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Ceremonjał przyjęcia Sowietów do Ligi.
Tupet odpowiedzi Litwinowa. |Głoso

GENEWA (Pat). Wizo:aj popo-
łudniu zebrała się Liga Narodów dla
przyjęcia ZSRR do Ligi. Oiwierając
przy wypełnionei po brzegi sali po-
siedzenie, przewodniczący Sandler
udzielił głosu przewodniczącemu ko-
misji politycznej Madariadze, który
przedstawił uchwalony. onegdaj na
p siedzeniu komisji projekt rezo-
lucji, zalecający przyjęcie do -Ligi.
Zkolei zabrali głos poszczególni de-
legaci. Delegat Szwajcarji Motta
oświadczył, że głosować będzie
przeciwko przyjęciu ZSRR do Ligi,
natomiast uznaiac, że po przyjęciu
ZSRR ma prawo 'ako wie!kie mocar-
stwo pretendowac do stałego miej-
sca w Radzie, Szwjacarja powstrzy”
ma się od głosow:nia nad tą sprawą.
Delegat Irlandji de Valera w dłuższej
deklaracji apelował do rządu ZSRR,
by udzielił gwarancji co do wolności
religi'nej. Po przemówieniu delega-
tów Argentyny i Portugalji przystą-
piono do głosowania. Głosowanie
odbyło się imiennie. Głosowało 49
delegatów, powst: zymało się od gło-
sowania 7-miu, ważnych głosów zło”
żono 42, komieczna dla przyjęcia no-
wego członka większość wynosiła
zatem 28. Za przyjęciem ZSRR do
Ligi wypowiedziało się 39 delega-
tów, przeciwiko 3, t. j. Portugalja,
Szwajcarja i Hclendja.

W wyniku giosowania przewo*
dniczący ogłosił, że ZSRR został!

przyjęty w poczet członków Ligi.

ważnych 40. Za przyznaniem Związ-,
kowi Sowieckiemu stałego miejsca
złożono 40 głosów, wobec czego:
ZSRR został des, gnowany ra state-
40 członka Rady -

Zkolei przewodniczący komisji
weryfikacyjnej zakomunikował, że
rząd ZSRR akredytował w charak-
ierze delegatów na 15-te Zgromadze-
nie Ligi panów Maksyma Litwinowa,
Lomisarza ludowego spraw zagra”
nicznych, Włodzimierza Potemkina,
ambasadora sowieckiego w Ryzmie
craz Borysa Steina, posła sowiec-
kiego w Helsinkach. W: czasie tłu-
maczenia na jęzvk angielski raportu
womisji weryfikacyjnej delegacja so-
wiecka, witana oklaskami, zajęła
miejsca na sali»
GENEWA (Pat). Członkowie de-

iegacji sowieckie przybyli w ciągu
popołudnia do Genewy i zamieszkali
w hotelu „d'Angieterre”. Zarówno
przed hotelem iak i przed salą zgro-
raadzeń zebrał się spory tłum pu-
bliczności. Zarządzono wzmocnienie
służby bezpieczenstwa a sekretarjat
Ligi polecił ściśle; sprawdzać bilety
wejścia. ' ! 

Przemówienie powitalne przewodniczącego
GENEWA (Pat). Po zajęciu przez

zefegację sowiecką miejsca na sali
«brad, Zgromadzenia, przewodniczą-
cy Sandler wygłosił przemówienie
powitalne. M. in. mówca oświadczył,
że nowy członek korzystać będzie ze
wszelkich praw i przyjmie na siebie
wszelkie zobowiązania, wynikające
z paktu. Związek Sowiecki wchodzi
odtąd, mówił Sandler, w skład wiel-
kiej rodziny państw, współpracując
nad utrzymaniem pokoju w interesie
całej ludzkości. Dalej zaznaczył, że
wwaža za swój obowiązek oświad-
czyć, że dzień 18 września 1934 roku
stanowi punkt zwrotny w dziejach

"Ligi, powiększajacej się o członka,
który wnosi do współpracy między”
narodowej wagę mocarstwa 160-mil-

| jonowego, od$rywającego wybitną
| rolę na dwuch kontynentach, Obec-
ność delegacji sowieckiej na Zgro-
madzeniu wydaje się przewodniczą-
temu dowodem że dążność ku po-
wszechności, ku organizacji między”
narodowej mia oparcie w rzeczywi-
stości i jest silniejsza od różnic raso-
wych, językowych, religijnych czy
systemów politycznych. W  zakoń-
czeniu przewodniczący wzywa dele-
gację sowiecką do współpracowania
w dziele Ligi dta dobra świata,

GENEWA (Fat). Odpowiadając

komisarz

mówo w ramac1 jednego państwa.
Zkolei odbyło się głosowanie nad;na przemówienie przewodniczącego Równość prawa jest całkowita, nie”
przyznaniem Związkowi Sowieckie-: Zgromadzenia Sandiera,
mu stałego miejsca w RadzieLigi. | Litwinow wygłosił wielką mowę, w narodowej. Wszystkie narody Związ-
:3łosowało 50 delegatów, powstrzy”| której na wstępie oświadczył, że za- ku Sowieckiegosą oczywiście zwią-
iaało się od głosowania 10, głosów, proszenie wystcscwane do Sowietów  zańe

ma ani większości ani mniejszości

identycznoscią ustroju  poli-

| ności delegacji sowieckiej na tej sali. | tycznym i społecznym. Warunkiem

zagranicą 8 zł.
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IAE Ba
Edwin Koroin Piotrowski

obywatel Ziemi Mińskiej

zmarł dnia 12 września r. b. w Łucku,

o czem zawiadamiają pogrążeni w ciężkim smutku

Żona, Córka I Syn.
3 ° Ž FE x A aaa e z {oraz głosowanie w Radzie Lig: Naro- | tycznego i wspólności ideałów, alei

dów i Zgromadzeniu przekonywują:|państwo sowieckie nigdy nie wyłą-
że z: małemi wyjątkami wszystkie | cza możliwości stowarzyszenia się z
delegacje rozumieją znaczenie obec-; państwami o inaym systemie poli- 

Sprawa traktatu mniejszościowego
idzie do Rady Ligi.

PARYŻ. (Pat) ,Le Petit Parisien“
donosi z Genewy iż osiągnięto po-
rozumienie z min. Beckiem co do
tego, że sprawa traktatu - mniejszo”
ściowego zostanie poruszona w naj-
bliższej przyszłości na Radzie Ligi.

Pozatem dziennik donosi, że z

BERN. (Pat). Prasa szwajcarska,
po opublikowaniu wielu krytycznych
artykułów w- związku z wystąpie-
niem ministra Becka w Genewie,
okazuje coraz większe zrozumienie

polskiego punktu widzenia. Dowo-
dem tego jest kilka ogłoszonych

początkiem sesji min. Barthou odbył ostatnio zarówno w prasie francu-
rozmowę z miristerm Beckiem, po- skiej jak i niemieckiej w Szwajcarji
ruszając sprawę paktu wschodniego.! artykułów, stwierdzających donio-
MW ty mmomencie delegat polski nie słość wniosku nolskiego. „Neue Zu-
był ani przeciwry ani przychylnie ericher Zeitung“ w artykule zatytu-
ustosunkowany do tego paktu. Wo” łowanym „Polityka Polski“ przed-
bec tego min. Banthou zwrócił się do .tawia mocarstwowy rozwój Polski i
min. Becka o ustalenie swoich za- podkreśla, że jzżeli minister Beck
miarów na piśmie. |zdecydował się na tego rodzaju krok

Dotychczas jednak, podkreśla to nie uczynił tego bez uzasadnio-
dziennik, Polska w dalszym ciągu nych powodów. Należy spodziewać
zachowuje w: tei kwestji dziwnemil: | się w najbliższym czasie pozytyw-
czenie, nych skutków tego wystąpienia.

Gwarancja niepodległości Austrji według projektu włoskiego.
Ё GPARYZ. Pat. Pertinax twierdzi w
„Echo de Paris“, że baron Aioisi,
delegat Włoch, po przybyciu do
Genewy zaproponował Francji i An-
Qlji rozwiązanie sprawy aust'jackiej
przez zawarcie traktatu w myśl któ-
rego Francjs, Anglja i Włochy zo
bowiązałyby się do; 1) zagwaranto-
wania niepodległości Austrji, 2) do
posługiwania się w celu zrealizowa-
Ria tych zobowiązań wszelkiemi na
dającemi się do tego środkami. Do
łego traktatu mogłyby przystąpić i

 

inne państwa. Zdaniem Pertinexa.
Barthou zgodził się na ten projekt,
ale spotkał się ze sprzeciwem sir
Johna Simona który oświadczył, że
Anglja nie przyjmie żednych no-
wych zobowiązań na kontynencie
Również Mała Ententa niezbyt przy-
chylnię odnosi się do tego proje-
ktu który ją pomija, obawiając się
zastąpienia hege monji niemieckiej
przez włoską przy poparciu Fran-
cji.

 

Stany Zjednoczone i Rzesza.
WASZYNGTON. (Pat). Sekre-

tarz stanu Bull oświadczył, iż oficjal-
te pertraktacje w sprawie zawarcia
układów handlowych między Stana*
mi Zjednoczonemi a Rzeszą nie-

miecką prowadzone były już od
, dwóch miesięcy pomiędzy departa-
mientem stanu a embasadą niemiec-
ką. Pertraktacie ie nie doprowadzi-
ły jednak do pożądanych rezultatów,

Jest to wynikiem ewolucji, jaką
przeszedł stosunck pomiędzy ZSRR
a Ligą, ewolucji którą pan Litwinow
inusi omówić, mimo że wspomni przy
tej okazji o przeszłości, która bynaj-
iuniej nie była przyjemna. Zdaniem
mówcy, nie było w tem nic dziwne-
50, że pojawienie się nowego рай-
stwa, którego ustrój był caikiem od-
mienny od wszystkiego, co znano po-
przednio, spotkało się: z wrogiem
przyjęciem ze struny innych państw.
Wrogość ta przejawiała się w inter-,
wencji zbrojnej a później w innych
tormach. W. związku z tem narody
związku sowieckiego obawiały się,
ze państwa, zśrupowane w Lidze,
złączą się w wysiłku antysowieckim.
Zdaniem mówcy jest rzeczą nieza-

trzeczalną, że byli mężowie -stanu,
którzy myśleli, albo przynajmniej
marzyli o tego rodzaju interwencji
zbiorowej. Dziś pan Litwinow jest
rad, mogąc stwierdzić, że wśród mę-
żów stanu głównych krajów niema
już zwolenników polityki izolowania
ZSRR. Są jeszcze coprawda poli-
tycy o ciasnych umysłach, którzy
nie potrafią pozbyć się swoich prze”
sądów i którzy czerpią swoje wiado-
mości o innych narodach z innych
źródeł, ale pan Nitwinow jest prze-
korany, że Liga Narodów będzie
czuwała, by nie mogli oni się mie-
szać do załatwiania spraw interesu"
jących bezpośrednio Związek So-
wiecki, Zaznaczywszy, że, gdyby
ZSRR uczestniczył w opracowaniu
paktu Ligi, to zgiosiłby zastrzeżenia
przeciwko postauowienicm, zezwa*
lającym w pewnym wypadku na woj-
nę oraz przeciwko systemowi man- *
datów kolonjalnych i że domagałby
się zapewnienia równości ras, Li-

| twinow omówił calej obecny stosu-
nek ZSRR do I:g'. Związek Sowiec*
ki sam stanowi Ligę Narodów, liczą”
cą 200 narodów Nigdy jeszcze tyle
narodów nie wsp łżyło równie poko-

Polska I
WARSZAWA. Pat. — W dniu 10

września r. b. z inicjatywy rządu
polskiego dokonano wymiany not
między rządem poiskim i rządem
ZSRR. Noty te stwierdzają wzajem-
nie, że i po wstąpieniu ZSRR do

«ego musi być tylko uznanie zasady

wzajemnego  niemieszanią się do
spraw wewnęt:znych oraz istnienie
wspólnych* celcw. W, zaproszeniu,
wystosowanem do ZSRR, mówca wi-
dzi nowy postęp na drodze uznania
zasady pokojowego współistnienia
różnych systernów politycznych i

celów, to pan litwinow widzi ją
przedewszystkicim we wspólnej tros-
ce o konsolidacje pokoju i wzmoc-

jnierie gwarancji pokoju, Niema, je-
|go zdaniem, bardziej szlachetnego i
bardziej pilnego zadania dla współ-
pracy narodów, jak organizacja po”
о, 1

dy wojna wydawala się niebezpie-
czeństwem teoretycznem. Dziš woj-

ną jest niebezpieczeństwem, które
może grozić jutro a organizacja po-
kojowa, nad którą dotąd lak mało
pracowano, musi być przeciwsta-

wiona organizacji wojny, kióra jest
prowadzona bardzo czynnie, Istnieją
„wolennicy wojny którzy chcą prze-
sobić zapomocą miecza mapę Euro-

ji rozbrojeniowej zmusza do szuka-
nia bardziej skutecznych niż dotąd
srodków zapobieżenią wojnie, Mów-
ca nie uważa, aby nadeszła chwila
precyzowania, jakie są te środki, w
każdym razie jest jasne, że nie moż-
»a zadowolić si: zapewnieniami o

' pokojowych zamiarach, jakakolwiek
tylaby ich liczba, w szczególności,

 
'sešli chodzi o peństwa, w których.
|ieszcze wczoraj mówiono o wojnie
|+ podbojach. Kończąc, mówca ©-
świadczył, że nie przecenia możli-
wości, które stoją przed Ligą Маго-

społecznych. Co się tyczy wspólnoty|

Dziś przedstawia się ona ina” j
czej, niż przed kilkunastu laty, kie--

py i Azji. Niepowodzenie konferen-

iol danPolycznychw Wilia
PRZY IKSTYTOCIE NAUKOWO-BADAWCZYW EUROPY WSCHODNIEJ

WILNO, UL. ARSENALSKA 8.
Z prawami wyższej uczelni. Matura konieczna. Kurs trzyletni.
Wykłady wieczorne: 17 — 20 godz. Początek roku akad. 2-go
paźdz. 1934 r. Przyjęcia tylko osobiście od 24 września r. b.
Program szkoły wysyła Sekretarjat po nadesłaniu znaczków

poczt. za 60 gr.

Kpt. Bajan zostanie majorem i otrzyma
na własność samolot.

Zwyciężca Challenge'u, kpt. Ba-
jan, przedstawiony ma być w czasie
najbliższych awansów oficerów lot-
nictwa do awancu na majora W. P,
W tym celu odhędzie on prawdopo*
dobnie specjalny kurs 3-miesięczny.

