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Katastrofa kolejowa pod Krzeszowiczami ,
KRAKÓW. (Pat) Dziś o godz, 8

rano wydarzyła się koło Krzeszowic
katastrofa kolejowa. Pociąg Nr. 107
idący z Zebrzydowic najechał na
pociąg Nr 7 idący z Gdyni. Kata*
stroia nastąpiła wskutek silnej mgły.
Narazie nie ustalcno ilości ofiar. Po-
doono jest 6 zabitych i 10 rannych.
Na miejsce katastrofy wyjechała ko-
misja krakowskie! dyrekcji kolejo-
wej z dyrektorer Wołczanowskim
na czele.
WARSZAWA (Pat). Jak się do”

wiadujemy, w wypadku kolejowym
pod Krzeszowicami zabitych zosta”
ło 10 osób a 20 odniosło ciężkie
rany,
CHRZANÓW. (Pat). Lista nazwisk

zabitych w wypadku kolejowym w
Krzeszowicach przedstawia się na-
stępująco: Jan Baran — emeryto-
wany kkonduktor kolejowy, inwalida,
dr. Dziubczyńsk:—adwokat. Lwów,
Ludwik Starach — starszy asesor
kolejowy, 10-ietnia dziewczynka
nieznanego nazwiska i 15-letnia
dziewczynka, prawdopodobnie pani

Wileński”

 
Herbstowej z Gdańska, Teodor Kny-
szewski. Na mie;scu wypadku zci-|
nęło 6 osób, dwie zmarły w pociągu.
Zwłoki Staracha zwisały z okna!
zmiażdżonego wagonu. Nazwiska
osób rannych: Rebaczewski — Ryb-
nik, Gertruda Kurańska — Tarn.'
Hóry, Łukawska i syn jej Jerzy, z

 

Wyrok w sprawie sen. Wyrostka.
(Telefonem od własazgo korespondeute.)

Prasa wtorkowa donosi, że przewód sądowy w sprawie wniesionej
rzez prez. Starzyńskiego przeciw sen.Wyrostkowi, został ukończony. Po-
obno sąd partyjny B. B. wydał wyrok uniewinniający sen. Wyrostka z

zerzutu przekroczenia obowiązujących w życiu publicznem dobrych oby-
czajów.

Według innych wersyj, miało rzekomo dojść do bardzo ostrego star-
cia osobistego pomiędzy p. p. Wyrostkiem a Starzyńskim.

Laureat Nobla
<Teletonem od własnego korespondenta.j

W połowie października przybywa do Warszawy znakomity fizyk,
książę Ludwik de Broglie, jeden z najznakomitszych uczonych współcze-
snych, laureat nagrody Nobla, profesor Sorbony oraz członak Akademii
Francuskiej.

Prof. de Broglia przybywa na
Fizycznego.

Wyniki zawodów balonowych.
WARSZAWA (Pat). Aeroklub

Rzplitej komunikuje nieoficjalnie
dane, dotyczące wyników zawodów
o puhar Gordon-bennetta. Pierwsze
miejsce zajął balon polski „Kościusz*
ko” z załogą kpi. Hynek i por. Po-
maski, długość lotu 1.331,8 km,
drugie miejsce zajął baion polski
„JWarszawa” z zzłogą kpt. Burzyń-
ski i por. Zakrzewski, długość lotu
1.303,76 km., 3) balon belgijski z za”
łogą Demuyter i Koechelbergh, dłu-
gość lotu 1.172,43 km., 4) baion pol-
ski „Polonja” z załogą kpi. Janusz i,

Katastrofa samolotowa.
KIELCE. Pat. Dziś rano na po-

lach czernowskich wydarzył się wy-
padek samolotowy. Cywilny samo-
lot sanitarny S. P. Lublin—16, pilo-
towany przez sierżanta Czesława
Karniewskiego i obserwatora por.
Czesława Dziekowskiego przy star-
cie do lotu spadł do bruzdy, wsku-
tek czego wywrócił się do góry ko-

 

Dar rolników węgierskich dla powodzian.
WARSZAWA. (Pat). Dziś o

godz. 11-ej rano w lokalu ogólnopol-
skiego komitetu pomocy ofiarom
powodzi w gmachu prezydjum rady
ministrów odbyło się uroczyste prze
ikazanie przez «elegację węgierską
listu przekazow2go na 10 wagonów

lodzi    

Krakowa, Helena Nemetzkowa z
dzieckiem i służąca, Ostarska z Kra-
kowa, Wincenty Zajda z Makowa
Pouhalańskiego, Agata Pilatówna z
Poznańskiego, Erna Herbstowa z
dzieckiem i służącą, Ostarska z Kra-
pani Herbstowej zaginął magister
Gostkowski, kierownik działu PKP
w Toruniu, Stefan Litwin ze Stani-
sławowa, Herbert kierownik ambu-
lansu, Marją Baranowa ze Lwowa,
Wiadysław Szwed, mjr. wojsk  pol-
skich Adam Nar.kof z Mysłowic,
Jan Czech—sierżant straży granicz-
nej, Leopold Popper z Krakowa,
Edward Makowiec — posterunkowy
policji państw, z Tarnopola, Pikor—
kierownik działu dyrekcji kolei w
Toruniu. O godzinie 12,50 rozebra-
no zmiażdżone wagony, w których
nie znaleziono już nikogo. Obecnie
oczyszcza się tor. Poza opóźnieniem
kilku pociągów przerwy w komuni-
kacji niema,
CHRZANÓW (Pat). Z przewie-

zionych do szpitala w Chrzanowie
trzech osób zmar! wskutek odniesio-
nych ran Wincenty Zajda, kupiec,
zamieszkały w Makowie podhalań-
skim. Honorata Łukowska, wdowa
po notarjuszu, która jechałą do
Krakowa, doznała obrażeń czaszki
i miednicy. Stan rannej nie budzi
obaw. Syn jej, Terzy, doznał tylko
lekkich obrażeń

\

w Warszawie.

zaproszenie Polskiego Towarzystwa

por.  Wawszczek, długość lotu
1.138,54 km., 5) baion szwajcarski
„Zuerich“ z zaiogą Gerber i dr. Til-
genkamp, długość lotu 1051,4 km.
WARSZAWA (Pat). Dziś w po”

łudnie w lokalu zarządu głównego
LOPP odbyła :ię dekoracja złotemi
odznakami LOPP por. Poniaskiego
i por. Zakrzewskiego. Kapitanom
Hynkowi i Burzyńskiemu, jako po”
przednio odznaczonym po zeszło*
Pocznem zwycięstwie, wzęczone zo-'/AAntymasońskie demonstracje we Francji:
stały miniaturki tych odznak.

łami, łamiąc śmigło. W samolocie
tym znajdowała się chora Helena
Kemorowska, żona porucznika, któ-
ra miała być przewieziona na ku-
rację do szpitala w Krakowie. W
wypadku por. Dziekowski odniósł
lekkie obrażenia, Komorowska zaśi
sierż. Karniewski wyszli bez szwan-
ku.

Telefon Redakcji,

codziennie.

| Wschodniej.

WARSZAWA (Pat). W. związku
z wypadkiem kolejowym wyleciał
samolotem wicenunister komunikacji
inż, Juljan Piaseski, Na miejsce wy-
padku kolejoweśo wyjechał również
dyr. Gronowski i główny nspektor
PKP Bączalski.

т
  

 

TALLIN (Pat). Na posiedzeniu
sejmu wygłosił exposė minister
spraw zagranicznych Estonji, Selja-
maa. Mówca scnarakteryzował ze-
wnętrzne położenie Eston;! jako po-
myślne, nietylko bowiem nic nie za-
graża jej niepodległości, ale narówni
z ianemi państwami bałtyckiemi jest
ona uważana za niezbędny czynnik
wzmocnienia pokoju w

Dalej min, Seljamaa
podkreślił, że podpisany w Genewie
pakt bałtycki nie wpłynie ujemnie
na przyjacielsk'e stosunki Estonji z
innymi bliższym: i dalszymi sąsia-
dami. Pakt ten reguluje tylko wspól-
ne prace w ogólnych zewnętrzno-
politycznych zagadnieniach, przy-
czem istnieją zagadnienia specjalne,
przy których takiej wspólnej pracy
nie przewiduje się. Co się tyczy Lo-
carna wschodniego, to naogoł Eston-
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WIEDEN Pat. Dochodzenia poll-
ne wykazały, że narodowi socja-

bści w pamiętnym dniu 257 r. b.
usiłowali zorganizować także napad
na prezydenta związkowego Miklasa,
który bawił w owym czasie na wy-
poczynku w Welden. Zamachowi
„temu udało się przeszkodzić policji,
Jktóra zaaresztowała dwuch ludzi,

ja trzyma się poglądu, że należy po-
|pierać wszystkie usiłowania zdąża-
jjące do utrzymania pokoju w
| Europie Wschocniej. Do paktu
«wschodniego Esionja przystąpi pod
|warunkiem, że wejdą do niego
j wszystkie państwa, którym została
,uczynioną propozycja uczestnictwa.
| W wypadku, jeśli taki pakt okaze
się możliwy do zrealizowania,
Estonja zastrzega sobie prawo ро-
czynienia poprawek i  dopełnień.
Zagadhienie paktu wschodniego w
tej chwili, zdaniem ministra, nie jest
aktualne i może się niem stać do:
iero po wizycie ministra Barthou w
ymie, W końcu ministe Seljamaa

scharakteryzował stosunek Estonji
z jej sąsiadami i podkreślii, że sto-
sunki z Polską rozwijają się w du-
chu coraz baraziej przyjacielskimi
bliskim.

iPi ae VA]

Przed wyborami do rad generalnych.
PARYZ. Pat. — W przyszłą nie-

dzielę, to jest 7 b. m. odbędą się
w całej Francji z wyjątkiem Paryża
i departamentu Sekwany, wybory
do t. zw. rad generalnych i rad o-
kręgowych. Wybierać się będzie po-
łowę członków wymienionych rad,
którzy zostali powołani do rad w
1908 r. Zainteresowanie wyborami
niedzielnemi jest bardzo duże
wszyscy bowiem kandydaci mają
aspiracje polityczne a ponadto ra-
dy generalne, jak przewiduje usta-

wa, mają prawo zasiadać w za-
stępstwie ciał prawodawczych o ile
te nie mogą sprawować swoich
funkcyj. W wyborach wezmą udział
wszystkie stronnictwa -polityczne a
rezultat wyborów będzie powaznym
wskaźnikiem układu sił społeczeń-
stwa.

Wśród 5ooo kandydatów figuru-
ją nazwiska 4'ch ministrów Sarrau-
ta, Marina, Flandina i Marqueta, 167
deputowanych, 79 senatorów i wie-
lu działaczy partyjnych.

Atk na ministra Barthou
PARYŻ. (Pat). Poczytny tygodnik

paryski „Comedia” zamieszcza arty-
kuł Gabrjela Boissiego skierowany
przeciwko ministrowi Barthou. Autor
w nader krytycznych słowach oce-
nia wystąpienia min. Barthou w Ru-
munji, Jugosławji, Warszawie i Ge-
newie, gdzie zdaniem publicysty,
Barthou przekroczył wszelkie możli-
we granice. Wszyscy Francuzi po-
winni zawołać dość tego. Boissi
przytacza liczne nstępy z mów min.
Barthou, które, zdaniem autora,
obrażały instytucję genewską i god-

PARYZ. Pat. Wezoraj wieczorem
w kilku miastach prowincjonalnych
odbyły się manifestacje o chara-
kterze politycznym i doszło do
krwawych bójek. Mianowicie w
związku z przyjazdem do Metzu mi-
nistra sprawiedliwości Cherona ze
brało się na dworcu kilka tysięcy
demonstrantów. Celem uniknięcia
incydentu Cheron wysiadł z pocią
gu na przedmieściu miasta. Dzisia,

  

ność Szwajcarji. Ale Barthou to nie
Francja, pisze publicysta, Francja,
która szanuje sąsiadów, która za
wiele rzeczy musi żywić dla nich
wdzięczność, nie zniesie, aby jej
minister obrażał godność Belgów
czy Szwajcarów. Narody te stoją na
straży wolności i naszego istnienia.
W końcu Boissi obawia się, czy
właśnie Barthou bęazie reprezento-
wać Francję w Rzymie wtedy, gdy
chodzi o niezwykle ważne dla obu
krajów. spotkanie.

targów. Przejeżdzając przez ulice
miasta demonstranci powitali go
wrogiemi okrzykami: do dymisji!
niech żyje sprawiedliwość! Policja
aresztowała kilka osób. W Lyonie
na zebraniu wyborczem do rady
miejskiej pobili się, strzelali nawet
z rewolwerów wskutek Gzego jest
«ilku rannych. Wreszcie w Paryzu
w pałacu sprawiedliwości grupa
członków palestry krzyczała: doma-

Cheron dokonał otwarcia wystawy i gamy się sprawiedliwości.

