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Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11

. w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" hodzi

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-
syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

1 Października 1934 r. wstrzymane. |
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Plerwsze zwolnienie z Berezy Kartuskiej.

IIeletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dnia 18 czerwca ukazał sę dekret p. Prezydenta
>+ 0 ustanowieniu obozów odosobnienia. W parę dni potem obwieszczono.|

że miejscem tem będzie Bereza Kartuska. Około 10 lipca zaczęto do
Berezy odsyłać pierwsze partje skszanych.

Wadle postsnowień dekretu, pobyt w miejscu osiedlenia miał trwsć
trzy miesiące, o ile skazany sprawować się będzie zgodnie z panującym
regulaminem.
2 Pierwszym skazanym, który obóz opuścił, był red. Przybyszewski.
Dn. 14 bm. policja w Łomży uwiadomiła rodzinę p. Józefa Priybyszew-
skiego, sekretarza Stronnictwa Narodowego i kierownika Młodych na
okręg Łomżyński, że wskutek zapslenia płue Przybyszewski został prze-
wieziony z Berezy do szvitala w Kobryniu.

: Z Berety została zwolniona pierwsza grupa esiedleńców. Stanowi ją
około 30 osób. Niektórzy z nich przybyli już do Warszawy. Pomiędzy
zwoln'onymi są członkowie Młodych Stronnictwa Narodowego oraz roz-
wiązanego Obozu narodowo radykalnego.

: Z+olniono między innym: Edwarda Kemnit:a, stud. uniw. z War-
szawy, Włodzimierza Sznarbschowskiego, stud. Szkoły Dziennikarskiej z
Warszawy, Romana Kotas ńsk'ego z Łodzi, Janusza Nowickiego z Łodzi,
Czesława Dmowskiego z S'edlec, Jana Świderskiego, stud. uniw. z Kra
kewa, Koszerowskiego z Opoczna, Hądźlika z Chełmna i'd.

Większość z nich została aresztowana w dniach 18 i 19 czerwca

Łodzi grozi strajk powszechny.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WASRZAWA. Strejk w przemyśle jedwabaiczym przeciąga się już
16ty tydzień i do tej pory niema widoków na zlikwidowanie go, prze-
ciwnie, coraz wyrezišciej wysuwa się groza rozszerzenia s'rajku i na inne
pokrewne przemysły.

p Wszys'kie dotychczssowe próby polubownego załatwienia zatargu
| rozbijsły się-o-zdecydowany-epór przedewszystkiem kół przemysłowych
№ я także przedstawicieli robotniczych. Wszelkie konferencje rozjemcze

nie dają żadnych rezultatów. :
W związku z tem na wczoraj robotnicy fab'yk włókienniczych zwo-

łali zabranie, na którem miały zapaść uchwały co do rozszerzenia straj-
ku na inńe z kłady. Byłoby to zapowiedzią powszechnej walki strajko
wej w okręgu łódzkim

Państwa bałtyckie nie przystąpią do paktu
wschodniego.

(7 elefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. Prasa łotewska donosi z Genewy, że na konferencji przed-
„stawicieli peństw bałtyckich w Genewie w osobach: generalnego sekre-
tarza łotewskiego mioisterstwa spraw zagranicznych, Mauntersa, ministra
spraw zagranicznych Estonji Seljsamy i litewskiego ministra spraw za-
granicznych Lozorajtisa uznano „przystąpienie bloku państw baltyckich
do paktu wschodniego w redakcji francuskiej za nieaktualne.

Państwa bałtyckie wychodzą z założenia, że wobec uchylenia się
od udziału w pakcie Polski i Niemiec udział tych państw byłby sojuszem
obronnym, wymierzonym pośrednio przeciwko Polsce i Niemcom, co

,_ przeczyłoby tradycyjnej polityce przyjaźni polsko-estońskiej, nzrażałoby.
| па podejrzenie o nieżyczliwe stanowisko wobec Niemiec, Polski i Łotwy,
ja pogorszyło jeszcze bardziej stosunki litewsko-niemieckie i litewsko-,

|
|

  

 

  
poiskie. {

Państwa te nie odrzucają jednak samej idei paktów wzajemnych |
pomiedzy poszczególnemi państwami czy grupami państw.

 

_ Skazanie redaktora polskiego w Kownie
| RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
/ Redaktor odpowiedzialny tygodnikai
d polskiego „Chata Rodzinna”, Cze-;

7 sław Galiński, ukarany został przez.
komendanta miasta grzywną w wy”
sokości 300 litów z zamianą na 2 ty-|
godnie więzienia za umieszczenie go komendanta wojskowego odwo-

, przedruku artykułu Katelbachą z łał się do ministra obrony kraju.
„Gazety Polskiej” pod tytułem Prośba jego zosiała jednak odrzu-
„Grób w Suginiach”.. Komendant'cona. !

Akcja antylitewska Niemców kłajpedzkich. ,
RYGA Pat. Z Kowna donoszą; |miku kłajpedzkiego Meyer praed|

Jak głosi prasa miejscowa, niemcy |stawił w Genewie sygnatarjuszom'
kłajpedzcy rozpoczęli pstatnio wzmo-|statutu kłajpedzkiego memorjał wy i
żoną akcję antylitewską na terenie |kazujący naruszenie konwencji przez
międzynarodowym. Wiceprezes sej- lrząd kowieński.

miasta Kowna vznał, że artykuł ten
szkodzi interesom państwa i wobec
redaktora odpowiedzialnego „Chaty
Rodzinnej" zastosował art. 9 i 12
ustawy o ochronie państwa. Redak-
tor Galiński od wyroku kowieńskie-

 

Charakterystyczny wypadek
w Zagłębiu Saary.

SAARBRUECKEN (Pat). Powia-, nalny Pfaff, po otrzymaniu instrukcji
towa policja w Saarbruecken, wzmo-; od swoich przełożonych, gdy znaj-

| ©niona grupą "gentów policji kry-| dował się w-poblżu granicy, skiero-
 minalnej z wydziału poii'ycznego,| wał się biegieru na drogę w stronę
Przeprowadziła pod dowództwem granicy do Rzeszy i pomimo nawo-
naczelnego Kkomendanta „policji w|ływania nie zawrócił, znikając w

/ Zagłębiu, Anglika Hemsley a, nocną| ciemnościach. Na trzeci dzień do-
' inspekcję. ną pograniczu miemiec-| piero dowiedziano się, że Pfaff zgło-
4kiem. Powodem do tego zarządze-|sił się do posterunku żandarmerji
* Nią były pogłoski, że na pograniczu! niemieckiej w Waldmehr. W. tej
° Prowadzone są ukazane nocne ćwi-| sprawie wszczę:» dochodzenie, ce-

Czenią narodowych socjalistów oraz! celm ustalenia, czy Pfaff nie zbiegł
Odbywa się przemiycanie broni. In-| celowo z Zagłebia. Rodzina Pfaffa
Spekcja nie dał» żadnych pozytyw, twierdzi, że Pfalf nie mógł pogodzić
Rych rezultatów, wydarzył sięjed-| swoich obowiązków w policji saar”

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-cj,

codziemnie.

ipolskiego z organami Ligi Narodów

 Nąk znamienny incydent. Jeden z, skiej ze swojemi przekonaniami po-
Uczestników inspekcji, agent krymi-' litycznemi.

|-

do 16 i od

Większość pafisto popiera wniosek polski
w-sprawie generalizacji traktatów mnieszościowych.
GENEWA (Pat). W:6-ej komisji

Zgromadzenią rozpoczęła się dziś
debata nad polskim wnioskiem w
sprawie generalizacji zobowiązań
mniejszościowy.b Po odczytaniu
tekstu propozycii polskiej przewo
dniczący udziejii głosu ministrowi
Raczyńskiemu, który na wstępie
przypomniał  aeklarację ministra
Becka, dotyczącą współpracy rządu

w sprawie stosowania przez Polskę
systemu mniejszościowego. Mówca
zaznaczył, że 1'e było bynajmniej
zamiarem rządu polskiego wywoły*
wać w łonie Zgromadzenia dyskusji
na temat tego specjalnego punktu,
co do którego Zgromadzenie i jego
komisje nie są kompetentne, dlatego
też minister Ra:zyński ograniczy się
do omówienia jedynie problemu ge*
neralizacji traktatów mniejszościo-
wych. Odpowiadając na głosy, za-
rzucające rządowi polskiemu posta*

wienie Ligi wabec nowego proble-
mu, Raczyński widzi się zmuszonym
przypomnieć debatę, jaką przepro”
wadzono w roku zeszł,, a której do-
niosłość, tie z winy polskiej, nie zo-
stała przez wszystkich doceniona i
zrozumiana, Delegat polski cytuje tu
dosłownie obszerny ustęp z przemó-
wienia ministra Benesza, który uwy”
puklił niemożność utrzymania do-
tychczasowej nie;ówności w dziedzi-
nie ochrory mniejszości, oraz ustęp
z raportu, którs komisja polityczna
przedstawiła w roku zeszłym Zgro-
madzeniu*a dotyczącego wyrażenia
opinij licznych celegacyj, wedle któ-
rych niepodobna odraczać bez koń-
ca generalizacji ochrony mniejszo-
ściowej, nie podważając podstawy
istniejących tralstatów. Rezolucja,
zaproponowaną przez Polskę w tym
roku, ponawia propozycię zeszło”

roczną, rozwijając tylko jej kon-
kluzje. Rząd wolski nie kierował
się żadnemi okolicznościami pobocz-
nemi, jego inicjatywa nie była nigdy
skierowana przeciw komukolwiek.
Polska czeka wreiąż jeszcze na do-
wody, że jej inicjatywa sprzeczna
jest z duchem, który przyświeca
Lidze. Narodów, iub że ważne wzglę-
dy czynią jej re:.lizację niepożądaną
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miniejszościowyca, to nie wiadomo,
P> im mogio szkodzić przyjęcie
zobowiązań prawnych, któreby u-
święciły tylko to liberalne stano-
wisko i ochroniły je przed wszelkie-
mi fluktuacjami politycznemi.

Wysuwa się iakże argument, że
generalizacja może narazić na
szwank jedność narodową państw i
ich suwerenność. Tego argumentu
nie można lekceważyć, ale, jeżeli
uznaje się jego wagę, to trzeba przy”
znać, że stosue się ona z jeszcze

większą siłą do reżymu wyjątkowe-
go, którego utrzymania w takim razie
nie można bronić Być może wresz*
cie, że niektóre delegacje chciałyby
szukać usprawiedliwienia systemu
wyjątkowego w. odległych przyczy-
nach historycznych, a nie w moty-
wach, zależnyct od chwili obecnej.
O ie chodzi o Paiskę, sprzeciwia się
ona w sposób 5'anowczy rozumowa-

niu któreby zastąpiło logiczne wy*
jaśnienie argumentami, niemającemi
związku z obecną sytuacją. „Nie
chcę w chwili cbecnej rozwodzić się
nad temi punktami — zaznaczył de-
iegat Polski — ale, jeżeliby mnie do
tego zmuszono, wykazałbym bez
trudności, że tego rodzaju argumen-
ty, choć nieuzassdnione, stosują się
z taką samą silą do wielu krajów
nieposiadających obecnie zobowią-
zań mniejszościowych. Jeżeli system
mniejszościowy uznać za dobry i je-
żeli stanowi on postęp społeczny, to
zasługuje on ha to, aby uczynić go
powsze t ie można bowiem
przyjąć, aby chriano go traktować
jako wyraz nierówności państw,
nierówności niepozostającej zresztą|
w żadnym zwięzku z ich rozwojem
i znaczeniem w życiu międzynarodo-
wem. Kwestja jest wysuniętą i wy-
miaga ze strony Zgromadzenia jasnej
: definitywnej o'ipowiedzi. Mój kraj
czeka na tę odpowiedź,
W dyskusji prawie wszyscy mów*

cy poparli inicjatywę Polski.
Delegat Jugosławii Fotič ošwiad-

czył, że jego rzad wypowiada się za
generalizacją zcbowiązań mniejszo-
ściowych. Utrzymanie różnicy w
prawach państw '*w prawach mniej-
szości jest rzeczą niemożliwą. Jeże lub nawet niemożliwą. Delegacja

polska nie chce zgóry odpowiadać
na argumenty, które delegacje, bio-
rące udział w dyskusji, mogą wysu-
nąć, uważa jednek zą konieczneod-,
powiedzieć na te. które złożono w,
przemówieniach wygłoszonych .w la-
tach ubiegłych. Dla uproszczenia
dyskusji pozosiawia ona na boku
bardziej skomplikowany problem
warunków istniejących poza Europą. ,
Konieczność  «!worzenia ogólnego
systemu mniejszoeściowego w Euro-
pie była niekiedy kwestjonowana
zapomocą argunientu, podczas gdy
większość  kra;ów, niezwiązanych |

zobowiązaniami  mniejszošciowem'+

jest ich pozbawiona, Jest faktem no-
torycznie znanym, że z wyjątkiem
dwuch czy trzech państw we wszyst*
kich krajach europejskich istnieją
grupy mniejszości narodowych czy
etnicznych, stanowiących przeważ”
nie ludność autochtoniczną. Fakt,
że mniejszości ie są w większości
krajów  europeiskich pozbawione
możności apelowania do Genewy,
nie może być uważany za dowód
nieistnienia, czy też za dowód braku
świadomości ici. odrębności. Ich
milczenie nie ornacza także, żeby
były koniecznie zadowolone. Trze-
ba też zaznaczyć, że właśnie nie-
liczne kraje, w których niema lub
prawie niema mniejszości, były naj-

bardziej gotow> przyczynić się
przez swój (bezinteresowny udział
do stworzenia ogólnego systemu.

Przechodząc do argumentu, we-
dle którego traktowanie mniejszo-
ści w krajach rie mających zobo-
wiązań mniejszościowych jest tak
doskonałe, że zbyteczne są zobo-
wiązania prawne minister Raczyń-
ski podkreślił, iż nie ma: możności
sprawdzenia tego twierdzenia, ale,
jeżeli dowiedzicre jest, że państwa
zaliczające się do tej kategorji sza-
nują zasady postanowień, zawartych

gat jugosłowiańsk' zaznaczył wresz-

jtychczos zwłaszcza na gruncie kró-

li prawa mniejszuści są rzeczą świę-

tą, to nie mogą zatrzymywać się na
niektórych granicach, * Utrzymanie
różnic pomiędzy mniejszościami pod-
ważyłoby moralne podstawy tralkta-  tów ochrony mniejszościowej. Dele-

cie, że nie będzie dyskutował kwe|
stji funkcjonowania traktatówmniej”|
szościowych, gdyż należy to do kom*

Opinja iorda
LONDYN. Pat. „Times“ ogłasza

dziś list otwerty jednego z najbar=
dziej znanych angielskich działaczy
ligowych i mniejszościowych lorda
Dickinsona który odznaczał się do-

lewskiego instytutu prawa między-
narodowego, małą życzliwością do
Polski.

