że niewyselekcjowana pol-
ska młodzież szkół powszechnych
byłaby też zdolniejsza odmłodzieży
żydowskiej, albo pikynėjuniai tak
samo zaolna,

Jak widzimy, problemy, poru-
szone przez prołesora Jaxa-Bykow-
skiego, są niesiychanie ważnę i
aktualne. Oczywiście naieży się li-
czyć z iaktem, że oddziaływanie ży-
dów dezorganizuje nietyiko inteli-
śencję naszych uczniów  giumnazjal-
nych, ale też i innych dzieci życia
kulturalnego.  Dobrzeby tedy było
znaleźć jakieś testy i ala innych
dziedzin, 



LENINGRAD (Centropiess). Na-
stępcą zamordowanego . medawno
Kirowa na stanowisku generalnego
sekretarza- lenimgradzkiego okręgu
partji komunistycznej, będącego naj-
ważniejszym pod względem politycz
nym i administracyjnym w całej
Rosji sowieckiej okręgiem  partyj-
nym, zamianowany został А. А.
-Żdanow, człowiek stosunkowo mło-
dy, urodzony w roku 1896. Swoją re-
wolucyjną działalność rozpoczął już
jako młodzieniec w Twerze. Do ko-
munistycznej partji przystąpił w
1915 roku; podczas wojny światowej
prowadził agitację bolszewicką w
armji. |

Po komunistycznej  tewoluoji
Żdanow przeszedł przez wszystkie
stopnie komunistycznego działacza
w ZSSR, począwszy od stopnia
członka ujezdnego komitetu. Przez
pewien czas był wiceprezesem a po-
tem prezesem oddziału komunistycz

nej partji w Sardińsku na Uralu. Od finansową kołchozom przez umorze-|
przewodniczącym|1922 roku był

*werskiego komitetu wykornawcze-

- Skarga litewska
 „=

do L. N na Nemry.
„Diena“ Nr. 51 donosi: „W. do-

brze poinformowanych sierach poli-
tycznych Litwy mówi się, że istnieją
wdostatecznej ilości maierjały, na
podstawie których Litwa nia oskar-
żyć Niemcy o stwarzanie r.ebezpie-
czeństwa dla pokoju. Cała prowa-
_dzona w ostatnich czasach akcja
niemiecka przeciwko Litwie i wy-
raźne wtrącanie się Niemicc do li-
tewskich spraw wewnętrznych, jak|
równiez podjudzanie ludnosci Litwy
przeciwko rządowi, stwarzają po-
ważne niebezpieczeństwo dla poko-
ju europejskiego. *-  -

Jałk oświadcza .Siegodnia' Nr.353 |
“rząd litewski zgłosi do Ligi Narodów
protest przeciwko Niemcom.

zLitwa.buduje drugą
Cukrown g.

Prasa kowieńska donosi, że li-
-tewski gabinet ministrów, po przej-'
 rzeniu sprawozdań zarządu T-wa
„Liet, Cukrus* oraz komisyj rzeczo-

"znawców, uchwalił budowę drugiej
"cukrowni w pobliżu Kurszan, w
pow. Szawelskim. |
-- Nowa cukrownia stanie w tem
"miejscu, gdzie przy stacji Powencie
kolej Kowno — Szawle — Telsze —
„Kłajpeda przecina rzekę Wentę,

"Miejsce to, mające równy teren,
dostateczną ilość wody w rzece, po
bliskie torfowiska i ieżące w ośrod-
ku, mogącym produkować wielkie
ilości buraków, zostało. uznane za

,.najodpowiedniejsze. . : -
_ Gmina. Kurszańska obiecała w
razie postawienia fabryki. ofiarować
plac 25—30 ha i pół miljona cegieł.

*

 

_ D. G: WODEBOUSE.

Zauiaicie Psmitho
Bra Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
ROZDZIAŁ X.

enio podczas odczytywania poezji.
1

Sensacyjne zdarz

ge Skończyło „się włeśnie sniadanie.
i każdy zajął s:ę, czem chciał. Niektórz
rzy udali siędopokoju bilardowego,
golfowy. Lady Konstatcja konierowała z administratorem, lord Em-orth za al śrządek McAllisteran naczelnego ogrodnika, walei zaś cisowej miss Peavey przechadzala się tam i zpowrotem, a centki

ecedzor ego przez li | |

sworth zamęczał wśród

światła sionec nego prz
czasu jej zgrabną główkę.

- Była samotna. Na tym bowiem
często jest skazany na samotne

nura. Nikt z całej hordy gości,
ziemski, nie ckazał ochoty do <

, Należy wyrazić żal z tegc
w kierunsu nieposzanowania ciu

mamę

go w 1924 został w niżnonowgorod-
skim (obecnie gorkijskim) kraju
wybranym przewodniczącym  komi-
tetu centralnego tegoż okręgu. Po
XVII zjeździe xomunistycznej partii,
odbytem w styczniu 1934 powołany
został do Centralnego komitetu wy-
konawczego  partji komunistycznej
na stanowsko jednego z sekretarzy i
na tem stanowisku znacznie zbliżył
się do Stalina ! jego śrupy.

Kiedy A. A. Żdarow.po  zamia-
nowaniu go generalnym. sektetarzem
leningradzkiego okręgu partyi komu: |
nistycznej wygłosił na tem stanowi-

__DZIENNIK WILEŃSKI

Następca Kirowa. |
"sku pierwsze przemówienie, komu-
nista Czudow, przewodniczący zgro-

| madzenia zwrócił się do niego z na-
stępującemi słowami powitalnemi:
| Nasze żelazne szeregi są w najlep-
(szym porządku. Prowadź nas moc-
no i łącz nadal, towarzyszu Żda-
nowie '...