KONGRES LABOUR PARTY. 
н | LONDYN (Patj. Dziś w dalszym

węgierskich na rzecz powodzian. Ze ciągu obradowai kongres Labour

strony węgierskie, uczeslniczył m. Party. Przedstawiciel komunizują-

m. w akcie przeirazania hr. Szeche-, cego odłamu „stronnictwa t. zw. ligi

nyi, ze strony polskiej zaś wicepre-, socjalistycznej, si: Cripps, reierowai
zes ogólnopolskiego komitetu inż. | wnioski, d»iyczące natychmiastowej

Klarner. Prezes „ogólnopolskiego nacjonalizacji banków i wielkiego

komitetu pomocy ofiarom powodzi z, przemysłu w razie objęcia ponownie

matycznie w wypadku wojny. Na

Echa puczu austrjackiego

ММг Selama 6 poźoienu zewnętrznom Etonji

zagranicą 8 zł.

niejakich braci Ottów, którzy przy-
znali się do udziału w zamiarzonem
zamachu. Inicjatorem tego zamachu
był inz. Grillmayer, któremu udało
się zbiec do Niemiec. W ub. r. Grill-
mayer urządził zamach przy pomo-
<y bomb łzawiących na skład to-
warowy Gierngrossa.

Dyskusja.
TALLIN (Pat. Po przemówieniu

ministra Seljamay pizystąpiono do
dyskusji nad exposć rządowem.

Rozpoczęło się ono od ošwiad-
czenia przedstawiciela agrarjuszów
Wirmana, który w imieniu swej par”
tji obiecał popierać głowę państwa,
głównodowodzącego i rząd w jego
trosce o spokój kraju i wyraził na-
dzieję, że wkrótce nastąpi czas, gdy
będzie można oe: przeszkod wpro-
wadzić w życie nową konstytucję,
masy bowiem włościańskie są zasa-
dniczo przeciwne wszelkiej dykta-
turze, którą jest obca duchowi naro-
du estońskiego

Przedstawicie.  nowoosadników
Kester wystąpił ; krytyką sposobu
komentowania owej konstytucji
przez rząd. Szczególnie dotyczy to
prawa zatwierdzania dekretem pre-
zydenta umowy z innemi państwa”
mi. Zdaniem mówcy, prawo zatwier”
dzania takich umów przysługuje tyl
ko parlamentowi Chcąc uniknąć
nieporozumień, partja nowoosadni
ków oświadcza, że jest zwolennicz-
ką przeprowadzenia w najbliższym
czasie wyborów „głowy.państwa i
parlamentu oraz wprowadzenia w
życie jaknajpredzej nowej konsty-
tucji. Stanowisko rządu w tej spra”
wie jest, zdaniem nowoosadników,
niewyraźne i wymaga wyjaśnienia.

Przedstawiciel centralnej partji
demokratycznej Tallmeister oświad-
czył, że zdaniem jego stronnictwa
zwołanie nadzwyczajnej sesji parla-
mentu nie jest zgodne z nową kon*
stytucją i dlatego powstrzyma się od
udziału w dyskusji.

Przedstawiciel socjalistycznej par-
tji robotniczej oriecał rządowi po-
parcie w dążeniu jego do uspokoje*
nia kraju. W: dość długiej i chao-
tycznej mowie mówca wyraził na-
dzieję, że wkrótce będą możliwe
nowe wybory a iednocześnie oświad-
czył, że nowa konstytucja mą wiele
usterek i błędów i należy rozpocząć
pracę, celem wprowadzenia do niej
zmian i poprawek.

Następnie przemawiał były pre-
zydent państwa Temant, klory z za-
dowoleniem powitał nastrój więk-
szości parlamentu stojącego na stra-
ży zasad demokracji. W. ostrych
słowach krytykował postępowanie
rządu, oświadczejąc, że przyjdzie
czas, w którym rząd będzie musiał
odpowiedzieć przed narodem za
swoje postępowanie.
W tym samym duchu przema-

| wiał przedstawiciel grupy niezalež-
, nych.
| Po przemówieniach przedstawi:
„cieli partyj zasiępca premjera mini-
,ster spraw wewn. Einbund wręczył
jprezesowi parlumentu pismo głowy
| państwa o rozwiązaniu nadzwyczaj:
„nej sesji parlamentu. Pismo to pod
| kreśla, że wobec nastroju panujące-
go w parlamencie współpraca jego
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Pogłoska 0ustąpieniu
ambas. Chłapowskiego.
Prasa francu:.ką notuje pogłoskę,

że podsekretarz stanu w M, S. Z., p.
Jan Szembek, ma podobno w пар
bliższym czasie objąć stanowisko
ambasadora Polski w Faryżu po
ambasadorze Chiepowskim.

Wiadomošci
telegraficzne

KRAJOWE.
* Na kopelai Litanaia w Nowym

Bytomiu odbyły się wybory do rad
załogowych, które przyniosly zwy-
cięstwo liście polskiej. Polacy u-
yskali wszystkie 8 miejsc, poprze-
dnio mieli 6, Niemcy, którzy po-
orzednio miel' dwa mandaty, obec-
ме nie uzyskali żadnego

ZAGRANICZNE.
** Eskedra powietrzna złożona z

9 samolotów francuskich wylą-
dowała dziś popołudniu na lot-
nisku wojskowem w Rzymie, do-
«ąd przybyła z rewizytą. Na lotnisku
gości francuskich powitali podsekre-
arze stanu lotnictwa, wojny i ma-
ynark', ambasador francuski oraz
wielu przedstawicieli władz cywłl-
nych i wojskowych.

** „National Zetung” donosi, że
w jedaej z wielkich fabryk wyrobów
żelaznych w Gelsenkirchen wpre-
wadzono nowy Sposób kontroli
dla załóg fabrycznych w postaci
apelu zbiorowego. (lstawieny do-
tychczas przy wejściu do fabryki
zegar kontroiny został demonstra-
cyjnie spalony. Zdaniem dziennika,
wprowadzenie apelu załóg fabrycz-
nych odpowiada žyczeniu wyražo-
memu przez przewodniczącego nie-
mieckiego frontu pracy dr Leya.

** W, miejscowości Verdun w
Westfalji wydarzyła się ciężka ka-
tasirola samoc:.cdowa. Samochód
wiozący 4 osoby najechal na drzewo
przyczem nastąpiła eksplozja zbior-
nika. 4 osoby poniosły śmierć na
miejscu.

** Parowiec New Berdtert osiadł
na skałach w pobliżu wyspy Inca-
pena. 250 pasażerów, którzy znaj-
dowali się ma pokladzie statku,
przewieziono w łodziach ratunko-
wych na wyspę.

‚ ** W Leidzie w nowej fabryce
ogni sztucznych de Kat nastąpił
wybuch, podczas którego dwuch
robotników zostało zabitych a kilku
ciężko rannych.

** Młoda lotniczka angielska
Thompson, która zamierzała doko-
nać lotu z Anglji do Australji, po
orzymusowem lądowaniu w Marsy-

ji, miała drugi wypadek w Atty-
ce. Samolot spadł ze znacznej wy-
sokości i rozbił się. Lotniczka z wy-
padku wyszła bez szwanku.

Planeta „Banachiewicza“
KRAKÓW. (Pat), W krėlew-

skiem _ belgijskiem obserwatorjum

astronomicznem w Uccle kolo

Brukseli odkrył niedawno tamtej"

szy astronom p. S. Arend nieznaną

planetę. Według przyjętego zwy”

czaju, po zbad:miu orbity planety,
odkrywcy przysługuje prawo nada-
nia ostatecznej nazwy. Pan S.
Arend nadał swej planecie nazwę
„Banachiewicza”, aby w ten spo-
sób uczcić zasługi prof. dr. T. Bana-
chiewicza, dyrektora obserwatorjum
krakowskiego i prezesa Narodowego
Instytutu Astronomicznego, autora
wielu prac z Gziedziny obiiczania

 

 |z rządem jest niemożliwa.
'

orbit.

wniosek Henderscna kongies_ olbrzy”|guys woz ZZOZ IISCKEEZ ZOWZWAZZESKO
mią większością przyjął rezolucję,
że w razie wybuchu wojny zwołana
ma być natychmiast rada partyjna
oraz naczelna raca związsow zawo
dowych, które m»ją decydować, czy
ogłoszenie strajku generalnego w

Nowy gabinet rumuński.
LONDYN (Pet). Agensja Reutera

donosi z Sinaia, že Tatarescu utwo-
rzył nowy gabinet z udziałem Titu-powodu nagłej choroby w akcie tym:pszenicy jako daru społeczeństwa

udziału wziąć nie mógł.węgierskiego, zwlaszeza rolników

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę, dnia 7 października, o godzinie 12 i pół w lokalu Stronnictwa

Narodowego przy ul. Mostowej Nr. 1, odbędzie się

- Zebranie Stronnictwa Narodowego
na którem poseł KAROL WIERCZAK wygłosi przemówienie

o sytuacji politycznej,
Wejście tylko dla członków za legitymacjami członkowskiemi.

rządów przez Labour Party. Winio-
ski te jednak znaczną większością
głosów odrzucono. Przeciwko wnio-
skom ligi socjalistycznej wypowie:
dzieli się delegaci reprezentujący
2.146.000, za wnioskami zaś Crippsa
wypowiedzieli sie delegaci w imie-
niu 206.000 członków. Przeciwko
sir Crippsowi wystąpił głównie Hen-
derson, który w dłuższem przemó-
wieniu uzasadciał politykę więk-
szości, zaznaczając, że Labour Par-
ty będzie zwalczała niebezpieczeń
stwo wojny za pośrednictwem Ligi
Narodów. Henderson wypowiedział |
się przeciwko strajkowi żeneralne-
mu, któryby miai być podjęty auto*

okolicznościach, w. jakich ewentual: dzi į
nie wojna wytuchnie, jest wska-, lescu w charakterze ministra spraw|
zane. , zagranicznych. |

Obrady i uchwały obecnego kon-. PARYŻ (Pat, Agencja Havasaj
gresu Labour Party cechuje wyraźna donosi z Bukaresztu, że sprawaj
tendencja nie posuwania się w kie- udziału ministra Titulescu w nowym)
runku zbyt wybujałego radykalizmu, rządzie rumuńskim w charakterze
aby na wypadek nowych wyborów ministra spraw zagranicznych roz-
nie odtrącić od siebie, lecz przy- strzygnie się dopiero w przyszłym
ciągnąć masy niezadowolonych wy* tygodniu, po powrocie Tituiescu do
borców rozczarowanych z powodu Bukaresztu.
polityki obecnego „rządu narodo-, BUKARESZT. (Pat). Skład nowe-
wego . go gabinetu rumuńskiego jest na-

nA stępujący: prezes rady ininistrów,

 

minister uzbrojenia i tymczasowy
minister spraw zagranicznych—Ta-
tarescu.;Z innych tek objęli: Incu-!