W obecnem stadjum cywilizacji
jest rzeczą niemożliwą utrzymanie
dwuch klas 'państw, podlegających
zobowiązaniom mniejszościowym i
państw mających swobodę dowol-
nego ignorowania tego co nakazuje
sprawiedliwość i człowieczeństwo.
Lord Dickinson zwracał się kilka-
krotnie do Ligi w sprawie zbadania
całokształtu tego zagadnienia, lecz
dopiero „polska bomba“ zmus la ją
do ušwiadomienia sobie, že jest za-
grożona kryzysem wielkiego zna-
czenia. Sprawa ta wynikła już, gdy
Niemcy wstępowaly do Ligi, lecz
nie chciano urazić „wielkiego mo-
carstwa"*. Obecnie podobne do-
świadczenie mamy z Rosją sowiec-
ką. Rosię również uważa się ża
"wielkie mocarstwo" i twierdzi się,
że byłoby sprzeczne z jej godnoś-
cią, gdyby miela przyjąć jakiekol-
wiek ograniczenia mniejszościowe,
tymczasem niema drugiego psń-
stwa, wobec którego konieczność
ochrony międzynarodowej dla prze-
śladowanych byłaby bardziej niezbęd-
na jak wobec Rosji.

Dickinson krytykuje również pro-

„ochrony mniejszości,

martwą literą, albowiem w razie ich

  w istniejących zobowiązaniach cedurę mniejszościową | kończy.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniema | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 pruc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

petencji Rady. Pracując nad urze-
czywistnieniem samej generalizacji,
Jugosławja zastrzega sobie prawo
zwrócenai się d> kompetentnych or-
$anów o usunięcie nadużyć, do któ-
rych używanie ochrony mriejszościo*
wej dało pole.

Delegat Holandji, Patijn, przypo”
mniał, że już w zeszłym roku dele*
gacja holenderska wypowiedziała
się za utworzeniem komisji studjów
proponowanej przez Polskę genera-
lizacji. Dziś wyrowiada się za nową
propozycją Polski, przyczem podzie-
la opinję minisi14 Raczyńskiego, że
naieży się ograniczyć do Europy.
Jednocześnie  lelegat holenderski
zastrzega się, że jego zdaniem ko-
misja ma prawe dyskutować stano-
wisko Polski w sprawach traktatu
mniejszościowego i przyłącza się do
zastrzeżeń, zgłoszonych na Zgroma-
dzeniu przez reprezentantów W.
Brytanji, Francj: i Włoch.

Delegat Turcji popiera bez za-
strzeżeń wniosek Polski,

Delegat Szwajcarji Motta jest w
zasadzie zwolennikiem  piopozycji
polskiej, sądzi jednak, że Liga Naro-
dów nie powint.a zwoływać konfe-
rencji międzyna-odowej dla przedy-
skutowania tegc problemu, jeżeli nie
będzie pewności, że konferencja tą-
ka może dać rezultaty. Co się tyczy
utrzymania traltatów istniejących,
delegat szwajcarski podzielą opinję
delegata holenderskiego.

Delegat Szwecji. przypomina, že
już w zeszłym roku jego delegacja
wypowiedziała s'ę za zasadą genera”
lizacj. Zbadanre problemu jest po-
żądane ze względów humanitarnych
i polityczwych. Zdaniem delegata
Szwecji byłoby wskazaną rzeczą,
aby Liga proklamowała zasadę, we*
dle której ochrnaa prawa mniejszo*
ści stanowi jeden z obowiązków
Ligi Narodów,jeżeli znajdzie się wo*
bec wypadku istotnych prześlado-
wań mniejszości.

Delegat . Argentyny oświadczył,
że jego ikraj nie może przy;ąć gene-
ralizacji - zobowiązań mniejszościo-
wych. Uważa zsesztą gwarancje za-
warte w konstytucji za wystarcza”

jące. ' į
Delegat Kanady oświadczył, że

nie należy generalizować systemu,
który, jak się ckazuje w praktyce,
daje liczne powody do krytyk.

Ostatni mówca, delegat Albanii,
wypowiedział się za generalizacją

Dalsza dyskneja została odroczo-
na do następnego dnia.

Dickinsona
list otwarty podkreśleniem, že jest,
tylko jedno rozwiązanie tego za-
gadnienia, a mianowicie zagwaran-
towanie drogą akcji międzynarodo-
wej pewnych elementarnych praw
mniejszości rasowych, religijnychi
językowych, gdziekolwiek się one
znajdują, w przeciwnym razie upraw-
nienia mniejszościowe staną się

pogwałcenia nie istnieją środki re-
presyjne. Żadna armja nie poma-
szeruje do Polski, Czechosłowacji
i Rumunji dla jakiejś mniejszości.
Tylko dobrowolne przyjęcie trakta-
tów przez sygnatarjuszy da tu po-
żądany efekt. Rząd brytyjski powi-
nien wnieść do Ligi projekt nowe-
go systemu, wzamian istniejących  obecnie traktatów mniejszościowych.

 

 

(10 minut od Wilna)
w mieście- ogrodzie Jagiellonów
wyjątkowo pięknej, suchej mz wości,

planowo urządzonom osiedlu. i

Działa! naratydo3lat
Informacje: Wileńska, 35 m. 10, tel. 1-77

Dym 4. p. gor. I. Stachiewica,
WARSZAWA. (Pat). Ubiegłej no-

cy zmarł w Warszawie po długiej
chorobie szef wciskowego biura hi-
storycznego, gen. brygady ś.p. Juljan
Stachiewicz, przeżywszy lat 44.

Ś. p. Stachiewicz był członkiemi
organizacji walki czynnej i pracował
jako emisarjusz w byłej Kongresów”
ce i Rosji. Od :оки 1914 służył w
legjonach, następnie w P. W. Od ro-
ku 1923 do 1924 4a następnie od roku
1926 był szefem historycznego biura
wojskowego. Napisał kilka prac hi-
storyczno-wojskowych m. in. „Dzia”
łania zaczepne trzeciej armji na
Ukrainie.

w $ztokhelmie
* STOKHOLM Pat. Wobec 15000

widzów rozegr"no tu zawody lexko-
atletyczne. Głównym programem
ył bieg na 3,000 m, w którym
"rał udziałKusociński 1 jego”po
gromca duńczyk Nielsen. Zwycięż:
Kusociński w dobrym cza:e 8:23,
drugi był szwed Johnson a Nielsen
zajął dopiero 6te miejsce.

Samobójstwo
podprokuratora,

POZNAŃ, (Pat). W, Poznaniu po*

pełnił samobój-two podprokurator

sądu okręgoweto Mieczysiaw Dę*

bicki. ;
Dębicki zotiał przed kilku laty,

kiedy pełnił obowiązki po! ra”
tora, uwięziony pod zarzutem sprze-
niewierzenia depozytów z" okrę*

wego. Głośny proces w tej spra”

= ok w ciągu kilku lat

przez wszystkie instancje. Niedawno

wyrok skazujący Dębickiego na 3

lata więzienia stał się prawomocny.

Dębicki, iktóry ostatnio przebywał
na wolnej stopie, popełnił w domu

samobójstwo wystrzałem z rewolwe-
ru i zranił się c'ężko. Przewieziony

do szpitalą wkrótce zmarł.

Nowe dekrety.
WI kołach politycznych panuje

  

| przekonanie, że rząd w najbliższym

czasie opracuje szereg dekretów,

które będą ogłoszone w ciągu
października przed zwołaniem par-
lamentu.

Popierajcie Polską Macie z
Szkolną.

 

Powrót Bartkhou do Paryża.
PARYŻ Pat. — Minister Barthou

powrócił z Genewy. Dziennikarzom
oświadczył, że pobyt jego nad Le-
manem miał na celu głównie wpro-
wadzenie Sowietów do Ligi Naro-
dów. Było ło przedsięwzięcie nie-
zwykle trudne, ale konieczne i po-
myślne dla rozwiązania wielu za-
gadnień międzynarodowych'

  

Prasa szwedzka o wniosku polskim
w sprawie traktatów mniejszościowych.

STOKHOLM. (Pat). Wielki libe-
ralny dziennik  Stokholm Tydnin=|
gen' zamieścił artykuł p t, „Akcja
polska", w którym między in, czyta”
my, że stanowcze i szczere posunię-
cie polskiej polityki zagranicznej po”|
stawiły ostatnio Ligę Narodów w,
prawdziwie trudrej sytuacji, Oświad
czenie min.

dowych nie pozostawia nic do ży-
czenią pod wzg.ędem siły i jasności,

«p'aw zagranicznych.
Polski w spraw.e mniejszości naro-|

Oświadczenie min. Becka jest
wyraźnem podxreśleniem ze strony'
polskiej, że pragnie ona uwolnić się
od opieki francuskiej.

Co się tyczy samej istoty sprawy,
to każdy  nieuprzedzony człowiek,
posiadający trochę poczucia: spra*
wiedliwości, musi przyznać, že Pol-
ska ma zupełną rację.
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Rosja sowiechu
wobec Ligi Narodów.
Rosja sowie”lia przechodzi coraz

silniejszą ewolucję* wewnętrzną od

Lenina do Stalina. ćzyli od haseł te:

oretycznych do „realnych potrzeb

państwa. 8

Stalin iest cztowiekien czynu a

nie kontemplacji Nie uważa wcale,

aby wszystko, co stanowi na Zacho-

dzie strukturę życia politycznego i

gospodarczego, było złe i nie dawało

się zastosować w życiu rosyjskiem.

Życie świata burżuazyjnego iu

strój kapitalistyczny wywierają co”

raz większy wpływ na Moskwę. Nie

miejsce tu na wyliczanie ty ch dekre-

tów Centralnego Komitetu Wyko-

nawczego, które spaczyty zasady

czystego miarksi:nu i leninizmu,stwa

rzając stalinizm jako trzeci etap ewo;

lucji komuinstycznej. Rosja sowiec-

ka z cząsów wstępowania jej do Ligi

Narodów i bolszewizm z przed lat,

powiedzmy sobie, pięciu, stanowią

dla siebie-światy bardzo odległe. Je-

dynie żelazna.mi>tła Stalina, wymia-

tająca bezwzględnie każdą opozycję

z partji i dławiąca brutalne każdy

odruch krytyki pozwalają Sowie-

tom zmieniać swe stanowiska bez

wstrząsów wewnętrznych.

Takim gwałtownym -zawrętem w

polityce zagranicznej Sowietów jest

przystąpienie icl do Ligi Narodów.

Jeszcze nie 2beschly, szpelty ga”

zet sowieckich z wymyślań i kpim z

Ligi Narodów. Według informacji

pism sowieckicn było to ciało nie-

zdolne do życie, stojące w przede-

dniu bankructws nie umiejące roz”

strzygnąč žadnei kwestji. Liga Naro-

dów to pożałowania goduy obraz

świata ginącego burżuazyjnej Euro-

py —pisały gazety sowieckie.

Każda sesja ligi Narodów dawa”

ła prasie sowieckiej okazję do no-

wych, gwaitownych wystąpień prze”

ciwko tej instyiucji. Niepowodzenia

Ligi: podchwytywane były skwapli-

wie przez „Izwiestję“ i „Prawdę“.

Czytelnikom sowieckichpism wpaja“

lo się zapatrywanie, że jedynie ustró:

komunistyczny zdolny jest rozstrzy”

gnać wszystkie problemy światowe i

Ligę Narodów trzeba jaknaiprędzej

zniszczyć.

Waika z Ligą Narodow była je-

dnym z kanonów zagranicznej poli”

tyki” Moskwy. Zdawałosię, że pa”

między Genewa i Moskwą nie może

być nigdy nawiążana łączność i od-

naleziony wspó'ny język.

Rosja sowiecka "przez dłu-

gie lata stawiała na ludy Azji, wi

dząc w skomunizowaniu azjatyckie-

go surowia ludzkiego swój najwyższy

cel i swoją podstawę do przebudowy

całego świata na wzór moskiewski.

Był czas, kiedy w Moskwie mėwio-

 

no o utworzeniu Ligi Narodów azja”

tyckich, jako nrzeciwstawienia in-

stytucji międzynarodowej  genew-

skiej. Oczywiście azjatycka LigaNa-

rodów miała być pod caikowitym

|do organizacji genewskiej Niemcy

£ prasy.
O stałe miejsce dla Polski w Radzie

й Ligi.

W prasie polskiej a także obcej

zagranicą poruszana była sprawa za”

żądania przez Pojskę dla siebie sta”

łego miejsca w Kadzie Ligi. Wiązano

tę kwestję z wejściem Rosji do Ligi

i otrzymaniem przez nią stałego

miejsca w Radzie „Polska Zbrojna”

usiłuje wytłomaczyć, dlaczego Pol-

ska nie zrobiia junctim tych

dwóch spraw, twierdząc, że w prak-

tyce wysunięcie takiego żądania

przez Polskę uaiemożliwiłoby, w naj

lepszym zaś rar.e opóźniłoby wstą-

pienie Sowietów do Ligi. Nie jest

rzeczą prostą «eni proceduralnie ani

politycznie uzyskać stałe miejsce w

 

  

Radzie Ligi przez państwo, które

już w Lidze jest
Pamiętamy jerscze perypetje, ciężkie

przejścia Ligi w 19% r., kiedy przyjmowano

i miano

Trzy miesiące upłynęły od mordu, do-

konanego na ś. p. ministrze Bronisławie

Pierackim. Gdzie jege morderca? Jakie je-

go 'mię? Jaki był motyw jego działania i z

czyjej był on wykonany poręk'?

Wprawdzie już przed kilku tygodniemi

minister sprawied iwości p. Michałowski w

komunikacie urzędowym zapowiedział, że

prawdopodobnie n 2 ujmie się mordercy, bo

znajduje się on już riewątpliwie zagranicą,

ale dodano w komanikacie, że władze pol-

skie nie zaniechają dalszego śledztwa.

Opinja publiczna zapytuje: czy dalsze

io śledztwo dało wyniki i jak one wyglą-

dają? Gdzie jest morderca ministra Pie-

rackiego? — woła sumienie narodu.

Niema go? Zginął? A co słychać z jego

wspólnikami zbrodni?

Toć komunika! ministra sprawiedliwo-

ści wskazywał jakislś terorystów ukraiń-

skich w Krakowie! Co się z nimi dzieje?

Czy śledztwo ukończone? Kiedy zawiśnie

nad nimi ręka sprawiedliwośc:? Kiedy bę- 
im przyznać stale miejsce w Radzie.

Hiszpanja i Brazy'ja zażądały wćwczas ta-

kiego samego miejsca dla siebie, a to unie-

możliwiło przyjęcie Niemiec 'w toku sesji i

spowodowało odroczenie ich wstąpienia do

Ligi, a zakończyło się wystąpieniemHiszpa-

nji : Brazylji.
я

W zakończeniu wywodów „Pol:

ski Zbrojnej” czytamy:

Nie uczyniła Pciska ze swego poglądu

na sprawę wstąpienia Sowietów do Ligi

przedmiotu handlu czy przetargu. Udzieliła

swego poparcia sąsiodowi wschodniemu bo

tego wymagała ро!з <a racja stanu 1 to było +

rozwoju stosunków,
logiczną konsekweu! ją

polsko-sowieckich od

traktatu pokoju w Rydze.