Pierwsze swe przemówienie po-
święcił charakterystyce swego  ро-

  

‘

!рссгет omawiał ostatnie rozporzą-
, dzenie Centralnego komitetu «wyłko-
nawczego partji o nowej aprowiza-
cyjnej polityce ZSSR.
 Ez

MOSKWA. (Patj. Jas podaje TASS, komitet centralny partji ko-
,munistycznej i rada komisarzy ludo-
"wych postanowiły przyjść z pomocą

Umorzenie pożyczek rolniczych
wZS.RR.

nie wszystkich pożyczek roiniczych,
udzielowych  kołchozom przed
stycznia 1933 r. na ogólrą sumę
435.639.000 rubli. |

 

Pogłoski š imac w Rumunii.
BUKARESZT. (Pat). W kołach

(politycznych rozeszia się pogłoska,
że minister Titulescu, bawiący na
wywczasach w St. Moritz, podał się
do dymisji w związku z usunięciem
gen. Antonescu ze stanowiska sze-
fa sztaku generalnego i w związku
z ostatrią mową min. Imandiego w
parlamencie, gdzie wyraził się on,
że niektóre miasta w Siedmnogro-
dzie ва mniejszościowe i nigdy nie
były rumuńskie. W, tej sytuacji ob-
szerne komentarze wywołala osta- 

'. LONDYN. Pat. Otrzymano tu
,wiadomceść z Tokjo, że miet.kańcy
jwyspy Pmiomoszimo, położonej w
odległości 150 km na południe od
wyspy Kiusziu, zaatakowali przed
kilkoma dniami czionków misji ka-

tnia audjencja premjera Tatarescu u
króla i zaproszenie szefa pastji libe-

, ralnej Konstantego Bratianu na poło-
|-wanie królewskie, spodziewają się
tu bowiem, w związku z rerygnacją
Titulescu, rekonstrukcji gabinetu i
nawet ewentualnego utworzenia no-
wego rządu liberalnego z K. Bratia-
nu na czele. Koła rządowe zaprze-
czają wiadomości o dymisji min. Ti-
tulescu i g przygotowaniach do zmia
ny rządu.

Zamordowanie misjonarzy.
istaiejącej tam ed wielutolickiej,

lat. Napastnicy zamordowali 4 księ-
ży francuskich. 12 pozostałym mi-
sjonarzom udało się uciec na ma-
lym žaglowcu. |

|

 

Katastrofa lotnicza na oceanie.
'MAZATLAN (M<ksyk). Pat. Sa |5 osób na jego skrzydłach. Zdaniem

molot, ktory wyleciał z Mezatlanu|lotaika, samolot ten zdoła się utrzy-
do La Paz w Boliwji, mający na|mać na powierzchni morza jeszcze
pokładzie siedmiu podróżnych, spadł| przez jeden dzień i to w wypadku,
do oceanu.

LOS ANGELES. Pat. <Jadeń į

RZYM. Pat. Donoszą z Pizy, że
będący prawie rą ukończeniu most
na rzece Arno zawalił się ubiegłej

Sukcesy śpiewaczki
TALLIN. Tel. wł.

stąpiła w Tailnie w „Cyruliku Sy- 

niedoskonałym świecie geniusz zbyt
| przechadzki — o ile bardziej ziemscy.członkowie społeczeństwa spostrze gą, |

przybyłych poprzedniego dnia na bal
systowania miss Peavey.
powodu. Prócz nieznacznych skłonności.
dzego dobra, co prowadziło do kradzie-

lotakow amerykańskich zauważył| który
aa oceanie pływający samolot oraz syku.

Nowy most runął.

jeśli morze będzie spokojne. Lotnik
przypuszcza, że jest to samolot,

wyleciał z Mazatlanu w Mek-

nocy. Na miejsce wypadku przybyły
natychmiast liczne oddziały strazy
pożarnej. Ofiar w ludziach niema.

polskiej na Łotwie.

 

Spiewaczkaj przyjmowaia aktorkę z wiekim en-
polska Ewa BandrowskaTurska wy-| tuzjazmem.

Z Kowna donoszą, że Bandrow-
wilskim“. Teatr był wyprzedany do|ska-Turska w połowie styczaia ma
ostatniego miejsca, a pubiiczność| wystąpić w operze kowiensxiej.

к

60)

Wi.

Goście zamkowi rozpsoszyli się
rzy siedli do pisania listów, niektó-
jedn poszli do stajen, inni na plac

ście, oświetlały od czasu do

że się zbliża i mają czas dać

 

zaznaczyć, że choć pozwoliła sobie

Sześć tomow. w Britisch Museum b

"Miss Feavey nie martwiia się

'zmiknięcia pana araa Cootesa.
stał się z nią 1 poszedł

nie mogia tego zrozumieć.

szyjnika lady Konstancji Keebic, a

widniaiy zmarszczki na
cisowej.

Aleja owa miała, iak interesującej przemowiś 'd

przednika, zamordowanego  Kirowa,|

1 !

|nacji i przedłożyć go do

toiord Emsworth zaznaczył w
o Raistona McTodda w klubie k

o

Min. Beck przemówi
w Sejmie.

Mimster spraw zagranicznych
Beck zawiadomił podobno marszał-
ka Świialskiego, że 25 stycznia wy-
głosi w sejmowej komisji spraw za-
granicznych exposć o polskiej poli
'tyce zagranicznej. w :
, domagali się tego posłowie stron-
nictw opozycyjnych e Klub Narodo-
wy zgłosił wniosek formalny.