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

`

letz — tekę spraw wewnętrznych,
sprawiedliwość—Antonescu, finanse

Slavescu, obrona narodowa—gen.
Angelescu, ošwiata—dr. Angelescu.
Tekę ministra przemysłu i handlu

obejmie Manulescu Strunga, do-
tychczasowy podsekretarz stanu w

ministerstwie rolnictwa. Do chwili

powrotu Manulescu Strungi do Bu-
karesztu funkcje ministra przemysłu

i handlu pełnić będzie tymczasowo
minister finansów Slavescu. Naogół
skład gabinetu nięwiele się różni
cd składu poprzeuiego gabinetu
premjera Taterescu. Dz'š wiecorem
członkowie nowego gebinetu złożyli
przysięgę królowi.

NL

`
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- słane marynarki
nych i „parlamentarzystów". Do gło

 

( DZIENNIK MICERŃSKI .
 

politycznym.
Miesiące letnie i jesienne upiy

nęły w rolsce pod hasłami polityk:

zagianicznej.  Lenewa,  iiaktat >

mniejszościach, pakt wschodni ab

sorbowały caikowicie opinję polską.

Na torum wewnętrznem nic się
mie działo. Większość miaistrów by-

1а na urlopie, dekretów nowych nie

wydawano, panowała cisza,

Rozwielmożańy się natomiast

plotki polityczne, [u panowanie plot

ki jes charakterystyczne dia obec-

nych stosunków w Polsce. Ciągle się

coś się zapowiada.  Ploikami żyje
także prasa i to nietylko opozycyjna

ale i również i prorządowa. Czasem

ktoś próbuje plutkom zaprzeczyć.

nazywa je ,bzaurami”, udaje lepiej

poiniormowaneg, a w kiika dni póź-
niej okazuje się, że plotka miała

słuszność i że fakty ją potwierdziły.
Obecnie od kilku miesięcy mówi

się o przesileniu w klubie BB. „Ga-
zeta Polska“ nazywa io równie

plotką. A jednak coraz więcej jest

objawów, że istutnie w obozie sa-

nacyjnym jest poważny ferment i że

najbliższe miesiące, zaczynejący się
właśnie obecnie sezon polityczny,
wypełniony bedzie przedewszyst-

kiem przebudową obozu rządzącego.

Skąd się ten ferment zaczął? By-

najmniej nie od axów p. Prystora i ,
Sławka i nie od prób „oczyszczenia
belkowań z błota. Zdaje się, że w

tym wypadku mia słuszność war-

szawskie „ABC”, które początku ie

formy dopatruje się w Wilnie,
Opowiądają, ze wiosną tego ro”

ku odbyła się rozmowa kilku wy:

bitrych wileńskich działaczy sana
cyjnych z jedną z najbardziej miaro-

dajnych osobistości w Polsce Gdy w

trakcie rozmowy poruszeno aktual-

ną wówczas (wobec niediwnego jej

przeprowadzenia przez Sejm) kwe-
stję zmiany konstytucji oraz usunię

a parlamentu, usłyszano niespodzie

aną odpowiedź:
— Zbyt pośpiesznie grzebiecie

* demokrację i parlamentaryzm, a one

całkieri jeszcze do grobu 55 nie

kwapią. Te „nowinki* trzeb. prać

trzeźwo i ostrożnie.,

Zarzął się zatem ruch z „„odgrze-

ktywaniem* demokracji (słośne po-

przednio surmy o jej zmieszchu п°

ciciiły zupełnie  natomiest zaczęły
się pojawiać na niebie sanacyjnem

ważne znaki, zwiastujące zmianę o-

gólnego nastawienia.
Pierwszymi takimi zwiastunami

był zwrot p. Sławką w sprawie kon-
stytucyjnej z wycofaniem się całko-

wiłem z koncepcj: elity o*az sposób
rozwiązania osta:niej rekonstrukcjź

rządu, przy które; zamias! tradycyj

nych mundurów wystąpiły na front
oddawna już do dalszych rzędów ze*

polityków cywi!

su doszły żywioiy radyka!ne.
W związku + tem sazgrzytaly

wszystkie hamulce i rozpędzony peł-

nym gazem w sironę faszyzinu wó?

sanacyjny gwałtownie zatrzymał się

w miejscu.

Właściwie mie został” rzucone
żadne basło pozytywne — : to bodaj
było najgorsze, bo zmuszało ludzi do
pływania na głębokiej wodzie w nie-

świadomości: kiedy będzie można

wreszcie złapać spowrotem tward-

szy grunt pod nogami i... jaki to bę”

dzie grunt. Wszystkie grupy BB. roz
poczęczęły szuksć swego gruntu na

"własną rękę.

Nie ulega wątpliwości, że pod

wpiywemi tych nastrojów wzmocniły

się w sanacji $rupy, liberalno-demo"

się koncepcja zlikwidowania dotych-
czawowego „bloku” i budowania no-

wego, szerokiego „„obozu“, opartego

na wyraźnie s«rystalizowanej ide:

ologji stronnictw radykalrego, 0-

bejmującego jalinajszersze masy.'

Nie bez związku z tym pędem

było uderzenie na konserwatystów

i rozmaite czystki, które --- wedle

formuły  „Czasu” — są obecnie

„czystką w permanencji”.

Z drugiej strcny obóz konserwa-

tywny, oparty o kilku ciekonser-

wa'+wnych, ale bardzo wpływowych

polityków w BL, rozpoczą! aktyw-
ną defensywę. Mówią zatem kon-
serwatyści: Niech będzie czystka w

permanencii ale niech zostanieu-
trzymany BB jako zrąb »asadniczy
oparcia dla rządu Aby podeprzeć

nadwątlone fundementy, trzeba po
starać się o oparcie w masach.

Stąd to prośzemiowe wypowiada-
nie się 2а koniecznością rewizji 

wań politycznych, czy też organiza”

cyj społecznych z elemeniow etycz-
nie upośledzonych, jest 1zeczą ze
wszechmiar chlubną, o ile nie prowa-
dzi w rezultacie do jeszcze większe-

go zabagnienia stcsunków. A czy tak
właśnie nie jest z obecnysa szałem
„czyszczenia” w obozie sanacyjnym?
Czy czasem nie jest tak, że się jedną
ręką czyści, a aruga mąci?

Ciekawe uwag: na ten iemat znaj
dujemy w „ABC”, które siusznie za
uważa —

Czystka to rzecz chwalebra. jeżeli jest
istotną walką z istotnem: nadvżyciami. Ma-

my uznanie dla wielu poczynań w tej dzie-

dzinie. Zawsze to przyjemniejby było mieć

do czynienia wyłącznie z przeciwnikami o

czystych rękach.

Ale w niektórych wypadeach dążenie

do „czystki” przesadza się w jakąś psycho-

zę zmian, usuwania nieprzyjaciół i przyja-

ció! pol'tycznych, angażowania nowych pra-

cowników, którzy szybko stają się zbędni

i podlegają znów czystce, by usiąpić miej-

sca... kandydatom do czystki.

Jakiemi metocami posługują się
sanapyjni  „czyściciele”,  miožemy
wnioskować na przykładzie magi-
stratu warszawsk.ego

Przed 10 dniami komisarz m. Warszawy

p. Starzyński wydał zarządzenia, by do
dwóch tygodni urzędnicy zawiedomili swe
władze najwyższe o wszelkich nadużyciach,

niedokładnościach 1 nieprawidiowościach w

pracy dawnego magistratu. Gdyty się oka-

zało, że urzędnik jakiegoś fakiu nie podał,

to będzie on pociągnięty do odpowiedzial-

nošci, jako wspolwinny.

Jakiž može bvė skutek podobne-
go zarządzenia?

Każdy poczuwa się do obowiązku po-

dania jakichś informacyj przez „gorliwość

służbową* i z obawy utraty posady. Będą

więc urzędnicy wypisywać to co wiedzą i to

co im się wydaje, i to co słyszeli, by uni-
knąc współodpowiedzialności za przekrocze
nia rzeczywiste i.... u1ojone.

Możemy sobie teraz łatwo wyobrazić,
jaka atmosfera panvje w biurach magi-

strackich. Są ludzie pomysłowi nietylko

przy popełnianiu nadużyć, czy nieprawi-

dłowości, ale takż: przy wymyś'aniu oskar-

żeń i denuncjacyj.

Skutkie'a powcczi doniesień o naduży-
ciach, niep awidłowcściach i niedokładnoś-
c,ach będzie nowa szeija wymów'eń, przesu-

nięć i nominacyj. A przecież doniesienia i

oskarżenia takie nie zawsze są prawdziwe,

co powinno być w:.adome panu S'orzyūskie-

mu.

Słowem po okresie „radosnej
twórczości” i „radosnych oszczędnoś

_ przed sezonem Zz prasy.
Radosna czystka. ci“ przyszła koiei ną „radosną czy*

Oczyszczanie pewnych ugrupo”| stkę“.

Tylko, že po takiej czystce, grozi
mam ugrząźnięcie w mniej radosnem
bagnie nowych ,rieprawosści'*

Obiecująca młodziez.
Lwowski organ „Legjonu Mło*

!

„dych“, tygodnik „Zryw* podaje roż-
wazania na tema. wychowania oby-

| wa telskiego.
„Jeżeli młodzież — pisze — ma speł-

nić ciążące na niej zdanie, duchem musi

być silna; jeżeli młodzież budować ma

ś$mach Sprawiedliwości Społecznej, duch jej

ina pierwiastka Dobre i Prawdy upierać się

musi”, Гsiad
A potem w imię tegoż ,„Dobra i

Prawdy' snuje takie retleksje na te-
mat jasnogórskich gromów'  (prze-
strogi Episkopalu wypowiedziane w
komunikacie z ostatniej konierencji
Ks Ks. Biskupów odbytej na Jasnej
Górze): LV

„Winą kleru, winą reakcyjnej postawy

co chwila odżywa myśl tych, co po przegra
nej 1863 roku krzvknęli. Nie masz w Pol-

sce sprawiedliwości, póki ostatni dziedzic

nie zawiśnie na kiszce ostatniego biskupa”.

I to wszystkc pod akompanja-
ment „pierwszej brygaty l...

Obiecująca młodzież!
Niepoważne manifestacje,

„Gazeta Polska“ przynosi na
pierwszej stronie odezwę „b, Komi-
tetu propagandy czynu polskiego”.
Odezwa mówi 6 przyjeździe min,
Becką z Genewy i, czyniąc aluzję do
ostatniej sesji Lig Narodów, traktu-
je podróż polskiego ministra spraw
zagranicznych jaso wydarzenie hi-
storyczne. Apei kończył się słowa-
m1:

„\ związku z tą doniosłą chwilą wzy-

wa się wszystkie o ganizacje społeczne, sto”

warzyszenia oraz całe społeczeństwo, soli-
daryzujące się z wystąpieniem naszego Rzą-

du, do stawienia się dnia 30 bm. o. godz,

12-ej przed dworcem głownym w Warsza:
wie (względne na peronach stacji na dro-

dze przejazdu pociągu, wiozącego p. mini-

stra Becka z Katowice do Warszawy) w ce-

lu uroczystego powitania kierownika naszej

poltyki zagranicznej i zadokumentowania

raz jeszcze jednolitej zwartej vpinji całego

społeczeństwa i całego kraju”.

„Kurjer Poznański”
na ten apel tak:

Nasze stanowisko merytoryczne w spra
| wie traktatu o muieiszościach jest znane,

|ale zapytujemy „Garetę Polską”, czy tego
| rodzaju teatralne mnfestacje podnoszą ро-

wagę polskiego ministra spraw zagranicz-
nych u swoich i obcych?

odpowiada 

 

ZALICZKA
Katowicka ,Polonia" pisze pod

powyższym tytulem: ||
Jakiś komitet propagandowy

czynu polskiego z nieznanym prot.
Michałowiczem, jako prezesem na
czele, zaaranżował demonstracje
dla wracaiącego z Genewy p. mini-
stra spraw zagranicznych Józefa
Becka. Chciał mu zgotować trium-
falny wjazd do kraju i stolicy, jako
wielkiemu zwycięzcy i budownicze-
mu „„mocarstwowej* Polski, Miszyst
kie organizacje sanacyjne pośpie-
szyły wykonać rozkaz otrzymany z
góry, nietylko od komitetu propa-
gandy czynu polskiego.