DZIENNIKARZE NIEMIECCY W POZNANIU. |
POZNAŃ. (Pat). Na cześć ba- skę za swoją oiczyznę, przypomniał

wiących dziś w Foznaniu dziennika: współpracę polsko - niemiecką na
rzy niemieckich „prezydent miasta tym terenie oraz uchwały niedawne-
Raiajski wydał w „Bazarze” obiad, go kongresu. Poiaków z zagranicy,

W. przemówieniu wygłoszonemw Mówca podkreślił, że oni mieli już
czasie obiadu prezydenl Ratajski możność zaznajomić się z szeregiem

 
    

Kpt. Bajan otrzymać ma tak, jak
iego poprzednik zwycięzca poprzed
niego Challenge v ś. p. kpt. Żwirko,
dar w postaci samolotu, na którym
zdobył pierwsze miejsce.

powitawszy przedstawicieli władz wybitnych czyzów narodu polskie:*
niemieckich i prasy niemieckiej przy go, w  szcześólności wczoraj by-
pomniał oświadczenie kierowników| liśmy świadkami wielkiego tryumiu
narodu niemieckiego i przedstawi:|Polaków w międzynarodowym  tur-
cieli opinji publicznej w Niemczech| nieju lotniczym 1 złożyliśmy z tego
o chęci pokoiowej wspoipracy z

:Polską.

,wodniczącego wycieczki Schwerin-
$а zabrał głos redaktor niemieckie-
go biura informaryjnego.
W dalszym ciągu przemawiał re-

gów dla zapewnienia pokoju, sądzi; daktor Berndt, uważając Wielkopol-
iednak, że można zmniejszyć do mi-
svimum niebezpieczeństwo wojny. W
tem zadaniu praśnie rząd sowiecki
współpracować z Ligą.

Sowiety.
Ligi Narodów podstawą stosunków
między Polską i ZSRR pozostanie
w całej rozciągłości istniejące mię-
dzy państwami umowy włącznie z
paktem nieagresji i konwencjąo
określeniu napastnika.

Po krótkiem przemówieniu prze*| z

| powodu se.deczne życzenia.

Wizoraj o gocz, 8 rano odlecieli
Poznania uczestnicy wycieczki

dziennikarzy niemieckich,
się do Wilna. Gvsci żegnali na lotni-
sku przedstawiciele władz miejsco”
wych oraz grono dziennikarzy po-

, znańskich,

Na kongres eucharystyczny
w Argentynie,

MIASTO-WATYKANSKIE Pat. Wj biskupi: Kubina, Okoniewski i
dniu 20 b. m. odpłynie z Triestu |doński. Ponadto w kongresie
do Buenos Aires okręt „Oceania”,|zmą udział księża:
którym udadzą się na kongres eu-|nicki oraz szambelan papieski
charystyczny prymaskardynał Hlond,|bichowski.

Ra-
we-
Ja-
Су-

Cieszyński,

 

udając

Holenderskie Stany Generalne.

MADRYT. (Pat). Dziennik prawi-
cowy „Iniormaciones* opublikował
sensacyjną wiadomość o zamierzo-
nym spisku socjalistów i komuni-
stów przeciwko rządowi. Spisek
miał na celu wymordowanie wszyst-
kich ministrów w czasie uroczysto-
sci, związanych z przeniesieniem

RŻYM, Pat.—Na dzisiejszem po-
siedzeniu włoska rada ministrów u-
chwaliła kilka doniosłych rozporzą-
dzeń mających na celu wzmocnie-
nie pogotowia wojennego Włoch.

Pierwszy artykuł zawiera projekt
ustawy w sprawie przedwojskowego
wyszkolenia młodzieży. Ustawa ta
wprowadza powszechne  przygoto-
wanie wojskowe młodzieży od lat 8
do 21 to jest do chwili powołania
jej do wojska. Przysposobienie woj
skowe młodzieży odbywać się bę-
dzie: 1) w organizacji „balilla*, 2)
w organizacji awangardzistów, 3) w
formacjach ochotniczej milicji bez-
pieczeństwa. Nad organizacją wy-
szkolenia  przedwojskowego  czu-
wać będzie specjalny organ woj
skowy.

Drugi projekt ustawy zawiera po-
stanowienie, dotyczące szkolenia re-
zerwistów.

Trzecia ustawa ustanawia naczel- 

 
szczątków kpt. Galana i Fernandeza,
rozstrzelanych swego czasu zą u-
dział w spisku republikańskim. Po
zdezorjentowaniu w ten sposób ma-
szyny państwowej spiskowcy mieli
opanować stolicę i ogłosić dyktatu-
rę proletarjacką z Largo Cabbalero
na czele,

;; |Wychowanie wojskowe we Włoszech
nego inspektora nad wyszkoleniem
rezerwistów.

Projekt czwartej ustawy zawie S
postanowienia, dotyczące
wojskowych w szkołach średnich i
wyższych. Począwszy od roku szkol-
nego 34-35, wprowadzone zostanie
w szkołach męskich średnich i wyż-
szych nauczania przedmiotu kultu-
ry wojskowej. /lczniowie szkół śred-
nich nie będą mogli otrzymać pro-
mocji do klasy wyższej, lub uzyskać
dyplomu, jeśli nie zdobędądobrej o-
ceny z tego przedmiotu. Studenci
uniwersytetu nie zostaną w tym wy-
padku dopuszczeni do końcowych
egzaminów. Nauczanie kultury woj-
skowej powierzono oficerom służby
czynnej.

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną. 

na w twie księżniczki Juljanny do-
konała otwarcia nowej zwyczajnej
sesji stanów generalnych i wygłosiła
mowę tronową, w której w czarnych
kolorach przedstawiła horoskopy dla
gospodarki Holandji i Indy; Holen-
deskich i wypowiedziała się za dal-

;,szemi oszczędnościami, Królowa wy
| taziła specjalną obawę o przyszłość

Mowa królowej Wilhelminy.

Udaremniony spisek w Hiszpanii. | naGA (pay: Krótowa Witelni całego świata do dalszych zbrojeń.
Holandja będzie starała się wpływać
na nie hamująco, lecz zmuszona jest
hczyć się z tym planem i realizować
swój projekt w związku z narodową
obroną kraju. T:zech posiów komu
nistycznych, którzy usiłowali prote*
stować w czasie przemówienia kró-
lowej, zostało pobitych przez innych
posłów, a w końcu policja usunęła

ludzkości w związku z dążeniami ich z sali obrad,

Likwidowanie strajku w Ameryce.

kursów |.
MANILLA. (Pat). Kilkuset straj-

kujących robotników zaatakowało
policję ochraniającą pracujących.
Atak był tak groźny, że policja mu-
siała w obronie własnej użyć broni.
2 osoby zostały zabite, 19 odniosło
rany, w tem 5 ciężkie.

KALKUTA. (Pat) Rzeka Gan“
ges i jego dopływy wystąpiły z brze-
gów. W. okręgu Dinapore woda za-
lała 650 km. kwadratowych prze-
strzeni, 256 wiosek powódź zalała
całkowicie, 6.500 domów i 4.300 po*
ważnie uszkodziła, Liczba ofiar w
ludziach nieznaczna. Według do-
tychczasowych danych zginęło 6—7 

NOWY JORK (Pat). Oddziały
gwardji narodowej przystąpiły do
masowych aresztowań robotników,
czuwających przed iabrykami, W
stanie Georgia :ozpoczęto budowę
obczów izolacyjnych, w których bę-
dą osadzeni wszyscy aresztowani w

| związku ze straikiem.

Powódź w dorzeczu Gangesu.
osŚb,

| W okręgu Guya woda zalała 14
wsi, zniszczyła 1000 domów. W! okrę

j gu Purneo 50 wsi stoi pod wodą. W
j okclicach dotkniętych klęską powo-
dzi zbiory uległy prawie całkowite-
mu zniszczeniu Według prowize-
tycznych obliczeń 100 tys. ouób
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Ne majų ułosnych
zmartoleń.. |

Sanacyjni konserwatyści. zdawa-

łoby się, mają dość własnych zmar-

twień, by się nie martwić o innych.

A żednak nie daie im spać „endecja”'.

Nie wystarczają im ciosy, które, mi

mo wysługiwaria się, spadają na

nich z szeregów obozu sanacyjnego,

szukają jeszcze guzów skądinąd.

Krakowski Czas” przypisuje ja

kiejś nowej intrydze „endeckiej“ to,

co się dzieje w ostatnich czasach

wewnątrz Bezpartyjnego Bloku. We-

dług organu konserwatywnego obóz

narodowy, chcąc wzmocnić upadają:

ce rzekome swe siły, poprowadził

nową akcję. Tym razem przeciw

konserwatystom

Przedmiotem agitacji stały s*ęę ponow-

nie elementa umiarkowane. Z wielkim,

trzeba przyznać, sprytem zostaje w tym

wypadku wykorzystaby atak pewuych nie-

odpowiedzialnych iednostek z obozu rządo-

wego na prawe skrzydło obozu. Prasa en-

decka wbija z uporem i wytrwa!ością spo-

łeczeństwu w głowę, że Blok się pize-

ksziałca w stronnictwo radykalne.

Gdyby to, co się dziś dzieje w

obczie rządowym można było uwa'

żać jedynie za „atak pewrych nie:

odpowiedzialnych jednostek z obozu

rządowego na prawe skrzydło” te

goż obozu, to twierdzenie „Czasu”

mogłoby mieć przynajmniej pozory

jakiegoś prawidopodobieństwa. Ale

uważny obserwator rozwijającego

się od wiosny procesu w łonie sa'l

nacji a także pewnych posunięć

rządu zdaje sobie doskonale sprawę,

że to nie jednostki w B. B., a.e wiel-

kie grupy lewicowe ruszyły pełną

parą przeciw niepotrzebnej już kon-

serwie. Jak sobie naprzykład, tło-

maczyć „kurs nalewo'” w stronę mas

robotniczych po miastach i chłop”

skich po wsiach? Co w scbie kryje

przedsiębrana akcja oddłużeniowa w

rolnictwie? I wiele innych okolicz-

ności, które nie są tajemricą dla

„Czasu“.

„Czas“ pociesza się, že B'ok Bez:

partyjny może się nie przekształcić

w stronnictwo radykalne, w jakąś

Partję Pracy. Jednocześniewszakże

wcale nie ukrywa, że może się rów-

nież zorganizować radykalne stron:

mictwo rządowe. I w tym drugim

wypadku podolno nastaną dla „en

decji' ciężkie czasy:

Bo chyba nikt nie przypuszcza, że w

ten sposób zorganizowane stronnictwo rzą-

dowe da sobie wyrwać władzę w drodze

walki wyborczej. Jasrem jest, że broniłoby

się wszelkiemi środkami i wskuiek tego

musiałoby stosować metody, które naprzy-

ład siosuje hitleryzm. Gdyby politycy en-

deco” choć trochę dalej w przyszłość po-

trai patrzeć, to by te proste prawdy nie-

wątpliwie zrozumieli.

MW. wywodach „Czasu są dwie

kwestje: pretensia, iż to rzekomo

„endecja” wmawis w społeczeństwo

ruch nalewo w obozie prorządowym,

oraz fałszywa — jak nam się wy”

daje — troska o losy narodowców

gdyby do władzy w Polsce doszli

wyłącznie radykali sanacyjni.

Z tą drugą kwestją niema potrze-

by długo się rozprawiać. Obóz na-

rodowy nie przeżywa słodkich: chwi!

pod rządami sanacji, w ktorej jesz:

cze znajdują się też konserwatyści.

O metodach, ktere są tera” stosowa”

ne (bez „hitleryzmu polskiego), wie-

le dałoby się powiedzieć. Bereza

Kartuska to nie jest głaskanie po

głowie. Ale „Czac” zdaje się nie ro

zumieć, co to iest walk” o zasady

i idee i dlatego nie rozumie, iż ludz:

obozu narodowego nie zastiaszy się

wić tem jakichś jeszcz+ jiaskraw'

szych metod. Kto hołdnje oportu:

nizmowi politycznemu i wziął go so

' bie za podstawę postępowania, tea

wielu dziś rzeczy w Polsce nie poj-

muje, : °

Kwestja przedstawiania 'stotnego

charakteru procesu, odł:ywającego

się w łonie sanacji, to nie icst sztucz |

ne wbijanie spcieczeūstwu czegoś

nieistniejącego w głowę. Fakt rady

Ikalizowania się xół kierowniczych

sanacji jest tak oczywisty i tak wia-

domy wszystkim. że przecież nawet

«jamy Lonserwatywne  kily na

alarm, twuując bronić się przed tą

klęską konserwatystów.

Obowiązkiem prasy rarodowcj

było i jest oświetianie zmian, zacho:

dzących we wszelkich "ugrupowa'

niach politycznych, przedewszyst:

Miesa zaś w tem, które w życiu poli-

jcznem państwa i narodu odegry*

wa dominującą dziś rolę.

Może to być przykre dla konser”

W Genewie jesteśmy sami.
Krakowski ,,„Gios Narodu”, który

podobnie, jak cała prasa polska,

nie min. Becka w Lidze Narodów, za

znacza słusznie, iż manifestacje, or”

ganizowane w kraju z tego powodu

są może przedwczesne:
Nicbyśmy nie micli przeciw nim wów-

czas, gdy sprawa poruszona przez Polskę

zostanie w sensie pomyślnym dla nas za-

łetwiona. Narazie jeszcze tego powiedzieć

nie można. Oświadczyliśmy, że się nie bę-

dziemy stosowali do postanowien traktatu.

I to jest wszystko, zdaje się, cośmy zrobili.

Piszę: „oświadczyliśmy”, „zrobihśmy” dla

zaznaczenia i przypomnienia tegc, co wczo-

raj pisałem, mianowicie, że p. min. Beck

ma za sobą w tej sprawie zasądniczo cały

naród... Ale samo tego rodzaju oświadcze-

nie, nie jest jeszcze załatwieniem trudnego

problemu. : + ia

Horyzont polityczny jest w Eur

ropie zamglony, już z przemówień,

które były wygłcszone po przemó-
wieniu p. Becka, wynika, że sprawa
trafi na opór. P. Beck zaniedbał
przed swcjem wystąpieniem stwo”

rzenia jakiegoś jednolitego „frontu'”

szeregu państw, które tak samo jak

Polska odczuwają ciężar traktatów
o ochronie mniejszości, A obok tego:

Sprawa mniejszości narodowych nie

wyczerpuje tego, co Polska ma do załat-

wienia na terenie międzynarodowym. Dla-

lego trzeba wszystku zrobić, by utrzymać

kontakt z iemi państwami, z któremi nas

żączą pewne interesy realne, nie urojone.

„Prager Presse', rejerując o wypadkach w

Genewie zauważa: „Polen  vollkommen

isoliert“ — „Polsxa izolowara zupełnie”.

Jak się istotnie chwilowo złożyło, że je-

staśmy sami, nie iicząc Niemców, w któ-

rych przyjaźń chyba nikt nie wierzy... —

Mocarstwa wypowiedziały się przeciw te-

| zie polskiej, — Mussolini (w porczumieniu

Francją) próbuje stworzyć „naddunajskie

porozumienie”, — państwa

swoją drogą. Polska zostaje sama.