Nowa ordynacja
wyborcza,

W, sterach rządowych wrócono
uwagę iia zainteresowanie się marsz.

' Świtalskiego zagadnieniem ordynacji
wyborczej.- Podobno dr. Switalski

ł

{

!rozpocząi studja nad -ordynacjami
I
|
i
wyborczemi rozmaitych państw.

Mówią, że zainteresowanie to
'jączy się z losami ordynacji wybor-
czej u nas. Podobno dr. Świtalski
ma opracować projekt takiej ordy-

aprobaty
kołom. decydującym. |

Po uchwaleniu zmiany konsty-
tucji ordynacja wyborcza ma być o-
śgłoszona w formie dekretu prezy-
aenta.
Mówią, że p. Świtalski saa objąć

kierownictwo akcji wyborczej przy
przyszłorocznych wyborach do ciał
ustawodawczych z ramienia obozu
prorządowego. Już raz, kiedy spra-
wował obowiązki dyrektora depar-
tamentu politycznego, w M. S. W.
p. Świtalski brał czynny udział w
rozwoju akcji wyborczej.

 

 

`

700 domów w Warszawie —
prze<naczunych na zaburzenie

Związki właścicieli nieruchomo.
ści opracowały niezmiern:e ciekawą
statystykę lustrującą stan domów w
(Warszawie. Jak się okazuje na
15.000 nieruchomości  stoiecznych
ok, 5 proc. tį, blisko 700 domów bę-
dzie musiało w najbliższym  cząsie
ulec rozbiórce, omy te znajdują
się w, stanie takiego zaniedbania, że
doprowadzenie ich do porządku wy-

I magaioby inwestowania- kiłkunastu
,maljonow złotych. inwestycje te już
| Się nieopłacają, to też zagrozone nie
r 1 pozostawione będą wła-
snemu losowi, aż do zawalenia,

izba lekarska
wilensao-nowogiodzka

Wybory do rady izby „ekarskiej
wileńsko-nowogródzkiej odbędą się
dnia 30 b. m. Vogioski, ktčie ukazą-
ły. się w niektórych pismach wileń:
skich, że lista t. zw. oficjalna uzy-
skała zgodę wszystkich organizacyj
lekarskich — jak. nas poiniėrmowa-
no z autoratywnego źródła — jest
nieścisia. Będą zgioszone conajmniej
dwie listy kandydatów. : |

 
 

 
ABBE |

SIS ZOREAAОНЕаССЫОЙЕ оаооауМРа СОИОЕоЫОО ОЕа

žy wszystikiego, czego mogla dosiegnąč, a co nie byto przybite gwoždžmi,
Aileen Peavey miaia przepiękny charakter,
szlachetna stiona jej czarakteiu odstręczała tych gruboskórnych kryty-
ków Nic nie wiedzieli miss Peavey — złodzieyce cudzej własności; ko-
bietą, przed kiórą uciekali, byla miss Peavey—poetka. Należy przytem

Smutne to, ale właśnie

na wielce swobodne wysłowienie w |
towarzystwie pana Cootesa, mimo to była najprawdziwszą poetką.

yło jej własnem. dziełem i jakkolwiek
musiała zapłacić za wydanie t.erwszej serji, pięć następnych wydruko-
wał wydawca na własne ryzyku, co przyniosło nawet maty dochód,

bynajmniej swoją samotnością,ponie-
waż miała duzo do przemyślenia bez świadków. Zajmował ją problem

Dwa dni minęły od chwil, gdy roz-
„zmusić Psmithapodgroźbą rewolweru, b so:

wądził go do zamku. Od tego czasu przepadł kompłetnie. Muse5

Zniknięcie jego było tem bardziej irytujące, że jej wspaniaiy .umysł
wypracował do ostatniego szczegółu plan zdobycia djamentowego na-

do wykonania tego planu pomoc
młodzieńca vyia niezbędna. Była w położeniu generała, który wychodzi
z namiotu z planem bitwy, uiożonym kompletnie, i przekonywasię,że
armja jeżo rozazła sięipozostawiła go samego. Nic dziwnego zatem, że

czole miss Peavey, przechadzającej się po alei

swej niezwykle
onserwabyw-
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Pokłosie świąteczne.
"MY pierwszy dzień świąt cukier-

nie, restauracje i t. p. lokale rozryw-
kowe były zamknięte. W. drugim
dniu, mimo że je otwarto, gości było
aiewiele. Jedynie kina miały powo-
dzenie. W ciągu świąt na wszyst-
kich seansach było przepcłnienie,
mimo iż na ten okres ceny biletów
podwyższono.

Talksamo frekwencja publiczności
w teatrach była duża.

Autobusy pierwszego dnia nie
kursowały, a drugiego były przepeł-
aione. : _ | BREE

DZIENNIK WILEKSKI

Podczas świąt najbardziej zaro-
bili dorożkarze, którzy, będąc pierw-
szego dnia jedynym środkiem loko-
mocji, wyzyskiwali swą sytuację.

Wreszcie należy zaznaczyć, że
nie sprawdziły się przepowiednie
PIM-a, który twierdził, iż będziemy
mieli swięta mroźne. Tymczasem
pogoda podczas świąt była łagodna.

Święta minęły bez śniegu. Wpraw-
dzie od rana drugiego dnia prószył
śnieżek, jednak ulice przez to nie
zmieniły swego pierwotnego wyglądu

 

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno. Miejsca-

mi śnieg. Rankiem mglislo. We
wschodniej połowie kraju umiarko-
wany, w zachodniej lekki mróz. Sła-
be wiatry wschodnie i południowo-
wschodnie. .

uYŻURY APTEK:
Deu4 w nocy dyżurują następujacs

«pteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef 9-18), Jurkowskiei ' Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr 8, Rocnwicza —-
Nr. 2 (telef. 16 31j, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowtkie-
40 — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ui. Wielke 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie / przedmieściach, orócz Śnipiszek.
piszek.