Kto śledził politykę p. Becka,
szczególnie na terenie genewskim,
ten daremnie doszukiwać się będzie
zwycięstw i triumfów p. Becka, Je-
śli chodzi o traktat mniejszościowy,
to można powieuzieć, że strategja
pułkownika była dobra, ale taktyka
była wprost fatalna. Cały naród jest
z p. Beckiem, ze traktat mniejszo-
ściowy stanowi dia nas upokorzenie
i należy tę hipotekę obciążającą na-
sze państwo czemprędzej skreślić,
ale formy 1 sposoby, jakich p. Beck
użył dla zwolnienia Polski z tej hipo”
teki, zasługują na poważne zastrzeże-
nia. Również jego taktyka w spra-
wie Paktu Wschodniego sprawiły,
że kraj nasz na terenie międzynaro-
dowym znalazł się w trudnej sytu-
acii, bo jest odosobniony. Ujawnia
się to szczególnie na tle memorjału
w sprawie Palrtu Wschodniego,
wręczonego przez p. Becka mini-
strowi francuskiemu p. Barthou,

kratyczne, wśród których wylęgła| Szczegóły tego memorjału, które о-
głasza prasa francuska i szwajcar”
ska stanowią wielką sensację dla
świata politycznego, który z tego
memorjału polskiego wyciąga wnio-
sek, że polska polityka dokonała ra-
dyikalnego zwrotu, odwracając się
od frontu panstw antyrewizjoni-

NA LAURY.
stycznych a przeszła do bloku
państw rewizjoristycznych i dziś
stoi bliżej hitlerowskich Niemiec,
niż Francji i hiżej rewizjonistycz-
nych Więgier, niż Czechosłowacji.
Nie ulega już dzisiaj wątpliwości, że
zbliżenie polskc-niemieckie — staje

'się coraz bližsz>, a posunięcia na-
szej dyplomacji wywołują wrażenie
bliskiej współpracy z Niemcami, że
nasz stosunek dc Czechosłowacji, a
przez to i do państw Małej Ententy
staje się coraz chłodniejszy.

Robi to wszystko wrażenie, ja”
koby polska dyplomacja szła na
całej linji na ręsę Niemcom.

Nasza polityka zagraniczna jest
przedmiotem żywej krytyki nietylko
we Francji, Anglii i Włoszech, ale
także w Czechosłowacji, Rumunji i
Rosji. Państwa bałtyckie patrzą na
nią także dosyć sceptycznie. Trudno
się dziwić, że w czerokich kołach w
kraju wywołuje ina głęboką troskę.
Ani krytyki zagianicznej, ani troski
w kraju nie stłurnią żadne demon-
stracje urządzane przez obóz sana”

cyjny. i ' Н

Los pozostałych b.
MW związku z aktem łaski Prezy-

dentą Rzeczypospolitej, darowują-
cym czterem b. więźniom brzeskim
resztę nieodcierpianej kary, wysu*
wa się sprawa pozostałych b. więź”
niów brzeskich pp. Witosa, Kierni-
ka, Liebermanna i Pragera, którzy
od jesieni r. z. przebywają zagrani-
cą i aktem ułaskawienia nie zostali
objęci 4 B

Omawiając ułaskawienie (które
nieściśle nazywa „amnesiją', gdyż
amnestja ma chsrakter ogólny i jest
aktem ustawowym), Krakowski
„Czas“ uważa je za krok słuszny ze

, stanowiska interesu państwowego:
 

RES TNTSTT IIS RETAIL

podstaw polityczsych sanacji w du-

chu potrzeb. „szarego człowieka”,
stąd to czujne wsłuchiwanie się w

nastroje prowincji i coraz ostrzejsza

krytyka biurokracji.

Są jeszcze inue kierunki w łonie

BB. obok tych dwóch grup głów-
nych, walka zasacnicza rozgrywa się
między radykałami a konserwaty-
stami, Obie strony  mobilizują
wszystkie siły, ale i jedni i drudzy

zdają sobie sprewvę, że nie od nich
będzie zależałą decyzja o wyniku
tej rozgrywki,

Atoli w miarodajnem miejscu

panuje jeszcze ciagle głuche milcze-

nie, Dotychczas na pierwszym pla*

nie, zakrywającym sobą wszystko
inne, stały sprawy polityki zagra”

nicznej. Przypyszczalnie dcpiero w
przededniu zebrania się sesji sejmo-

wej nastąpi decyzja i wyjaśni się,

który kierunek jest u góry.
IW) związku zaś z tem  dopierc

wówczas zost=nie rozstrzygnięte

także pytanie praktyczne, czy no:
we wybory do Sejmu nastąpią w

terminie przyśpieszonym, czy też

dotychczasowy stan rzeczy potrwa

jeszcze dalej, na razie przynajmniej

przez rok, i
A więc rozpoczynający się se*

zon polityczny pogrążony jest tym-

czasem w mroki, 

episkopatu jest to, że w mózgachnaszych |

Jak już pokrótce donosiiiśmy w

i niedzielę obradowaia w Warszawie
Rada naczelna stronnictwa ludowe-
go. Dyskusja obfitowała w momenty
burzliwe i doprowadziła do pewnego
wyjaśnienia sytuacji, związanej z za-
miarami „sanacji” na ludowców i u:
jawniającemi się iam dążeniami roz-
lamowemi, Nas
Obrady sobotnie, poświęcone głó-

wnie tym właśnie sprawom rozłamo-
wym, trwały do godz. 2 i pól w nocy
i zakończyły się przyjęciem następu*

„| jącej uchwały: „Rada naczelna Str, Ludowego
stwierdza,.że działalność dr. Stani-|

i w niedzielę rano kilkogodzinne nara- ,plotkarstwem', jednakże ogłoszenie
1

sława Wrony iest 'nienioralna
szkodliwa dla całości ruchu ludowe”
go. Rada naczelna poleca naczelne-

„numerach poprzednich przez sobotę|

 

o wolność własną i o wolność kraju.
Wyłuszczą dalei warunki, pod jakie-
mi mogłaby nastapić zmiana stosun-
ku stronnictwa do rządu. zaznacza-
jąc. że zmiana ta nie nastąpi, „dopó-
ki rozpoczętą sarucja sanacji nie po-
łoży kresu nieprawościom”.

Następnie uchwały powtarzają
postulaty, znane z poprzednich enun-
cjacyj stronnictwa, a kończą się za-

kazem prowadzeria walki pomiędzy
pismami, wydawanemi i redagowa-
nemi przez członków stronnictwa lu-
dowego. Po przeprowadzeniuobszer j
nej dyskusji rezoiucje te rada naczel-
na uchwaliła.

Zwolennicy posła Wirony odbyli

dy, poczem pos. Czernicki odczytał
| na Radzie naczelnej uchwaloną przez

Rada Naczelna Ludowców.
wiek uważają napiętnowanie posta
Wrony za niesiuszne, to jednak nie
będą z tego powodu rozbijać stron-
nictwa.

Znamienną jest również rzeczą,
że rezygnacja pos. Wrony ze stano-
wiska prezesa sironnictwa nie zosta”
ła przez radę naczelną przyjęta i że
Witos w ten sposób, aczkoiwiek prze
bywa zagranicą, pozostał przywódcą
ludowców.

Wszystkie powyżej wymienione
fakty są bardzo wymowne zwłaszcza
w zestawieniu z pogłoskami o za”
miarach sanacji godzenia się z lewi-
cą. Dzienniki sanacyjne prawdzie
zaprzeczyły tej wieści i nazwały ją

amnestji dla więźniów brzeskich na-
stąpiło mimo že i tej „poglosce“ bar-

miu komitetowi wykonawczemu wy- nich deklarację tej treści, że aczkol- dzo niedawno zaprzeczano.
, ciągnięcie konsekwencji z tej uchwa-
ty“.

W) burzliwej dyskusji, która u-
"chwałę tę poprzedziła, w obronie p.
| Wrony występowali posłowie Krupa,
| Margui i Wyrzykowski. Przeciwko
niemu posłowie Rataj, Smoła oraz
przedstawiciel młodzieży ludowej

| delegat Gesing. Uchwałę przyjęto 67
głosami przeciwko 32. Po ogłoszeniu
wyniku głosowania porwai się z miej
sca pos. Pac i zżłesił wniosek, aby w
związku z aferą żyrardowską oddać
pod sąd partyjny członka stronni*
ctwa mec. Urbanowicza. P. Urbano”
wicz odpowiedzia: na to, że sprawę
jego bada rada dyscyplinarna Izby
adwokackiej i że wniosek p. Paca
jesi aktem zemsty za uchwałę, doty”
czącą p. Wrony. Rada naczelna u-
chwaliła znaczra większością gło”
sów przejść nad wnioskiem p. Paca
do porządku.

WI niedzielę referat 0 sytuacji
politycznej wyg'osił p. Róg, o gospo”
darczej p. Malinowski. P. Róg prze-
dłożył radzie naczelnej rezolucję ©-
kreślające stanowisko polityczne
stronnictwa. W pierwszej z nich ra-
da naczelna stwierdza, że wszelka
dyktatura jest sprzeczna z interesa-
mi mias ludowych i całego narodu.
Dlatego stron. ludowe przeciwstawia
się „sanacyjnemu'” projektowi zmia-
ny konstytucji, ttóry dąży do zapro”
wadzenia faktycznego jedynowła-
dztwa w Polsce. Stronnictwo nie wy”
rzeka się wprowadzenia do konsty”
tucji zmian, któreby zapewniły wła”
dzy państwowe; ciągłość i sprawność
działania, W; daitzym ciągu rada na-
czelna oświadcze. że stanowisko
stronnictwa wobec rządu nie ulega
zmianie i że nie przerwie ono walki

Rozkład
Legjonu Młećyvch.

Sanacyjny  „Legjon Młodych”,
który otrzymał uiedawno  „prawo*
myślną' komendę główną. przežy-
wa od dłuższego czasu liczne wstrzą

sy. Ostatnio wybuchł nowy bunt,

tym razem w Warszawie. Zebranie
członków 7-go obwodu  „Legjonu
Młodych' w Warszawie uchwaliło

wystąpić z orgunizacji, ze względu

na oportunistyczny kierunek ideo-

wy, reprezentowany przez władze
naczelne oróamizacji, niezgodny z

dotychczasową ideologją „Legjonu
Młodych”, >

Jest rzeczą zupełnie pewną, że
walka między įrupą komunizującą a
„lojalną“ nie jest w łonie tej organi-
zacji zakończona. Zresztą zwolenni-
cy dawnego „komendanta” Zapasie-
wicza głośno zapowiadają, że nie re”
zygnują z walki

Rozproszkowanie organizacyjne i

|ideowe młodzieży sanacyjnej postę:
puie więc w tempie coraz szybszem.

 
asA RASAKO < NSASTIKYELOS

więźniów brzeskich,
„Być może, że amnesija b. więź”

niów brzeskich i działaczy im  po-
Jkręwnych wzmocni opozycję. Nie
uważamy atoli, aby istnienie działa”
jącej w ramach konstytucyjnych o”
pozycji było groźne, Wrecz przeciw-
nie, jest to objaw dodatni Nikt nie
może pretendować do nieomylności,
zaś silny rząd nie potrzebuje się o-
bawiać krytyki opozycji, a raczej
może odnieść z niej korzyść.

Organ konserwatystów  zastana-
wia się dalej nad pytaniem, czy
amnestja powiana objąć wszystkich
b. więźniów brzeskich czy też tylko
tych, którzy zaczęli odsiadywać ka-
rę i odpowiada:

„Uważamy, że robienie jakiejkol-
wiek różnicy między jednymi a dru-
gimi nie m'ałoby żadnej podstawy
ani prawnej. ani politycznej.