Sytuacja więc jest nieszczególna. Naj-

bliższe dni będą dla naszej dyplomacji o-

kresem decydującego egzaminu. Będzie mu-

siała nawiązać zerwane nici. Bo innego

wyjścia niema... Z czego wniosek, że jeszcze

nie nadszedł czas na triumfalae manifesta-

cje, iż sprawa traktatu mniejszońciowego już

definitewnie załatwiona pomyś!nie dla Pol-

ski. Bo tak nie jest.

Ślepe naboje.
Sytuacji, która wytworzyła się

po wystąpieniu min. Becka w Ge-
newie, poświęca również artykuł
wstępny „ABC”. Artykuł ten oma-
wią oświadczenie, zakomunikowane
przez PAT-ą z Genewy, a wypowie”
|dziane przez bawiącego w Genewie
| polityka, b, ministra, że „Polska ra-
czej usunie się @ Ligi Narodów..."
„ABC” oświadcza,

takiej strzały, mógłby ją sobie zachować w

kołczanie na później

odrazu pierwszego dnia, cóż mu zostanie na

jutro i pojutrze?

Wogóle jednax byłoby lepiej, aby b.

ministrowie, w otoczeniu ministra spr. zagr.

Litwini jak wiadomo, numorem

nie odznaczali się nigdy. Czytając

jednak prasę litewską, zwłaszcza na
tle stosunków  molsko - litewskich,

znajdziemy w. wiej sporo pierwszo”
rzędnego materjału dla humorysty.

imitas', wydawanego w Kownie. Na

w Litwie, bo byty minister spraw za-
granicznych Litwy, czołowy publicy-

sta litewski, Pużyckis (Vygandas).

Czytaliśmy już sporo nieprawdu-

podobnych wyaurzeń tego publicy-

sty. Nie możemy „sobie dziś jednak

odmėwiė przyjeniności podzielenia

się z czytelnikani wyjątkami arty:

kułu tego pana p. tt „Jak Polacy

bronili Wilna przed bolszewikami”.

Paryckis omawia ofenzywę bol-
szewicką na Wiino w 1920 r. w ten

sposób: *&
„A co było w lipcu 1920 r.? Do lasu pa-

nowie, do lasu, ratuj się, kto może* — wo-

łali uciekając Polacy, chociaż bolszewicy

byli jeszcze o 100 k'fometrów. Wilno było

oddane bez strzału, bez żadnego oporu. Po

ucieczce Polaków bolszewicy nieprędko

się jeszcze pokaza:i. Oto obrońcy, oto bo- haterowie. Dopiero, gdy bolszewicy, porzu-

ciwszy broń bez żadnego ładu wojskowego,

'pez walk leźli sobie „na Arszawu”, Polacy
i pod dowó-

| dztwem Francuzów napadli na bezbronnych
| zebrali swe najlepsze siły

A

watystów, że slali się już niepo

potrzebni 1 nawet uciążiiwi, Może

być bolesna bardzo metoda, stoso”
wana przy pozbywaniu się ich z obo”

zu sanacyjnego. Ale ukrywanie tych
faktów nie zmieni istoty rzeczy |

nie jest wcale obowiązkiem „en:

decji', Przeciwnie. Nie obroni też

śrupy koaserwarywnej w B.B, przed
nieuniknioną likwidacją. Jeśli nie

nastąpi to w formie organizacji Partji

Pracy, to stanie się to w innej for-

mic. Ale nastąp! prędzej czy póź”

niej, 

& ргазу.

przyjął z zadowoleniem oświadcze”|

bałtyckie idą

DZIENNIK WILEŃSKI—

wo:ni strzelcy, pukający tam gromko w sze- |

coki świat. Powiedziec, że Polska wystąpi z

Ligi, to znaczy nasuwać tym, z którymi dzi-

siaj jesteśmy w Lidze, przed oczy obraz, z

kim w Europie zamierzamy znaleźć się po-

za Ligą, bo przecież taki krok, jak wystą-

pienie z Ligi, nie jest kresem wędrówki dla

państwa w dzisiejszym świecie, ale prowa-

dzi dalej i dalej. Odpowiedzialne rzucenie

takiego słowa dużo znaczy, a aieodpowie-

dzialne jest zapewne zbyteczne, bo tylko

rodzi owe podejrzenia, za które potem się

obrużamy.

Pożar i narodziny Iwiątka.
Jednem z pierwszych zarządzeń

komisarycznego prezydenta Warsza
wy, p. Starzyńskiego, było wydanie

okólnika, zabraniającego urzędni-
kom magistratu i dyrektorom przed-
siębiorstw miejskich udzielania pra-
„ie bezpośrednio ;akichkolwiek wia-
domości.

Zdarzyio się wszakże, iż w nocy
z 30 na 31 sierpnia wybuchł pożar
na mieście, Gdy prasa zwróciła się
do straży, jak zwykle, po informacje,
„potkała się z odmową, przytem
strażak wyjaśnił, iż opiera się na o-
kólniku p. prezycenta. ^

Kompromitacia |
Wówczas zjawił się jeszcze jeden

ukólnik p. Starzyńskiego, w kiorym
„ganił strażaka za brak inteligencji,

a na dowód przytoczył, że „p. dy”

rektora Żabiń:x'ego rozgrzeszył z

formalnego przekioczenia przepisu”,
gdy ten, pomimo pierwszego okólni-
ka, pointormowai dziennikarzy o u-
rodzeniu się w ogrodzie zoologicz-
nym lwiątka. W! rezultacie jak pisze
„Gazeta Warsz”. p. Starzyński zli
beralizował pierwotny zakaz w spo-
<ób następujący:

„Zezwalam przeto wszystkim wydzia-

łom i przedsiębiorstwom na bezpośrednie

udzielanie prasie wiadomości, lecz tylko

dotyczących faktów tego rodzaju, jak po-

żar i narodziny”.

Wydarzenia powyższe nasuwają
„Gazecie Warsz” słuszne uwagi:

Chiński mur, którym p. Starzyński chce

oddzielić magistrat od ludnośc* miasta, jest

 „bsolutne sprzeczny z najprymitywniejszem

pojęciem samorządu, którego celem jest za-

interesowanie obywateli losami Sake)

Samorząd nie ma ani polityki »agranicznej,
ani wojska, ani służby śledczej, — шеpo-!
winien zatem mieć i żadnych tajemnic. Za-

merzona przez p. Starzyńskiego .koncen-|

*racja polityki prasowej” w rezultacieunie-|

możliwia prasie należyte informowanie ch

pniji publicznej. A trseba pamiętac, że przy

p. Starzyńskim niema Rady miejskiej z jej

publicznemi posiedreniami i że wobec tego

prasa jest jedynym łącznikiem między tym-!
:zasowym zarządem stolicy, a jej stalymi |

prawowitymi gospodarzami, ktorymi jesteś-

my my, obywatele - podatnicy. į

  
tamach jego popisuje się nie byle kto

To jeszcze nie wszystko. '” Starzyń-
Nawet, jeśli ktoś wierzy w skuteczność | ski na dokonywaną osobiście selekcję wia-

domości prasowvcł poświęca około dwóch

bo jeśli 'o wystrzelii godzin dziennie. Jest to naprawdę rozrzut-
ność czasu wobec ogromu zadań gospodar-

czych, ciążących na komisarzu. Dużo, bar-

dzo dużo jest w magistracie o wiele waż-

„iejszych spraw, an'zeli „koncentracja po-

Rzplitej w Genewg, nie występowali jako Wiyki prasowej”.

 

Litewski minister spraw zagranicznych
i „bezbronni krasnecarmiejcy".

krasnoarmiejców i zaczęli ich pędzić z po-
wrotem',

No, i czyż niema w tem humoru?
Bolszewicy, „porzuciwszy broń'* bez
walk leźli „na Arszawu”, a Polacy

. napadli na bezbronnych krasnoar-
(Weźmy n. p. Nr. 36 pisma „Tri- miejców!' Ileż współczucia okazuje

Puryckis „bezhronnym  krasnoar-
miejcom'. Jakże się rozczuia b. mi-
nister spraw zagranicznych nad ich
dolą!

Albo weźmy inny ustęp:
„Polacy przez usta najemnika zarzuca-

ją, jakoby Litwiui wzywali pomocy Ober-

Ostu. No, a czy Polacy nie wzywali? W

zbiorze dokumentów wydanych w 1920 r.

przez warszawskie M. S. Zagr. na 5-ciu

stronach znaleźć można depeszę samego
Piłsudskiego do C!'emenceau. Z depeszy

tej mogą się wileńscy radjoci przekonać,

kto więcej wzywat pomocy Ober-Ostu —

gu] Litwini, czy Polacy'. В

Jeszcześmy tego nie słyszeli, aby
jakikolwiek 'mimister spraw zagra”
nicznych na śviecie nie mógł od-
różnić Clemenceau od Ober Ost. Je-

|szczegoiów o oiw.zyrnzich
| przeasięwziętycii przez rząd i4o0se-

podczas tegorocznego lata.

szczyiy domy, dobytek i plony, po”

ny źjednoczone

kięsce — w rozmiarach zaiste ame-

*| sucha zniszczyła dwa miijony angiel

skich mil kwadiatowych, a zasiłki

  

Na dwóch
pełne są
robotach,

Gazety amerykańskie

velta po strasziiwej klęsce posuchy,

jaka nawiedziia Этапу Zjednoczone

Udy u nas bowiem w niektórych,

częściach kraju rozszalałe iale ni-

chfaniając nieraz i życie ludzkie, Sta
ulegiy przeciwnej

rykańskich, Dość powiedzieć, że po”

wypłacone przez 'ząd dotkniętym tą

kięską żywioiową, największą, jaką

pamiętają Stany, dochodzą już do

pół miljarda dolarów, a przecież nie

zdołaty pokryć strat, jakie poniosła
ludność.

Równocześnie z akcją pomocy dla
ofiar szły badauia naukowe nad przy
czynami mieszczęścią i możliwością

jego powtarzania się w przyszłości,

Meteorologowie orzekli, że oddzia

łało tu przedewszystkiem lekko-
myślne wytrzebienie lasów. Jest to
w związku z raounkową gospoda ką,
prowadzoną przez yankesów, któ”
1zy eksploatowau skarby naturalne
swej ziemi tak, jakby chcieli je w ca”
łości przemienić aa gotówkę w cią-

gu jednego pokolenia. Za miljony i

miljardy dolarów dużo mozna kupić
i osiągnąć, Nie zastąpią one jednak
1igdy tego, co stworzyła Najwyższa
Mądrość.  Gwałcenie praw natury
mści się zawsze.

Co więcej, rzeczoznawcy wypo*
wiedzieli przekonanie i obawę, że po
sucha będzie powtarzać się coraz
częściej,

Różnie zapatrywać się można na

półkulach.
nych 15 miljgonów. Naturalnie olbrzy”
imie dzieio posiuzy także do zatrud-

nienia pewnej ilosci bezroboinych.
Niektórym. publicystom nasunęio

się poiówiuanie z olbrzymiemi zakia”

dami przemysiuwemi dowietów, &

Dnieprostrojemi Magnitożorskiem,
Lecz w gruncie rzeczy wręcz jest to
coś innego. bolszewicy, bęaąc bałwo

chwalcarmu cywiizacji materjalnej i
wszechpotęgi nauk ścistyci, usiłują
ujarzmac naturę 1 niewieie troszczą

się o te jej odwieczne prawa, które

znane byiy już przed lat tysiącami,
Lasy amerykańssie będą raczej od-
robieniem tego, co niszczy ręka ludz
ka, lekkomyślme walcząc z naturą,

Obecnie ręka ta stara się z nią współ

dziaiać, poddając się jej prawom i od
dając na jej ustugi zasoby doświad-

czenia, energji i pieniędzy, zebra”

nych przez jej pogwatcenie,
W. zestawieruu z amerykańską

posuchą nasza powodź wydaje się
czemś nikłem 1 miaiem, W Stanąch
źjednoczonych ssmych rodzin, któ-
rym rząd przyszedi z pomocą, jest
4u0 tysięcy, u nas liczbę dotknię-

ych kięską obliczono — może nieco
przesadnie — na 100 tysięcy rodzin.

lnne też były przyczyny katastro
iy. Jeżeli tam zaszła pozytywna wi-
na gospodarki raŁunkowej, u nas tyi-
ko niedbalstwo, gdyż zaniechano ro-
pót regulacyjnych. Podjęcie ich na-
nowo 1 energiczne przeprowadzenie

stanowi dziś postulat, który sam na-
rzuca się rozsądkowi. iyinczasem

ną te ceie przeznacza się śmiesznie

małe sumiy, Jak wykazano już w pra-
sie, w tem tempie możnaby regula-
cję przeprowadzić ale w przeciągu

setki lat zgórą. l to pod jednym wa-
runkiem — że przez ten czas rzeki prez. Roosevelta i jego „trust mó-

zgów”. Nikt jednak nie może tej gru-
pie ludzi odmówić ducha, inicjatywy
i energji, To tes zapadła decyzja roz-|

któ)poczęcia gigantycznych robót,
„eby odwróciły niebezpieczeństwo,

Od Kalifornii do Texas ma cią-
gnąč się olbrzym. ochroiny pas la-
sów, długości 1060 mil ang.

klm.), W ciągu lat dziesięciu zasadzo
|nych będzie trzy i pół miljarda
drzew, wychodowanych w szkółkach
Las pokryje około 8 miljonėw he-
ktarów gruntu. Będzie on ciągnął się
stu pasami, które dzielić będą jeden
od drugiego pasy ziemi uprawnej,
szerokie na milę angielską. Koszt
robót obliczono na 75 miljonów dola-

(1600!
kim.), szerokości 100 mil ang, (160!

będą grzeczne 1 nie będą niszczyły
owoców powoli postępujących ro"

| ból...
Prawda, że Stany Zjednoczone

są od nas bez porównania bogatsze.
Mimo to ich eaesgja i śmiąiość po-
wianyby stać się dla nas przykła-
dem. Środki na regulację powinny
się znaleźć (jak iatwo było je zna”
leźć w okresie pomyślności i nad-
wyżek budżetowych!) Ujęcie w kar-
by krnąbrnych rzek, szczególnie za-
+hodnio - maiopo:skich, jest koniecz
nością i jeżeli tąśo nie uznamy, przy”
sitowie o Polaku, mądrym po szko-
dzie, będzie miało zrelormonawą

postać, jaką nadai mu już Kochanow
ski, mówiąc, że Polak i przed szko”
dą i po szkodzie głupi. rów, w roku „ieżącym ma być wyda-

 

Władysław Tarnawski
——

Polacy w Niemczech wwalce z akcją
g./manizacyjną

Na iamach pism polskici w Niem
czech vkazały się alarmujące arty-
«uły o akcji germanizacyjnej ducho-
wieństwa niemieckiego wśród Pola-
ków, Ta akcja $«rmanizaiorska roz-
poczyna się w stcsunku do Polaków
mż w nauce szkolnej, gdyż tylko mi
nimalny procent polskich dzieci po”
biera naukę religii w ojczystym ję-
cyku w polskich szkołach prywat-
wych.