Z MIASTA.
— Rekordową ilość ślubów za-

warto w drugi dzień świąt. W! drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia w
świątyniach wileńskich zawarto zgó-
rą 150 związków małżeńskich kato-
tickich. Jak ma jeden dzień, jest to
ilość rekordowa w 1934 r.

URZĘDOWE.
— Urlop Starosty Grodzkiego.'

Z dniem dzisiejszym, 27 grudnia, roz|
poczyna 5-tygodniowy urlop wypo-'
czynkowy wileński starosta grodzki,
p. Tadeusz Wielowieyski. Podczas
nieobecności p. Starosty obowiązki
jego pełnić będzie wicestaiosta p.
Józef Czernichowski.

SPRAWY MIEJSKIE
— „Gwiazdka* w przytulkach,

sierocińcach i zakładach  opiekuń-|
czych. Zarząd miasta wyasygnował
5 tysięcy złotych na urzadzenie
„Gwiazdki wprzytułkach, sierociń-
cach, zakładach opiekuńczych itp.
%/ czasie świąt zarządy tych zakła-
dów urządziły urozmaicone przyję-
cia dla swych pensjonarjuszy z wy-
stępami art emi.
= SPRAWY WOJSKOWE
— Lista opieszałych poborowych.

Wobec definitywnego zakończenia
rejestracji rocznika 1914, referat
wojskowy zarządu m. Wilna przy-
stąpił do prac przy sporządzeniu
listy opieszatych poborowych, kitó-

rzy w terminie przewidzianym nie
stawili się do rejestracji. Po sporzą-
dzeniu iista skierowana zostamie do
władz administracyjnych z wnio-
skiem o ukaranie tych poborowych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Herbaciarni N. O. K. dla

bezrobotnej inteligencji składa podzięko-

wanie za złożone pieniądze na rzecz in-

LAW

stytucji: p. Oskierce 3 zł, p. Ma kiewiczo-

wej 3 zi, na ręce prołesorowt, Muszyń-

skiej 12 zł. 50 gr., na ręce p. Wilczewskiej

8 zł, p. Kalksztajnowej 10 zł.,

nowej 20 zł. 50 gr.,

p. Kasperowiczowej 6 zł, na ręce p. H.

Kiersnowskiej 27 zł., na ręce p. Kadestrej-

Mikuliczówny 10 zł. 7 0 gr., na ręce p.

Zdrojewskiej 7 zł. 75 gr., Zrzeszeniu prac.

Banku Rolnego 8 zł. 50 gr., p. Sidorowiczo-

wej 12 zt, N. N. 3 zł, na ręce p. Aldony

Bułhakowej 14 zł, p. Jadwidze Machnickiej
5 zł, na ręce p. A. Drużyno od p. M. 10 zł,

na ręce p. Białoszyckiej 50 zł. 70 gr. —
„Za złożone produkty: p. Maleckiej, p.

Czajczyńskiej, p. Marjanowi Wo'bekowi p.

Andrzejewiczowej, p. Mackiewiczównie, p.
Wolodžko, p. Al. Bulhakowej, p. Rymszy-

nie z Gojcieniszek,

т
r

Za odzież i książki: p. Anulji Mach-
nickiej, p. Nowickiej. p. Mata!ewiczowej,

p. Wołodźce, p. Kisielównie, Pythono-
wej, p. Korczyńskiej,

N. N., p. Piotrowskiej, p. Paszkiswiczowej,

p. Zdrojewskiej, p. Kuleszance, p. Peraszcza

kowej, p. Miedzyblockiej, p. pro“. Muszyt-

kiemu.

=
r

 

Ofiary.
złożone w Administracji .,Dzier, Wil.”

zamiast życzeń i powinszowań Światecznych
i Noworocznych.

Marjan i Halina Kosińscy zł. 5, Magda-
lena Maculewiczowa zł. 5 i Biunisława i

p. Alchimowiczowi, |

Wardej-

p. Strawińsniej 2 zł,

|

„domu Jana Ultowicza
samogonką 6 osób, a między innemi

Dzięki tylko pomocy lekarza woj-

znajdowali się w nader cięzkim sta-

Mieczysław Engielowie zł. 10—ra;em zł. 20

na odzież i obuwie dla biedai; dziatwy

szkolnej i przedszkolnej, znajdującej się
pod opizką VII męskiej Kor.ferencji św.

Wincentego 4 Paulo.

Marysieńka  Wajsówna na
dla dzieci — saneczki i zabawki.

K.C. zł. 20 — dla najbieda'ejszych.

gwiazdkę

Tegoroczne święta minęły w Wil-
nie naogół spokojnie.

Jak wykazuje zestawienie Pogo-
towia Ratunkowego, w ciągu dwuch,
dni świąt zdarzyło się tylko 41 wy-
padków, kiedy w latach poprzednich
zdarzało się niemal dwa razy tyle.  Było 13 bójek, 3 zatrucia rožnemi
potrawami i alkoholem, 3 osoby usi-
lowaly popełnić samobėjstwo, jed-
nakże w porę zamachy zostały za-
uważone, a wszystkich desperatów
zdołano uratować, We wszystkich
trzech wypadkach usiłowano pozba-
wić się życia zapomocą esencji octo-

ej.
Liczba 13 bójek nie jest zbyt

wielką jak na stosunki wileńskie.
Okazuje się, że ogólne zubożenie
warstwy robotniczej wpłynęło na to,
iż przed świętami w sklepach i skła-
dach przetworów monopolowych pa-
nował b. mało ożywiony ruch. A bez
alkoholu niemia ani bójek ani awan-
tur.