Zgodnie z art. 150 Kodeksu Kar-
nego, iktóry przewiduje karę jedynie
za uwolnienie się samemu z miejsca
zamiknięcia, niema odpowiedzialno”
ści karnej, za nieprzybycie do kraju
w celu uchylenia się od poniesienia
kary Art. 150 K. K. brzmi jak nastę-
puje: „Kto uwalnia się sam, będąc
pozbawiony wowiości, na podsta-
wie polecenia sądowego, lub praw-
nego nakazu władzy publicznej,
podlega karze: aresztu do 6 miesię-
cy, lub grzywny”. A więc b. więź-
niowie brzescy, którzy wyjechali za
legalnemi paszportami, nie ulegną
karze za to, że nie powrócili do
kraju, . LET 

J

MORAWSKA OSTRAWA (Pat).
W. nocy ż niedzieli na poniedziałek
powracali z jubileuszu szkoły wy-
działowej z Cieszyna czeskiego do
Cieszyna polskiego Henryk Dobro-
wolski, inspektor szkół i prezes
„miacierzy” oraz dr. Jan Szczytow*
ski lekarz szpitaia krajowego, obaj
z Cieszyna polskiego. W drodze za-
uważylii oni, jak policjanci czescy
maitretowali trzech mężczyzn mó-
wiących po poisku, a w szczególno”
ści jak jednego z nich policjant bił
pięścią po karku Jak się później
okazało, bitymi byli obywatele pol-
scy Edward Bojda, Franciszek Siko-
maz i Werner, wszyscy z Cieszyna
polskiego, Doktór Szczytowski zwró-
cił w sposób grzeczny policjantowi
uwagę, že nie najeży bić aresztowa-
nych. Wystąpienie dr. Szczytowskie-
go spowodowało aresztowanie go
przez policjantów. którzy również

BERLIN Pat. Nowe ograniczenia
dewizowe w Niemczech, które we-
szły w życie z dniem 1-10 r. b.
wprowadzają ważne zmiany w do-
tychczasowych przepisach obowią-
zujących obywateli niemieckich w
stosunkach z zagranicą. Przesyłki
aa cele niemczyzny zagranicą tylko
w wypadku szczególnej doniosłości
przesłać będzia można z pierwszeń-
stwem. Wioski o przydziale dewiz
przeznaczonych na renty dla osób
mieszkających zagranicą traktowane
będą jake pilne tylko w wypadku,

Chrześcijaństwo «ep

  
; BERLIN. (Pat) Na konferencji
kierewnikow t. zw. niemieckiego
'ruchu wyznaniowego w Berlinie
przewodniczący tego kierunku prof.
Hauer oświadczył m. in., że rola

| chrześcijaństwa jako centralnej siły

BERLIN. (Pat). W czasie apelu
urzędu przeszkolenia partji narodo-
wo-socjalistycznej w Berlimie dr. Ro-
senberg poruszył wzajemny fstosu-
aek między stronnictwem hitlerow-
skiem a Rzeszą niemiecką. Mówca
wskazał z naciskiem, że,stosunek

 

 

MADRYT, (Vat). Premjer Sam-
pera wręczył prezydentowi prośbę
o dymisję. Prośba została przyjęta.
Premjer Samipe:2 doradzał prezy-|

'

MADRYT. (Pat). Leroux przyjął
misję tworzenia nowege gabinetu,

WARSZAWA (Pat), We wto-
rek rozpoczął się w całej Polsce ty-
dzień szkoły powszechnej, zorgani
zowany przez t-wo popieiania budo”
wy szkół powszechnych. Tydzień
trwać będzie do 8 b. m. W ramach
tygodnia odbywać się będą różne
amprezy, zbiórki, sprzedaże nalepek,
znaczków itp. Fonieważ dochód z
„tygodnia“ przeziaczony jest na bu-
dowę publicznych szkół powszech-
nych, tydzień ten znajdzie niewątpli-
wie oddźwięk w najszerszych sie-
rach społeczeństwa. Niechaj zatem
nikt mie cofnie się choćby z naj-
skromniejszą na ien cel oliarą i po-
śpieszy z czynną pomocą wielkim
zadaniom t-wu popierania budowy
szkół powszechnych.

Mlieczorem z okazji rozpoczętego
tygodnia szkół powszechnych przed
mikrofonem: „Polskiego Radja“ wy-
głosił mowę marszałek senalu Racz-

SEGA STRIKE STN STISTAI

Względy zaś natury politycznej
również nie stoją na przeszkodzie
objęciu amnestją wszystkich b.
więźniów brzese:ch. Emigracja poli-
tyczna bowiem nigdy nie była i nie
będzie elemqenteia państwowotwór*
czym i tylko szkcdę państwu wyrzą-  dzić może,”

NOWE GGRANICZENIA BEWIZOWE.

 

 

Napad na obywateli polskich
na Sląsku czeskim,

zaaresztowali inspektora Dobrowol-
skiego, przyczem w drodze do urzę-
du policyjnego jeden z policjantów
uderzył inspektora Dobrowolskiego
pięścią w gtowę i plecy. W dniu 1
b. m. konsul generalny Rzplitej w
Morawskiej Ost:awie, Mahihomme,
zażądał od urzędu policyjnego w
Cieszynie czeskim wyjaśnień powo-
du aresztowania obywateli polskich.
Zakomunikowano mu, że jest to
drobna sprawa, że Dobrowolski i
Szczytowski zostali wypuszczeni na
wolność pod warunkiem zgłoszenia
się do sądu na wezwanie, trzech ро-
zostałych zaś przekazano do sądu
powiatowego w Cieszynie czeskim,
(Wskutek dalsze interwencji konsul
generalny uzyskał możność widzenia
się z aresztowanymi w dniu dzisiej:
szym w obecnesci sędziego šied-
czego.

 

jeśli się okaże, że odnośne osoby
korzystające z prawa do renty nie
mogą wrócić do Niemiec a zdane
są równocześnie na te zasiłki. W
wielu wypadkach natomiast zamie-
szkali zagranicą otrzymujący renty
wezwani zestahą da powrotu. Emi-
granci opuszczający Niemcy, któ-
rym dotychczas wolno byłe zabierać
że sobą 2000 RM w obcej walucie,
tylko zupełnie wyjątkowo będą mo-
gli korzystać z tego prawa. Posta-
nowienia dotyczące emigraotów do
Palestyny nie zostały zmienione.

izodem» w dziejach

dominującej w narodzie niemieckim
jest tylko niewielkim epizedem w
dziejach Niemiec, który kończy się.
Jeśli chcemy oprzeć się na żywej
teraźniejszości, musimy mieć odwa-
gę stworzyć coś nowego.

„Partja wydaje rozkazy państwu”,
ten został zupełnie wyraźnie okre-
ślony w oświadczeniu kanclerza
Hitlera na kongresie w Norymber-
dze: „Partja narodowo-socjalistyczna
wydaje rozkazy państwu a nie od-
wrotnie.

Dymisja gabinetu ka iadóliezo
dentowi, by nie rozwiązywał parla-
mentu. We wtorek prezydent podej-
mie konferencję z przywódcami
stronnictw.

Leroux na czele gabinetu hiszpańskiego.
który ma się składać z radykałów i
katolików.

 

„Tydzień szkoły powszechnej”.
kiewicz, _ Marszałek Raczkiewicz
zwrócił się z apelem do społeczeń-
stwa o jaknajżywsze i ofiarne popar*
cie prac t-wa budowy szkoł, które
od chwili swego powstania, a więc
od roku, wiele zdziałało w zakresie
budowy budynków szkolnych. Mar*
szaiek Raczkiewicz podkreślił m. in,,
że szkoły powszechne i rodzina są
to te czynniki, które kształtują nie-
tylko umysł, aie całą psychę dziec-
ika. Dziecku dax trzeba, mówił Ra-
czyński, warunki które rozjaśniają
duszę, które budzą jasność i pogo”
dę, które otwier.ją serca i dają har*
monję wewnętrzrą człowiekowi, Po
ikój szkolny to pod tym względem
czynnik bardzosistotnie oddziałujący
na stosunek ksziałtującego się czło”
wieka do otoczenia. Tydzień szkół
powszechnych winien jednoczyć ro-
dzinę i szkołę, winien przyczynić się
do jaknajwiększego zespolenia wy-
siłków wychowawczych rodzicówi
pracy pedagog.cznej nauczycielstwa.
W. zakończeniu mówca oświadczył,
że poniesienie całkowitego ciężaru
niezbędnego dla wykonania zadań
budownictwa szkół powszechnych
przez państwo i samorządy w dzi-
siejszych warunkach nie zest możli-
we, dlatego też akcja spoieczeństwą
jes' tutaj warunkiem niezbędnym,



 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

\ Cnmuruo 1 mglisio,,Z
dzeniami, miejscami jednak możliwy
drobny deszcz. Dość ciepło. Słabe
wiatry przeważnie z południa.

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące

Augustowskiego ul Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiei * Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8, Ronowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), trumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostikowskie-
$o — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-
fo — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie n przedmieściach, prócz Snapiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zóńeńczenie 40-goazinnego

habożeństwa w kościele św. Mi-
chała. Wczoraj zakończyło się w
kosciele św. zin

  

 

  

Michała 40-godzinne
tabeženstwo, trwające od niedzieli
30 ub. mies.

Przez cały czas trwania wspo-
nianego nabożeństwa wierni brali

W niem b. liczny udział.
— Rekelekcje w Bemu Reko-

llekcyjnym w Kaiwarji. Mimo
iela braków i niedociągnięć, wy-
ikających z nader szczupłych środ-
ów materjainych, ulegając doma-

ganiu się społeczności katolickiej
Įtosiala zorganizowana diuga „serja
Tekolekcyj w Bomu Rekolekcyjnym
W Kalwarji. Są to rekolekcje za-
knięte dla kobiet z IIl zakonu św.
ranciszka.
Rekolekcje rozpoczęły się wie-

zerem w ubiegły poniedziałek i
ędą trwać do godz. 7 rano?w,dniu
b. m.
+ SPRAWY MiEJSKIE
— Narady ;Temmaka z Magi-

Stratem. Dziś w lokalu magistratu
ma się odbyć konferencja między
przedstawicielarni Zarządu miejskie-
go i Tewarzystwa miejskich komu-
nikacyj autobusowych poświęcona
sprawie regulowania na terenie Wil-
ha ruchu autobusowego i zawarcia
nowej umowy, gdyż, jak wiadomo,
umewa detychczasowa została zer-
Wana i już od dwóch lat nie obo-
wiązuie.

Wobec dobrej woli z obu stron
Tozpoczynające się obecnie,pertrak-
lacje mają wszelkie szanse pomyśl-
nego sfinalizowania się. Podpisanie
howej umowy oczekiwane jest je-
Szcze w ciągu bieżącego roku.
L SPRAWY SANITARNE.
— Wzmežona kKentrola nad

rynkami. W związku ze zwiększoną
liczbą zasłabnięć na tyfas brzuszny
Miejskie,władze sanitarne w trosce

|° zahamowanie i zlikwidowanie w
zarodku grożącej miastu epidemii
wszęzęły obecnie, wzmożnną kon-
trolę nad rynkami.
o ANDEL I PRZEMYSŁ,
— Skrócene gedziny handlu.

Z dniem 1 października; kończy się
Okres przediużomych godzin handlu
dla sklepów, sprzedających wodę
sodową i owoce.