Polska zasiada w Radzie Lig: Narodów

bez przerwy od 1946 roku. Co trzy lata jest

do Rady Ligi ponownie wybierana. Przy

każaych wyboracł. liczba głosów, odda-

nych za kandydaturą Polski wzrasta. Polska

stale kandydaturę swoją — PO upływie

trzyletniej kadencji — ponawia, gdyż uwa-

ża, że jej interesy wymagają obecności de-

legata polskiego w gronie członków Rady

Ligi.

Jeżeli interes olski będze wymagał,

ażeby otrzymała ora stałe miejsce w Ra-

dzie Ligi — wówczas delegacja polska po-

trałi o miejsce takie upomniec się i otrzy-

chwili podpisania

mać je.

Nie będzie desydowała o tem zakuliso-

wa gra, targi czy kvinpromisy — lecz realna

siłaiwaga Polski w Europie.

Do wywodów tych możnaby jednak

dodać zastrzeżenie, że już dziś wła”

śnie, gdy Rosja otrzymała stałe

miejsce w Radz:e Ligi, zarówno inte

res Polski, jak je; realna siłą i waga

poprostu domagają się tegostałego

dla niej miejsca. :
Męcza.e pytanie.

„Kurjer Poznański* w rubryce

„Z chwili" porusza następującą nie-

zapomnianą sprawę:
o ——

Zaniepokojen'e  stanem sojuszu

francusko - polskiego ogarnęło we

Francji najbardziej stanowczych je- wpływem. Rosji sowieckiej.

Jednakże stanęła w poprzek wiel:

kim planom sowieckimi Japonia, któ”|

ra, chcąc mieć całkowicie ręce roz*

wiązane w stosunku do kontynentu

azjatyckiego, wvstąpiła-z Ligi Naro-,

dów.
2:1

Rozwijając wielki plan zorganizo

wania żółtej rasy przeciwko rasie

biaiej dla silniejszego zaakcentowa-

nią przeciwieństw pomiędzy Azją i

Europą, przystąpita ona ze swej stro”

ny do organizowania panazjatyckiej

Ligi Narodów. W takiej sytuacji Ro-

sji sowieckiej groziła niebezpieczna

izolacja. Dopóki w Niemczech spra”

| wowali władzę sygnatarjusze trakta-

i -niemiecko --sowieckieżo w .Ra'

„pallo odosobnienie _Rosji nie było

bardzo niepokojace.Zgoła inaczej sy”

tuacja przedstaw.2 się obecnie.Niem-

cy wystąpiły z Ligi Narodów. i. szu-

kają zbliżenia z-waponją, najgroźniej-

szym wrogiem Moskwy. Przyjaźń

pomiędzy Tokio i Berlinem  gzozi

przejściem do sojuszu militarnego.

W Móskwie zrozumiano szybko po”

ważne *niebezpieczeństwo, grożące

„całemu państwu sowieckiemu.

Litwinow pos'anowił wycołać się

z dotychczasowe: pozycji Wo ec Ge-

newy. .W prasie sowiecki-j ustały

nagle napaści na Ligę-Narodow i od

czasu do czasu zaczęły się ukazywać

artykuły, podkreślające dobrą wolę

członków instytucji genewskiej. Było

to wielemówiące przygotowywanie

społeczeństwa rosyjskiego do zmia-

ny frantu. I zmiana trontu nastąpiła

wcześniej, niż można było się spo”

dziewać. н

_ W czasie pertraktacji o przyjęcie

doLigi Narodów od 9 — 15 września
prasa sowiecka zachowywała całko”

wite milczenie © toczących się zaku-

"lisowych rokowaniach, wbrew zasa-

dzie zwalczanią tajnej dyplomacji.

__ Dopiero «w numerach niedziel-

"nych iponiedziałkowych ukazały się

pierwsze informacje i pierwsze ar“

"tykuły, poświęcone Lidze Narodów.

Boiszewicy wstydliwie mówią o za”

sadniczej zmianie frontu, motywując

swój krok dążesiem do utrzymania

pokoju przy pomocy LigiNarodów.

„Prawda* występuje z oświadcze” niem niezwykłem

 

šo zwolenników, jak p. Emil Burć,

który w L'Ordre nr. 1730 przypomi-

na zarzuty i obawy we Francji W

chwili mianowania p. Becka minie

strem i pisze:
„ — Zrozumiel'šmy « drazu, że, wybie-|

| rając p. Becka, władca Polski dał do zrozu-

mienia rządowi francuskiemu, 12 zamierza

oddzielić sprawę: priską od: spitwy francu-

skiej. Większoćś d:'enników francuskich u-

znawała początkowo, że zręczn'e będzie о-

kazywać nadal zaułanie Polsce, która

wszystko robiła, *y zasługiwać na nieu-

iność. Obecnie jeanak w-zyscy iub niemal

wszyscy są przekonani, że bardzo ujemna

ocena płk. Becka była słuszna..

Kto zna trudn:ści wszelkiego rodzaju

z jakiemi spotyka : 4 dyplomacja francuska

w Warszawie, nie będzie wierzył zaprze-

czeniom i oburzeniem Im więcej rząd fran-

cuski okazywał się układny wobec rządu

połskiego, tem więce' doznawai z jego stro-

ny afrontów. Wszystko tak się odbywa, jak-

by złk. Beck rozmyś!nie chciał naszego mi-

nistra spr. zagr. wyp.owadzić z równowagi,

aby usprawiedliwić swą politykę germano-

filską, tak cczywišc'e przeciwną dobru na-

rodu polskiego... :

Jak to się dzisie, že narėd polski, tra-

dycyjnie ožywiony przyjažnią Ia. Francji,

godzi się na to, że rząd iego prowadzi poli

tykę, która nieuch:>rnie wiedzie go do ka-

tastrofy? Nie jest v1 dopuszczony dogłosu.

A prasa na rozkazach grupy rządzącej dzień

w dzień mówi mu tyle złego o Francji, że

 

Pisze, że wszystkie państwa, bio-

rące udział w Lidze Narodów, nie są

wstanie powstrzymac wybuchu zbli-

żającej się wojny. Cały świat jedyny

ratunek i jedyną pomoc widzi w

Związku Rad Sowieckich i błagalne

oczy zwraca na Moskwę. Rząd so-

wiecki, dążąc do utrzymania pokoju

przyjął prośbę państw zrzeszonych
w Lidze Narodów i zgodził się
przyjść z pomocą narodom świata,

Ani słowa w oświadczeniu „Prawdy“
o bezpośrednie:r. zagrożeniu Roeji
przez Japonję i niepokojącem stano-
wisku Niemiec. Moskwa sowiecka
podobnie jak Rosja carska występu-
je jako zbawca Europy i anioł poko-

| ju.
8 Takiemi Imetodami urabia się o*

pinję wewnątrz Rosji sowieckiej,

 

dzie rozprawa karua, która ujawni prawdę?

Pytania te męczą społeczeństwo. Odpo-

wiedź musi nastąpić  Opinja putlicznanie

zapomni tragiczneg> i tajemniczego zgonu

ś. p. Bronisława P«rackiego, jak nie za-

pomni nigdy tajemniczego zaginięcia gene-

cała Zagórskiego.

Niezwykła pomysłowość.

„Głos niższych funkcjonarjuszów

i pracowników państwowych-, cza”

| sopismo zresztą sanacyjne', podaje

| w Nr. 7—8 następujący okoinik p. 0.

prezesa jednej z izb Skarbowych.

„Niżsi funkcjonarjusze państwowi, uży-

wający munduru służbowego, obowiązani są

do oddawania ukłonow swoim przełożonym,

oraz do oddawani:. wzajemnych ukłonów

innym podległym runkcjenarjuszom skarbo-

wym, według zasad przyjętych 'ila szerego-

* wych siły zbrojnej Faństwa.

W/ szczególności: ukłcn należy oddawać

z nakrytą głową, podnosząc królkim ener-

gicznym ruchem pre wą rękę i przykładając

palec wskazujący do krawędzi daszka

czapki pod prawyr kątem praweśu oka.

W tym czasie ralec średru jest wy-

ciągnięty za wska”ującym (a «o wyciągnie

inwalida, któremu brak palca — p:zyp: Re-

dakcji), inne palo« są złożon? na dłoni,

kciukiem lexko przyciśnięte.

Dłoń jest odwrócona ku przodowi, ło-

wdół * ua prawo
kieć skierowany nieco

| wskos. Lewa ręka w czasie uxłonu pozo-

| staje nieruchoma.

Po oddaniu ukłcnu należy prawą rękę

| ruchem energicznym spuścić мао

! Podpisano
Ėė p. o. Prezesa

: 'podpis znany redakcji).

Dziedzina -ainteresowah.  tego

zastępcy czy samiego szeia jest nie-

zwykle bogata. Ale czy towszystko

ńie jest śmieszne7

O sojuszu Francji z Polską.
zapytuje on, czy Fiancja nie stała się naj-

większą jego niepr: yjaciółką....

Rząd polski, «by usprawiediiwić swą

niedającą się usprawiedliwić politykę za-

gran'czną, obrzuca Francję zarzutami. Mówi

się. że Francja nigry nic nie zrobiła dla

Polki! Wobec takie, niesprawiedliwości i

niewdzięczności opa'ają ręce...

Jeśli dobrze rom miem co się dzieje, -płk.

Beck usiłuje szantażować Francję, w prze-

konaniu, że nie nioże się ona obyć bez

Polski. Rozmówa, jeką miał 7 p. Barthou

w Genewie, powinna była wskaz:ć mu nie

bezpieczeństwo zbyt upartego Irwania w

takiej gize. Wedle doniesień Manchester

Guardian rozmowa ta była bardzo burzliwa

i francuski minister spraw zagranicznych

miai swego kolegę >olskiego przyprzeć do

muru, wzywając 4. do wyboru między

Niemcami i Francją albo niech 'ojalnie do-

chowuje sojuszu po!sko - francuskiego, albo

nie go wypowie otwarcie.

Jeśli jakiś kraj, w ciągu wieków, 'stale

doznawał nieszczęść. musiało w tem być

sporo własnej jego winy. Utwierdza mnie

w tem przekonaniu io, co widzę, patrząc na

obecne działania P :lski. Nierozwaźnie, za-

pominając o najsurowszych nat kach historji

nie chce widzieć, że Hitler w dalszym ciągu

knuje jej zgubę, oraz że czeka tylko na ko-

niec sojuszu francusko - polskiego, by ją
dostać na łaskę i rielaskę. A Polska może

liczyć tylko na Fraicję i powinna baczyć na

to. Kraj nasz wszysiko przebaczał dotych-

czas, ale jest u kresa cierpliwości, bo zdaje

sobie sprawę, że niema nic bardziej niebez-

piecznego, niż sojus:. na który rie można

liczyć z całą pewaością”.

Dalekó idące te uwagi są tem
znamienniejsze, że p. Burć był zaw-
sze najgorliwszyn zwolennikiem so*
juszu francusko - polskiegoi jego
rzeczywistego Gzialania i nieustan-

| nie występował przeciw krętej poli-
tyce Briand'a, a następnie przeciw-
Iko Paktowi Caterech, z niezwykłą
stanowczością.

GENEWA (7at). Specjalna wy-
słanniczka ,,„L'Oeuvre'* dotiosi z Ge-
newy, że przedstawiciele głównych
delegacyj opracowali wczoraj dekla-
rację w sprawie zapewnienia nie-
podległości Austrji Sprawa praw*
dopodobnie będzie rozstrzygnięta w
drodze trzech * kołejnych * umów. Pierwsza będzie uznaniem przez

Praga (Centropress). — Przypom-
nieć należy, że kiedy delegat Polski

w Lidze Narodów. Raczyński przed-

stawił wniosek Polski o generalizacji

ochrony mniejszosci, następny mów-

ca na tej sesji, 'niiisier spraw zagra”

nicznych Czechcstowacji, dr. Benesz

podzielał żądanie Polski. Stanowi-

sko Polski w kwestji mniejszości na'

rodowych, wyrażone ostatnio tak do

bitaie przez ministra Becka, zasad:

niczo podzielane jest również przez

prasę czechosłowacką. Organ stron”

nictwa premje:: Malypetra „Ven-

kov“ poświęca  kwestji ochrony

mniejszości artykuł, w którym m. i.

pisze: Niema żądania bardziej u-

sprawiedliwionego nad takie właśnie

żądanie. Do państw, którym narzu-

cono ochronę mniejszości należy rów

nież i Czechosłowacja. Praga przeto

zajmuje wspólną iinję w lej kwestji

z Warszawą”. Pismo zaznacza, że

ochrona była nacużywano a Od cza”

su przystąpienia Niemiec do Ligi Na

rodów: skargi mniejszości niemiec-

kiej przeciwko Polsce stały się Zor-

ganizowaną akcją. Niemcy stali się

protektorami mniejszości, podczas

gdy sami mniejszości swoje wynara-

dawiali. Co mów: się o Poisce, mo”

żna powiedzieć i o Czechosłowacji i

innych państwach, na które nało

żono obowiązek ochrony mniejszoś

ci.
Jedno z naipoczytniejszych pism

czechosłowackich „Narodni Politi-

ka“ posunięciem Becka na terenie

Genewy poświęcz artykuł wstępny,

w którym m. i. pisze: „Nie po raz

pierwszy domaga się Poiska uwol-

nienia jej od obowiązków, jakie przy

jąła na siebie wraz z traktatem po”

kojowym, mianowicie kontroli mniej

szości. Już pięć prób uczyniia w tej

kwestii. _ Najsilniejszą, a jak przy”

puszczać można ostatnią próbą było

wystąpienie ministra Becka w ubie-

głym tygodniu. Pominąwszy wszel-

kie inne okolicznocśi, w gruncie rze-

 

[ela pówiadczenia p. Beda w (zedkdsłowacji
czy można podzielać oświadczenie

Becka. Poruszy: kwestię, której roz

wiązania mocarstwa sobie nie życzą,

ponieważ kwestia mniejszościowa

dla niektórych z nich jest nadzwy”

czaj palącą”, Dalej „Narodni Politi-

ka" pisze: „Jasn”m jest, że obowią-

zek ochrony mniejszości nałożony

został na niektore państwa nie dla!

samych mniejszości. Jest to ten sam;

duch, jaki nakłen'ał Mussoliniego, a”

by wymyślił pakl czterech. Gdyby

pakt czterech nie zgasł wcześniej, za

nim mógł być w praktyce zastoso”

Francji, Włoch & Niemiec nad całą

Europą. Zasada. że mniejszości naro

dowe powinny być ochronione, może

wany, oznaczałby hegemonję Anglii, |'

Ryngraf kpt. Bajana.
Przed ostatecznym lotem chellen-

ge'owym do kpt. Bajana podeszła
mała dziewczynka i nieśmiało za»
częła coś mówić. Była zarutnieniona
i wzruszona. 'Vręczyła dzielnemu
lotnikowi list i aałą paczuszkę O:
kazało się, że był to upominek od
uczenic gimnazjutn Zgromadzenia
Św. Rodziny z Nszaretu. Kpt. Bzjan
rozwinął paczuszkę. Zawierała ona
pudełeczko, w którem znajdował się
|misternie wykonany ryngraf z wize-
runkiem Matki Boskiej Ost obramsk.