Organa bezpieczeństwa publicz- |
nego sporządziły szereg protokułów|
za zakłócenie spokoju publicznego,
tamowanie ruchu ulicznego, wywo-|
ływanie bójek i t. d. !

®

Tegoroczne šwieta
bez żebraków.

Dzięki energicznej akcji władz
administracyjnych i komietu do
walki.z žebractwem miasto zostało
niemal oczyszczone od żebraków i
włóczęgów.

Przed świętami izolowano prze-
szło 250 żebraków i włóczęgów. W
dzień wigilijny usunięto z miasta
około 50 żebraków, zaś w pierwszy
i drugi dzień świąt w areszcie Cen-
tralnym osadzono około 20 włóczę-
gow i zebraków.

W. związiku z tą energiczną akcją,
obywatele miasta spędzili bodaj
pierwsze święto bez odwiedzin i wi-
zyt żebiaków i włóczęgów.ok

_6 osób.
zatruro się samegonką.

W czasie libacji weselnej w za-
šcianku Rukojnie, gm. porzeckiei, w

zatruło się

  

i pan młody, Władysław. Litowicz.

skowego uniknięto tragicznych na-
stępstw, gdyż zatruci biesiadnicy

nie. Dwie o soby skierowano do
szpitala

NIEOSTROŻNE MANIPULOWANIE

BRONIĄ.
Por. X pułku St. Wojciechowski (Arty-

leryjska 3-a), podczas manipulowania bro-

nią palną spowodował strzał. Kula ugodzi-

ła por. Wojciechowskiego w klatkę pier-

siową, raniąc go ciężko

, zyka. Dzien. por. Muzyką. Chwilka

paliła się drewniana ściana,
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Teatr | muzvka
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dzisiej-

szy występ H. Ordonówny. Dziś o g 8 m. 15

wiecz. odbędzie się występ Hanki Ordo-

nówny. Kasa czynna dziś od g. !1 r. w cią-

gu dnia całego.

— „Ptasznik z Tyrolu* po cciach pro-

pagandowych. Jutro ukaże się po cenach

propagandowych operetka Zellera „Ptasz-

nik z Tyrolu" z J. Kuiczycką i K. Dem-

bowskim w rolach głównych. Cen; od 25 gr.

— Sylwester w „Lutnf?* W poniedzia-
łek 31 b. m. odbędą się w „Lutni dwa wi-
dowiska sylwestrowe o jednolitym progra-

mie. Udział biorą wiszyscy artyści, oraz

zespoły baletowe i chóralne. Prugram skła-

da się z różnorodnych pioserck, pieśni,
skeczów i produkcji baletowych.

 

Polskie Radio Wilno
Czwartek, dnia 27 grudnia.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
an do-

mu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln. 11.57
Czas. 12.00: Hejnał, 12.03: Wiad. meteor.
12.05: Przegl. prasy. 12.10: Audycja dła
dzieci młodszych. 12.30: Poranek muzyczny.
13.00: Dzien. poł. 13.05: Z rynku pracy.
13.10: d. c. poranku muz. 15.30: Wiad.
eksport. 15.35: Codz. odc. pow. 15,45. Kon:
cert dla młodzieży (płyty). 16.20: Muzyka
popularna (płyty). 16.45: Lekcja francuskie-
go. 17.00: Słuchowisko: Tragedja Sokratesa
Cz. IV  „Chmury”, Arystofanesa. 17,50.
Skrzynka pocztowa Nr. 345. 18.00: Koncert
kerl. 18.15: Recital fortepianowy. 18,45: „Co -
czytać?'— szkic liter. 19.00: Stare kolen-
dy w wykonaniu Sergjusza Kontera. 19.20:
Pogad. aktualna. 19.30: Layton i Johstone
(płyty). 19.50: Wiad. sport.. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20,00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 2055. Jak pracujemy w Polsee. 21.00:
Koncert wieczorny. 21.45: „Przeklęte papu-
gi' — odczyt. 22.00: „Wychowanie moralne
jako czynnik kultury” — odczyt. 22.23:
Lekcja tańca. 22.35: Muzyka lan. 22.43:
Konc. rekl. 23.00: Wiad. meteor. 23,05: Mu-
zyka taneczna,

BEECH PRZ RE PZA TOK ZZERYPO

POŻARY.
M/ okresie świątecznym straż o-

śniowa była 5 krotnie alarmowana.
Przy ul. Dominikańskiej 1 (hotel Eu-
ropejski) wskutek wadliwej budowy
pieca zapaliła się drewniana ściana.
Przy ul. Antokolskiej 2 zapaliły się
sadze. Przy ul. Żwirowa Góra 8
wskutek wadliwej budowy pieca za-

przy
Kalwaryiskiej 55 — belka sufitowa,
przy Gdańskiej 5 — sadze w iko-
minie, We wszystkich tych wypad-
kach straż ogniowa skutecznie in-
terwenjowała, likwidując pożar w
zarodku.

ZATRUCIE SIĘ JEDZENIEM.
Justyn i Stanisława Pancewiezowie oraz

Piotr Siwczyn (II Polowa 5), podczas spo-

żŻywania uczty świątecznej, ulegi: zatruciu.