©becnie sklepy te zamiast de 23
mogą być otwarte tylko do godz.
21-ej wieczorem.
— Strajk w fabrykach biało:

Skórniczych. W fabrykach wyrobów
białoskórniczych wybuchł strajk. Za-
Strajkowało 60 robotników., Strajk
ma podłoże ekonomiczne i powstał
na tle załargu o podpisanie nowej
umowy zbiorowej.
L SPRAWY ROBOTNICZE.
— Bezrobocie wzroSsłe. a sku-

tek kończącego się okresu robót
sezonowych bezrebocie na terenie

ilna w ciągu ostatnich tygedni
|stanelo na martwym punkcie, zdra-
dzając już nawet lekką tendencję
żwyżkową. Tak w ciągu minionego
godnia bezrobocie wzrosło o 12

„osób. Obecnie ególna ilczba bezro-
tnych ma terenie Wilna desięga

luż cyfry 5000 osób.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Ze Związku Peiskiej inteii-
encji Katolickiej. Zebranie ogólne
„P. I. K. edbędzie się w czwartek
n. 4 b. m. o godz. 20 punktualnie
sali „Przezorność* ul. Mickiewi-

|tza 24, ma którem to zebraniu ks.
rof. dr. A. Woycicki wygłosi refe-

łat dyskusyjny p. t. „Wychowanie i
ustrój chrześcijańsko-społeczny”.

N. B. Prelegent uwzględni Mię-
dzynarodowy Kongres wychowania
moralnego i francuski „Tydzień
Społeczny”. Wstęp dla członków,
Em 1 wprowadzonych gości.

+. — Dzisiejsza pierwsza Środa
literacka w nowym sezonie roz-

Pocznie się już e godz. 19.45 w lo-
kaju Zw. Literatów, Ostrobramska 9:
ieczór p. t. „Mickiewicz w Rosji”

Skłądać się będzie z referatu znako-
mitego pisarza St. Wasylewskiego i
ż recytacyj polskich i rosyjskich w
Wykenaniu pp. Żukowskiej i Kerse-
ha. Wstęp dla członków, sympaty-

i Początek kwadrans

 

  

   
     
  
   
  

   

   

   
  

   
  

  

 

   
    

  

 

   

 

    
    

  

  

 
— Kursy dia organistów. W

a u wciągnięcia do pracy w orga-
izacjach społecznych  orqanistów
Organizowane zostaną dla nich
wecjalne kursy kulturalne-oświato-
+ Pierwszy taki kurs dla organi:
ь w, zamieszkalycb w wojewėdztwie
ałostockiem, odbędzie się w doiach

ku 5 b. m. w Białymstoku. Drugi
Po będzie zorganizowany w Wil-

. oce się on w dniach 10 i
- m. ezmą w nim udział or-

ganiści kościołów miejscowych i z
ojewództwa wileńskiego. Wreszcie

się ;w dniach 17 i

rozpogo- |
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Społeczne Biuro Pešred-

nictwa Pracy przy Bratniej Po-
mocy Poł. Młod. Akadem. US B.
poleca rutynowanych  korepetyto-
rów, pierwszorzędne siły biurowe
oraz inkasentów. Oferty proszę skła-
dać pod adresem: Wiino—ul. Wiel-
ka 24 tel. 7—70. Biuro urzęduje:
wtorki, czwartki, piątki 19—20, ,po-
niedziałki 13—14.

SPRAWY SZKOLNE.|
— Inspekcį. sa iiarna szkoł.

Komisje lekarskie lustracyjne przy-
stąpiły do inspekcji sanitarnej szkoł
powszechnych, położonych w Wilnie.

Inspekcja szkół potrwa około 10
dni i obejmie |ustrację z górą 40
szkól.
a NOO N „ RÓŻNE.
— kKebiety rzucają Się psa

pociągi. W ciągu września w obrę-
bie wileńskiej Dyrekcji Kolejowej
zanctowano 16 wypadkow samobój-
stwa, przeważnie przez kobiety, Kto-
re z zamiarem odebraniu soDiE Ży-
cia rzucały się pod pociągi. Zanoto-
wano tylko 4 wypadki smiertelne,
pozostaje samobójczynie i samobój-
cy odnieśli pokaleczenia.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski OSY Dziś i ju-

tro o godz. 8 wiecz. odegrana zosianie ka-|

pitaina komedja w 3-ch aktach Volpiusa |

„Žwycięžylem kryzys”, która cieszy dł

nadzwyczajn:m powodzeniem, dzięki asi

treści sztuki oraz doskonałej grze całego

zespołu.

— Stały Teatr Objazdowy — gra dziś

w Podbrodziu wyborną sztukę N. Druckiej

p. t. „Zamkuięie drzwi” — której akcja to-

czy się w małem miasteczku kresowem, w

srodowisku inteligenckiem, Obsadę sztuki

stanowią pp.: Zoija Stachowicz, A. Pa-

włowska, K. Zastrzeżyńska, Ё. Sciborowa,

A. Łodziński, K. Dejunowicz, X. Vorbrodt

i St. Skolimowski.

— Uawaga! — Dyrekcja Teatru Miej-

skiego na Pohulance przypomina, iž wy-

daje legitymacje zniżkowe na sczon 1934/35,

od godz. 11 do 2 pdpol. — na I'sty zbioro-

we z wyszczególnieniem nazwisk.

— Teatr muzyczby „Lutni»* „Cyrków-

ka“ po cenach zn*żonych. Dzis ukaże się

po raz li-ty operetka Kalmane „Cyrków”

ka“ której piękne melodje wywołują ogól*

ny zachwyt. Wiytwerna i pomysłowa gra

artystów odtwarzających giowre role —

wywiera niezapomniane wrażenie. W ro-

lacz głównych: J. Kulczycka i K. Dembow-

ski, w otoczeniu: Halmirskiej, Domosław-

skiego, Szczaw.nskiege i Tatrzańskiego. Ze-

spół baletowy wykora szereg efektownych

tańców i ewolucji. "Zniżki weżne,

— Widowisko psopagandows W pią
tek najbliższy na widowisku piopagando-

wem ujrzymy šwiciną opereikę Lehara

„Hr. Luxemburg“ w obsadzie premjerowej.

Ceny propagandowe od 25 gr. ,

— „Bal w Sawoyu*. Cod''ennie odby-

wają się przygotowania do wystawienia'

ostatniej nowości repertuaru operetki P,'

Abrahama „Bal w Sawoyu*. Skompliko-*

wany ten utwór otizyma pierwszorzędną

obsądę sceniczną i nową bogatą wystawę.|
Opracowanie reżyserskie M. Domosław-
skiego.

— Poranek symioniczny. Cykl poran-
ków symfonicznych zainauguruje koncert

poświęcony twórczości E. Grięga. Pierw-
szy ten poranek odbędzie się w najbliższą

niedzielę o godz. 12.:0 pp. Ceny minimal-

ne od 25 gr. do 1.50, Przy nabywaniu bile-

tów zachowana będzie kolejnoś. krzeseł,

Polskie Raćjo Wilno
Środa, dmia 3 października.

6.45: rieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Fan
domu. 4.50: Przegląć lmarski. 7.55: Giełda
zolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnai. 1203:
Wiad. meteor.  :205: rrzegląd prasy.

 

 

 

 

12.10: Koncert. 1340; Dzien. poi, 13.02;
Utwory fortepianowe Liszta (piytyj. 15.30:
Wiad. eksport. 1535: Codz. odc. pow.
15.45: Koncert reklamowy. 16,00: Orkie-
stra Whitemana gra (płyty). 16.10: „7 pieś-
ni historycznych Stenisiawa Moniuszki do
słów Marji llnickie'*. ” 16.45: Słuchowisko
dla dzieci. 17.00: Kencert. 17.25: „Z refle-
ksyj powakacyjnyck' — pogad. 17.35: Re-
cital śpiewaczy. 1750: Poradnik sportowy.
18.00: Koncert reklomowy. 18.15: Koncert
kameralny. 18.45: „Czy i jak można wal-
czyć z kryzysem?” — odczyt. 19.00: Kon-
cert. 19,20: Pogad zktualna. 19,30: D, c.
koncertu. 19.50: Wad. sport. 19.56: Wil.
wiad. sport. 20.00: 1X wieczór Mickiewi-
czowski — „Mickiewicz w Rosji”. 20.45;
Dzien. wiecz. 20.53: Koncert chopinowski,
21.30: Pogad, Zw. Straży Pożarnych. 21,40:
Recital. 22.00: „Lyp dziada wileńskiego”

telj. 22.15: „Uperetka współczesna”
fpłyty). 23.00; Wiad. meteor. 23,05—23,30:
Muzyka taneczna,

 
Czwartek, dnia 4 października 1934 r,
6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Do-
mu. 7.50: Pogad. Ogg. społecznych. 7,550:
Giełda roln. 11,57: Czas. 12.00: Hejnał. 12,03
Wiiad. meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10:
Audycja dla dzieci. 12,17: Audycja dla dzie”
ci; „Mały obrońca dużego konia” 12.30.
Koncert. 13.00: Dz'en. poł. 13.0: „Z rynku
pracy”. 13.10; Utwory Griega (płyty). 15.30:
Wiad. eksport. 15,34: Codz. odc. pow. 15.45:
Aud. muzyczna, 16,45: Francuski. 17.00,
Słuchowisko. 17.50: .Skrzynka poczotwa nr.
221". 18.15: Konceri 18,45: „Co czytać?" —
pogad. 19.00: Recitai śpiewaczy. 19.20: Po-
gadanka aktualna. 1930: Wręczenie nagród
uczestnikom Il radjorajdu. 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.060: Muzyka
lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pra-
cujemy w Polsce' — pogad. 21.00: Koncert
wieczorny. 21.45: Odczyt 22.00: „W świetle
rampyll. 22.15: Fragmenty operowe (płyty).
22.45: „Siewca hum su'* — (wspomnienie o
Kamilu Mackiewiczu). 23,00 Wiad. meteor,
23.05: Muzyka taneczna.

 

 Rozpowszechniajcie dla organistów
ego,  bony;jałmużnicze „Caritasu**

1

Opieka nad powodzianami.|
Notowaliśmyiuż na łamach „Dzien

"nika Wilenskiego' giosy, że akcja na
|rzecz powodzian w Małopolsce nie
jest prowadzona dostatecznie spraw
nie i że obarczona jest mnóstwem
zbędnych tormelrości biurokratycz-
nych.

Obecnie podajemy za krakow-
skim „Głosem Narodu' garść wra:|
żeń koresponden.a tego pisma z o-,
Ikolic Szėzucina z kitowych widać, że,
te same braki w akcji na izecz po-
wodzian ciągle się powtarzają,

Często styszy się — pisze „Głos
Narodu” — narzekania na mnogość
i zawiłość ustaw. W wypadkach ta-
kich kataklizmów jak ostatnią po-
wódź w Małopolsce, dochodzi się do
wniosku że ich jest za mało lub brak
dodatkowych a koniecznych zarzą-
dzeń, które byłyby obmyslane do-
kładnie,  przyśotowane wcześnie,
stormułowane jasio a w danych ra-
zach natychmiast ogłaszane i poda-
ne szerokiemu ogółowi interesowa-
nych do wiadomości. Ileż męki, kio-
potu, ciężkiej troski oszczędziłoby
się poszkodowanym, gdyby iakie za-
rządzenia były im wcześnie wiadome
a nie musiały być w miarę koniecz-
ności wyżebrywane a wtedy wyda-
wane ad hoc, rozumiane przez każ-
dą władzę inaczej, ba, nawet przez.
każdego reierenia interpretowane.
odmiennie, zależnie od dobrej woli'
czy sprawności danego urzędnika.

Dwa razy daje, kto zaraz daje. |
Zrozumiałe to jednak, że wszędzie:
dać odrazu jest nad możność ludzką,'
Niechajby więc kyły — tymczasem!
jalko pocieszenie — jasne a pewne
ogłoszenia by sturbowany, zmęczo”|
ny, ponad wszelką miarę poszkkodo-
wany wiedział, że będą mu zwrócone:
szkody, które z rich i kiedy.

W! każdym niemal, chocby częś-
ciowo zatopionyn domu poszły w
ruinę przedewszystkiem piece, pale-
niska, nierzadko kominy. Jedna to z
boleśniejszych szkód biedaków.