Lotnik z pietyzmem przyjął rya-
gref i zdobył w konkarsie pierwsze
miejsce.

Wystawa
przeciwiotnicza i grzeciwga-

zewa w Katowicach. byc moralnie słosowana tylko wtedy

jeżeli obowiązu'e wszystkach. —Мо-

carstwa jednak zniosły tę zasadę dla

siebie i zrobiły « niej bicz na niektó-

re mniejsze państwa, które temsa”

mem uznano za podrzędniejsze.

Czechosłowacja nie mą się czego 0“

bawiać, nasze mniejszości nie mogą

się żalić, bo chlubimy się jeszcze

że dajemy im więcej, niż im przysłu*

gujė.
chce rewizji traktatów, jak lego nie

chcemy my, ale w zupełności zga”

mniejszości tozszerzona

wszystkie państwa. Nie chodzi o

zniesienie ochrony, ale o jej rozsze”

rzenie”. „Narodni Listy”, organ na”

wszystkie państwa europejskie, z ma

łemi tylko wyjątkami, mają swe

mniejszości na1odowe. Jeżeli obo-

wiązek ochrony mniejszości rozsze”

rzony zostanie ns wszyslkie pań-

stwa, będzie to korzystne tak dla

aych państw, jak i dla mniejszości.

Dlatego żądanie upowszechnienia o-

chrony mniejszości narodowych jest

zupełnie usprawiedliwione i _ spra”

wiedliwe“. GC, 
WSTESTS DOROTAA ZORATAEORZSZRZEVES

Propaganda „kośc
BERLIN. (Pai). Wczoraj w Han-

nowerze ewange'icki biskup Rzeszy

Muhler wygłost przemówienie, w

którem zapowiedział ostre represje

w stosunku do tych, którzy oskar-

żają „chrześcijan niemieckich” o

akcję antychrześcijańską. Biskup za-

! znaczył, że Niemcy, niezależnie od

i Rzymu, chcą mieć kościół niemiecki.

Głównym celem do którego dążą

współczesne Niemcy, to jedno pań-

stwo, jeden narói i jeden kościół.

Mówca w przemówieniu zaatako-

wał. również ostro żydów, oświad-

| czając, że chrześcijaństwo nie wy-

rosło z żydostwa lecz z walki prze-

 

ioła niemieckiego”.
ciwko żydom. Żydzi zawsze gnębili|

lych, którzy mówili im prawdę.

Niemcy pierwsi od początku ery

chrzecśijańskiej odważyli się wypo”

wiedzieć walkę żydom.

BERLIN. (Pai). Założona swego

czasu przez bylego wicekanclerza

von Papena organizacja pod nazwą

„Wspólnota: pracy Niemców katoli-

ków” została rozwiązana.

Urzędowo motywują to zarządze-

nie koniecznością scetralizowania

pod egidą parti: narodowo - socjali-

stycznej wszelkich poczynań w za”

kresie uregulowania stosunków mię-

dzy państwem « kościołem.

Raport w sprawie śmiercijradcy Prince'a
i ' PARYŻ (Patl Dziś ogioszony zo-

stał raport komrsarza Guillaumme'a

w sprawie zabółstwą radcy Prince'a.

Na 200-tu stroni'ach pisma maszy”

nowego opisuje przeważnie prywat-

ne życie radcy i podsuwa wniosek|
1

о samiobójstwic Prince'a. Obrona

protestuje prze iwko ogloszeniu te-

go dokumentu i zapowiada publi-

kację memorandum, w którem od-

powie na, jej zluniem, tendencyjne

hipotezy.

  

Rozruchy strajkowe w Ameryce
i . Próby wszczęcia rokow=ń.
i NOWY JORK Pat. W rozruchach
„Vywolenych przez strajkujących
robotników przemysłu włókiennicze-
'go poniosło or-gdaj śmierć 13 о-
"s6b. Liczba ran :ych nie jest usta-
lona. Wobec wzrastającego rozdra-
żnienia prezydjum komitetu strajku-
jących postanowiło podjąć rokowa-
nia. W związku z tem oświadczono,

MEKSYK. (Paij. W: stanie Jalisco
dały się odczuć silne ,wstrząsy pod:
ziemne. W! miescie Talma zawaliio
się wiele domow, wskutek czego
setki rodzin pozostały bez dachu
|nad głową. Zawauil się również dwu-
piętrowy budynek dyrekcji policji a
znajdujące się w pobliżu gmachy

szkoły i kościoł» zostały tak po-

marynarzy
TOKIO (Pat). Poselstwo chińskie

w Tokio zaproiestowało przeciwko
wylądowaniu w porcie KongMung
pod Kantonem bez zgody chińskich
władz centralnych ok. 100 maryna-
rzy ze statku , Saga”. Japończycy
natychmiast obięli straż nad przed“
siębiorstwami japońskiemi i przed
domami obywaicli japońskich usta-

| wili karabiny maszynowe. Rząd ja-

e

 
Sprawa niepodległości Austrji.

wielkie mocarstwa i M. Ententę pro-
blematu Habsbu'gów jako zagadnie-
nia międzynerodowego. W drugiej
umowie wypowiedzą się wielkie
mocarstwa przeciwko „Anschlusso-

wi”. Trzecią umowę zawrą po doj-
ściu do skutku dwuch pićrwszych
sąsiedzi Austrji a' dotyczyć będzie
ułatwień ekonomicznych.

že 'prezydent R. evelt zawezwał
ministerkę prac, | kins i przewo-
dniczącego komisj: rozjemczej Wy
nanta, celem odbyc:a znimi.piłnej
konferencji. Miss Perkins i Wynent
odjechaji do Hyde Parku, dokąd w
dniu wczorajszym miał przybyć z
New Portu prezydent Roostvelt.

TFZĘSIENIE ZIEMI W MEKLYKU.
, ważnie uszkodzone, że grozi im za-
|walenie.

Straty mają być olbrzyiaie, Do-
tychczas znalesiono zwłoki 9 osób

‘а rannych okolo 200 osób. Talpa-
„cuale, Concepi.cn i Deibramador
Zapotes przedstawiają dziś ruinę.
W obawie przcd epidemią dżumy
wysłano na miejsce wypadku lekar-

| stwa i żywność

Protest Chin przeciwko wylądowaniu
japońskich
poński odpowiedział, že wylądowa-
rie marynarzy „nie jest zwrócone
przeciwko Chinom a nastąpiło na
prośbę japońsk ego konsula, który
wobec propagandy  przeciwjapon-
skiej pragnie zapewnić opiekę oby-
watelom japońsk'm.

Bandytyzm w Randżnnji.
CHARBIN Fat). 400 uzbrojo-

nych bandytów rapadło na miasto
Laotorkuo, położene w okręgu Szien
Tao, splądrowało je, podpaliło i
wreszcie uprow:dziło ze sobą 19
osób. 60 domów spłonęło doszczęt-

nie.

88663:6486562

Rozpowszechniajcie
bony lałmużnicze „Caritasu“

 

 

tem!

Polska również zapewne nie,

dzamy się z teni, aby zasada ochronyj
została na|

rodowej demokracji czechosłowac:|

kiej, kończą artykuł poświęcony tej

kwestji nastepująco: „Obecnie

KATOWICE. Pat. Wojexoda Gra-

,żyński w obecności przedstawicieli
gł. zarządu LOPP i PCK otworzył
dziś na terenie "targów katowickich"
ogólnopolską wystawę pizeciwlotni-

, czą i przeciwgazową, zorganizowa-

„mą przez LOPP. Eksponaty przed-
stawiają najnowsze zdobycze tech-
niczne w dziedzinie obrony przeciw-

„lotniczej, przeciwgazcwej i przeciw-
pożarowej i związanych z tem dzie-

|dzinach. Jest tam też samolot bra-
gi  Ademowiczów, samolot, mjr.
Skarżyńskiego oraz dwa szybowce.

Mordeistye gzBgietÓW
nowojorskich.

NOWY-JORK Pat Ubiegłej nocy
gangaterzy nowojorscy wykonali je-

szcze jeden wyrok śmierci. Ofiarą
padł niejaki Fred Bocci, który nie-
dasno wyszedł z więzienia i tego

| wieczoru grał w karty w jednym z

klubów w dzielnicy Brocklynu. Do
klubu wtargnęli dwaj ludzie uzbro-
jeni w rewolwery, którzy zblżyli się
do Bocciego i oświadczyli mu: je-
żeli chcesz się pomodlić, to się
Śpiesz. /Bocci padł na kolana, iecz
po chwili zerwał się i usiłował um-
<nąć do kabiny telefonicznej, nie
zdążył jednak dobiec do kabinyi
padł reżony 4 ma kulami.

Lew na ulicach
Richmondu.

NOWY JORK Pat. Na ulicach
Richmondu, w stanie Wirginja, po-
jawił się dziś lew, który zdołał się
wymknąć z klatki w czasie przed-
staw enia wędrownego cyrku. S-:tki
widzów, ogarniętych paniką, rzuciło
się do ucieczki. Lew powalil na

ulicy dwa konie i ciężko je poranił.
Policjanci usiłowali zastrzelić zwie-
rza, tecz zranili go tylko w lapę.

Lew pędził z rykiem po ulicach
wywołując ogólny popłoch. W koń-

cu wbiegł na podwórze jednego do-

mu, którego mieszkańcy ze strachu

powyskakiwali przez okno na ulicę.

Oststecznie udało się zastrzelić lwa,

  

'ecz w czasie strzelaniny jedenz

jrzechodniów został ciężko  zra-

aiony 4

Wiadomości
telegraficzne

KRAJOWE.
* Wycieczka dziennikarzy  nie-

mieckich zwiedziła dn. 20 bm. za-
głębie nzftowe. Państwowa fabryka
olejów mineralnych „Polmin“ podej-
mowała dziennikarzy śniadaniem
poczem wycieczka udała się do
Truskawca.

* Ubieglej nocy w (Kole (woj.
lódzkie) w domu Zioskiego wybuchł
pożar, który objął również sąsiedni
dom mieszkalny i oba domy splo-
nęły doszczętnie. 4 osoby zwęgliły
się a 6 odwiez "ao w stanie aiężkim
do szpitala.

ZAGRANICZNE.
** Groźny amerykański gangster

Farb, znany pod przezwiskiem „król

dzielnicy Nowoic:skiej Bowery' zo-

stał zamordoweny.
** Wyjechał do Anglji admirał

Yamamoto dełegat japoński na kon”

terencję morską w Londynie, Yama-
moto przybędzis do Anglii 17 pa-

ździernika.
** Wedle wiadomości nadeszłych

z Cheiche mandżurska kanonier-
ka zatopiła statek piracki z zało-

gą złożoną z 32 ludzi. Statek ten

w ostatnim czasie dokonać miał
wielu napadów na statki handlowe
kursujące po Amurze.

** W pobliżu Wej Haj-Wej roz-
bił się transportowiec chiński

na którego pokładzie znajdowało

się 200 ludzi załogi. O losach 60

marynarzy niema dotychczas żadnej
wiadomości.

** Doszlo do sterć na terenach

Arizony między farmerami białymi

a japończykami i hindusaml. Na

fermy japońskie rzucono trzy
bomby. Wybuch bomb uszkodził

stację wodociągową, „wskutek cze-

go pobliskie fermy zostały zalane.

** Na lotnisku Kansn samolot

mandżurski w czasie letu ćwicze-
bnego spadł na oddział żcłnie-
rzy. 4 zolnierzy zostało zabitych a

5.ciu rannych. Samolot jest powa-

żnie uszkodzony. Pilot i obserwator
są ciężko ranni.

** Następca tronu jugosłowień*
skiego ks. Piotr w towarzystwie ks.

Aleksandra wyjechał do Londynu,
gdzie przez pewien czas ma uczę-
szczać "do jednej .ze szkół angiel-

skich,
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KRONIKA.
Reorganizacja Ubezpieczalni Społecznej.

W] związku z :eorganizacją Ubez- wych, którzy w :azie poważnej cho” |

pieczalni Społecznej do Wilna przy”
była specialna komisja z Warsza-
wy, która odbyia w dniu wczoraj-
szym dłuższe nasady z czynnikami
kierującymi wilenską ubezpieczalnią.

Uchwalono zredukować około
15—20 proc. personelu lekarskiego,
następnie  wp:cwadzić z dniem
1 października inowację, polegającą
na podzieleniu miasta Wilna na 20
rejonów, na których czele staną le-

karze domowi. Lekarzy takich bę-
dzie 20, t.j. 1 lekarz na rejon. Plan
miasta został juz sporządzony oraz

ustalona listą 20 iekarzy domowych.
Nasiępnie z dniem 1 październi-

ka r. b. zostaje definitywnie zlikwi-
dowana przychodnia Ubezpieczalni
w Wilnie. Chur:y od października
będą się zgłasza!! do lekarzy domo-  

la skierowywali do
lekarza specjalisty. Na Dominikań-
skiej ma pozostać tylko wydział

wenerologiczny |z przychodnią) i

chirurgiczny. ^
Wspominamy. że na Dominikan-

skiej, ponieważ obecnie wydziały te

tam się znajdują . Jednak jest kon-

cepcja, aby te oddziały przenieść
śdzieindziej. Są nawet zbyt rozbież-
ne projekty, aby wydział wenerolo-

giczny przenieśś do ośrodka miej-

skiego, towarzystwa eugenicznego
it. p. Narazie są to tylko projekty.

Komisja minis'erjalna zabawi jesz-
cze w Wilnie kilka dni celem osta-
tecznego załatwienia spraw reorga-
nizacyjnych w Ubezpieczałni wileń-
skiej. (ŻLEB

 

roby będą pa

 

Pociąg bar—dancing
z Wilna do nadniemeńskich Druskienik.

Większość Czytelników naszych, Zapisy i wpłaty przyjmuje admi-

zgłaszających się na wycieczkę do |nistracja naszego wydawnictwa w

Druskienik, wyrsziłą gotowość zre- codziennych godzinach czynności

zygnowania z zabawy parkowej, aby |oraz biura „Coo5“ i „Orbis“.

przez to zyskać niższy koszt udziału W pociagu wycieczkowym Wil-

w wycieczce. Komisja wycieczkowa|no—Druskienik: będzie znajdował

wyeliminowała zabawę z programu się wagon-bar dancing.
i ustaliła cenę wycieczkowej karty
uczestnictwa na S$ zł. ,śdyż

l

Zapisów nie należy odwlekać:
ilość miejsc w pociągu jest

niewielka i ściśle ograniczona.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wzrost zachurzenia aż do prze

lotnych deszczów, głównie na za-
chodzie i w środku kraju. Nieco
chłodniej. Umiarkowane wiatry z
kierunków południowych.