Wezwan2 Pogotowie Ratunkowe zdołało
uratować zatrutych.

nych senjorów, prócz innych godnych zapamiętania właściwosci, także
i tę, że cisy były strzyżone w kształt solidnych bloków z zaokrąglonemi

i, zakończonem: jakby «odzajem gotyckich kwiatów. W wielu
drzewach były wycięte półkuliste wnęki. Gdy miss Peavey mijała jednę
z nich, odezwał się nagle do niej jakiś głos:

.  — Hola!
Miss Peavey drgnęła gwałtownie.
— КЮ tam?
Spocona iizjognomja wysunęła się zpośród gałęzi pobliskiego cisu.

Oczy łypnęły obok, napróżno vsiłując zajrzeć za najbliższy zakręt.
7Miss Peavey przystąpiła bliżej, oddychając ciężko. Kwestja znik-

nięcia jej wędsrującego chłopca została, rozwiązana; lecz nagłe jego uka-
zanie się sprawiło, że przycięia sobie język zębami. Radość więc z od-
nalezienia towarzysza przyćmiły inne uczuąia.

° — [; gębo zakazana! — zawołała zapalczywie, głosem drżącym
ze złości — czemu się chowasz między drzewami i szczekasz tak, że aż
się przestraszyłam?

— Przepraszam cię, Izo. Ja...
| — I gdzie — ciągnęła mis« Peavey poruszając drugą kwesiję — do

*asnej cholery, siedziałeś cały ten czas? Parę dni temu zabierasz się ode
mnie i niby masz spluwą zmusić tego faceta co udaje McTodda, aby cię
wtrynił do tej budy i tylem cię widziała. Co jest z tobą?

— Wszystko w porządku, Lizo, Witrynił mnie do tej chałupy. Je-
stem jego służącym. Dlatego nie mogłem cię prędzej złapać. W, tej bu-
dzie służba musi trzymać się osobno. To tak, jakbyśmy byli w osobnych
krajach. I gdybym był ieraz nie zobaczył, że łazisz sama...
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Bystry uraysł miss Peavey zorjentował się w sytuacji.
— Już dobrze, już dobrze — przerwała, ponieważ nie lubiła długich

przemów u innych. — Rozumiem. Dobra. jest, Edek. Mogło zdarzyć się
lepiej. Mam wszystko obmyślore, a skoro tu już jesteś, możemy brać się
do roboty. i

— Masz obmyślone?
— Pierwsza klasa zapewniła miss Peavey.
— No, zdałoby się — zauważył pan Cootes, którego wydarzenia

ostatnich dni nssi*eiły pesymistycznie, — Mówię ci, ten McTodd to
numer. On jakcś skapował — dodał pan Cootes przezornie, ponieważ
obawiał się ositej krytyki ze strony pani swego serca, gdyby wyznał ca-
łą prawdę — jakoś skapował, że ja niby jako jego służący mogę zawsze
włazić do jego pokoju, gdzie mógłby schować naszyjnik, gdyby go już
dostał * teraz wziął i wycyganił od nich taką chałupkę w lesie.

-- Hm! — rzekła miss Peavey. — No — podjęła po chwili — ja się
tam nie nędę tem martwiła. Niech sobie idzie i śnieździ się w lecie, jak
mu sę podoba. Mam sposób gołowy, a o ile ty, Edku, nie pokpisz spra-
wy, musi się udać, .

— Jesi 1 dla mnie robota?
— Czemuby nie miała być? Nie mogę brać się do tego bez ciebie.

Dlatego byłam taka wściekła przez cały czas, jakeś się nie pokazywał.
— No, gadajże, Lizo — rzekł pokornie pan Cootes. Jak zwykle w

obecności tej dynamicznej kot:ety czuł się mały. Od samego początku
ich zjednoczonych czyności ona była mózgiemfirmy, on zaś tylko na-
rzędziem do wykonywania jejz |

(C. d. a.)
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Zawieszenie w czynnościach słażbowych|
b. prezydenta m. Grodna

p. Rączaszka.
Były komisaryczny prezydent m.

Grodna z 1930 r. p. Rączaszek, jak

DZIENNIK WILESSKI

SPO RT.
Ognisko pokonałe dwa razy A. Z. $. 6:1.

W pierwsze i drugie święto jedynemi

wiadomo, po opuszczeniu Grodna : imprezami sportowemi byly mecze hokejo-

został asesorem w Urzędzie Woje- | we, które cieszyły się względnem powodze-

wódzkim. Jak się obecnie dowia-| niem.
dujemy, za pewne przekroczenie
ałużbowe został on zawieszony w
czynnościach.

Katastrofa kolejowa
na linji Warszawa-Białowieża

Z Hajnówki donoszą, że wskutek
wadliwego przestawienia zwrotnicy
nastąpiło zderzenie wagonu pociągu
osobowego na linji Warszawa—Bia-
iowieża z wagonem, stojącym na to-
rze. Obydwa wagony są uszkodzo-
ne. Wypadków z ludźmi nie zanoto-
wano.

ZABITY PRZEZ POCIĄG.

wym. Wilno—Nowo-Wilejka pod po-

+
Ognisko — A. Z. S.!
Starzy znajomi,,.l

Znajomi, ale nie wszyscy. Ognisko,

| owszem, drużyna ta sama, którą ogląda-

|

liśmy już nieraz i znamy każdego jej gra-
cza. A. Z. $. zaś to wszyscy młodzi jesz-
cze gracze, którzy przy należytym treningu

mają duże przed sobą możliwości i są na-

dzieją hokeju wileńskiego.

Cóż mówić o grze?... Ma się rozumieć,

że „młodzi'* przegrali. bo i nie wypadałoby

nawet wygrać z...