į

Dom, to obok dachu piec, przy któ |

'
rym trzeba wysuszyć zmoczoną 0-
dzież, ogrzać zziębnięte członki, zgo
tować ubogą strawę, Jakże wyobra-
zić sobie dom bez tego ogrzewające-
$o, posilającego przyjaciela? Toteż
pierwsza czynność po wyprzątnięciu
cuchnącego namuiu to odbudowa ko
mira, — Trzeba cegły, trzeba wap”
ma, trzeba rozrywanego majstra za-

 

Wilno na powodzian.
Stan rachunku Nr, 1354 Wilenskiego Wo-
jewódzkiego Komitetu Pomocy Uiiarom

Powodzi w Wilenskim Prywatnym Banku

Handlowym S. A,

Wpłaty dokonane w dniu 10. 34 r.

Ogółem wplacono d:: dnia 2, 17 34 r. —

zi, 31.282,29. M. Lewaszkiewicz zł. 10,—.

3 Putk Artylerji Cizżkiej zł. 344,66. Pra-

cownicy Księgarni Gebethner + Wolii, Od-

dział w Wilnie zł. 13,75. Zarząd, Dyrekcja

Fracownicy Wilenskiego banku Ziem-

skiego 1 proc. od poborów za październik

zi. 060,57, Wersonei Więzienny, więzienia

przy ш. Ponarskiej zł. 85,50. Wileńska

lzba Adwokacka zł. 1.219,70. Ogóiem wpia-

cono do dn. 3. 10, z.. 33.624,7”,

.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Kochajmy zwierzęta,

W tygodniu bieżącym  lowarzystwo
Opieki nad zwierzę:ami organizuje szereg
manifestacyj, odnoszących się do dzialai-
ności Towarzystwa ‹ ustosunkowania się
ludzi do zwierząt. Program „tygodnia
ubejmuje również audycje radjowe w dziale
dziecięcym, które nadane będą w środę
(3 października) i czwartek (4.4.). Środo-
wa audycja o godz. 16,45 dla dzieci star-
szych obejmuje piekne słuchowisko, osnuie

DZIENNIK MIZERSKI

płacić. Niema czem. Sprzedaje, co
Ikto ma, za beżcen oczywiście, na

targu lub miejscowemu żydkowi:
więc na strychu ocalony arób, więc
od ust odebraną sobie żonie i dziat-
wie ostatnią miarkę zeszłorocznego
ziarna, byle jasnajprędziej piec po-
stawić.

Później, dużo później przynosi
pautoflowa poczta wiadomość, że
gdzieś tam hen pod Tarnowem rząd
daje cegłę, że poa wskazówkami in-,
żynierów odbudowano kominy.
Szczęśliwsze ofiary Dunajca! Kiedyż
ofiary Wisły dosiąpią tej pomocy?
A gdy kiedyś dostąpią jej nawet
długo opłakując swą dolę, — przed-
wieczne zdanie ltrólowej „lecz któż
im łzy powróci” stanie się znów a-
ktualnem.

Stokroć bardziej szarpiącemi ner
wy te nerwy, których mieszkańcy
wsi jakby nie mieli prawa posiadać
i odczuwać, są inne jszcze bolączki:
Prowiantowanie  zgłodniaiej rzeszy
powodzian idzie leniwo i stale zmniej
szane są racje. Pomrukując tu i ów-
dzie, większość wzdycha tylko, przy
ciągą pasa i milczy smutno. Zostały
dne. Po jakimś czasie—duch naraz
ki, schudzone, ryczące wiecznie gio-!
dne. Po jakimś czasie — duch nara-
wstępuje, — bo cto na namule buj-
nie odrasta trawa, Słyszy się nawet:
„Obacy się Krasvia na tej piękności
paszy”, Wnet jednak przyczodzi tro-
ska najboleśniejsza: Co będzie gdy
zimna nastąpią: gdy pierwszy przy-
mrozekzwarzy młode odrosty roślin?
Ani słomy, ani siana, ani ziemniacz-
"ka czemż tę rodzinną żywicielkę
utrzymać?

Schodzą się kumy na naradę. Co
najbogatsi z gminy uradziii, „niech-'
że te chudziaki czekają zmiłowania
rządowego, my się udajiny kiej za
paszą”. Wiyde'egowali bywalca co

| ma pod Zamościem: znajomka, wy-
śrzepali zwinięte pieczołowicie о-

'statnie ZU-ziotówki, poblogosiawiii
krzyżem świętym na arogę zautane

go, nieomieszka:: przykazać: „a ше
zaspijcie ta gdzie w koleji, by wam

'zdoazieje nie porwali nasej krwawi-
cy, a kupcie au:s i najlepie, pieknej
konicyny, bo jak wieźć tyli swiat, to
już choc co warinego*. 1 pojechał
| kupił aż trzy wagony.  Kaduje się
chiopisko że będą kumy  kontenci,
może przy bliskich wyboracn jakiem
dostojeńsiwem nagrodzą.

ldzie na kole, zamawią wagony
pokazuje kartkę iże jest „powo-
dzian” i dia tazich siano wiezie”,
„To i co z tego? Ža tranport trzeba
zaplacič!'" — mėowią mu grožnie, „A
dys ma być darmo, „Na kolejach
niema nic darnio'. „A dyć ao komi-
tetów przychodzą pakunki od litoś-
ciwych ludzi niecpiatne, poczta nic
płacić nie każe” „To co innego".
„Dyć my połu:bcwane syny tej sa-
me, rządowej matki, która rozkazuje
pewnikiem swojej poczcie jak swojej
kolei'. „Zapłacicie transport to bę-
dziecie mieć siano, a nie to mi się tu
nie kręcić czas zabierać!”.

Załrasował się chłopsko setnie,
ciężko, duma, opadł jakby z górnych
rejonów cnallengu, gdzie go szczęśli:
we kupno prześlicznej koniczyny pod
niosło, w samo dno zdradzieckiej Wi
sły. Poradził mu bardziej ludzki ma-
gazynier, by zate.efonował do ma-
cierzystego komitetu powodziowego,
"może co poradzą Nabiedził się chło-
pisko nad wielką sztuką gaaania „do
tuby”, „Wysłuchali biadan, odnieśli
się do starosty telefonem, usłyszeli,
że jest bezsilny bo ministerstwo nie na tle legendy o Sw. Franciszku z Assyżu,

który miłował zwierzęta, ptaki i wszelki
twór boski. Będzie to fragmeni spotkania
się Św. Franciszka » żarłocznym wilkiem
Gubbio, siejącym postrach wsród ludzi. |
Audycję tę nadaje [wów w opracowaniu
p. Małgorzaty Sterbówny podiug utworu |
Pii Górskiej. W: czwartek o godz. 12.10 w;
audycji składanej nadana będzie pogawęd-
ka o Św. Franciszku z Assyżu, story jest

patronem Towarzystwa Opieki nad zwie-

rzętami oraz opowiadanie o małym obroń-

cy dużego konia.
Koncert męskiego i chłopięcego chóru

Cecyljańskieżo.
Cieszący się doskonałą opinją chór Ce-

cyljański z Krakowa, założony przed 10-ciu
"aty przez cenionego kompozytora O. Ber-

nardino Rizzi, wyztąpi z krótkim koncer-

tem przed mikrofonem radjowym w środę,

dnia 3 października o godz. 17.00. Proste,
polskie piosenki, które chór wykona, będą
miłem wytchnieniem i urozmaiceniem pro-

gramu.
Irena Dubiska, Mieczysław Szalewski

i Jėzei Woliūski w radjo. .

Programy muzyczne Polskiego Radja

obfitują obecnie w dużą ilość koncertów

o różnorodnej formie, tak, że każdy z ra-

djosłuchaczów może wybrać sobie audycję,

któraby odpowiadała jego upodobaniom.
Środowy program (3 października), obok
koncertów o lekkim charakterze, zawiera
koncert kameralny o godz. 18.15 w wyko-
naniu znakomitej skrzypaczsi Ireny Du-

biskiej oraz jednego z najwybitniejszych
altowiolistów polskich, Mieczysława Sza
lewskiego i Gertrudy Konatkowskiej — ce-

mionej pianistki poznańskiej. W programie
kwartet fortepianowy Zygmunta Noskow-

skiego, odznaczają.v się charakterystyczną

dla twórczości wielkiego kompozytora —

barwną instrumentacją. O godz. 21.40 z re-

citalem wokalnym wystąpi przed mikrofo-

nem poznańskim śpiewak o wysokiej mie-

rze artystycznej — Józef Wolinski, który

wykona trzy arje wagnerowskie z „Lohen-

grina“, „Walkiryj“ i „Śpiewaków Norym-

berskich* oraz drobne pieśni kompozyto-

rów włoskich.
Henryk Sztompka

w koncercie chopinows!
Koncert chop'newski w środę, dnia3

października (godz. 21.00) zasługuje wśród

radjosłuchaczów na specjalną uweśę, gdyż

wykonawcą jego beczie znany szeroko pia-

nista jeden z najdoskonalszych chopini-

stów — Henryk Sztompka. W programie

artysty nokturn c-moll, cztery 114

barkarola fis-dur,
 

dało i dać nie chce dyrextyw, aby
dlą powodzian 72 darmo albo choćby
za zniżką przewozić cośkolwiek.
Czyż zapobieglrwość chłopów, któ-
rzy ną własną rękę starają się o prze
zimowanie sweśo inwentarza i nie
żałują ma ten cel ostatnich swych za-
pasów ciężko uciałanego grosza ma
być ukaraną? Czy mą im przepaść
wszystko, co wyłożyli na zakupno
siara, bo nie mają zupełnie czem 0-
płacić transportu kosztownego, wy”
górowanego nawet i dla niepowo
dzian, a cóż dopiero dla tych nędza-
rzy?

Ufamy, że to tylko nieporozumie
nie, że lada dzień lada chwiia nadej-
dzie zarządzenie sprawiedliwe, któ
re wykaże, że każda instytucji w
Polsce. jednakcwo dba o dobro
swych obywateli. Czekamy.

— Plaga porzucania dzieci. Ro*
manowiczowa Helena (Lwowska 7)
dostarczyła do III Komisarjatu P. P.
troje dzieci, które zostały porzucone
w klatce schodowej przy ul. Tatar-
skiej 12. Dzieci oświadczyły, że na-
zywają się Kwiaikowscy: Zofja, lat
8, Jadwiga, lat 6 i Bronisław, lat 4,
Dzieci przesłano do Zakładu Sale-
zjanów.

Do III Komisarjatu P. P. przypro-
wadzono chłopca, lat 5, imieniem
Ryszard, którego nieznana z nazwis-
ka kobieta w cn. 30, IX. pozosta”
wiła w mieszkan'u Jadwigi Rutkow-
skiej (Zawalna 16). Dziecko prze-
słano do Opieki Społecznej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wybito szyby w bożnicy,

Wczoraj Józef Nowak (Wiikomier-
ska 129) i Józef Pilecki (Wiłkomier-
ska 108), lat 11 | 13, wybiii kamie-

Jak wiadomo w Wiinie bawiła
wycieczka strażacka z Łotwy, która
w riedzieię wzięia udział w uroczy”
stościach strażackich, W. dniu 1
października wycieczka ta w towa-
rzystwie przedstawicieli strażactwa
polskiego zwiedziła miasto i na
Górze Zamkowej pod. krzyżem zło-
żyła wieniec. Następnie przewodni
czący wycieczki Lecons w towarzy-
stwie kilku deleśatów złożył wizytę
p. wojewodzie Jaszczołtowi.

Około południa wycieczka wyje-
chałą do Irok, gdzie jej przewodni-
;czący Lecons w towarzystwie pre-
|zesa Okręgu Wileńskiego Straży
'Pożarnych, wicewojewody Jankow-
'skiego przyjął raport miejscowej
| straży pożarne, odbył przegląd
sprzętu strażackiego i innych urzą-
| dzeń. Następnie Łotysze zwiedzili
ruiny zamku trockiego, poczem: od-
była się wspólna biesiada w schro-
misku Ligi Morskiej i Kolonialnej,
gdzie przemówienia okolicznościowe
wygłosili wicewojewoda Jankowski,
przewodniczący l.econs oraz jeszcze
jeden z delegatów łotewskich.