Wychowania religijnego w „du-
< hu niemieckim” dopełniają niemiec-
kie bractwa i towarzystwa kościel-
ze,

Rozpaczliwa walka toczy się rów
mież o nabożeństwa polskie, bo nie-
ma ani jednej paratji polskiej wzglę-
dmie polsko - miemieckiej w Niem-
czech, w którejoy nie dokonano za”
machu na polskie modły, śpiewy i
kazania. Zwłaszcza Sląsk Opolski
jest terenem najgroźniejszych  tra-
śgedyj religijnych nasze ludu. Ducho-
wieństwo rekrutoe się tam przeważ

"Sprawa posła. Idzlkowakiego.
„Gazeta Warszawska” pisze:
„Jak się dowiadujemy, bezpo”

średnim powodem sądu partyjnego
nad pos. ldzikowskim była skarga,
wniesiona przez jeden z cechów rze-
mieślniczych na ręce płk. Sławka,
Cech ów skarżył się, że wręczył
pos. Idzikowskiemu większą sumę
pieniężną na załatwienie pewnej

 

sprawy. Pos. Idzikowski nie wywią-|
zał się z przyjętego zlecenia, a coj

do otrzymanych pieniędzy oświadr dynie w Litwie możliwe są tokie
dziwolągi ku >gólnej uciesze, Do-
prawdy świetnych humorysiów ma
Litwa wśród swych czołowych mę-.
żów stanu! A mowiono, że Litwini.
jie mają poczucia humoru. Udał im
się ten ich minister spraw zagranicz-

nych, kd

Z prasy krakawsSkiej.
Jak informuje „Kurjer Lwowski”,

w Krakowie przestaną wychodzić
dwa dzienniki,

Jednytm z nich jest „Czas”, który
z dniem 1 stycznia 1935 r. przenosi
się w zupełności do Warszawy, dru-
gim organ socjalistyczny „Naprzód”,
który wobec wiceikich trudności fi-
nuansowych, wywołanych obecnemi
stosunkami reżirrowemi, musi ulec

 

 'ikwidacji. W Krakowie ma zostać
„edynie stały korespondent „Naprzo”|
du , któsy będzie prowadzić dział
miejscowy na łamach „Robotnika” | warszawskiego,

czył, że użył ich dla pozyskania od-
powiednich urzędników.

(WI tym stanie rzeczy uważamy,
ze sprawa pos. ldzikowskiego nie
może skończyć się na wyroku sądu

partyjnego, Obowiązkiem prezydjum
'BB., po usunięciu pos. Idzikowskie-
go, jest przekazać sprawę prokurato-
rowi, albowiem zachodzi tu albo
przekupstwo urzędników, albo oszu-
stwo”.

Sprawa j. Gaszyńckiego.
P. St. Gaszyński, b. senator

BBWR., a któreśc nazwisko, jako
uczestnika t. zw. afery asialtowej
cgłosiła . BI.P, zwrócił się do
kierownictwa BBWR. o powołan:2
nad nim sądu honorowego, nie re-
iygnując zarazem i z drogi sądu pań”
stwowego. P. Gaszyński twierdzi Ка-
tegorycznie, że pada ofiarą oszczer*
stwa lub przyrajmniej karygodnej
jekkomyślności w rzucaniu oskar*
żeń.

śuchowieństwa,
nie z wynarodowionego pokolenia, a
polskie nazwiska księzy stały się do”
skonałą przynętą dla ludu polskiego,
który ślepo nieraz idzie za osobą du-
chowną nawet podczas wyborów,

Nic dziwnego że ze wszystkich
środowisk polseich w Niemczech

| wyrywa się dzis z ust ludu polskie-
j|go krzyk: „Chcemy chwalić Boga w
ojców mowie, — chcemy kapłanów
— rodaków*! Na razie jednak ka-
płani ci istnieją tylko w nielicznych
miejscowościach Natomiast niemal
wszędzie widzi się przejawy walki,
prowadzonej przez duchowieństwo z
polskością. Oczywiście, nie przyczy”
nia się to do pogtębienia ducha reli-
g'nego polskich mas ludowych. (zap)

Projekt nowych podatków.
Ministerstwo Skarbu opracowuje

szereg projektów, które będą wnie-

sione do Sejmu a dotyczyć będą

podatków bezpośrednich. Nie będą

to jakieś ulgi w podatku obrotowym,
czy dochodowym a jedynie uspraw*
nienie ściągania tych podatków.

Istnieje możliwość wniesienia do
Sejmu projektu nowych podatków
konsumpcyjnych które, jakkolwiek
drobne, mogą zaważyć na dochodach
skarbu państwa.

 

„Newy okręt polski,
HAMBURG Pat. W stoczni Ho-

welda w Kilonji podniesiono ban-
derę polską na zakupionym przez

Ligę Morską i Koionialną statku ża-
glowo-motorowym, ktory nazwano
„Elemka* od pierwszych liter L. M.
K. W najbliższych dniach okręt ten
przypłynie do QGiayni,' skąd ma wy-
tuszyć w pierws'a wą podróż do
Afryki Zachodni į.

Roekoma kóiężgizka Taljana.
WIEDEN Pat. „Neue Freie Pres-

se" donosi z Białogrodu, że tam-
tejsza policja postanowiła wydalić z
granic Jugosławji Rosjankę, która
głosiła, że jest córką byłej pary
cesarskiej Rosji, księżniczką Tatja=
ną, tudzież rzekomego lekarza ro-
syjskiego Krasznowskiego. Owa Ro
|sjanka przyznała sie, że na spółkę
ze swym towarzyszem Krasznow
skim urządziła komedję, by w ten
sposób uzyskać część majątku car-
skiego, umieszczonego w Finlandji
i Anglji.
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Wiadomości
a

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Aresztowano w Wiedniu prze-
wodniczącego austrjacko - niemiec-

kiego Volksbunau, dyr. Hermana
Neubacherą i jego małżonkę. Przy-
czyny aresztowania są nieznane.
Neubacher był dyrektorem general-
nym wielkiego przedsiębiorstwa bu-
dowlanego, którego akcje znajdowa-
ły się w posiadaniu miasta Wiednia,

** Prasa donosi, że internowani
dotychczas w obozie koncentracyj-
nym w Wellersdorfie socjal-demo-
kraci generał Schneller, poseł Hor-
wacek i były radca gminy Weber
zostali wypuszczeni na wolną
stopę. Prócz tego otrzymało urlop
ma czas żniw 400 narodowych so-
cjalistów, internowanych w Siyrji.

Pustrjackie ministerstwo oświe-
cenia wydało zarządzenie, by ucz-
niowie szkól średnich, którzy do-
stali złe noty z obyczajów z powo-
du udziału w zakazanej zgitacji po-
litycznej nie byil dopuszczani do
siudjów w wyższych uczelniach.

** Narodowo-socjalistyczny  po-
seł do Reichstagu hr. Reventlow
wygłosii przemówienie 6 Sytuacji
zagraniczno-pclitycznej Niemiec.
Mowca zaatako: ał ostro międzyna-
rodową akcję pojkotową żydów.
Zdaniem mówcy, stały pokój w Eu-
iepie możliwy jest tylko wówczas,
jeśli dcjdzie do porozumienia mię-
dzy: Niemcami i Francją.

** Na podstawie rozporządzenia
pruskiego ministra spraw wewnętrz-
nych rozwiązane 13 lóż woino-
mularskich w Prusach.

** W siedzibie ambasady ZSRR.
w Rzymie dokouana została wymia-
na not pomiędzy charge d'aiiaires
sowieckim a chaigć d'aiiaires Al
bauji w sprawie ustalenia normal-
nych stosunków dyplomatycznych i
konsularnych,

** Rząd sowiecki zamianował
pierwszego attache wojskowego
przy ambasadzie sowieckiej w Lon-
dynie. Zestał nim znany Sowiecki
teoretyk czerwonej armji, gene-
rał Putna. W czasie wojny polsko-
sowieckiej generał Putna dowedził
dywizją i o kampanji tej napisał
«siążkę „Do Wisły i z powrotem'.

** Przed sądem wojennym rozpo
czął się w Meksyku proces przeciw-

ko uczestnikom, wykrytego w dniu
12 września, spisku. Prokurator do-

magał się dla 5 oskarżonych kary

śmierci i dla jednego dożywotniego

więzienia.
** Według doniesień z Mukdenu

na linji kolejswej Mukden—Kiryn

150 bandytów napadło na pociąg

złożony z jednego wagonu osobowe-

go i kilkunastu towarowych. Po 3

godzinnej walce bandyci musieli

coinąć się. 14 osób zostało zabitych

w tej liczbie 3 policjantów japoń-

ckich i 5 pasażerów. Rany odniosło

15 osób w tem 5 Japończyków,
** W koszarach strzelców alpej-

skich pod Grenobią wybuchł ub. no-

cy pożar, który strawił wszystkie

zabudowania. Szkody wynoszą kilka

milj. franków.
Jak przypuszczają, pożar po"

wstał wskutek nieostrožnego obcho-

dzenia się z ogniem. Dzięki szybkie-

mu aiarmowi żołnierze zdołali na

czas opuścić koszary, tak że ofiar w

iudziach niema.
* Epidemja cholery w Kalkucie

mimo wszelkich środków zapobie-

gawczych szerzy się w dalszym cią-

óu. Wi ostatnim tygodniu zanotowa*
no 14611 wypadków, z których

1.500 było śmiertelnych.

Ustąpienie gen. Weygonda.
BERLIN. (Pat) Niemieckie biu:

ro infonmacyjne donosi z Paryża:

Według krążących pogiosek gen.

Weygand ma usiąpić w slyczniu z

najwyższej rady wojenuej, a jego

miejsce ma zająć gen. Gamelin.

Nowa strasziiwa broń.
PARYŻ Pat. „Le Jour” zamie-

szcza wiadomość, że w Niemczech

czynione są obecnie doświadczenia

z nową straszliwą bronią chemiczną,

wytwarzaną w fabryce Riederer w

Moosburgu. Bronią tą są t. zw. zie-

mie aktywne, to jest specjalny ga-

tunek glinki, który zapomocą pe:

wnago procesu chemicznego nasy-

cany jest iperytem lub fosgenem.

W ton sposób zamagazynowane ga-

zy mogą się zachować nienaruszone

około 8 dni tak, że teren, gdzie

rożsypano ową giinkę aktywną, jest

przez dłuższy czas nie do przeby-

cia. Przeprowadzone dotychczas do-

świadczenia w pełni potwierdzeją

nadzieje przywiązane przez niemiec-

kich chemików do tej straszliwej

broni.

Clbrzymi pożar.
WASZYNGTCN. (Pat). W Nome

na Alasce w centrum kopalni złota
wybuchł olbrzymi pożar, który zni-
szczył wszystkie budynki rządowe i
całą dzielnicę handlową. Ocalał je*
dynie jeden gm«ch handlowy i jeden
„hotel.

IW celu umie'scowienia ognia uży-
to dynamitu. Szsody sięgają miljona
dolarów. 400 osók pozostaje bez da*
chu nad głową.
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hr. Schwerinem ra czele. Gości nie-
mieckich, którzy przybyli w towa-
rzystwie wyższych urzędników mini-
sterstwa spraw zagranicznych, powi-
tali w Wilnie przedstawiciele władz
wojewódzkich, samorządu, wojska i

Syndykatu dziennikarzy.
Dziennikarze niemieccy zwiedzili

miasto i zapoznali się z historyczne”

mi zabytkami Wina,
W. godzinaca wieczornych prezy-

djum zarządu miasta podejmowało
bankietem gości niemieckich w salo-
nach hotelu Georges'a. Naprzeciwko
wiceprezydenta inż. Jensza zajął
miejsce przewodniczący wycieczki
dziennikarzy niemieckich hr. Schwe-
rin. Z pośród przedstawicieli społe-
tzeństwa wileńskiego obecni byli

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
— Pomorze, Wielkopolska, Pol-

ska  srodkowa, Sląsk,  Podha-
le i Tatry:; najplerw „dość po-
godnie, rano miejscami mglisto, po-
tem stopniowy wzrost zachmurzenia
ze skłonnością do burz i przelot-
nych deszczów. Bardzo ciepłe. Sła-
be wiatry z kierunków poludnio-

Pozostałe dzielnice: pogoda sło-
neczna o umiarkowanem zachmu-
rzeniu. Rano miejscami mgły. No-
cą chłodno, w ciągu dnia tempera-
tura do 25 C. Słabe wiatry z połu-
dnio-wschodu lub cisza.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 45

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tei. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh1.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela sej)
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

piszek. |

Z MIASTA.
— Pomnik A. Mickiewicza na

ukończeniu, W Wilnie otrzymano
wiademość, iż twórca pomnika Ada-
ma Mickiewicza art. rzeźbiarz p. H.
Kuna*kończy swoją pracę.

Całość pomnika zostanie ukoń-
czona w pierwszej połowie paž-
dziernika. W listopadzie część po-
mnika p. Kuna dostarczy do Wilna.
— Porządkewanie cmentarzy.

Z polecenia władz duchownych pro-
wadzene są obecnie prace regula-
<yjno-porządkowe na cmentarzach
katolickich w Wilnie. W tym mie-
siącu zostaną uporządkowane cmen-
tarze: Bernardyński, św. Piotra i Pa-
wła oraz Rossa.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— Eksport ogórków zagrani-

cę. Z powiatów wileńszczyzny wy-
wieziono zagranicę 5 mil. 700 tysię-
cy egórków różnych gatunków. Naj-
więcej ogórków wywiezieno z pow.
wileńsko-trockiege.

Większość transportu ogórków
odeszła do Francji i Niemiec. Tran-
sport marynowanych ogórków w ilo-

 o godz.

KRONIKA.
Wycieczka dzieniuixarzy niemieckich w Wilnie

Wczoraj do Wilna przybyła wy- między innymi rektor U. S,B. prof. ulegając pOwszecHneniU domaganiu

cieczka dziennikarzy niemieckich z Staniewicz, dziekan prof, Ślendziń- | się społeczeństwa, Dom Kekolekcyj-
ski, wiceprezes Związku Literatów|
p. Hulewicz i iani P, inž. Jensz w
imieniu miasta powitał wycieczkę
dziennikarzy niemieckich. Odpowie-
dział hr. Schwerin, dziękując za ser-
deczne przyjęcie, doznane w Wilnie,
Następnie jeden z dziennikarzy nie-
mieckich zabrał głos i mówiąc o
wrażeniach odniesionych z. pobytuw
Wilnie, zaznaczył misję kuituralną
narodu polskiego w tem mieście i
rolę Polski jako przedmurza cywili-
zacji zachodnie;.
W czasie toastów odegrane zo-j

stały hymny narodowe niemiecki
i polski.

W] dniu dzisiejszym goście nie-
mieccy zwiedzą ckolice Wilna.