DYŻURY .
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiegc

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta —ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhi.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Czy będzie regulacja cmen-

tarzy katelickich. Proboszez ko:
ścioła po-Bernardyńskiego ks. kano-
nik Kretewicz nadsyła mam wyja-
śnienie wzmianki zamieszczonej w
numerze 225 naszego pisma 0 za-
mierzon regulacji cmeniarzej y ka-
telickich. Według oświadczeń ks.
Kretowicza wiadomość ta nie jest
zgodna z prawdą >

SPRAWY MIEJSKIE.
— Pierwsze posiedzenie ne-

wej Rady miejskiej. Z wiarogod-
nego źródła donoszą, iż ostateczny
termin inauguracyjnego posiedzenia
Rady Miejskiej zestał ustalony na
czwartek 27 września r. b. na godz.
$ wiecz.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Ognisko Sodalicji Marjańskiej

Akademiczek U S. B. w Wilnie,
czynne jest od dnia 17 b. in., otwarte
codzień w godzirach od 19 do 20.30.
Tamże przyjmuje się zapisy do So-
dalicji.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dzis o

godz. 8-ej wiecz. ostatnie przedstawienie

poważnej komedji M. Grabowskiej „Spra-

wiedliwość”, w ktorej autorka porusza głę-

boki problem etyczvo . moralny. W rolach

głównych Z. Stachowicz i M. Bay-Rydzew-

ski.

Jutro o godz. 5 wiecz. „Zwyciężyłem

kryzys”,

—Jutrzejsza premjera w Teatrze na

Pohułance, Jutro o godz. 8 wiecz. wchodzi

na afisz Teatru Mejskiego na Fohułance

świetna komedja V:'piusa p. t. „Zwycięży-

łem kryzys”, która cieszyła. się na wszyst-

kich scenach eurovejskich niebywałem po-

wodzeniem, dzięki wemu beztiosaiemu hu-

morowi oraz zagadnieniu bezrobscia i kry-

zysu. Reżyserja J. Koneckiego. Dekoracje—

W, Makojnika.

— Niedzielna popołudniówka w Teatrze

na Pohulance. W niedzielę o godz. 4-ej na

przedstawieniu p peludniowem doskonała

Lkomedja wiodońska „Gotówka *.

w sposób arcywesu*” i dowcipny przedsta-

wiony jest kryzys dcby obecnej. W rolach

głównych E. Ściboncwa, W. Ścibor, A. Ło-

dziński, W. Neubeit : M. Bielecki. Reży-

serja W. Ścibora. Dekorację W. Makojnika.

Ceny propagandowe.

—Zniżki do Iesiru Miejskiego na Po-

hulance! Administracja Teatru Miejskiego

w której

 
— niormaterjum— @а nowostę-|

pujących na U. S, B. zorganizowane

staraniem Sod. Marj. A-czek U.S.B,,

czynne codzień od 20 września do

6 paźdź. (z wyj świąt) w godzinach
11.30 — 13 i 19 — 20 w Ožnisku S.
M. A-czek, Uniwersytecka 9 - 9.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Keła poionistów. Wstę

pujący na polonistykę mogą otrzy

mać w Kole polonistów (Zamkowa
11 m. 7) wszelkie informacje o wpi

sach i warunkach studjów codzien-
nie (z wyjątkiem niedziel) od godz|

11 do 12.
Czytelnia czasopism i Bibljoteka

Koła będą czynne, jak detąd, co-

dzień od go-z. 17 do 18.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— (hrześcijański Cecha picka-
rzy zaprasza swych członków na

Walne Zebranie Cechu, które od-

będzie się w dniu 23 b. m. o go-

dzinie 12,30 w pierwszym terminie

i o godzinie 13ej w drugim termi-

nie w lokalu przy ul Niemieckiej 25.
— Kurs L. 0. P. P.

o godz. 18 rozpoczyna 46 cio godzi

nowy kurs obsługi meldunkowej we

własnym budynku przy ulicy Żeli-
gowskiego Nr. 4. Wykłady będą sie

odbywały w poniedziałki, środy i

piątki po trzy godziny dziennie.
Ró: ь

— Podziękowanie. Serdeczne Bóś

zapłać składamy wszystkim Paniom,

które wzięły udział w kweście na

rzecz Bursy „Żiźdło Pracy , tej nie-

zbędnej placówki dia sierot, którą

dzięki Margrab:nie Umiastowskiej

utrzymać możemy, mając od niej od

lat siedmiu (7) cuży lokal gratisowy

przy Trochiej 19,4.
Rezultat kwesty

296 zł. 65 gr. przychodu.
wyniosły 2 zł. 45 gr.

Zarząd Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego A Paulo.
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Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

następujący:

Wydatki

Obwód,
miejski L. ©. P. P. w dniu 24 b. m.!

| watorjum, Końska I. w sobotę o godz. 8.30

na Pohulance przy omina, iż wydaje legity-

macje zniżkowe na 'ezon 1934-35 od godz.

11-ej do 2-ej po pał. dla instytucji państwo-|-

wych, prywatnych.: komunalnych, stowa-

rzyszeń, organizac'i i związkow zawodo-

wych na listy zbiorowe zwyszczególnie-

niem nazwisk. Cena legitymacji wynosi 1 zł.

— Teatr muzyczny „Lutnia', Dziś po

 

raz 2-gi elektowna i melodyjna operetka

Kalmana „Cyrkówka”, która odniosła na

premjerze wyjątkowy sukces zitystyczny.

W roli tytułowej zbiera zasłużcae oklaski

J. Kulczycka. Roi; Mister X kreuje K.

Dembowski. Pozatem w rolacl. głównych

| ujrzymy: Haimirską Domosławskieśo, Szcza

„ wiūskiego, latrzańskiego i innych Ożywio-

 

ną akcję urozmaicają pomysłewe balety

układu J. Ciesielskiego. Całość wyreżyse-

rował M. Tatrzańssi Nowa wspaniała wy-

stawa operetki dor elnia artystycznych wra-

żeń. Zniżki noweś> 'ypu ważne. Akademi-

cy korzystają z ulg biletowych.

—Popołudniówka niedzielra w „Lutni“

Niedzielne przedstawienie pop -!idniowe po

cenach zniżonych wypełni ogó!nie lubiana

operetka Lehara „Hr. Luxemturg' w pre-

mjerowej obsadzie .z udziałem J. Kul-

czyckiej. Ceny zniżone.

— Widowisko propagandowe w „Lutni*

W. poniedziałek nadchodzący vdbędzie się

kolejne widowisko propagandowe. Reper-

tuar zapowiada operetkę Zellera „Ptasznik

z Tyrolu". Ceny projagandowe.

— Koncert В. Sykory. W se!i Konser-

wiecz. wystąpi z koncertem najznakomitszy

wirtuoz wiolonczelista światowej sławy Bo-

gumił Sykora. :

Artysta ten k: certował we wszystkich

stolicach świata z redzwyczajnem powódze-

niem. W Japonji wvstępował z grą 350 ra-

zy i dawał specjal:e koncerty rodzinie ce-

sarskiej w Tokio Zaznaczyć należy, że

Sykora jest pierwszym artystą, który otwo-

rzył wrota dla świata artyst. -muzyczn. w

. Japonii.
Prasa amerykańska jednomy“'nie stwier- |

dza wysoką kultu:e i niezwykłe zdolności

artystyczne Sykory.

 

WYPADKI.
— Podrzutek. Murgielewicz Kazimierz

(Zawalna 58) znalazł w bramie domu tego

podrzutka, płci męskiej, mającego około

roku. Przy dziecku była kartka z napisem

„Wojciechowskich. Podrzutka umieszczo-
no w przytułku Dz. Jezus.

Czy samobójstwo? Stanisława Pie-

karska ze wsi Gajdzie, gm. solskiej, pow.
oszmiańskieśo, zamcldowała policji, że jej

siostra Janina (So'jana 14), lat 21, wyszła

w dniu 19 bm. z m eszkania celem popeł-

nienia samobójstwa i nie powróciła,

DZIENNIK S©ILERSKI

W związku 7 aotatką naszą o bu-
dowie i poświęceniu nowego kościo-

ła w Kolonji Wiieńskiej, otrzymu-
jemy od przewodniczącego Komite-

tu, p. Stanisława Szczepańskiego,
wyjaśnienie, iż termin ukończenia
budowy, podany na październik, jest
przedwczesny.

Budowa koś.ioła posunęła się o

tyle naprzód, żz zrąb jest już goto-
wy i wiązania cuchowe na ukończe:
niu. Pozostaje pokrycie dachem, bu-
dowa wieży i roboty stolarskie we-
wnątrz. Ponieważ środki materjal-
ne, jakiemi Kom:tet budowy rozpo-
rządzał, są wyczerpane, trudno jest
dzisiaj przesądzac, czy budowa w

KRONIKA POLICYJNA.
— Niebezpieczny awanturnik, zmora

Sołtaniszek, pod kiuczem. Z polecenia sę-

dziego śledczego zresztowany i osadzony
został w więzieniu ra Łukiszkach znany,

(Wierzbowa 20), k..ry od dłuższego czasu
ustawicznemi napademi niepokoił mieszkań-
ców Sołtaniszek.
— Zamach. ма) nieznani osobnicy

postrzelili w lewe przedramię Alfonsa Ste-
fanowicza (Bobrujska 20), lat 21, w chwili
śdy przechodził wieczorem ul. M. Raduń-
ską. Pogotowie jrzewiozło Stełanowicza
do szpitala Św. Jakóba.
— Kłótnia miedzy braćmi, Rodzina

przemysłowców  Puriow (Mysia 23) jest
dość kłótliwa. Powstają w niej ustawiczne
nieporozumienia. W dniu wczorajszym E
Purto pokłócił się z bratem Dawidem, któ-

"ry go pobił, a nas'ępnie usilowai postrze-
liė, oddając kilka strzałów z rewolweru.
Przerażony E. Purto wybiegł z domu i za-

alarmował policję, stóra po przybyciu na
miejsce stwierdziła iż Dawid Purto strze-
lał ze straszaka.

—Kradzież w lokalu gimnazjum litew-
skiego, Marceli Szykszunis, dyrektor gi-

mnazjum litewskiego, zameldował, że w

nocy nieznani sprawcy dostali się do jego

gabinetu przez otwarty lufcik i skradli z

szufladki 30 groszy. usiłując jednocześnie
ukraść 7 książek p t. „Wielka Literatura
Powszechna”, warfości 400 zł. i zegarek
biurkowy wartości 20 zł.

Polskie Radje Wilno
Piątek, dnia 21 września.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

zyka. Dzien. por. iMuzyka. Chwilka Pań

domu. 7.50: Konc:rt reklamowy. 8.00:

Transm. z Dyrekcj !oterji Państwowej cią-

śnienia głównej wytranej miljona złotych.

a

 

11.57: Czas. 12.03: Kom. meteor. 12.10:

Muzyka popularna (płyty). 12.45: „Nie

czyń drugiemu, co tobie niemiło" — felj.

13.00: Dzien. poł. 1305: Z arcydzieł Wa-

śnera (płyty). 15.30: Wiad. o eksporcie.

15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Koncert,

16.45: Aud. dla chorych. 1745: Recital
fortep. 17.50: „10 lat opieki nad sztuką

ludową w Wilnie” — odczyt. 18.00: Aud.

dla dzieci: „Historie pewnej piłki tenniso-
wej” — pog. Cioci Hali. 18.15: Pieśni i arje

starowłoskie. 18.45: Wispomnienia legjono-
we. 1900: Piosenki Hanki Ordonówny

(płyty). 19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Pio-
senki Lys Gauty (płyty). 19.50: Wiad. sport.

zyczny. 20.15: Koncert symfoniczny. Dzien.
wiecz. „Jak pracujemy w Polsce?** D. e.

kincertu. 22.30: Recytacje poezyj. 22.40;
Wil. wiad. kolejowe. 22.50: Koncert rekla-
mowy. 23.00: Wiad. meteor. 23.05—23.30:
Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 22 września 1934 '.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań
Domu. 7.40: Zapow'edź programu. 7.50:
Koncert reklamowy i1.57: Czes. 12.03: Kom
meteor. 12,05: Progr. dzienny. 12.10: Kon-
cert. 13.00: Dziennik poł. 13.05: Muzyka ży-
dowska (płyty). 15.36 Wiad. eksport. 15.35:
odz. odc. pow. 1545: Nowości płytowe.

16.30: Audycja dł: dzieci. 17.00: Koncert
kameralny. 17.50: „Ach, jakie to nieprzy-
jemne“ — pogad wykł. K. Beylinówna.
18.00: Koncert reklamowy. 1805: Tygodnik
litewski. 18.15: Recital fortep. 18.45: „Bu-
dujemy odbiornik pepularny* — reportaż.
19.00: Polskie pieśni kompozytorów wileń-
skich. 19.20: „Piotrków Tryburalski" — po-
gad. wyśł S. Borawski. 19.30: d. c. kancer-
tu. 19.45: Progr. ra niedzielę 19.50. Wiad.
sport. 19.56: Wil. w ad. sport. 20.00: Muzyka
|lekka. 20.45: Dzien wiecz. 20.55: „Jak pra-
cujemy w Polsce”, 71.00: Koncert popularny
21.45: „W splocie dwu śmierci —szkic li-

ter. wygł. E. Zegadłowicz. 22.00: Przerwa.
22.15: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. me-

teor. 23.05: Audveja „Loży Szyderców”.
23.35: Płyty muzyki tanecznej. 24,00: Mu-
zyka taneczna. W gedz. 22.00—23.00: prze-

widziana retransmi:ja stacyj zagranicznych.

Z ZA KOIAR STUDJO.
Audycjc regjonalne.

№ dniu dzisiejszym (piątek) p. Heiena

Schrammówna radjo:łuchaczy z

wynikami pracy Tow. Popierania Frzemysłu

Ludowego w Wiirie w ciągu ostatniego
dziesięciolecia. Wvniki pracy są duże i

się przedewszystkiem w zro-

zumieniu wartości która

obudziła zainteresowźnie w szerokich war-

zapozna

zaznaczają

sztuki ludowej,

stwach społeczeństwa (godz. 17,50).

Jutro, w sobotz, o godz. 19 rczebrzmią

na wszystkich aatenach polskich pieśni

kompozytorów wilerskich: T. Szeligowskie-

go 4 St. Węsławskiego, w wykonaniu zna-

nej sopranistki Jadwigi Hennert.

Jak procajemy w Polrce?
Zwracamy uwaśę radjosłuchaczy

nowy. typ pogadanek. radjowych, związa=

„nych w cyki pod powyższym tytułem. Są

to skondensowane w. treści pięciuminutowe

; feljetony, nadawane codziennie po godzinie

20-ej, informującew sposób obrazowy o

aktualnych pracach we wszeiki h dziedzi-

| nach życia społecznego, państwowego, sa-

| morządowego, naukowego etc.