Przechodząc do drużyny Ogniska, to ta

"nie znajduje się obecnie w dobrej formie —

Gramy z Legią Warszawską,|
i
į
į

ciąg osobowy rzucił się jakiś męż-.

czyzna, któremu koła pociągu ой-,

cięły głowę. Przy samobójcy nie

znaleziono żadnych dokumentów.

Miał on jedynie portmoneikę z 6

złotymi. Nazwiska, a tem samem

odów samobójstwa narazie nie

ustalono. Zachodzi jedynie przypu-
szczenie, że jest to pewien mężczy”;

zna, który mieszkał na Zarzeczu i

właśnie w dzień wigilijny wymeldo*
wał się z Wilna na rzekomy wyjaz:
do Warszawy.

WYPADEK NA SZOSIE.
Na szosie Wilno-Niemeaczyn,w spadli z drabiny, ustawionej na

pobliżu Pośpieszki, podczas wymija-|
nia wozu przez samochód, przestra-
szony koń rzucił się w bok. Jadący
wozem wypadli na drogę, przyczem
Anna Hochlowa z kol. Papiernia,
gm. mickuńskiej, uderzyła głową o
kamień. Ciężko ranną odwieziono
do szpitała w Wilnie.

ZAŁAMANIE SIĘ LODU PODCZAS ŚLI-

. ZGANIA SIE.
Podczas ślizgania się na stawie w po-

bliżu Rossy załamał się lód pod kilkoma

chłopcami, którzy wpadli do wody. Na
szczęście zarządzono natychmiast doraźną

pomoc i przemokniętych chłopców wydo-
było z wody i skierowano do domu.

‚ НЕЦО$|
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w rol. gł. Najulub.

Wczoraj dyr. ślizgawki, p. Andrzejew-|
"ski, łącznie z kierownictwem Ogniska wy-

W. wigilję świąt na szlaku kolejo-
słał do Warszawy depeszę, zapraszającą

Legję Warszawską na sobotę i niedzielę na

dwa spotkania hokejowe z Ogniskiem.
Pierwszy mecz odbyłby się w sobotę

wieczorem, drugi zaś w niedzielę w po-

łudnie.

Ze względu na wykluczenie Ogniska.

z puli finałowej o mistrzostwo Polski, spot-

kanie z Legją budzi zrozumiałe zaintereso-

wanie.

   PR £ Ai

RADIO PRZYCZYNĄ NIESZCZĘ-
ŚLIWEGO WYPADKU. |

W Renkaciszkach pod Wilnem,
podczas naprawy: instalacji redjowej,

2

chu, Cz. Wojtkiewicz (Wileńska 28)
i AŁ Sadowski (Renkaciszkij. Wojt-
kiewicz, padając na ziemię, odniósł
ciężkie pokaleczenie głowy i rąk.
Skierowano $0 do szpitala Św. Ja-
kóba.

ZABŁĄKANY CHŁOPIEC ZMARŁ
Z WYCIEŃCZENIA,

W. gminie kobylnickiej (pow. po-
stawski) zaginął mały synek gajowe-
go Korejwy. Wszelkie poszukiwania
były bezskuteczne. Po tygodniu zna-
leziono w: lesie, o kilka kilometrów

     

 od gajówki, zwłoki chłopca. Stwier-
dzono, że chłopiec zmarł z wycień-

 

śrai tylko gra, ale nie posiada błyskotli-
wych momentów i, co najważniejsze, brak

jest zespołowości w drużynie.

„Młodzi* zaś to nadzieja nasza. Cza-

sami są nawet groźni, a gdy się zegniewają,

to i strzelić mogą bramkę.

"Z pcszczególnych graczy podobał się

najwięcej Staniszewski i obaj Godlewscy,

łącznie z Okułowiczem.

Jako moment bardzo dodatni należy

z przyjemnością zauważyć, że bramkarz

AZS, Czyż, miał szczęście w łapeniu krąż-

ków i, zdaje się, będzie bramkarzem.

Miłą inowacją lodowiska jest barjera,

która oddziela publiczność od graczy i od-
wrotnie. Żeby tylko ten lód by* ździebko
lepszy...

Z powodu tego, iż na mocy uchwały

O. Z. H. L, w mistrzostwach Wilna nie

może brać udziału zespół K. P. W. Ognisko
w składzie Wiro-Kiro, Godlewscy, Okuło-

wicz i Staniszewski, który rzecz pewna

Niedorzeczny figiel
ze strachami.

„ABC donosi, że we ws Mako-
terty pod Równem, krążyła oddaw-
na wśród mieszkańców legenda, że
w uroczysku o północy cos straszy.
Opowiadano sobie, że o północy
zjawiają się tamm jakieś swiateika,
białe widma, które niesamowitemi
głosami nawołują przechodzących.
Ostatnio wydarzył się tragiczny wy-

padek, będący wynikiem niedorzecz: |
nych bajek.

Oto 17-letni Aleksander Nitew-
ski przechodząc nocą w pobliżu о-
wego uroczyska ujrzał przed 3
jalkiegoś ducha, który chwycił go za
ramiona. Chłopak tak się przeląkl,
że ze sirachu umarł na miejscu. Do-
chodzenie policyjne ustaliło, iż Ni-
tewski padł ofiarą żartów swoich

'współkclegów. Duchem był niejaki
Sergjusz Mielnik, który owinąwszy
się w białe prześcieradło, udawał
ducha, aby Nitewskiego przestra-
szyć.

zająłby pierwsze miejsce i OŁ: Dwótńh niebczpiecznych warjatów
aspiracje innych drużyn w rozgrywkac.
Ognisko przystąpiło obecnie do kompleto- |

wania drugiego zespołu, który ma zastąpić

swych starszych kolegów.