 

— Dzisiejszą środę literacką
wypełni referatem na temat „Wie-
dza o Polsce we Francji, autor
licznych polskich i francuskich prac
krytyczne-literackich, prof. Zygmunt
L. Zaleski z Paryża, długoletni wy-
kładowca w Sorbonie i redaktor
działu polskiego w „Mercure de
France”. Korzystając z krótkiego
pobytu wybitnego pisarza i prele-
genta, wielce zasłużonego w wy-
mianie kulturalnej między Francją
a Polską, Związek Literatów zapro-
sił go na dzisiejszy wieczór, choć
otwarcie sezonu literackiego zapo-
wiedziane jest dopiero na początek
października.

Początek dzisiejszej środy już
7,45 wiecz. Wstęp mają

członkowie, sympatycy i wprowa-
dzeni goście.
zd tt RÓŻNE.
— Komitet Domu Św. Antoniego

podaje do wiadomości, iż dochód
z kwesty w duiu 16 b. m. wyniósł
216 zł. 33 gr. — Szlachetnym ofia-
rodawcom w imieniu sierot składa-
my serdeczne „Bóg zapłać”.

\ 2040—0

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Rejestracja bezroketnych

rzemiešinikšw | robotników. Wo-
jewėdzki Kamitet Funduszu Pracy
zwrócił się do wszystkich związków
i stowarzyszeń rzemieślniczo-robo-
tniczych o nadesłanie wykazów bez-
robotnych członków,

Wykazy te są bardzo obszerne i
obejmują takie rubryki, jak naprzy-
kład: „Czy zgodzi. się wyjechać na
pracę", i inne.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Likwidacja zatargu w ga-

zowni. Wczoraj w Inspektoracie
Pracy odbyła się konferencja mię-
dzy przodstawicielami gazowni wi-
leńskiej i chrześcijańskiego Związku
Zawodowego Palaczy, Mechaników
i pokrewnych zawodów.

Konferencję zwołał lnspektor
Pracy w celu omówienia spesobów
likwidacji zatergu na gazowni.

DZIENNIK WILEŃSKI

Pierwsza serja rekólakcyj zamkniętych
w Domu Rekolekcyjnym

wielh: braków 1 niedo-
wynikających 7  nader
środków materjalnych

Pomimo
i ciągnięć,
i
| szczupłych

iny w Kalwarji w dniach od 1 — 5
' pazdziernika r. b. rozpoczyna l-szą
serję rekolekcji zamkniętych dla

| niewiast z lll-ge Zakonu sw. Fran-
ciszika, które, 'ako więcej zaharto-,

«wane duchowo, *"atwiej zniosą nie-|

wygody, będącego w stadjum for-,
| mowania się Domu. |

Początek rekolekcji pierwszego
dnia wieczorem © godz. 20 (8wiecz.),

zalkończenie ostatniego diia rano o.
godz. T-ej. !

Członkinie lil Zakonu, pragnące|
wziąć udział w rekolekcjach гаг

 

mniej na 5 dni przed rozpoczęciem|
rekolekcji, piśmiennie pod adresa"|
mi: Wilno, Kalwarja, Dom Rekolek-|
cyjny, ks, Stanisław Miłkowski, lub |
osobiście Wiimo, ul. Żeligow-
skiego 1 m. 25 p Marja Stefanowska.

Z Domu Rekvlekcyjnego otrzy”
mają „Kartę przyjęcia”:

 

Teatr | mużysa
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o g. 8)

wiecz. jedno już z ostatnich pizedstawień|
sztuki M. Grabowsl.:ej „Sprawiedliwość”,
w której autorka porusza głęboki problem
etyczno-społeczny. Główne roie grają Žoija
Stachowicz + M. Bay Rydzewski.

W przygotowaniu pod reżyseiją J. Bo-
neckiego świetna komedja współczesna
Vulpiusa „Zwyciężyłem kryzys, ciesząca
się na wszystkich scenach europejskich nie-
bywałem powodzeniem, dzięki swemu bez-
iroskiemu humorowi, rozwijającemu się na
kanwie zagadnienia bezrobocia i kryzysu.
Premjera tej komedji w sobotę dn. 22-go
września,
— Bajka dla dzieci „Słowik* wedle

Andersena. Teatr Miejski przygotowuje
dla dzieciarni wileńsl.iej miłą niespodziankę
w zrealizowaniu cudownej baśni według
Andersena p. t. „Słowik, Premjera we
wrześniu.

— Zmiżki do Tectru Miejskiego na Po-
hulancel Administracja Teatiu Miejskiego
na Pohulance przypomina, iż wydaje legi-|
tymacje zniżkowe na sezon 1934-35, od
godz. 1i-ej do 2-ej popoł. dla instytucji pań-|
stwowych, prywatny 'h ъ
warzyszeń, organizacji i związkow zawodo-|
wych na listy zbiorowe z wyszczególnie-
niem nazwisk. Zniżki stosowane są w skali|
25 proc. Cena legi'ymacji wynosi 1 zł. Le- |
£'tymacje wydawane są na okres półrocz-
my, t. j. do końca iutego 1935 r.

— fleatx muzyczny „Lutnia.
przedstawienie op. „Luxemburg . Wysiępy
Janiny MKuiczyckiei. Dziś po iaz ostatni
ogóinie lubiana meiodyjna op. Lehara „łir.
Luxemburg. W rolach głównyca J. Кш-
czycka i K. Demb: wski — wywolują za-
chwyt. Frzedmiotem codziennych owacji są:
Halmirska, Domos'avski „3zczawiūski oraz
baletmistrz J. Ciesieiski, którego produkcje
baletowe zyskały ogólne uznanie, Ceny
miejsc zniżone. Nowe zniżki bi' etowe otrzy-
mać można w admiaistracji „Luinia“.

—  Jutrzejsza premjera w  „Latni*.
Jutro ujrzymy po raz pierwszy barwną,
wielce eiektowną operetkę Kalmana „Cyr-
kówka”, posiadająca oryginalną treść oraz
piękną muzykę. W roli tytułowej wystąpi
J. Kulczycka. Rolę Mister X. — kreuje K.
Dembowski w otoczeniu: Halmirskiej, Do-
mosławskiego, Szczawińskiego 1 Tatrzań-
skiego, który tę operetkę wyreżyserował.
Na podkreślenie zasługują eiekiowne tańce
* produkcje baletowe zwiększonego zespo-,
łu baletowego z ucziałem M, Martówny i
J. Ciesielskiego, Przv pulpicie A, Wiliński,'
Operetka otrzyma.a całkowicie nowe deko-'

 
i
i

Ostatnie

|go 1 m. 25,

w Kalwarji Wileńskiej.

Całkowity koszt pobytu z utrzy-
mariem, mieszkaniem i t d, wynosi
12 zł, Osoby «ariej zamożne złożą

10 zł.
Należy zabri.ś ze sobą:

duszeczkę i ręcznik,
Przy zgłoszeniu należy podać

swój wiek, stan i zawód oraz do-

kładny adres.
Dojazd dogodny autobusami Wil-

mo — Jerozolimka, z placu Orzesz-

kowej.
Poza tą serją rekoiekcyj, po ukoń-

czeniu niezbędnych remontów i in-
westycji w Domu Rekoiekcyjnym,
nastąpią inne, — przeznączone dla

koc, po”

| osób różnych stanów, i zawodów.
Wszelkich informacyj udzielają i

ofiary w pieniądzach, rzeczach i na-  
mkniętych, raczą się zgłosić, naj-; turze na organizację Domu Reko-|

lekcyjnego przyjmują:
1) Selkietariat rekolekcyjny w

Instytucie Akcji Katolickiej — Wil-
no, ul. Metropolitalna 1.

2) Ekspozytura Domu Rekolek-
cyjnego w Wilnie, ul. Zeligowskie-

Miłkowski Wilno - Kalwarja, Dom
Rekolekcyjny, 

 

sport, 20.00: Muzyka lekka, 20.45: Dzien.
wiecz,
£1.0U: Koncert chopinowski, 21,30: „Katu-
jemy architekiurę wileńską* — odczyt wygi.
ćr. St. Lorentz. 22.00: Aud. poetycka:
„Poszukiwanie tematu”, 22.15: Recital for-
iepianowy St. Niedzielskiego (płytyj. 23,00:|
Kom. meteor.  23.05—23,30: Muzyka ta-
neczna.

Czwartek, dnia 26 września 1934 r.

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chw'ika Pań Do

mu 7,40: Program 1.50: Pogad. L.O.P.P.

8.00. Giełda roln. 11.57: Cza . 12.03: Kom.

meteor. 12.05: Progr dzienny. 12.10: Aud.

dla dzieci. 12.30: Kcacert muzyki lekkiej w

wyk, Sekstetu Wileńskiego, 15,00: Dzien.

poł. 13.05: „Z rynku pracy”. 13,10: Muzyka

operetkowa (płyty). 15,30: Wiad. eksport.

15,35; Codz. odc. pow. 15,45: Muzyka lekka.

16.45: Francuski, 17.00: Słuchowisko: „Lu-

dwik XI“ — Delav'gne. 18,00: „Zbiórka i

przetwarzanie grzybów' — odczyt. 18.15:

Re ital fortep. 18.45: „Co czytać —pogad.

19,00: Piosenki w wyk. Heleny Dal (sopran).

9,20: „Polska w zawodach balonowych

Gordon-Bennett“ wygł, kpt. 4. Burzyński.

Progr. na piątek. 1950: Wiad. sport, 19,56:
Wil. kom. sport. 200: Muzyka lekka, 20,45:

Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol-

sce”, 21,00: Koncert popularny. 21.45: Re-

portaż. 22.00: „Wilnanie w Roczniku Lite-

rackim 1933'—feij. 22.15: Koncert życzeń
(płyty). 22.45: Kwadrans dla ponurych —
К. 1. Gałczyńskieso 23.00: Kom. meteor.

23.05; Muzyka taneczna.

Z ZA KOiAR STUDJO,
Piosenki na iali radjowej.

Piosenka miniona kryje w sobie smętny
czar chwil mirionych, niezapomnianych,
które na jej dźwięk odżywają w naszem
sercu i pamięci. Kilka takich peinych sen-
iymentu i nastroju melodyj odspiewa przed
mikrofonem warszawskim w środę, 19, IA.,
© godz. 19.00 Adam Aston. Znajdą w nich
słuchacze i owiane smutkiem romanse cy-
gańskie i bajki Kozara Siobódzkiego i wal-
ca Andy Kitschman .Adieu Loulou” i wiele
innych dobrze nam znanych melodyj. Zgoła
'nny charakter nosic będą piosenki w wy-
konaniu uroczej odtwórczyni „LKepiny', —

* Janiny Brochwiczywny, która wystąpi w
koncercie muzyki lekkiej o godz. 20.00.
Bęazie to szereg przebojów z jej reper-
tuaru.

Józei Smidowicz i Jerzy Czaplicki
przez radjo.

20.55; „Jak pracujemy w Folsce',!

ści 1200 wiader odszedł de Вте-
ryki. :

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Informatorjum dia nowo-

wstępujących U. S. B. zorganizo-

Ч. $ B., czynne codzień od 20
września de 6 paźdz. (z wyjątkiem
Świąt) w godzinach od 11,30 do 13
1 ой 19 do 20ej w ©gnisku S. M.
A-czek Uniwersytecka 9—-9.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
6gnisko  Sodailcji Marį.

A-czek U. S. В м Wilnie <zynne
jest ed dnia 17 b. m; otwarte co-
dzieanie w godzinach od 19 do
20,30.

Tamże przyjmuje się wpisy do
Sodalicji.

WACŁAW ODYNIEC.

„$więć się Ty, Ziemio nasza

ojczysta, piękiuia Ty i ukochana!”

Czesław Jankowski.

Wkród narzucanej publiczności w
dobie obecnej lektury odadana ©°

|stenio do rąk czytelnika książka F,

A. Osendowskiego p. t. „Polesie“*)

ha specjalaą zasługuje uwagę. Jestto

 monografja, zawierająca. opis Pole-
Sia, tej tak niezwykłej, tak dziwnej,
Pod wieloma wzs.edami zagadkowej

Krainy,
„Na Polesiu wszystko jest oso”

Bliwe, wszystka swoiste”, — mówi

F.A. Ossendowski. Odmienne i so-
bię tylko właściwe oblicze posiada
Krajobraz poleski. pierwotny i dziki,

senny i mglisty, welonem tęsknoty i
mutku przesłonięty. Oryginalny typ

zupełnie odrekny, niełatwy przy”
ten do poznania, przedstawia ze sie
Się Poleszuk, svn „hriaznej” ziemi,

Mk otaczająca go przyroda, milczą
\У ponury i szary. Nieskończona dal
dotnistej równiny, bezbrzeżny mo-

<ząrów horyzont, panująca nad bez-

iernemi trzęsawisikami cisza, prze”

    
   
    
  

    

*) Cuda Polski — F. Antoni Ossendow-

ski, „Polesie', Wyd. Pols, R. Wegner, Po*

Mad, 1934,

wane staraniem Sod. Marj. A-czek

 

Hiedawno—o czem zresztą już
pisaliśmy—pewstał zat:rg o wyna-
grodzenie w t. zw. „soboty angiel-
skie".

Jak wiademo, w soboty praca
trwa tylko 6 gedzin (w inne dni 8).
Rebo:nicy domejali się wypłacenia
wynegyrodzenia » soboty również za
8 godzin, na co znowuż nie zga-
dzali się pracodawcy.

Wobec odrzucenia tego żądania,
robctnicy zamierzali zorganizować
strajk protestacyjny. ы

Na wczorajszej konfer i po-
rozumiewawczej po wyjaśnieniu
przedstawicielom gazowni, że usta-
wowo jest przewidziane wypiacanie
całej dniówki również za soboty—
zlikwidowano zatarg polubownie.

    
 

Wśród pięknych ksiązek.
rywajna Ikwfileniem drapieżnych ja-
„trzębi, żałobnym jękiem czajek, kle
kotem krążących pod olcwianemi
chmurami orłów — oto czynniki, na
lie których zrozumiałą się staje fi-
zjognomją duchowa mieszkańca za-
padłego Polesia w ciemnym fatali-
žmie i lęku ustawicznym pogrążone”
śo, niby ryś ostrożnego, jak loś nie-
ufnego. Bagna i as stanowią nieod-
sączny atrybut żywiołu Poleszuka.
Ż żywiołu oweżo rodzi się poczucie
sity człowieka lesno - bag'ennnego,
„co słyszy, jak trawa rośnie, rozumie
o czem oczerety szeleszczą i o czem
gwarzą trwožnie Prypeci strugi”.