1

na 
 

niebezpieczny awanturnik Józef Mikołajun

19.56: Wil. kom. sport. 20.05: Feljeton mu-|

Sprawa budowy kościoła w Kolonii Wileńskiej
roku bieżącym zostanie wykończo-

na. Pragnieniem Komitetu jest, aby

pasterkę w roku bieżącym odbyć we

własnej świątyni, zależne jest to

jednak od ofiarności społeczeństwa,

do którego dobiych serc o pomoc
Komitet kołacze

Co do ротосу duchowieństwa,

dotychczas ksiądz kanonik Kreto-
wicz zaołiarował swą p'moc ma-

terjalną, przyjmuąc nasiebie: koszta

budowy okien (nie ołtarzaj w pre-

' zbiterjum. Witając serdecznie ten

| objaw zrozumienia naszych potrzeb,

Komitet wierzy. iż znajdzie on dal-

szych naśladowców.

° о р kalonani
biorącymi udział w zawodach o pu-

har Gordon Bennetia.

Zarząd pocz.owy komunikuje, że

z okazji międzynarodowych zawo”
jdów balonowych o puhar Gordon

Benneta, balony Aeroklubu War*
| szawskiego „Syrena“ i „Legjonowo“

| zabiorą pocztę z Warszawy z urzędu

pocztowego Włarszawa 31 i przewio-

zą ją do miejsca lądowanią w grani-

cach Rzeczyposį.clitej Polskiej,
Po wylądowaniu załoga balonów

wyda pocztę najbliższemu urzędowi
pocztowemu, który dośle ją adresa*

towi. Balonami mogą być przewie-
ziore krajowe i zagraniczne zwykłe
przesyłki listowe za normalną opłatą

taryfową.  Korespondencję należy

kierować pod adresem urzędu pocz-

towego Warszawa 31 w specjalnej
kopercie lub paczce. Urząd ten wy”
da tę korespondencię do dalszego
przewozu załodze balonowej. Prze-
syłki przed wysianiem zosianą ostem
plowane datowaikiem z napisem
„Międzynarodowe zawody balono-
we Gordon Benreit 31.IX 1934“ oraz
pieczęcią Aerokiubu, Rzeczypospoli-
tej Poiskiej, wwidaczniającą którym
balonem dana przesyłka zostanie
przewieziona. Nadto na wszystkich
przesyłkach um.eszczona zostanie
kartka z napisem „Challenge i Gor-
don Bennett“.

Iiky Przemygłowa-Kandlowe
w sprawie nowych opłat czekowych

: P. K. O.
Dnia 15 b. m odbyła się w P.K.O.

konierencja z  przedstawicielami
Związku Izb Przemystowo-Handlo-
wych z p. minisi:cm Klarnerem, jako
prezesem Związku na czele. Przed-
miotem Ikonferencji była sprawa no-
we, taryfy opłat czekowych P. K. O.,
przyczem ustalono, że taryfa ta
uwzględnia możliwe maksimum in-

teresów wszysisich sfer gospodar”
czych, a inne je. ujmowanie przez
pewne sfery jest wynikiem nieporo-
zumieńia.

Nowa taryfa ma na celu wzmo-
żenie obrotu bezgotówkowego a do-
tychczasowe jei stosowanie wykazu-
je właśnie wzros: tego działu. Przed-
stawiciele P, K U. oświadczyli, że
instytucja jest zawsze gotowa do
uwzględnienia siusznych postulatów
sfer zainteresowanych z chwilą, gdy
te postulaty zostaną alostatecznie

zbadane i proszą o komunikowanie
wszelkich niedogedności, l:tóre mo”
gą się okazać, «elem ich usunięcia,

Sześć milionów.
Wedle dotychczasowych danych,

posiadanych przez Ogólnopoiski Ko-
mitet Pomocy Ofiarom Powodzi,
wpływ gotówkowy do centralnego
komiteiu wynosił do dnia 18 b. m.
kwotę 5.782.000 zł. Nie jest to jed-

nakże pełna suma wpływów, gdyż
komitety miejsccwe posiadają w tej
chwili około 40J 000 zł., które wkrót

ce będą przekazane do centrali. W
ten sposób dotychczasowe ofiary
"gotówkowe mozra obliczać na prze-
szło 6 milionów W sumie tej nie są
policzone bardzo liczne ofiary w na-
turze, począwszy od darów wielkie-
$0 przemysłu (cement, cukier, pa-
pier etc.) i rolnictwa (zboże siewne i
|produkty spożywcze), aż do drob-
nych darów w odzieży i świadcze-
niach.

Zbiórka trwa

  

 

 

Od 1920 roku istniejąca szkoia ,„„ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny. bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujacych u-
czennic do Bursy i do Szkuły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — t.

Zarząd Radv Ceptraluci
Tow. Pań Miłosierdzia

 
Szalka niebezpiecznych włamywaczy

w potrzasku.

Wczorajszej rocy do biura eks-

pedycy'neso towarów bławatnych

! рггу ul. Zawajnej 37 włamali się

' nieznani sprawcy, którzy zrabowali

znaczne transporty towarów bławat-

nych. Powiadowmiona policja wdro-

| żyła niezwłocznie dochodzenie, przy-

| czemi zdołano wpaść na trop włamy-

waczy, lktórych kryjówka znajdo-

i wała się w restauracji Kronika przy

ul Zawalnej 25. Policja w nocy
wkroczyła do restauracji, gdzie
ujęto sprawców włamania, znanych
złodziei braci A. i L. Kwastowskich,
L. Szpaka i L. Jabro. Aresztowani
mają na sumierru kilkanaście kra-
dzieży i włamań w mieście. Włamy-
waczy csadzonc w areszcie central-
nym do dyspozycji władz siedczych,

i

A. WOL

Dwaj rodacy z Ameryki, którzy
pewnego pamiginego dnia spadli
nam z nieba po dokonaniu bohater:
skiego wyczynu, "puścili Poiskę, aby
powrócić do Brooklynu, do swej fa-
bryki wód mineralnych. j

Bracia Bolesł»w i Józei Adamo".
wicze, pierwsi polscy zdobywcy At-|
lantyku północnego, ktorzy tyle
sympatji zyskaii w Polsce, po pra-,
wie trzymiesięcznym pobycie w sta-,
rym kraju, onegdaj o godz. 12 m. 20
w nocy wyjechali z Warszawy do.
Królewca. Bracia - lotnicy zamierza”,
ją wyruszyć 22 bm. z Gdyni do No-,
wego Jorku na pokładzie statku!
„Pułaski. j

Przed wyjazdem z Warszawy|
bracia Adamowicze złożyli szereg
pożegnalnych wizyt.

Cóż się stało z ich samiolotem?

WĄ środę, dni» 12 września b. r.i
odbyły się w D»mu Polskim w Ber
linie walne i nadzwyczajne walne
zebranie centrairych naszych orga,
nizacyj polskich: Związku Polaków |
w Niemczech, Związku Polskich To-|

czech. |

Delegaci stwierdzili, że ostatni

Niemczech był wyjątkowo ciężki.
Dzięki jednak si'remu poparciu ca-
lego społeczeństwa polskiego w
Niemiczech organizacja naczelna je-
szcze więcej się skonsolidowała i u-
trwaliła. Prezesem Związku Pola-
ków wybrano ponownie, po udziele-
niu ustępującej Radzie Naczelnej ab-

solutor'um, ks. patrona d-ra Domań-

skigo.
Obecne położenie szkolnictwa

polskiego w Niemezech omėwil na

nadzwyczajnem  walnem  zebraniu
prezes Polskich Towarzystw Szkol-
nych w Niemczech, p. dyr. Szczepa-
niak. W obszerne, dyskusji postano-
wiono zwrócić cię do społeczeństwa
polskiego w Niemczech z następu-
jącym apelem:

 
Poświęcenie kalwarji w Nokaninie.
W niedzielę 9 bm. w Kokaninie

pod Kaliszem sdbyła się niezwykła
uroczystość poświęcenia kalwarji u-
fundowanej przez parafję celem ucz-

czenia 1900 jubileuszu Odkupienia.

Poświęcenia stacyj w zastępstwie J.

E. Ks. Biskupa K. Radońskiego do-

konał ks. prałat Mieczysław Jawor"

ski, dziekan kaliski w asysiencji pro

boczczą miejscowego ks. Jerzego Be

kiera oraz 20 kapłanów. Podniosłe
kazanie przy krzyżu wygłosił ks. dr.
St. Zaborowicz z Kalisza. W uroczy”

stościach wzięło zgėrą 10.000 wier-

nych, którzy przybyli pieszo ze

wszystkich zakątków ziemi kali-

skiej. (KAP).

Handel mlodzieią szkolną.
„ABC“ donosi. że władze szkolne

w Łodzi wykryły ciekawą aferę, sto-

заса w bezpośrednim związku z

kwestję zamykania szkół' prywat

ny.h, którym odebrano prawa na”

WIELKA 6.
Losy I-szej kiasy 31 Loterji Państwowej już sprzedajemy

WMAMAWAUKNINAOOWOWO OKOWIKIUWHONI.

Bracia Adamowicze odjechali.

warzystw Szkolnych w Niemczech,|
oraz Spółdziela: Polskich w Niem-'

 
uczania. Oto wlaściciele tych szkół

przy pomocy posredników nawiązali|

kontakt z dyrekcjami szkół legal-|

nych z propozycją odstąpienia swych

uczniów, licząc po 60 zł. od głowy.

Propozycje te zostały odrzucone.

Nauczyciele i pośrednicy tego handlu

zostaną przez wiadze szkolne pozba-

wieni prawa nauczania, 3

Książki dla nauczycieli
Przypominamy Szanownemu Na-

uczyciełstwu, „e przy Zarządzie

Głównym Polsiiej Macierzy Szkol-

nej istnieje biblioteka nauczycielska,

zaopatrzona bogaio w lekturę nauko

wą, metodyczna i dydaktyczną. Bi-

blioteka chcąc w tych ciężkich cza”

sach przyjść z pomocą nauczyciel-

stwu, wypožycza na prowincję za

niewielką opłata pojedyńcze książ:

ki i komplety. Zamówienia wraz z

dokładnym adresem prosimy kiero-

wać do Bibljoieki Nauczycielskiej

Polskiej Macierzy Szkolnej, War-

szawa, ul, Kraltowskie Przedmieście

7 m. 4. i Dla osób, ktore mają egzaminy

praktyczne, przygotowują się па

Wyższy Kurs Nauczycielski, mają

referaty na konferencjach, oraz dla  

3

gwa,
W 14-ym dniu ciągnienia 4-ej klasy

znów padła wygrana
10000 zł. na Nr. 117,501

w najszczęśliwszej kolekturze
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Jak sobie «rzypominamy, samo*
lot ten, typu Belanca zakupiony 207
stał przez LOPP ze składek, jakie na
ten cel złożyli członkowie Ligi. Sa:
molot będzie jednym z pierwszych i
najsławniejszych eksponatów pow*
stającego Muzeum Lotniciwa.

Adamowiczon wręczono 60.000
złotych, dalsze 50.000 mają otrzymać
w ciągu pół roku. Tak więc bracia -
lotnicy będą mugli wykupić swą fa-
bryczkę wód mineralnych, którą za”
stawili byli za svmię 19.000 dolarów,

aby móc nabyć płatowiec. Godne
podziwu jest to, że po zrealizowaniu
marzenia wielu lat, bracia Adamowi
cze wracają do swych zwykłych co-
dziennych zajęć Dokonali tego, cze*
go chcieli — przysporzył: chwały
Polsce — i teraz skromnie usuwają
się w cień powszedniej pracy.

Polacy zagranicą.
Walne zebranie centra'nych organizacyj poiskich

w Niamczech.

Walne zebrinie Związku Pol-

skich Towarzystw Szkolnych w

Niemczech apelwie do rodziców pol-

skich, a przedewszystkiem do człon:
ków erganizacyj polskich, aby dzie-

ci swoje posyłali do szkół polskich.

Podczas obrz4 Walnego Zebra-

nia Związku Spółdzielni Polskich to"

czyła się ożywiona dyskusja na te-

oktos pracy Zwiazku: Poleków „(mal położenia raszych spółdzielni

polskich w Niemczech, która wyka”

zała, że spółdzielnie te, mimo sta”

wianych trudności, nietylko się u-

trzymują, lecz vonadto także się

rozwijają.

W/ komuniketach Zarządu prezes

Związku, p. dys. Szczepaniak, podał

do wiadomości, iż Zarząd stara się

usilnie o uzyskanie własnego prawa

rewizyjnego. Utworzono również

własne biuro porad prawnych.

Delegaci centralnych organizacyj

polskich w Niesrczech, którzy zje”

chali się z całsch Niemiec, po wy”

braniu nowych zarządów i omówie-

niu położenia iudności polskiej w

Niemczech, odšpiewaniem „Hasta“

zakończyli swoje obrady. (ZAP).

si EK TI FOKWARAN TEORIEOO RYEZR

Pracownicy państwowi
E w Polsce.

Ogólna liczba pracowników pań*

stwowych w Polsce (urzędnicy, sę

dziowie, nauczyciele i t. d. oraz funk

cjonarjusze niżci) wynosi, według

budżetu na rok 1934/35 — 441.000

osób. Z liczby te; przypada na mini-

sterstwo spraw wojskowych 67.000

osók, na ministerstwo spraw wewnę*

trznych 41.000 osób, na ministerstwo

skarbu 25.000, na ministerstwo spra

wiedliwości 21.000, na ministerstwo

wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego 84,000 (w tem nauczyciele

11.000), oraz na przedsiębiorstwa i

monopole państwowe 192.000 osób.

w tem na polskie koleje państwowe

144.000 osób.

W porównaniu z rokiem budżeto-

wym 1933/34 liczba pracowników

państwowych zwiększyła się o 3.000

osób, w porównaniu zaś z rokiem

1932/35 zmniejszyła się o 10.000 o-

sób.

Nowości wydawnicze
— M. KASINSKL ORGANIZACJA

SPRZEDAŻY. WARSZAWA 1934. W pol-

skiej literaturze fachowej nie było dotych-

czas żadnej książki, traktującej o zagadnie-

niach sprzedaży w ogólności.

Skąpy materjał. rozsiany po szpaltach

czasopism nie był wyczerpujący, uchodził

częściowo uwade osćb zainteresowanych, a

był dostatecznie na-

 

zarazem niezawsze

ukowy.

Znaczenie dobie; organizacji sprzedaży

mejacej wielki wpływ na życie gospodarcze,

a między innemi оч tak ważny czynnik je-

go, jak produkcji, skłonił Instytut Naukowy

Organizacji i Kierownictwa do wydania

pracy M. Kasińsiiego, która zawiera

wszystkie podstawowe wiadomości, doty-

czące sprzedaży, zebrane i opracowane z

dużą  starannościa i znajomością rzeczy,

sklasyfikowane prawidłowo oraz wyłożone
w sposób żywy, zaimujący i pod każdym

wzgiędem poprawny.

ROR)UKARAĆ LTSAKOMAIN

tych wszystkich, którzy pracują w
nader ciężkich warunkach na głu*
chej wsi a nie chcą zrywać z życiemi
intelektuałnem, instytucja ta jest
prawdziwem dobrodziejstwem.
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Z KRAJU.
Poświęcenie kościoła w Sełach.