Wszelkich iniormacyj wraz z przyję-

_, ciem zapisów udziela p. St. Nuszei.

  

czenia i głodu. Sekcja zwłok wyłka-
zała, że chłopiec odżywiał się korą
i tratwą. Prawdopodobnie chłopiec

chciało ugotować lekarza.

W. zakładzie dla umysłowo chorych w
Warszawie koło Sieradza omal nie doszło
ostatniemi dniami do straszliwegc wydarze-
nia. W kuchni pracowaio dwu lekkich о-
błąkańców i ich pomocników, W pewnej

'chwili wszedł do kuchni jeden z lekarzy,

odszedł daleko od domu : zbłądził.
;nowili wrzucić go do kotła, jednak lekarz

, wpadł w ostatniej chwili na pomysł i zaczął

w lesie.

3 ZAMACHY SAMOBÓJCZE KOBIET.
Esencją octową usiłowały odebrać so-

bie życie A. Huszcza iNowogiódzka 37),
A. Lubecka (Dąbrowskiego 7) i M. Siwiec

(Wingry 7). Wszystkie trzy kobiety urato-

wano i Pogotowie Ratunkowe przewiozło
je do szpitala. |

na którego widok obaj obłąkańcy dostali
furji i zaczęli krzyczeć, że muszą z niego

ugotować rosół.

Furjaci obezwładniwszy lekarza posta-

im ułumaczyć, że nie mogą ugotować go ra-

zem z pantoflami, Gdy furjaci puścili go
na chwilę, lekarz wyskoczył p:zcz okno i
zawiadomił personel zakładu o wszystkiem.
Służba ujęła furjatów i obezwładniła ich

po nałożeniu kaftanów bezpieczeństwa.

 

Zniżka ceny gazu w Warszawie.
WARSZAWA. Pat. W związku z

obniżką ceny węgla warszawski za-
rząd miejski postanowił od 1.1.1935
r. obniżyć cenę gazu. Odpowiednie

Tu rządzi humor
FLIP i FLAP,komicy świata

ezarnjąca LUPE
VELEZ oraz

senk!.—Seeny w natur. kolorach, — Baieczna wystawa.

rowe niewzźne.

nd 86

NAJNOWSZY FILM POLSKI

|
i

|

WETA RKSNTTPONTSEI SET I лор SS

wszyscy razem w najwese!lszej KOMEDJI MUZYCZNEJ, która zzchwyci wszystkich. Band:
dzikich lwów na przyjęciu w pałacu — *500 naip'ękn qirisów. — Balet. —Przepiękne pio-

Mickej MOUSE]  FAŻESGW

Nadprogram: Atrakcja w kolorach „SEN KANARKA“ orzz VALSE CHOP'NA. Bilety hono

Kolosalne powódzenie. Dla młodzieży dozwolone. Dla udostępnienia wszystkim obejrzenia, początek

Sluby
Nadprogram: najnowsze dodatki dźwiękowe i tygodaik „Foxa”.

obliczenia są przeprowadzane i po
ukończeniu ich zostanie podana do
wiadomości publicznej wysokość
obniżki ceny gazu. - |

 
 

   

Ulanskie „r
Seia dobrze ogrzana
 

PP e * ®

Najnowszy przebój sezoru re- + 66

żyserji słynnego W S VAN į
3 DYKE p. t. 59 ‘ °

W rclach ołównych Wiłilam Pewsl i Myrna Ł'y. Sensacylna komedja, trzymająca widra w
nieustsamnem napięciu ł każąca mu śmiać <ię przvtem bez przerwy, to zupełna noweść na | s

R

TATTOAKP?) ADEO siCASIN WŁAŚCICIELE DOMÓW!
Stowarzyszenie  Właścicieli Nierucho

mości m. Wilna (Jagiellońska 14) kom
kuje, že księgi rachunkowe na rok 19
„winny być zaświadczone do dnia 31 grudn
| 934 r. przez właściwy urząd skarbowy,

0
Niespodzianka gwiazdkowa dla miłośników jasnowłosei JEAN HARLOW która obok Lienel Ba

ekransch. Nad program: „Prawde o Meskwie dzis'ejszej'* | groteska rysunkowa „Para-
mountu“ orsz zktualjz Patą. Sala dobrza ogrzana. Se:nse 4, ć, 8 I 10 w.

rymore, Franchot Tone | "| maEOkre-cję swego życa w flmie UWADZE
jubl'euszowej produkeji Metro-Goldwyn-Mayer p. t. .

WIELEBNEGO DUCHOWIEŃSTWA!
aż aeROX |„STWORZONA DO CAŁOWANIA", таг авна К-

; >) boszczów i Rad Kościelnych, iż wykony-
wam wszelkie roboty kościelne: rzeźbiar-
skie, malarskie i architektoniczne po ce-
nach kryzysowych, a mianowicie: figury
portrety, ołtarze, ambony, feretrony i t. d.
Powyższe roboty mogą być wykonane w
gipsie, cemencie, drzewie, kamieniu i mar-
murze. Posiadam na składzie Stacje Męki
Peńskiej.

Wilno, ul. Targowa Nr. 9 m. 7.
NOWORYTO JÓZEF

artysta rzeźbiarz.

Nad program: Atrakcyjna dodatki. Początek seansów 0 godz 2, 4, 6 8 I 10,15. — Bilety bez:
płatne nieważne. — Sala dobrze cgrzana.

REWJA„ż” CAŁEGOSERCA"  kalejdoskop rewjowo komedjowy w '8 osrazach z udziałem całego zespołu,  Szeze-
góły w efiszach Początek w dnie świąt. o godz. 4$ej W dnie powsz. o 5,30
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