Polesie w opisie F, A. Ossendow-
skiego — to tajenmiczy szmat ziemi,
usidlony w gęstej sieci powolnie i le-
niwie płynących bcznych dopływów
Frypeci, szmat ziemi, nad którym
niepodzielnie panują rojsty przepa*
stne i wgąszczn ióz i oczeretów u-
kryte topieliska  zdradzieckie; to
„Auhy“, podmytemi stogami siana
upstrzone, na dziesiątki kilometrów
wiosennemi wodami zalane; to czar”
ne ma tle zašniežonego „hala“ šcia-

ny szuwarów, gdzie się zwykt ukry-
wać odwieczny wróg Poleszuka — wilk, skąd ponvre jego wycie daje

racje i kostjumy. i W środę, dnia 19 września, o godz.
121,00 odtwórcą koncertu chopinowskiego

# | będzie wybitny pianista i zasłużony peda-

Polskie Radio Wing: gog prof. Józef Smidowicz, który wykona
Impromtu Ges-dur, cztery etiudy, Balladę

Środa, dnia 19 września. | As-dur 1 Scherzo-—-cis-mol. Drugim zkolei
Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. recitalem, zasługującym na uwagę radjosłu-

Dzien. por. Muzyka. Chwilka' chaczów, będzie o godz. 21.30 koncert śpie-
Pań domu. 7.50: Pogad. Iniarska. 8.00: waczy znanego barytona o pięknym ma-

Giełda roln. 11.57: Czas, 12.03: Kom. terjale głosowym — Jerzego Czaplickiego.
meteor. 12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. Frogram artysty obejmuje arje operowe i
poł. 13.05: Muzyka operowa (płyty). 15,30: pieśni polskie,
Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc, pow.| O zasłużonych kobietach przez radjo.

"5,45: Koncert reklamowy. 16.00: Reportaż Zorganizowany niedawno w radjo cykl,

muzyczny, 16,45: Aud. dla dzieci. 17.00: | traktujący o kobietach zasłużonych, przy-

Koncert. 17.25: „Dr. Józefa Joteyko” —| niesie słuchaczom w środę, dnia 19 wrześ-

pogadanka. 17.35: Recital śpiewaczy. 17,50:|nia, o godz. 17.25 kistorję życia i działal-

Porad. sportowy. 18.00: Pogad. aktuaina.|ności dr. Józefy Joteyko, znakomitej uczo-

 

|| 6,45;
Muzyka.

 

18.05: Przegląd litewski. .18.15:., Koncert|nej polskiej, która całe życie, jeszcze w
fpłyty). 18.45: „Ogrody działkowe bezro-| epoce, kiedy to nie było zbyt modneu ko-
botnych* — pogadanka. 19.00: Piosenki.| Łiet, poświęciła nauce. Po otrzymaniu do-
19.20: Pogad. 19.30: Wesołe piosenki (pły-| ktoratu medycyny Józefa Joteyko staje
ty). 19.50: Wiad. sport. '19.56. Wil. wiad, przy warsztacie psychologji eksperymental- 
12 styszeč; to mezarniki i oparzeli- «<hglijną w dużej mierze pogłębia
ska, niezliczonemi gromadamika-; »ogaty materjał :lustracyjny, w jaka

omawiana książka zaopiłzona zo
stała, Piękne są bez zastrzeżeń ilu-
etracje Z, Chomętowskiej z  Poro-
chońska pod P'ńskiem, odtwarzają

czek o wschodzie słońca i po zorzy
wieczornej okryte; to ciągnące się w

bezkres mroczne i niedostępne, uro-
| siem tajemnoczości owiane, wyobraź
nię pobudzające, umysł przytłacza”| ce pełne wyrazu i sentymentu obli-
jące lasy olchowe; to w biękitach | cze jej ziemi rodzimej. Wszystkie
[mgieł spowite żałosne puszczpole”j';ez wyjątku zdięcia fotograficzne Z.

skich szczątki; 'o martwotą wiejące,|Chomętowskiej, szczególnie: .„,wio-
beznadziejnie jałowe wydmy  pia* | sną w kniei poleskiej“, „nieprzemie-
sczyste z porastającemi je krzywe” |zone okiem trzesawisk obszary”, „i
mi, garbatemi sosnami, — ,.żółte Po- ita cisza powietrzna, rzadko przery”
iesia piaski i ponure drzewa”; to | wana, „kaczy raj”, „księżycowa
ospałe wioski z bezładnie zazwyczaj moc', „uroczysko z głuszcowemi to-
rozrzuconemi zabudowaniami gospo”| kami”, „jesienny zmierzch, „,kon-
darczemi, z szaremi o małych o-|trasty bieli obłokówi czerni olszyń”
«nach, bez uzycia gwoździ często-| ców”, świadczą с głębokiem odęzu-
kroć budowanemi, chatami, z nieod-juu piękna przyrody i umiejętności
łącznemi gniazdami bocianiemi na |podpatrzenia te$o piękna, zachęcają
strzechach; to wreszcie na piasczy” |przytem czytelnika do poznania tej
stych wzgórzach pełne zadumy i|:edynej w :woim rodzaju krainy po-

smutku _ „pohosty” cmentarze, |eskiej. Niemnie' wiernie odźwier-
gdzie „w ramionach dębu cmentar- | ciedlają duszę krajobrazu poleskie-
arnego barcie miodu pełne”, gdzie
na mogiłach widzieć dotychczas mo- ta* i „Pustka i lęk na jeziorze Za-
zna małe chatki, — miejsca prze” |sumińskiem”, iak również odbitka
bywania, wedłuś miejscowych = kPodiebelcego „Tiikowisko“.

:zeń, dusz zmarłych... Е. А. Ossendowski, okdarzony
Tak się w ogólnych zarysach|wysoką kulturą przyrodniczą, cenną

srzedstawia fizicgnomja Polesia wi! wartościową swą pracą wzbogaca

 

ł ubrazach F. A, Ossendowskiego. Та- | ubogie nasze o Polesiu pišmienni-
kiem jest Polesie i w rzeczywistości, ;ctwo. Jego monuografja z korzyścią

Egzotyczny charakter krainy po"| przeczyta każdy, kto nie zdradza w
ieskiej, jej liryzm jej poezję melan-! sobie obojętności piękna ziemi oj

 

 
| go obrazki prof. Kilarskiego „Tęskno |

Według danych zaległości po-
datkowe w rolnictwie na Wilen-
szczyźnie wynoszą 17,567,543 zł, 68
gr. Najwięcej obciążone są zale-
głościami większe majątki ziemskie,
których obciążenie wynosi z górą

 

Wczoraj w szkole Przemysłowo*
Handlowej przy ul. Wileńskiej 10
wydarzył się tragiczny. wypadek
vodczas gotowania woshu do czy”
szczenia podłóg Nastąpił wybuch

 
_ benzyny, skutkiem czego ciężko po.

O zaległości podatkowe rolnictwa
w Wileńszczyźnie.

12 mil, złotych.

W związku z tem w najbliższym
czasie odbędzie się licytacja kilku-
nastu posiadłosci ziemskich igo-
spodarstw rolnych.

 

Wybuch benzyny w szkole przemysłowo -
handlowej.

>arzony został woźny Warga i J.
Jakubowska. Stoiarz Kornacki, któ-
ry znajdował się niedaleko wybuchu,
-ównież jest poparzony, Pogotowie
Ratunkowe odwivzło wszystkich do
szpitala.

Ujęcie fałszerza książeczki oszczędnościowej

Do kasy P. K. O. Urzędu Poczto-
wego Wilno I zgłosił się osobnik,
który przedłożył książkę oszczędno-
aciową na zł. 2.500 i usiłował pod-

nieść 500 zł. Ponieważ kasjerowi

tembardziej iż podnoszący gotówkę
nie wiedział, żż w myśl przepisów
można tylko w danym dniu podnieść
zł, 100, postan.wił zatrzymać ksią-

| żęczikę oszczędnościową. Osobnik
„wyrwal z rąk kasjera książeczkę i
zbiegł. W związku z tem kasjer po-

Jak już donosiliśmy w mieście
naszem ujawnione zostało usiłowa-
nie przekupienia urzędnika urzędu
skarbowego przez jednego z kup-
ców żydów. Kupiec ów usiłował
wręczyć 2000 zł. za przychylae za-
iatwienie jego sprawy podatkowej.

Wczoraj giówny sprawca afery
|!apowniczej Braacowski właściciel
młyna został aresztowany. Zdając
—————EZR

KRONIKA POLICYJNA.
— Udaremnioue wiamanie do skiepu.

Wiczorajszej nocy usiłowano dokonać wła-

mania do firmy Kality i Zabiockiego przy 
komunalnych, sto-| 19.30: „Skrzynka pocztowa Nr. 317'. 19,45: ul. Wielkiej. Wiamywacze z podwórza wy-

łamali okiennice i wscięli szyby. .W czasie

próby dostania się do sklepu: zostaii spło-

szeni. Złodzieje zdoiali zbiec.

P. K. O.
wiadomił wszystkie urzędy poczto-

| we w Wiilnie i P. K. O. przy ul. Mic-
"kiewicza. W godzinę potem do kasy
| Р. K. O. zwrócił się tenże sam osob-
|nik z żądaniem wypłacenia 500 zł.

oraz 3) ks. Stanistaw osobnik ów wydał się podejrzanym,| z jego oszczędności, Kasjer owego
| osobnika zatrzymał i oddał w ręce
| policji. Jak się okazało, oszustem
jest niejaki Antoni Matuszewicz
(Niedźwiedzia 14), który wkład
„ednozłotowy przerobił na 2.500 zł.
Oszusta i fałszerza skierowano do
dyspozycji władz śledczych.

- 6iówny sprawca afery łapowniczej
aresztowany.

sobie sprawę z grożącej m u odpo-
wiedzialności Brancowski usiłował
zbiec został jednak ujęty i osadzo
ny w więzieniu.

Deiооа ITSEESTRES

Lażydzanie szkół polskich postępoje,
Wiadomości, xtóre otrzymujemy

z licznych stron o zażydzamiu szkół
polskich wskazują na planową robo-
tę. Źródła jei szukać należy nie-
wątpliwie w tendencjach antykato-
lickich i bezbozniczych.

Jak nas informują, szczególniej-
szą inicjatywą w kierunliu zażydza”
nia szkół polskich wykazuje p. Ma-
kuch, dyrektor dep, Min. W.R. i О.Р. i — Okradzenie mieszkania. Micewiczo-

„wi Henrykowi  (Punarska 54) nieznani
„sprawcy skradli z mieszkania garderobę
`заезКа i damską oraz ubranie dziecinne,
ogólnej wartości 300 zł,

—Kradzież zzgarków. Godycki-Ćwirko
Władysław (Antokolska 124) doniósł policji,

iż przebywającemu czasowo u niego kpt.

Muzyko Jėozeiowi, mieszkańcowi Starogar-

du, skradziono zega:ek złoty męski, war-

tości 200 zł,
Zegarmistrz Poraj Lecn (Kalwaryjska 2)

zameldował w policji, że w pracowni jego

skradziono 2 zegarki, które otrzymał do

reperacji.
WYPADKI.

— Nie ustalono tozsamości topielca.

, W związku z wydobyciem z Wi'ji topielca,

| do policji zgłosiła się meszkanka wsi Po-

|
i

| dowce, gm. niemenczyńskiej, Bulkiewiczo-

wa, która ośwadczyła iż topielcem prawdo-

podobnie jest jej mąż Dominik, który, bę-

dąc umysłowo chory. został przed paru ty-

godniami przewieciony przez szwagra do

szpitala psychjatryczaego. W dzocze gdzieś

na Antokolu chory zbiegł opiekunowi i do-

tychczas nie został odnaleziony.

W. kostnicy jednak w topielcu nie roz-

roznała swego męża W związku z czem

dotychczas nie zdołuno ustalić zagadki to-

pielca i pozostawionego przez niego kape-

Ц 5га z kartką „Tu utonął cziowiek”.

— Zamach samobójczy. W pokojach
umeblowanych przy ul. Kolejowej 5 usiło-
wał popełnić samobójstwo przez wypicie
jodyny Strygo Piotr, lat 27, robotnik. Po-
gotowie Ratunkowe cdwiozło desperata do
„zpitala żydowskiego.

GÓR PÓZ
nej, dając w tej dziedzinie szereg pierwszo-
rzędnych prac, opartych na wielkiej wie-
dzy. Prelegentka przedstawi w swym od-
czycie radjowym postać znakomitej ko-
biety nietylko jako uczonej, ale również
jako skromnego i ofiarnego człowieka. 
czystej, z przyjemnością zaś, kto

i abstrakcyjnego życia i zetknąć się
z wielkiemi dzieiami przyrody.

Polesie obfituje w drogie sercu
polskiemu wspomnienia 1 pamiątki
Historyczną którym rozdział X bę-
dącej w mowie książki jest poświę-
sony. W odległości niespełna 2-ch
klm. od Kossowa w Mereczowszczyź
nie z wielkim pietyzmem zachowuje

ię skromny domek T. Kościuszki; w
Lubieszowie nad Stochodem można
oglądać mury klasztoro O. O. Pija-
:ów, gdzie Naczelnik nauki pobierał;
w Szostakowie niedaleko Kobrynia
urodził się w r. 1826 Dyktator Pow”
stania Styczniowego Romuald Tra-
ugutt; w Ludwinewie w pobliżu Mo-
łodowa mieszkałe czas jakis E, O-
izeszkkowa; w H-uszczowej w pobli-
żu Kobrynia prowadzi gospodarstwo
jieśniarka Polesia M, Rodziewi-

| czówna.
| Z pewnem zastrzeżeniem należy
| brać niektóre szczegóły, w omawia-
| nej monograćji zawarte, gdyż grze-
vzą miedokładnością w oczach choć
trochę obeznanego z miejscowemi
warunkami, Trudno się zgodzić z au-
torem, że składowemi elementami

„tsychiki Poleszuka są mściwość, za-
| wzietošė i drapiežnošė, powyžsze bo-
wiem rysy charskterologiczne nie
dadzą się pogodzić z miestychaną

 
vragnie się oderwać od sztucznego,

I tak w Kolnie połączono dzieci ka-
tolickie z dziećini żydowskiemi, aż

w trzech klasach mianowano nauczy
„cieiki - żydówki wychowawczynia-
„mi, W Rajgrodzie powołano także
nauczycielkę żydówkę i oddano jej

(wychowawstwo W. Łapach przenie-
|sioro nauczycielkękatoliczkę z pol-
| skiej szkoły na kresy a jej miejsce
objęła żydówka W) Jedwabnem po-
mieszano dzieci katolickie z żydow*
skiemi i do szikoży polskiej sprowa-
dzono nauczycielkę - żydówkę, To
samo stało się w Stawiskach, w
Szczuczynie Białcstockim i w Wą-
sewie.

Wszędzie ponuje ogromne roz*
goryczenie. Rodzice odbywają zebra
nia i wysyłają protesty. Spodziewają
się, że p. Minister W. R. i O. P. wyda

|j odpowiednie zarządzenie i przywróci
stan poprzedni w szkołach. (KAP.).

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie

| Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
okólniki olakaty, bilety, wizytowe

Ceny konkurencyjne.