25-iecie zasłużonego kapłana. — Wizytacja pasterska.

Wczorej J. E. ks. Arcybiskup—
Metropolita poświęcił w obecności
przedstawicieli władz administracyj
nych, duchowieństwa z całego de-
kanatu oszmiańskiego i organizacyj
społecznych oraz licznych tłumów
ludności nowowzniesiony kościół w
Sołach pod wezwaniem Matki Bos-
kiej Różańcowej.

Po nabożeństwach w nowowy-
święconym kościele, odprawionych
najpierw przez Frcypasterza, a póź
niej przez proboszcza miejscowego
ks. Kurpis Garbowskiego, odbyła się

Konferencja graniczna polsko-sowiecka.
W Stołpcach odbyła się konfe-

rencja graniczna z udziałem władz
polskich ze starostą powiatu stol-
peckiego dr. Wierzbickim na czele
i przedstawicielem władzy sowiec-
kiej komendantem Martynienką.

Załatwiono cały szereg spraw
granicznych, meljoracyjnych w kwe-

Kamień na torze Nowojełnia-Nowogródek.
Na wąskotorowej linji kolejowej

Nowogródek-Nowolejnia na 16 klm.
ułożono wielki kamień wagi około
15 klg. Na szczęście maszynista po-
cięgu osobowego w porę przeszko-
dę zauważył i pociąg zatrzymano.

Przeprewadzone niezwłoczne do-
chodzenie zdołało zatrzymać spraw-
се; którym się okazał pastuch Jerzy
Suszczewicz. Zatrzymany Suszcze-

 

Stan cherób za*aźnych
w Wileńszczyźnie.

W dniach od 9 do 15 września
w Wileńszczyźnie zanotowano na-
stępujące wypadki zachorowań: 49
— duru brzusznego, 3 — czerwon-
ki, 54 — płonicy (1 śmiertelny), 12
— bionicy (1 śmiertelny), 2 — za-
palenie opon mózg, 13 — odry, 3
— róży, 24 — krztuśca, 15 — gru-
żlicy (3 śmiertelne), 23] — jaglicy,
2 — grypy.

Zwłoki kobiety.

Przed paru dniami na szosie Li-
da — Żyrmuny znaleziono zwłoki
młodej kobiety. Jak obecnie usta-
lono, jest to 24 letnia Aleksandra
Byrkowska ze wsi Sadzionki gm.

ELSAT IE iTAO TS KET KSS SEAT ZABAAOPZZOBCE

Wstrząsający dramatw koszarach.

Informowalismv już pokrótce 0

wstrząsającym dramacie, który ro-

zegrał się w Zamościu w koszarach

9-go pułku piechoty.
Oficer tego pułku, por. Chudecki,

od dłuższego czasu podejrzewał

swego pułkowego kolegę, podpor.

Stankowskiego, że utrzymuje bliższe

stosunki z jego żoną. Wreszcie mi-

łość podpor. Siankowskiego do po-

rucznikowej Cliudeckiej wyszła na

jaw. Podpor. S'ankowski po burzli-

wej rozmowie ż porucznikową Chu-

"decką dobył rewolweru i strzelił do

niej, kładąc ją irupem namiejscu.

Po zbrodniczym czynie Stankowski

strzelił do siebie. celując w skroń i

ranił się śmierte!nie.

W parę chwi! potem powrócił do

domu z ćwiczeń por. Chudecki”i za-

stał w kałuży zwioki żony i nieprzy-

 

 

akademja w domu parefjalnym. Na
akademji wygłoszono szereg prze-
mówień na cześć ks. prob. Kurpis-
Garbowskiego, który w tym dniu
obchodził jubileusz 25-lecia kapłań
stwa.
W przeddzień tych uroczystości,

w ub. środę, J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita dokonał wizytacji para-
fji solskiej.

Szczegółowe sprawozdanie z tych
uroczystości zamieścimy w numerze
jutrzejszym. m. r. 5.

stji spławu drzewa, łowienia ryb,
paszenia bydła, wydawania prze-
stępców i t. p.

Po zakończeniu konferencji spi-
sano protokuł.

Starosta Wierzbicki podejmował
obiadem delegatów sewieckich.

wicz tłumaczy, iż pragnął przeko-
nać się jak pociąg przezwycięży
taką prżeszkodę, jaką jest 15 kig.
kamień na szynach.

Władze śledcze badają umysło-
wość pastucha, oraz prowadzą do-
chodzenie, czy przypadkiem Susz
czewiczowi ktoś nie polecił doko-
nać zamachu.

żyrmuńskiej. Według  pierwiastko-
wego dochodzenia padła ona ofiarą
mordu seksualnego, popełnionego
przez nieznanege zbrodniarza.

Byrkowska jest mężatką i osiero-
ciła dziecko.

Matkobójczyni.

WILEJKA. Mieszkanka wsi Sie
liszcze gm. wiazyńskiej Płaksa He

lena znalazła w błocie przy moście

drogowym zwłoki noworodka. Do-

chodzenie ustaliło, że drogą te

przejeżdżała z Krasnego Paul n:
Hryszar, która w drodze urodził

dziecko, udusiła je i zagrzebzła

Zatrzymana Hryszanówna, przyznałe

się, iż dziecko  zagrzebała, lec;

oświadczyła, że dziecko zrodziło się
nieżywe. :

tomnego podpo-: Stankowskiego. Na

widok dramatu, jaki się rozegrał,

por. Chudecki vsiłował popełnić sa-
mobójstwo, w czem: przeszkodził mu
przybyły wraz z nim sędzia wojsko”
wy kpt. Wilk. W czasie szamotania

się Chudeckiego z kpt. Wilkiem, któ
ry usiłował wyrwać por. Chudeckie-
mu rewolwer, padł strzał, Kula ugo-
dziła kpt. Wilką w' nogę, raniąc go

ciężko. Ranionomu grozi kaleciwo|

na całe życie. Przewieziono go w
stanie ciężkim de szpitala,

Por. Stankowski po przewiezie-
niu do szpitala w kilka godzin zmarł.

Por. Chudeckieśo do czasu wyjaśnie

nia sprawy zatrzymiano.
Krwawy drumat wywołał w Za-

mościu wielkie wrażenie.
  

DZLĘNNII. _ZILERSKI

„Pociąg
Przemyt jest najbardziej rozwi-

nięty na granicy na Śląsku.
Sprzyja mu vrzeprowaazona po

plebiscycie lina graniczna, przeci-
nająca w kilku miejscach podwórza
a nawet domy.
W. obecnych czasach kryzysowych

wielu bezrobotnych zawodowo trud-
ni się przemytem nie zważając na
niebezpieczeństwa, które grożą ich
życiu, ani ną szkody, iktore wyrzą-
dzają państwu. Jo też straż granicz-
na ma niezwyklc ciężką służbę, tem-
bardziej, že luduošė miejscowa, przy-
tłoczona nędzą, jest nieraz wrogo do
niej usposobiona.
Jedną z miejscowości najbliżej po-

łożonych przy granicy polsko-nie-
mieckiej jest gmina Orzegów, liczą

о66
smierci“.
je się, zebrane !iumy są swiadkami|

mrożących Ikrew w žylach wyczy-|
nów przemytnixow, ktėrzy wyska-,
kują z pociągu, narażając się nawet;
na śmierć. Jeden fałszywy krok gro-
zi śmiercią lub sirasznem kalectwem
Niektórzy przemytnicy są bardzo
zręczni i skaczą zgrabnie wraz z to-
bołkiem, który natychmiast odbiera
od nich rodzina. Sprawozdawca
nasz, wraz z fotografem, byli świad-
kami przerażają .ej sceny. Jeden z
bezrobotnych źle wyskoczył z wago-
nu i upadł na b:zeg toru kolejowego
i dzięki tylko tzmu, že następny ууа
gon pociągu «drzucił go w bok,
uniknął śmierci lub kalectwa. ca około 11 tysięcy mieszkańców.

Zakłady przemysiowe na terenie tej!
gminy i w sąsiedztwie zatrudniały,
jeszcze w roku 1928 około 11 tysię- |
cy robotników, obecnie zaś zatrud-
niają tylko 4.300 robotników, z któ-
rych jedna trzecia część jest turnu-
sowo zurlopowana. Orzegów ma wiel
ką liczbę bezrokotnych, którzy wy-
korzystują nadgraniczne położenie
gminy i trudnią się przemytnictwem,
z czego utrzymują siebie i swe ro-

dziny.
Specjalny korespondeni „„Polonji“

katowickiej opisuje krew mrożące
sceny przemyca”ia towarów.
Przemytnikom z Orzegowa sprzy”

ja fakt, że z Borsikwerku, położone-
$o po stronie nie'nieckiej, przyjeżdża
codziennie do Chebzia pociąg towa-
rowy. Pociąg ten zatrzymuje się tuż
przed granicą polsko-niemiecką, a
następnie przy stacji Orzegów zwal-
nia biegu ze względu na to, że tor
kolejowy wspina się tu dosć znacz-
nie w górę. Oczywiście, że sytuację
tę wyzyskują bezrobotni, którzy
przechodzą legalnie do Niemiec, na
podstawie  kait  cyrkulacyjnych,
gdz'e kupują zspalniczki, pomarań-
cze i czasami jedwab, a następnie
obładowani towarem, lokują się w
wagonach przed granicą, śdzie za”
trzymuje się poziąś towarowy. Każ-
dy umieszcza się $dzie może :na sto”
pniach wagonów, w budkach dla ha-
mulcowych, na «siach i t. p. Koleja-
rze niemieccy zi:pełnie w item prze-
mytnikom nie przeszkadzają.

Pociąg przejeżdża obok stacji
Orzesów około godz. 13.30. W tym
czasie tysięczny tłum) udaje się nad
tor, gdzie pociaś zwelnia bieśu, by
przypatrywać stę karkołomnym wy-
czynom bezroboinych. Bezrobotni,
obładowani towarem,  wyskakuią
przy stacji z pociągu. ludność jest
wrogo usposobiona do strażników

granicznych, a dzrzy wielką sympa-
tią przemytników. I nic dziwnego,
że wyczekując na przyjazd: pociągu

po stronie nieraieckiej otrzymują

przemytnicy dokładne informacje o

siłach i zamiaracn straży granicznej,
Wiadomosci te podawane są przy
pomocy specjala'+ umówionych zna-

ków z okien potliskiego domu. I tak
co innego oziucza w umówionem

okrie firanka toloru białego, a co
innego firanka żółta albo też czer-
wona.

Niecodziennie ale najmniej 4 razy
w tygodniu na pociąg z przemytnika”
mi czekają po stronie polskiej od-
działy straży granicznej. Gdy pociąś
nadjeżdża do st+cji Orzegów, gdzie

 

SPORT
WALKA O WEJšCIE D) LIGi,

Od kilku tygodui odbywają się w Pol-

sce zawody o wejście do Ligi. Zawody od-
bywają się w 4 grupach. Jak dotychczas,

sytuacja wyjaśniła się jedynie w czwartej

$rupie, gdzie mistrzostwo zdobył już defini-

tywnie wilenski Śnigły. W innych grupach

walki trwają. Prawdopodobnie w pierwszej

śrupie walka o pierwsze miejste rozegra

się pomiędzy Leyją Poznańską a ŁTSG,
w drugiej grupie taworytem jest Śląsk z

Świętochłowic, w trzeciej grupie  niespo-

dziewanie groźnym okazał się Policyjny

Klub Sportowy z Łucka. Niewątpliwie i

Czarni lwowscy będą mieli jeszcze wiele do
powiedzenia, Sytuacja w poszczególnych

grupach przedstawia się następuiąco:

przedstawiciele szkół wi-

leńskich.

Regaty trwać tędą cały dzień.

nizuje je gimnazjum ż Nowej Wślejki.

PROPAGANDOWE: ZAWODY OŚRODKA

W. F.
Ośrodek W. F, zamierza przeprowadzić

propagandowe zawody lekkoatletyczne o
nagrodę przechodnią. Będą to zawody w
tak zwanym trójboju które w <woim cza-
sie cieszyły się dosć wielkiem powodzeniem.

Trójbój ma się odbyć 29 września na bo-
isku Ośrodka.

Poszczególne kluby muszą zgłosić mi-

nimum 10 zawodników, Do zawodów w
tym roku dopuszczeni będą nietylko za-
wodnicy klasy C, ale również i B.

poszczególnych

Orga-

Jeszcze go:zej przedstawia się 7:
dla tych nieszczęśiiwców sprawa w 1 GRUPA. : pna: zostały prawie wszystkie znie-

dniach, kiedy staż graniczna urzą- gier. pkt. st, br. | "One; Z wyjątkiem biegu na 109 mtr. Tutaj
dza na nich obiawę. Trzebą nadmie-| 1. Legjia—Poznań 2 4 8,2| inimum wynosi 13 sek, Ci, którzy uzy-
nić, że mimo, iż wiedzą oni o przy-| 2. ŁTSG.—Łódź 3 4 8.2| Skają gorsze czasy, nie będą brani pod uwa-
byciu strażników, to jednak lokują| 3. Gryf—Toruń 2 2 24 |$< w dalszych konkurencjach.
się w „pociągu +mierci“. Straż gra-| 4. Gwiazda—Warszawa 3 0 212,  Bėdzie to niewątpliwie rewja młodych
niczna, ścigając pizemytników, strze 2 GRUPA. sił lekkoatletów wiieńskich.
la z karabinów. rzadko jednak się| 1. Śląsk-Świętocułow 1- 2.050
zdarza, by którego z nich zabiła,|2. Unja—Sosnowiec Nz FO Mecz tenisowy w Warszawie.
wzgl. raniła. W jednym dniu pada|3. Grzegórzccki—Krsków (2 1 3:6 WARSZAWA (Pat). Onegdaj na
tam czasami nawet do 50 strzałów i 3 GRUPA. zakończenie pierwszego dnia meczu
nieraz ciekawi, którzy przypatrująj1. PKS—Łuck 2 3 53 |tenisowego rozegrana zoslała gra
się przemytnikowi, ponoszą śmierć 2. Czarni—Lwów 2 2 53 |podwójna między francuską parą
od kuli strażnika. Przed kilkoma 3. Revera—Stanisławów 1 1 2:2 |Borotry - Gentier i parą polską
dniami zabito tara dwóch mężczyzn, 4.7 p. p. leg Cheimno 1 0 ox|Hebda—Tłoczyński,
którzy stali na moście kolcjowym i 4 GRUPA. Z powodu .iemności spotkanie
przyglądali się temu polowaniu na 1. WKS. Śmigły Wilno 3 6 24 |przerwano przy stosunku 4:4, Para
ludzi, Zdarzają się również bardzo 2. WKS. Brześć 20-10 trancuska nie była zgraną i nie-
często wypadk. że ludność obrzuca 3. WKS Grodno 1 0 _ 0:2] ujawniała tej przewagi jakiej od niej
strażników gran'cznych kamieniami,
raniąc ich dotk!iwie. |

Władze starały się już wielo-
krotnie, by przemyt na tym odcinku
uniemożliwić. Bsły już tam na miej-
scu władze bezpieczeństwa z ko-
mendantem policji i wicewojewodą
d-rem Salonim na czele. Patrolowała
tam nawet policja konna. Bezrobotni
przemytnicy u*ządzają się jednak
zawsze tak sprytnie, że swój karko-
łomny i niebezpieczny zawód dalej
uprawiają, mireo wszelkich niebez-
pieczeństw i przeszkód. Żadna siła
nie może im w tem przeszkodzić,
$dyż tylko dzięki przemytowi mają
możność utrzymania swych rodzin.

Rektoraty wyższych uczelni o-
trzymały zarządzenie ministefstwa
oświaty w sprawie ulg dla rałodzieży
akademickiej w r. 1934/35. Ulgi te
mają się wyrnżać w odraczaniu
wpłaty czesneg”, przyznawaniu sty-

pend'ów państwowych, oraz jedno-
razowych zasiłrwów. Hrzy odrocze-
niach wpłat czesuego wprowadzono
w r. b. zasade pierwszeństwa dla
dzieci inwalidów wojennych, kawa-
lerów Virtuti Milstari, czynnych lub
emerytowanych urzędników  pań-
stwowych i zawodowych  wojsko-
wych, — Podania o odroczenie wpła-
ty czesnego przyimowane będą przez
dziekanaty wyższych uczelni tylko
do 15 października. Czesne odracza*
ne będzie w cał ści, bądź w połowie.

Stypendyści uie będą mieli pra-
wa zajmowania się ubocznemi zaję-
ciami zarobkowcmi bez uzyskania
zezwolenia właściwych rad wydzia-
łowych. Termin składania podań o
stypendja ustalony został do dnia 1
października. Rektoraty wyższych
uczelni podać mają do wiadomości   tylko zwalnia biegu, a nie zatrzymu- studentów, że sierowanie bezpośre*

MISTRZOSTWA TENISOWE WILNA.

Nareszcie  zosiał ustalony termin
mistrzostw tenisowych Wilna. Mistrzostwa

odbędą się w najbijższą sobotę i niedzielę

na kortach przy ul. Dąbrowskiego. Mistrzo-
stwa organizuje AZS. wileński,

W mistrzostwach tenisowych Wilna

prócz graczy miejscowych mają wziąć

udział tenisiści Grodna, Białegostoku i mo-

że uawet Warszawy

REGATY ŻEGLARSKIE MŁODZIEŻY.

W niedzielę w Trokach odbędą się re-

gaty żeglarskie młodzieży szkół średnich.
W regatach tych wezmą * udział wszyscy

SEAPN TTTEET RAZWRECZDWIDEZEZZOZDYKUZOZCSOW DZE O

Ulgi dla młojieży akademickiej
dnich podań do niinisterstwa oświa-
ty jest bezcelowem, gdyż nie będą
one rozpatrywanc. Co do zasiłków
jednorazowych, to przyznawane one
będą przez rektoraty akademikom,
znajdującym się w ciężkiem położe-
nin, AA. pacia:lango
funduszów, Dla uwzględnienią podań
akademikow, którzy odznaczają cię
dobrym postępem w nauce, zarzą
dzono, aby ubiecający się o stypen-
dja, jednorazowe zasiłki i odrocze-
nie wpłaty czesnego, przedstawiali
dziekanatom sprawozdania z prze”
biegu nauk w poprzednim ioku.

įHU
"DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
oGiniki plakaty, bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

KOMANDAOWA

w. zalożnaśrni

się spodziewane.
—

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA (Pat). Dziś w 14

dniu ciągnienia 30-ej polskiej pań-
stwowej loterii klasowej większe
wygrane padły na numery iosów:

ZŁ, 20.000 — 141.712, 168.801.
ZŁ. 15.000 — 70.188, 164.487,
ZŁ. 10.000 — 117.501, 125.512.
ZŁ. 5.000 — 29 644, 47.510, 73.114,

103.534, 119.46). 145.285, 160.008,
169.211,

Giełda.
WARSZAWA 'Pat). Gielda. Waluty:

Belgja 124,25—124 35 —125,94. berlin 211,25
—212,25—21J,25. Gdańsk 172,75—173,18—
172.32.  Ho'andja 358,75 —359,65 — 357,85,
Londyn  2607—26 20—25,94. Nowy Jork

5,217/—5,247,s—5,187.. Nowy Jork kabel
5,22*/s—5,253/5—5,19* ., Paryż 34,80 /:—-34,95
—34,78. Praga 22--22,05—21,95. Stokholm
134,60—135,10—133 9%, Szwajcaija 172,57—
173—172,14. Włochy 45,38—45,50— 45,26. —
Tendencja niejedno|'ta.

Akcje: Bank Polski 92—91,75—92,25.
Cukier 24,50. Lilpch 10,15. Starachowice
12.20—12,15. — Mouniejsza,

Papiery procentowe: Budowlana 45,
Konwersyjna 66,75- 66,50—66,75. Kolejowa40-—G0;59—60: Dolu: owrlea 52,60 -52,55 Sta-

bilizacyjna 12,38—12,50—72,38. Listy ziem-
skie 53,50 (drobne) — Tendenuja przeważ-
nie mocniejsza.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 20. IX. 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcy'ne: Owies standartowy

15,50. Mąka pszenra gat. I C — 30,37
—30,75. Mąka żytara 55 proc. 24,50—24,75.
Mąka żytnia 65 proc 20,50—21,50. Sitkowa
16,50. Razowa 1650—17. Siemię Iniane
basis 90 proc. loco wagon stacja załadowa-
nia 42,50. Siemię iniane basis 90 proc.
franco Wilno 39,45-- 40,75.

Ceny orjentasyine: Żyto 1 standart
16,10—16,25. Żyto II standart 15—15,25,
Pszenica 18—19. Jęczmień na kaszę zbie-
rany 15—415,50. Mąka pszenna gat. I B —
34,50—35. Mąka pszenna gat. II E —
26,25—26,75. Mąka pszenna gat. II G —
22,25—22,75. Mąka pszenna gat. III A —
19,25—20,75. Mąka pszenna gat. III B
13,50—14,50. Otręby żytnie 9,75—10. Otrę-
by pszenne miałki: 11—11,25. Gryka zbie- rana 16,50—17. Siano 3,50—4,50. Słoma
2,75—3,40. — Ogólny obrót 500 tonn.

ZAOCZNE OZ -—7——— o NS R I ss ASSDSTT TKa T
| za baidzo došwiedtzoną Duży pokój |

| słoneczny z wyg-dami—
Pokój umeblowany

 

w dobrym punkcie, do- | automobilistką | JeździPOSZUKIWANY PRZEDSTAWICIEL
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Księvarnię
z materjałami piśmien=
nemi w wojewódzki m
mieście itni-jącą od 40
lat zaraz sprzedam Do
objęcia potrzeba 10—12
tysięcy złotych lub wy-
dzierżawię za poręcze-
n'em. Zgłoszenia do „Psr“

 

szalo1em tępem do wynajęcia z całkowi-

 

Ktoś ją chce ostrzec:
— Powl'na pani |eź-

dzić wolniej. Niech pani
pomyśli, P

a oszukują
gdyby pani ja ąc t szy m'eszkania 3 рок. z wy-bkoeścią stu ezterdziestu dami w śródiatośćiu
kilometrów na godzinę
zgub ła koło?
— Drobiazg — o0*po-

wiada pani L. — Przecie
mam zapasowe.

Ue wezyrę

Biala Papuga.
(P.zekłać autoryzowzny z angielskiego).

— Niech pani się uspokoi — rzekłem, żałując, że nim mam daru
wymowy. — Nie w mocy pani było temu zaradzić. Niech pan nie roz-
pacza. Przykro to powiedzieć, alc on sam narobił tego wszystkiego.

— Po nim nie rozpaczam, Może to przyjdzie później, gdy zacznę
myśleć, jacy moglibyśmy byli być :zczęśliwi. Teraz nie czuję po nim żalu.

Milczałem bezradnie. Po chwili zapytałem:

— (Co będzie z pani poiów!:ą? Będzie pani musiała dowieść swej
autentyczaości wobec adwokata brata — będą różne formalności,
raz wyślę do niego depeszę.

Zgodziła się.

Za-

„. — Jeżeli pani jest pewna swego. Nie ma pani przecież innych do-
wodów oprócz tego świstka.

Wssazałem na udartą kartę.
.  — Wiem, że ten osobnik, któsy podaje się. za mego brata, jest oszu-

stem. Przekonatem się o tem,kiecy nie zrozumiał mojej cytaty. Chcia-

. Hydawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. —

 

tem utrzymaniem dla 2
osob. Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

coby silę stało

Zaloszea'a ćo Adm „D
W.“ pod „M.“ 358—3

niekrepujące wejście do
wyrajęcia  Montw łłow-
ska 10 m. 1 2054 —2
žiaii

5-j6_ pokojowe
mieszkanie ze vszyst-
kiemi wygodami d> wy-
najęcia J. Jas ńsk sgo 5.

2052
 

Pokoju umeblowanego
w pobliżu województwa
posza*uję Parter wy:
kluczony. Oferty do Rdm.

  

 

łem panu to powiedzieć. Naturalniz ma pan słuszność,., Musimy dowieść,
że moim bratem był zamiordowany pastor... Tak, *rzeba zadepeszować.

— Z tegc wynika, że fałszywy Tally musi być w porozumieniu z
Lovschiemami, no, i z czarującym *obowtórem pani, którego tu ukrywali,

— (Co? — zdumiała się Sue — Więc znaleźli i fałszywą siostrę? |
Wy,aśniłem jak było.
— Teraz musimy bardzo się śpieszyć — dokończyłem.
Zabili brata Sue. Odkrywszy, że im popsułem szyki, postarają się

podać Elizę zą Sue w jakiś inny sposób. Teraz, kiedy prawdziwy Francis
Tally nie żył, pożądany łup podwoił się. Każdy plan musiał być groźny

Od i październ'ka
wolne mieszkanie parte-
rowe 3 pokojowe ewent.
4 pok. ze wszelkiemi wy-
godami. Ogląd<< można
od 2—5 god. ui. Blało-
stocka 10. 2051

Optymistka.

Pan! Zuzia niedawno
wybudowała sobie willę!

 

dla Sue. Chodziło nie o pięć miljorów, a o dziesięć,
— Posłali Elizę — mówiłer — po dowód, który ja znalazłem.

Muszą mieć połówkę pani. Kiedy 1m powiedziała, ce widziała w moich
rękach, postanowili skorzystać z okazji,
fałszywemu Tally'emu, żeby miał czem panią przekonać. Nic, nie tak,
Jeżeli mają w ręku połówkę pani, o tej drugiej nie potrzebują.,,

Sue skinęła głową. Jej świetiiste oczy nie schodziły z mej twarzy,
—(oś tu nie w porządku — rzekłem, wstając. — Gdyby nie mieli

dowodu pani, ten drugi byłby im potrzebny,
wiem, co im może na tem zależeć żeby dowieść pani, że ten oszust jest
jej bratem. Zawołam tu do pari po'icjantą i pójdę pu Lorna...

— Гога powinien był wiedz eć, że pastor był moim bratem! —

DrukarniaA. Zwierzyśskiegoj Wilgo, Mostowa Nr 1.

 

żeby dać tę drugą połówkę

Ale ponieważ mają, nie

 

 

pod Warszawą Jest tam| "== “, FRANCUZKA- :  MATKA-WDOWA,też ogródek, ass 1. NAUKA PARYŻANKA biedna, zwraca się : do
miejsce ję) ogródek, bo | daje lekcje teoretycznie serc dobrych z prośbąJe A a nie rešnie i praktycznie. Arsenal- о dopomoženie jej w

gA Ni AWA DIE
składu nas'on | prosi © iemk a (SM E 0gyChlopak zatSerii ładnych drze:| wychowawczyni potrze- RÓŻNE | dobrze, lecz niema ksią-й bra na wyjazd do dwoj- żek i ubrania. Łaskawe
— A czy pan jrst pe-

wien—zapytuje s rzeda
wcy — że z tych nasion
wyrosną ładne, wysokie
drzewa?

— przy umiejętnem о-
bchodzeniu się. oczywi
ście—odpowi:da sprze-
dawca.

— No to jeszcze pój
dę dziś kupić hamak

1

 
pm

&а dzieci. Pożądana kon-
wersacja francuska, Wil-
no, Senatorska 13, Julja
Biekkerewicz. _ 2037—2
 

Francuski.
Mioda Paryżanka udzie-
la lekcyj frascuskiego
początki | konwersacia
uczy dzisel I dorosły:h
D<bra metoda— dosko-
nały : kcent. Zgłoszenia
przyjmuje: nauezycielka
francuskiego wi. Mickie-
wicza 19 m 6. 2045

 

į wykrzyknęła Sue,

 

 

Potrzebna
młoda służąca, umiejąca
JozysĘ Zygmuntowska

z ukończoną szkołą o-
grodniczą oraz kilkole t-
nią praktyką,
odpowledn'ąp: szdę jak
również przyjmuje sezo-
nowe prace ogrodnicze
Zwirowa dóra 18 m. 1

ofiary składać do Adm,
„Dzien. Wil.* dla Z. К.
Adres tamże, —2

Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
dnienie, chociażby cza-
sowego w Wilaie i na
prowincji dla bezrobot-
nych swych członków,
Ząl szenia przyjmuje
Ad Inistracja „Dzienni-

8| ka Wileńskiego".

 

2055

OGRODNIK

przyjmie

  
— Nie wiedział. I nie był pewny, czy ten ostatni Taliy nie jest

, oszustem. — Wyjaśniłem jej i te — Dobrzeby było, żeby pani poro-
zmawiałą z pokojówką. Niech pani na nią zadzwoni. Jestem przekonany,
że ta dziewczyna coś wie. Mam nawet niejaką nadzieję, že Marcel zwie-
rzyl jej się zę wszystkiego, co wiecziat. W każdym razie niech pani z nią
pomówi. IMech pani z niej wyciątrie, co się da. Tyiko niech pani nie
pozwoli odejść policjantowi i sama go też nie odprawia. Jestem popro-
stu w rozpaczy, że nie mogę zostac przy pani, ale muszę iść do Lorna.

Wyviegłem na schodki, wyci:odzące na podwórze. Pod rozbujaną
latarnią siał w bramie jeden z naszych stróżów. Upewniwszy się, że
mnie nikt nie widzi, zacząłem na wołać i dawać znaki. Przyszedł. Zna-
lazłszy się w moim pokoju, zrozum: ał mnie bez trudu.

Zostawiłem go na ostrożnej rozmowie z Sue. Ciężko mi ją było zo”

Odpowiedzialny

sławiać nawet pod tak fachową
póki Lovschiemsowie nie wiedzieli, żem ją uwolnił, byiabezpieczna.

Korytarze, jak zwykle, ziały pustką,
spotkałem Gretę. Wyślizgnęta sie z jego pokoju i zamknąwszy cicho
drzwi; znałazła się twarz w twarz e mną.

solidną opieką, ale uważałem, że do-

Tuż przed drzwiami Lorna

(d. c. n.)

Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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