ARONA GÓRKA 
MGRESTRASA AKTAIITA ADA KEK IPRATO ARARAT SAT A ATIIS

oiernością, która zasadniczą cechą
ego oblicza duchowego stanowi. Lud
podeski, cichy naogół i spokojny, nie
|odznaczą się chytrością, ma sobie
poczucie sprawieuliwości, ceni ludz-
kie traktowanie. Według zebzranych
przezemnie infurmacyj podczas mo-
ich po Polesiu wędrówek, przestęp”
czość wśród Poleszuków wydaje się
być mniejszą, aniżeli wśród ludności
zamieszkującej Wileńszczyznę. Nie
jest również Poleszuk „katem dla
wszystkiego co żyje”; nie zawsze i
nie wyłącznie w pogoni za zdobyczą
zagląda do najdzikszych ustroni błot
„ moczarów; jego metody polowania
i połowu ryb nie zdradzają krwio-
żerczości i drapieżności, przynaj
mniej w takiej mierze, jak to wystę”
puje częstokroć u naszych
ców-wirtuozów, dla zaspokojenia
sportowej ambicji. dla zabawy i przy
jemności organizujących gromadne
rzezie zwierzyny.

Charakter tego ludu. skłonny je-
stem) myśleć, bynajmniej nie jest od-
pychający, w każdymbądź razie bar*
dziej sympatyczny, aniżeli białoru-
sinów ziemi Wileńskiej i Nowo-
gródzkiej.

Kończąc notatkę o książce, od-
slaniającej poezię zapadłego Polesia,
pragnę zaznaczyć, że tak pięknego, tak entuzjastycznego opisu dawno
nie czytałem.

`

strzel-

 
|



  

-

Z KRAJU.
Wizytacja szkół litewskich.;
Kurator Okręgu Szkolnego Wi-

Jeūskiego, dr. Szelągowski, w towa-

rzystwie wizyteterów przeprowadza

obecnie inspekc'ę szkół w pow. świę-
ciańskim.

Specjalną
zwrócił na szkolnictwo

uwagę p. Kurator
litewskie,

DZIENNH |

SPORT
Zawody wolnych balonów.

WARSZAWA (Pat). W niedzielę,
23 bm. na lotnisku mokołtowskiem
rozpoczną się muędzynarodowe za-,

wody balonów wolnych o nagrodę;

ruń 4', wypożyczony od aeroklubu
Rzplitej, Włochy 1, Niemcy 3, Pol-,
ska 3, Stany Zj:an, A. P. 3 i Szwaj-

carja 3. Odlot pierwszego balonu

FIEERSKI

Wyniki spisu ludności
Główny Urząd Statystyczny

| przystąpił do systematycznego ogła-
szania wyników ll-go powszechnego

'spisw ludności dla poszczególnych
'powiatów. Dane te ogłaszane są
jalko dodatek do „Wiadomości  Sta-
tystycznych'* niezwłocznie po uzy-

'skaniu zestawień liczbowych. Pu-
blilkacja zawiera najbardziej podsta-

infonmacje bardziej szczegółowe
przed publicznością wymagają
przeprowadzenia porównań, głębszej
analizy itp, Z tego też powodu są
podane tylko liczby podstawowe,
które jednakże charakteryzują  po-
szczególne powiaty w sposób wy*
starczająco różnostronny.

Wyniki spisu opracowane są na

Kto wygrał na loterji?
W) dwunastym dniu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej Polskiej państwowej loie:ji kla-
sowej, główniejsze wygrane padiy na nu-
mery następujące:

ZŁ. 5.000 — 10632 24611 59610,
Zł. ż,000 — 7836 12313 19257 20069

22577 28191 34800 57335 63192 63290 68676
75720 90010 95886 102378 111629 116393
117239 120307 124421 137740 147931 148473
153258 153907,

Zł. 1.000 — 5506 12463 12764 14702
25364 35461 42213 45261 45352 47712 51100

gdzie, jak wiadomo w ostatnich cza”| mienia Gordoa-Bennetta. Zawody|nasiąpi o godz. 16-ej. Kierownikiem, a a na a A

cąch coraz bardziej zdarzają się wy*| organizuje aerokiub Rzplitej jako| zawodów jest płk. Volschleger. | woweinformacje i stanowi skrót| specjalnych elektrycznych  "maszy- eM ais

Polska drużyna balonowaskłada danych powiatowych, które w na'|uach rachunkowych. Nowoczesny| 123872 131026 136377 147931 155931 165626padki agitacji. zdobywca nagrcdy przechodniej im.
się z balonu „Kościuszki' z załogą | .tępstwie będą ogłoszone w „Staty- ten system posiada zalety nieosią- 168615.

Gordon-Bennetta w roku ubiegłym. R sa i Pak е ' 12 k let Е iii,

Do zawodów zgłuszono 19 balonów|Hynek i Pomaski, balonu „Polonia”,slyce Folski puszcz omnemi w alne przy zastosowaniu innych me” sępy *

Zwłoki mężczyzny na torze Е у " Wawrzczuk i bar. jewództwami, tod technicznych. Zapewnia on mia-| ZE 10000 — wotaż:
kolejewym.

WILNO-TROKI. Na torze kolej.
na odcinku W:!r:0—Jaszuny znale-
ziono trupa mężczyzny, który miał
obciętą prawą rękę przy samem ra-
mieniu Dochodzenie ustaliło, że są

z 8 państw; mianowicie Beigja zgło”

siła 2 balony, Czechosiowacja 1,

Francja 3, w ten. jeden balon „To-
 

TENISIŚCI WiŁ NA PRZEGRALI

W BIAŁYMSTOKU.

W Białymstoku odbyły się tenisowe

z załogą Janusz
lonu „Warszawa“ z zalogą Burzyń-

ski i Zakrzewski
 

STAN ZAWODÓW U MISTRZOSTWO

LIGL

Tabela rozgrywek o mistrzostwo Ligi

Skrót ogłasza się w celu możli-
j wie szybkiego wyzyskania ważniej-
| szych danych spisu. Tomy woje-
| vėdzkie „Statystyki Polski“, zawie-
| rające liczniejsze szczegóły, mogą
* ukazywać się dopiero po całkowitem  

nowicie szybkość i taniość pracy, a
przedewszystkiem umożliwia szcze”
gółowe opracowanie, co pozwala na
ziębokie i wszechstronne ujęcie
struktury zjawisk objętych spisem,
wymaga on. jednak dłuższych maso-  

ZŁ. 5.000 — 24264 136711.
ZŁ 2.000: — 13566 21195 41813 47382

49446 62652 82285 87014 96029 127277 128381
31793 134633 158826 169374.

ZŁ 1.000 — 14230 15783 25146 27060
27408 43441 46441 59427 64893 82496 85773
86938 95634 97137 102690 103721 105193
106228 106624 112602 112853 138750 143861

“= >wioki ohne RER, miesz”| mistrzostwa miasta W zawodach tych brali| przedstawia się ohecnie następująco: ukończeniu opracowania poszcze”| wych prac przygotowawczych, pole"| 161738 162920 164373 164442 165299.

kańca wsi Jaszuny, śm. solecznie- P : I A ; 6 a 9,

Tos --Błażewi i i sa ii również udział czołowi gracze Wilna. gier. st. pkt. st. br. | gólnych województw. Omawiana| gających na zastąpieniu oryginal:

z zę d 3 > L ke W grze mieszanej p. Dowborowa z Ke-| 1, Ruch 2 217 11:23|publikacja w „Wiadomościach Sta-|tych zapisów wyrażonych słownie WARSZAWA. (Pat). Dziś w 13 dniu

A DR. a Vadis = wesem przegrała z parą A. Z. $. warszaw-| 2, Cracovia 14 217 34418| Lystycznych“ bedzie więc wyprze”| przez znaki liczbowe. ciągnienia „30-ei po'skiei klasowej loterji

przejid, glok 3 iS bala K| siiego Krytovwma — Paięcki 3:6, 6:0, 6:0. | 3, Garbarnia 17 20:14 40:26 czała je o kilka miesięcy. Pozatem PORA OOACCJACE WIARE NME
i? kaksi "R = M Tenisowe mistrzostwa Wilna odbędą| 4. LKS. ie 1913 24:24 | 0

wagonu i podcz egu pociąg się w sobotę i niedzielę. Miejsce rozegry-| 5, Warta 7 18:16 39:32I:A a s — 41660 82997 148411 157933.

spadł. wania mistrzostw nie zostało jeszcze usta-| 6, Pogoń 15 1812 || 31:25 W domu želaznego człowieka. aa ои 31862 35311 57394 104937

Zatrzymanie taborucygań- lone. Prawdopodobne mistrzcstwa odbędą| 7, Wisła 14 16:12 35:23 RE Ą

iego się na kortachA.Z. S. przy ul. Zakretowej.| 8, Legia 15 1545 19:20. ak żyje i mieszka Goering?
Koł: AŠ 7 k = Wil. Okr. Zw. Tenisowy o'tiarował na-| 9, Polonia 17 14:79 24:33 > G i e t d a.

oło zaścianka ironowce, gm. L lu A 2 z a 1319 22:35! Kim jest Herman  Goering? Trochę niego z nieuinością, ponieważ Goering = EC ZA 8

vstrowskiej, patrcl policyjny RL grodę przechodnią r ” s bajek = 5SAT ч 12‘20 5 S vapowiedzieč sa bo A wsze Kata się ee a pozoryPra aaa i

ю i, by-| dzie najwięcej punktów w poszcze 11. Podgórze 10 s ; ien, którego nazwisko spotykamy codzien- „iokratyczne, miore me bardzo učują Z ra- . „51— „Berlin jk

Pac 7 Wong 2 Gnfanaiė prayoy SI авн BSK —2,30—210,30. Holandja 358,50--359.40—
łymi rzekomo z Rumunji, W wozach grach.

MECZ BOKSERSKI POLSKA — CZECHO-

nie w sensacyjnych depesztch z Merlina, ma
cały legion tytuiów. Peina ich lista brzmi

aykalno - spoiecznym prądem pariji hitie-
jowskiej. trzytem -— nadmiernie lubi pie- 157,60.

Londyn 26 16—26,20—26,03.
Kopenhaga 116.80—117,40—116,20.

Nowy Jork
cygańskich znaleziono 24 kury, Prawdopodobnie wmistrzostw> E nasiępująco: premjer rządu pruskiego, prze-, miądze, Ciągie obarczony jest diugami, ma z dyn

zarżniętą świnie, połowę  cielaka| na wezmą udział tylko gracze wiieńscy. SŁOWACJA DUJUZIE DO SKUTKU.|wodniczący niemieckiegi parlamentu — —| tem wieczne kiopoty, a nawet kikakrotnie|5.21/4—5,18%%4. Nowy Jork kabel 5,22%/s—

S Keichstagu, minister lotnictwa Rzeszy, pru- | zostaje oskarżony przez wierzycieli i staje| 425*/+—5,19'i8, Paryż 34,86!/2— 34,95—34,78.
oraz. w lesie odnaleziono dwa skra-
dzione mieszkańcom okolicznej wsi
Trubaciszki konie.

Ponieważ kiiku cyganów usiło-
wało stawiać opór policji, skuto ich
w kajdanki i odesłano do więzienia.

Resztę cyganów w liczbie 14 za-
trzymano. '

Przymusowe zimowanie
bociana.

Na polach wsi Kościeniewicze,

gm. zaleskiej, pasterze Janukowicz i

Kreczuk znaleź!i bociana ze złamaną

iewą nogą. Bocian widocznie nie
mógł odlecieć ze stadcm swoich

współtowarzyszy ze względu na ka-

iectwo.
majątku Karczewski.

Wiiki napadają już na in-
wentarz domowy.

Mieszkańcy wsi Zadoroże, gm.

ostrowskiej, od pewnego *czasu za-

uważyli, iż z pole giną młode cie-
lęta. Przed dwcma dniami z pa-

stwiska zginął w tajemniczy sposób
cielak, własność Ignacego Sidoro-

wicza. Syn Sidorowicza, Stanisław,

 
Kalska zajął się właściciel,

MOTOCYKLIŚCI PRZEGRALI

W KRAKOWIE.

W zawodach motocyklowych na trasie

Kielce —- Kraków brali udział czołowi za-

wodnicy wileńscy ze Strzelca.

W konkurencji drużynowej na 24 star-

tujące drużyny Strzelec wileński zajął 8

miejsce w składzie Kieraszewicz, Holsztejn

i Hermanowicz.

W. konkurencji

zajął 16 miejsce.

Udział w zawodach wzięio około 200

zawodników.

zWN,

Tbiory tegoroczne w Polste.

Główny Urząd Statystyczny po*

daje do wiadomcėci prowizoryczne

obliczenia przypuszczalnych zbiorów

pięciu głównych ziemiopłodów w

Polsce, z uwzględnieniem strat spo”

*odowanych powodzią. Obliczenia

te dokonano nna podstawie informa-

yj 4.188 korespondentów rolnych z

połowy sierpnia b. r.

Przypuszczalne zbiory przedsta”

indywidualnej Rudak

Na dzień 14 października wyznaczony

został delinitywnie mecz bokserski o puhar

śr. europejski Czechosłowacja — Polska.

Terenem meczu będzie Warszawa, Czecho-

słowackie sfery pięściarskie nie, bardzo

wierzyły w możliwość odbycia się tego

spotkania i dlatego też wieści z Polski, że

mecz się napewno odbędzie wywołały w

tych sierach dużą sensację, W związku z

tym meczem Czesi znaleźli się w kłopotli-

we jsytuacji, Czeski Zw. Bokserski bowiem

zakontraktował na dzień 12 października,

a więc na dwa dni przed meczem z Polską

spotkanie z Austrją. Stało sią to wprzeko-

naniu, że mecz z Polską nie dojdzie do

skutku, Obecnie Czesi starają się o przeło-

żenie meczu z Austrją na inny termin, gdyż

Czechosiowacja dwoch reprezentacji jed-

zocześnie nie jest dziś w staniewystawić.

Nowe rekordy w Japonii.

TOKIO (Pat) Wczoraj rozegra”

ne zostały w Takio i Osace wielkie

zawody lekkoatletyczne i piywackie.

Na zawodach pobito kilka rekordów

światowych i wiee krajowych, M.in.

ski minister spraw wewnętrznych, prezy-

deni niemieckiej Rady Stanu i — od nie-
dawna honorowy generał piechoty. Jak
widać jest on pierwszym wiadcą Niemiec
po kancierzu Adoilie kitlerze, a prowadzi
go ambicja, żeby prześcignąć swego wodza
i kiedyś samemu ogiosić się panem nad
ziemią niemiecką.

LOTNIK KICHiHOFENA
Karjerę Goering rozpoczyna w wojnie

światowej, Jako lotwik należy do słynnej
eskadry Richthofena i zdobywa wiele od-
znaczeń wojskowych. Otacza go swojego

rodzaju sława. Po wojnie musi wystąpić z

armji, wskutek przymusowego rozbrojenia

Niemiec. Wychowanie pruskiej szkoły ka-

detów, nie nadaje sie do spokojnego, miesz-

czańskiego życia. Szuka przygód, Przyłą-

cza się do ruchu hiflerowskiezo, uczestni-

czy w zamachu stanu w Monachjum, a po

nieudanym „puczu”, gdy tylko rozległy się

pierwsze salwy rządowej Reichswehry, ra-

zem: z Hitlerem ucieka w góry.
Musi uciekać z Niemiec. Ścigają go są-

dy, grozi mu kara śmierci za zamach stanu.

Zbiega do Włoch i spędza dwa lata, jako

„Student“, Niby to studjując, zbliża się do
łaszystów, nawiązując liczne stosunki, na-

stępnie jedzie do Szwecji, ojczyzny swej żo-
my, baronówny Fock. Wreszcie przychodzi
amnestja w wyrozumiałej, słabej i naiwnej

demokratycznej Rzeszy niemieckiej, Wra-
ca do Niemiec i znów widać go przy boku
Hitiera.

„CZŁOWIEK DNIA',  

przed sądem.
WiLHELM NARODOWO - SOCJALI-

SLYCZNY.
Powoli, ale siale i pewnie rośnie, jako

świazda narodowycn socjalistów i stopnio-
wo obejmuje w ruchu etektowną rolę „że-
iaznego cziowieka”. Zostawszy ministrem,
zabiega o popularność, szuka sposobności
do eiekiownych wystąpień, wygiasza grož-
ne mowy, rzuca krwawe przepowiednie,
aravżuje cały patos niemieckicj narodowej
rewolucji Można powiedzieć, że w ruchu
hitlerowskim odgrywa rolę następcy byiego
cesarza Wilhelma. Jest równie próżny,
równie dziwaczny, nieobliczalny w  de-
cyzjach i tak samo rozmiłowany w para-
dach, mundurach i teatralnych wystąpie-
niach, jak ex-kaiser,

To wszysiko spcwodowaio przyjaciel-
ską radę, jaką mu dał Mussolini. Goering
był wtedy na konierencji w Rzymie, Mus-
solini miał mu życzliwie doradzić, że umiar-
kowanie jest największą cnotą prawdziwego
męża stanu,

W WIECZNYM ZMROKU.
Rezydencja Gozringa znajduje się obok

berlińskiego „Leipzigerplatz*”. Pałac stoi w
pięknym angielskim ogrodzie. W sztuczny
sposób do pokojów pałacu nie dopuszczane
jest dzienne światłu * Wszędzie, na tle
ciemnych kotar, porozwieszanych zbroi i
mieczów, palą się woskowe świece. W go-
tyckich komnatach panuje nastrój średnio-
wieczny. Goering pczuje na jakiegoś ponu-
rego, okrutnego Torquemadę.

Praga 22—22,05—21'95, Stokhoim 134,90—

135,60—134,20. Szwajcaria 172,56—172,99—
"72,13. Wiłochy 45,30—45,51—45,25. — Ten-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 90,75—951,25, Lil-
pop 10,15. , Starachowice 11,75, — Tenden-
cja mocniejsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45.
Inwestycyjna 117,50. Inwestycyjna seryjna
121,50.  Konwersyjna 66.75— 66,50 — 66,75.
Dolarowa 70,75. Dolarówka 52,60. Stabili-
zacyjna 72,50—72,25—72,50—74 (za setki).
listy ziemskie 53,25 — Tendencja dla po-
życzek i listów mocniejsza.

otaczają niski stolik, z trzeciej strony stoi
gięboki iotel, a czwertą zamyka marmuro-
wy kominek. Boczne siupy kominka wzno-
szą się do góry i jak ramami obejmują mo-
zaikę. Na tle mozaiki wisi swastyka, Okna
pozastianiane ciężką materją. Między okna-
mi wiszą obrazy szkoły wioskiej, a na sto-
iach — stoją posążki aniołów, trzymają-
cych świeczniki.
W gabinecie Goeringa znów, jak wszę-

dzie, grube zasłony. Koio wejscia leży dy-
wan, bliżej okna stoi renesansowe biurko,
ozdobione po bokach herbem szlacheckim
rodziny Goering. Na biurku kałamarz, lam-
ра z abażurem, aa którym wymalowany
jest widoczek berlinski, popielniczka, pa-
pierosy, nóż do rozcinania kartek i po-
dłużny notatnik. Przed biurkiem masywny
1otel z oparciem i siedzeniem, obitem skórą,

2 е я е a ё че s Н а на SG Lioki 1 2 a Sale sklepione są w łuki. Niema drzwi, i ści

3 udał się na poszukiwanie cielaka do] wiają się następująco: pszenica| zawodnik Oshima Kenkichi pobił re- Od sukcesu wyborczego narodowych pi są | : „|o drewnianych poręczach. Na ścianach ga-

8 Р Ž 2 ” o ‚ @. (kwintali), żyto а у 51 | | socjalistėw 1930 r. Goering uwažany jest| tylko gotyckie wejścia, zawieszone kota-| binetu jeden obraz i obnażony miecz,

| se gdzie ACOC znalazł San on 2 Fo 6 Kora SR A 8 on jeża za „człowieka dnia". Czuje, że przed nim rami,Prywatne pokoje Goeringa idą w am- Doodwalakiatereńcyj i więkaszcdć

p w głębi lasu tylko skórę cielęcia. Z Р jąc 15,82. OLYCHCZĄSOWY: I) otwiera się teraz przyszłość. Zawiera zna-| filadzie. Od sypialni aż do dużej sali biu-| zebrań służy sala biurowa. Ma ona sulit,

Jak się okazało cielaka porwał i| tys: q.; owies 22.141.6 tys. q., ziem*lnajężał również do Japończyka|jomość z znowesni zbliża są do sier "A A Ę aa Zr =za wyłożony belkami, drewniane boazerje na
SE iaki „2 tys. i cii ь nacjonalistycznych Berlina, występuje czę- Nach, czy tc ialni, czy to w gabine-| ścjanach zasłoniła port id ;

udseił wilik. A Nambu i wynosił _15,72. Pływak|aacowakadycwyceo uwysłannik e Hiiera, cie lub bibliotece wiszą długie miecze krzy-| alego pokoju: Zamłast dawnego żyrandole,

 

W związku z tem zarządzono
cbławę. Gdy wilk usiłował porwać
z pastwiską nowego cielaka, wysko-
czyło z krzaków i z za drzew kilku

W. stosunku do obliczeń r. ub.

zbiory wypadły: mniejsze dla pszeni-

ty o 20.5 proc., dia żyta o 20.0 proc.,

ala jęczmienia o 10.5 proc., dia owsa

Reizo Keike ustalił nowy rekord

światowy na 100 m. stylem. klasycz-

nym, osiągając 1:13,8. Tenże za-

wodnik pobił również rekord świa-

który ze swej strony, unika skrupulatnie
wszelkich światowych zebrań. Generał von
Schleicher i ministerstwo Reichswehry (tj.
spraw wojskowych) okazują mu dużo sym-
patji Zresztą, czyż nie jest dawnym ko-

żackie. Żółtawe światło płynie ze świec,
osadzonych w bronzowych świecznikach.
Osobny pokój, urządzony niewieloma sta-
remi meblami, z wielkim dywanem pośrod-
ku, czterema świecznikami przy ścianach

założone dwie sztaby z kutego żelaza, a na
nich świeczniki dla €8 świec.

Tak mieszka Hermann Goering, współ-
zawodnik Hitlera, W ciszy swego wielkie-
$0 pałacu pośród c'emnych portjer, mięk-

włościan, którzy zdołali wilka-|o 15.2 proc, natomiast dla ziemnia-|towy w biegu aa 200 m, stylem kla"| jegą? . : jest poświęcony pamięci zmartej żony. Bo| kiet dywanów, głaszących kroki, pośród

szkodnika postrzelić. Ranny wilk,| scw — większe o 0.8 proc. sycznym i osiągnął czas 2:24. W bie-| | Otacza go powodzenie, otaczają go ko-|— jak opowiadaja — Goering przychodzi mieczy i migocących płomieni swieczników
tiety, Goeriag ma bardzo męski typ urody,|tu rozmyślać, Goering snuje swoje piany o przywłaszcze-

inimo osaczenia, zdołał wpaść do
lasu, gdzie z powodu upiywu krwi
padł i zdechł,

 

REWJA

 Zbiór słomy przewidywany jest

„nacznie mnieszy od zeszłoroczne-  go.

śu na 8 m. stylem dowolnym pływak

Shozo Makino csiągnął rekordowy

czas 10:01,2. <

 a urok rewolucyjnego bohatera i spiskowca
| w zamachu stanu też robi swoje.

W partjj ma wrogów — ci patrzą na

KRZYŻACKIE MIECZE,
Bibljoteka urządzona jest obszernemi  wyśodnemi solami, które z dwóch stron

niu władzy i o — objęciu spadku r-
mańskim proroku, Hitlerze. Re

Na sęeenie: Nowy Wielki program przy udzia!e: pp.

go, St. Janowskiego, A. Daala, W. Carneri—
baletu ltaljano eraz "owozaangażowani Janina Tomska | Ruesław Zegoła.
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MIGNON G. EBERHART 75)

Biała Papuga.
(P.zekłac autoryzowany z angielskiego).

Przypomniały mi się słowa Marcela. Kiedy w korytarzu było ciem-

na, słyszał, że ktoś szedł za nim.  Lovschiem! A więc nie Lovschiem

strzelał do mnie na podwórzu.
— (Odzie panią wepchnęli? Prędko!
Zawahała się.
— Do kominka. Tej kryjówki nie widać. To jest stara szafa nad

konsolą—wysoko. Si- działem w niej tego rana, kiedy pan znalazi pastora.

— Co! Więc pani wiedziała, że ciało było w 1ortepianie?

IW, wolich oczach zamigotał strach.

— Nie! Nie! Przysięgam, że nic o tem nie wiedziałem! — wybuch-

nęła potokiem słów. — Byłam akurat w skrzydle północnem. Ustyszaw-

szy, że pan idzie z Sue Tally, schowałem się w białym salonie. Wi pierw-
szej chwili chciałem wsunąć się za firanką — upuściłam chusteczkę bli-
sko okna — ale bezpieczniej było w kominku. Ściągnęłam ekran i czeka-
łam. Zobaczy pan, jak to jest urządzone, Takeście długo gadaii, że się
zmęczyłam i odedchnęłam, a wyście usłyszeli i...

— Jak pani... No, mniejsza z tem!
Urwatem. Czas naglił, Ale wpadła mi w słowo.
— Jak się wydostałam? Wtedy, jakeście wołaii policję. Byłam w

okropnym strachu. Nie wiedziałam, co się stało, Uciekłam poinocnym

korytarzen., Staliście na schodach, ale patrzyliście na podwórze...

Mówiła szybko, trochę się plącząc.

%

 Czas naglił.

Blydawca.ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

—Proszę za mną!
Odskoczyła witył.
— С, те — do białej sali niepójdę. Żeby i mnie zabili!!!
Nie mogłem dłużej zwlekać. Nie mogłem: jej puć: ić, nie wypytawszy

o wszystko. A nie było czasu na to, żeby jej przem*wić do rozumu,
—Nie zabiorę pani do białej sali, Tu — nied: «ko — do pokoju.

Będzie p:ni bęzpieczna. Proszę otworzyć ostrożnie «rzwi i wyjrzeć na
korytarz. Piorunem! Dalej! Niema nikogo?

MWyj-zata, potrząsnęla głową.
— No, to idziemy.
Zaprowadził ją do pokoju pani Byng. Nie proLowała ani uciekać,

ani wzywać ratunku
„Kiedy pani Byng otworzyła drzwi, wepchąłem Elizę do środka,

mówiąc:
— Nie mami czasu na wyjaśnienia. Niech pani p:inuje tej. dziewczy-

ny. Niech pani nie pozwoli jej krzyczeć, Czy pani umie strzelać?
Pani Byng zachowała się imponująco. Podniosta nos.  Wciągnęła

powietrze :

— Proszę o rewolwer!
Potrzebowałem pomocy, iecz czas naglił. I tak wydobycie z Elizy

potrzebnych informacyj zajęło „mi sporo cennych minut. Pędziłem kory-
tarzami, spodziewając się, że spotkam policjanta. Ale ani jeden nie
wszedł mi na oczy. '

Kory:arz pėlnocny był jak zwykle zimny, mro:zny i wietrzny. Sła-
bo oświeiione podwórko roiło się cieniami. W! hallu było pusto.

Stanąłem przed drzwiami białej sali.  Szpara nad progiem nie
przeświecała. Eliza mogła mnie okłamać. Nacisnąłem ostrożnie klamkę
i, trzymając przed sobą rewolwer, zajrzałem do ciemnego wnętrza,

Czarno było jak w piwnicy, cicho jak w grobie.

Ino, Mostowa Ne 1.

 

 
‚ w moją stronę

: „Bałem się, że gdy mignę na tle niepewnego światła z podwórza,
niewidzalny czatownik powita mnie strzałami, Ale oo tego mie doszło.
Przekonaiem się, że pokój był pusty. Więc Eliza skłamała, Ta historja
z komink'em była kłamstwem. A jednak, a jednak...

Stanąłem przed kominkiem. Oczy moje przyzwyczaiły się do zmro*
ku, ale $wiatła brakowało mi bardzo. Swoją drogą, jeżeli Sue naprawdę
była uwięziona w jakim zapomnianym schowku koło kominka, lepiej
było szpe ać pociemiku. ' :

„ Nie uogłem natrafić na żaden schówek. Eliza mówiła o kominku.
Jakim sposobem w kominiku? Widziałem niewyraźrie połyskującą taflę
lustra nad konsolą — w mroku wyglądało jak morze w pochmurną noc—
konsulę, ,dmę paleniska i metalowy ekran.

xa szepnąłem. — Sue!
oz.egł się słaby szelest — w ścianie na wysokości mojej ;

Szelest, a potem jakby pukanie, : w
— Jak ja się do pani dostanę? — zapytałem cicho i wyraźni
W edpowiedzi „usłyszałem ten sam szelest. R

: Schy:łem: się ipodciągnąłem ekran. Zwinął się bez szmeru. Ma-
cając rękami, natrafiłem tylko na tafle, cement i zimne żeiazo. Ale
jama wyd:wała się bardzo obszerna. Wcisnąłem się cały.

Wye:ostowałem się powoli, nie napotykając przeszkody dla gło--
wy. I znówusłyszałem ów szelest, ale już wyraźniej i bliżej, Ehza mówiła
żekryjówkamieściła się wysoko. Podniósłszy ręce, natrafiłem na zimną
ścianę i występ, coś jakby półkę, nad którą ściana cofała się wgłąb.
Macając rękami,natrafiłem na drobną nóżkę — dwie, związane razem
w kostkach i na dwie ręce, również związane, usiłujące wyciągnąć się

Zna azłem Sue,
(d. c. n.)

- Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.
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