Po powrocie do Wilua Łotysze
| byli na przedstawieniu w „Lutni”,

{

'\н

!

Polska odrodzoną zrobiła potężny
wysiek w kieiunku zapewnienia
dzieciom wszyvvkich opywatieli ma-
uczania i wychowania w zakresie
szkoiy powszechnej, a jednak wy”.
siiek ten jest jeszcze niedostateczny.

Na bolesne przeciwieństwa, kto-|
rycn jesteśmy  swiadkami, zwraca |

uwagę „Nauczyciel Polski, organ|
Stow. Chrześc. Nar. Naucz, Szkoi
r'owszechnych:

Ukoło 5UU tysięcy dzieci w wie-
ku szkolnym pozostafo w. tym roku

Teatr Miejski
(Pehalanka).

„Słowik* bajka w 3 ak. dia dzieci
wedi. H. Andersena przesobiia na
scenę Mi. Uholewińska. Muzyka b.

Zarubina,
Trzeba naprawdę dužo pomysiu i

iantazji aby jedną z najblauszych w
trešci bajek ausersenowskich,  r0Z-
ciągnąć w ujęciu sceniczucm na 3

akty. Rola nie przypadła w udziele
autorce przeróbsi p. Cholewińskiej;

bajka w jej opracowaniu mimo po-
działu na obrazy — sceny pozostała
krótką bajeczką na 10 minut czyta
nia l gdyby nie prześliczaą egzotycz
na muzyka (Zarubina), gdyby nie tań
ce szkoły p. Muraszowej, gdyby nie

' bajeczne pomysi, dekoracyjne i ko-
'stjumowe p. W, Makojnixa, które z
bajki uczyniły świetną, przedziwnie
kolorową, chińską ieerję, nie było”
by właściwie czego słuchac przez te
dwie krótkie godziny.

Niezrównana oprawa  scenicz-
na, w której naiwyszukańsza fanta-
zja z najetektowniejszemi pomysłami
walczą o lepsze w bogactwie tła i ko
stjumów, rekwizytów i świateł, etc.
z ich groteskowušcią i ekscentrycz-
nością, przy wybornych poinysłach
tanecznych i rzżnorodności ewolu-
cyj. sprawiają ze patrzy się nabaj:
kę Andersena na scenie, jak na nie-;
samowicie kolorowy sen gdzieś w
żółtej krainie Smoka przesniony, Mu
zyką pełna dźwięków gonga, dzwo-
neczków i piszczałek wrażenie to
potęguje. Słowem na „Słowiku” od-
nosi młodociany widz mocne wraże-
nia przedewszysikiem wzrokowe i
słuchowe. Fabuła bajki drugorzędne
zajmuje w niej iuiejsce i przechodzi
poniekąd mimo jakkolwiek wy-
bitne w niej podkreślenie szlachet-
nych przejawów duszy  człowieczej
pedagogiczne swe zadanie spełnia w
zupełności,

Role aktorów w bajce specjalne-
go pola do popisu nie przedstawiają
prócz roli Cesarzo Chin, którą słusz
nie groteskowo coć szablonowo ujął
p. T. Surowa. W bajce brali udział
pp. Kersen, Malatyński, Śródka, Ga-
lińska, Motyczyńska i Borowski.

Na specjalne podkreślenie zasłu-
guje rola „Slow'ka“, ktėrej podjęła
się Wilnianka, p. Skorukėwna, obda-
rzona prześlicznym, czystym, dobrze
postawionym sop”anem. W jej inter*
pretacji  śpiewnej  „Słowik”* był
prawdziwym słowikiem, piewcą wio”
sny, puszcz, łąk i lasów.

Pilawa.

 

 
Pó

niami 3 szyby w oknach žydowskie-
go domu mod!:zwy (Wiłkomierska
112).

} — Zaginięcie. W zagadkowy sposób za-

ginęła H. Kowalewska (Wernowska 24),

która wyszła z domu i więcej doń nie po-

wróciła.  Powiadomiona policje wszczęła

poszukiwanie za zaginioną.

— Włamanie do fabryki trykotažy.

Nieznani sprawcy włamali się do fabryki

trykotaży (Straszuna 6), skąd wynieśli wię-

ksze partje towaru. Właściciel fabryki

oblicza straty na ksłkaset złotych.

— Kradzież w synagodze Dawidowi

Rozenhausowi (Gdaūska 6) przy wejściu do

synagogi na ul. Zawalnej skradziono z kie- |

szeni spodni portfel skórzany, w którym|

był dowód osobisty, 200 zł. oraz 50 funtów |

szterlingów angielskich. Łączne wysokość

strat 1,00 zł.

— Kradzież cennego zegarkc. Mienic-

3

ycieczka strażaków łotewskich w Wilnie.
W, dniu 2 bm. o godz. 7 przed

stawiciele strażactwa  łoiewskiego
opuścili Wilno, zegnani na dworcu
przez przedstawicieli straząciwa pol:
skiego na cze!: z wicewojewodą
Jankowskim.

Wi przejeździe przez Turmonty,
gdzie aworzec uaekorowany był fla-
gami loiewskiemi, p. Lecons przyjął
raport straży pożarnei kolejowej i
miejscowego K Р. W. Pani Lecon-
sowej wręczono bukiet biało-czer*
wonych róż, bPoczem odbyła się
wspólna iotograt.a. Odjeżdżających
żegnał hymnem łotewskim chór ko“
lejowy.

Prezes Okręgu Wileńskiego Stra-
ży Pożarnych o:rzymał z lurmont
następującą depeszę:

„Pozostawiając terytorjum Rze-
czypospolitej Polskiej, proszę przy:
jąć najserdeczniejsze uczucia, ply-
nące z głębi serc rodziny strażackiej
Patstwa Łotewskiego za tak gorące
przyjęcie nas w pięknem Wiinie, Te
dwa dni, spędzene z Wami, pozo”
staną w naszych duszach niezapo”
mnianem nazawsze wspomnieniem.

( Lecons.*

Bolesne przeciwieństwa.
szkolnym poza szkołą. A z drugiej
strony — blisko 10 tysięcy młodych
nauczycieli nie n.a zajęcia, i nie-
znaczna tylko icu część pracuje w
charakterze prakiykantów bezplat-
nych, biorąc jako wynagrodzenie
jedynie nadzieję otrzymania posady
piatnej.

Nie stać nas pa kształcenie tych
dzieci nieszczęśliwych, skarb  Pań-
stwa nie posiada środków ną opła-
cenie nowych ctatów nauczyciel-
skich. Ciemna przyszłość czeka te
dzieci bez szkoły i ciężką jest dola
młodych nauczycieli bezrobotnych.

To są najbiedniejsi kciedzy nasi.
Często nędza zagląda im w oczy.
Dręczy świadomość tego, że są cię-
żarem dla rodziny. Gniotą niekiedy
długi, zaciągnięte na pokrycie nauki
w nadziei, że przyszłe popory służ*
bowe pozwolą wyrównać zaległości,
Marnują czas naipiękniejszy w gnu-
śne; bezczynności męczą się bezu-
stannie złemi myślami, przyzwycza-
jają do apatji, «:.ągłego rozgorycze”
nia do rozkładającego wolę scepty”
cyzmu. Nie mogli nabrać jeszcze krze
piącej charakter wiary w zdolności
swe do pracy vwocnej. Są pełni o-
baw, niepokojów, lęku przed žy-
ciem. Nie widzą, aby byli potrzebni,
mają poczucia swej mniejszej war”
tości w porównaniu z innymi,

Miotają się na wszystkie strony,
szukają sposobow znalezienia posa-
dy. Zapisują się, naturalnie, do każ-
dej organizacji, którą im wskazują
jako wrota do raju. Poszliby Bóg
wie gdzie po protekcję, byleby tylko
skcńczyć z okrupnym stanem  bez-

robocia. :
A tu nawet ne praktykę bezplat-

ną trafić nie jesi łatwo. Trzeba
mieć do tego «ie byle jakie wa-
runki,

Kryzys i związane z nim trudno*
ści budżetowe skarbu Państwa nie
pozwalają na powiększenie etatów
nauczycielskich  Wiciąganie syste-
maiyczne do pracy wszystkich mlo-
dych bezrobotny,h sił nauczyciel-
skich mus. być jedną z najpilniej-
szych trosk naszych władz szkol-
nych. Przypuszczać należy, że po
skasowaniu seminarjów  nauczyciel-
skich w myśl ustawy o ustroju szkol-
nictwa z dnia 11 marca 1932 r. zo*
stanie na pewien czas przerwany
dopływ nowych nauczycieli, aż nie
wyczerpią się rezerwy.4
maranamaa1 он

$posób na odchudza:
nie się.

Dyrektor policjj w Nowym Jor-
xu wydał następujący okólnik do
vszystkich podwładnych mu oddzia-
lów policyjnych.

„Podczas mojej inspekcji stwier-
lziłem z prawdziwą przykrością, że
liczni funkcjonerjusze policji odzna-
szają się wprost nieprzyzwoitą tuszą
Ządam —i to w najbardziej sta-
1owczej formie — aby wszyscy po-
ilegli mi policjanci w najkrótszym
szasie zredukowali swoją tuszę do
rozmiarów możliwych do przyjęcia
(accepiable). W
następujące wskazówki:

1) Należy spać nie dłuzej jak 9
godzin, rano poświęcić pół godziny
na gimnastykę, jeść 3 razy dziennie
iw równych odstępach czasu.

2) Užywač dłuższych przecha-
dzek. Człowiek otyły powinien zro-
bić dziennie 10—12 kilometrów.

3) Policjanci, liczący powyżej 55
lat, powinni walczyć z sennością i
osłabieniem muskulatury".

Rady amerykańskiego szefa po-
licjj zapewne zainteresują licznych
tłuściochów, marzących o tem, jek
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GOWTRODAZOLORE

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze, kiemu Marjanowi (W'ileńska 31) skradziono

lz mieszkania zegarek wartości 400 zł. okólniki plakaty. bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

tym celu podaję |
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Na samym końcu Polski u granic

ZSSR leży miasteczko Jazno. Mie-
ścina ta jak i cała okolica, zamiesz-
kane są w większości przez ludność
prawosławną, których odsetek sięga
89—90 proc.

Od roku 1927 istnieje w Jaźnie
kościołek kato'icki. Ludność Jaź-
nieńszczyzny nie stoi pod względem
etycznym zbyt wysoko, Widać tu
propagandę komunistyczną (znale:
ziono bibułę kcm w r. ub.j, a o po*
ziomie moralnym świadczą choćby
masowe konkubinaty. Stosunek do
polskości — niechętny, Dobrze więc
się stało, że kościół kat. powstał,
gdyž mą on niezaprzeczenie wielki
wpływ, większy niż cerkiew prawo-
sławna. Ale niestety mało kto
księdzu dopomuże a trudności są.
Etat szkolny księdza władze przed
dwoma laty cofnejy., A teraz zdarza
się fakt nowy —- krzyczący. Oto ks.
proboszcz starał się 8 miesięcy w  

RAJU.
Jaźnie.
Wilnie o Misje św., widząc w tem je-
dyzy sposób poddźwignięcia ludno-
ści bo z ambony ше wszystkich zo-
baczy a kolendującego zawsze po:
trafią obejść, Na misje jednak
przyjdą. Przez dłuższy czas ogłasza
kazaniami, przygotowuje, nawołuje,
zachęca, prosi by przyszli i swoi i
obcy  (niepraktykujący 1 prawo-
sławni). Istotnie r:rzyszli i ci i tamci,
Raptem w dn. 26.VI br. (niedziela)
na zakończenie Misji św. w najważ-
niejszym momencie urządzono w Ja-
źnie... zawody <portowe na P. O. S,
Naturalnie młodsi i wielu starszych
pociągnęli na zawody, a skutek z
Misyj św. był nisży. Szkoda dla ko-
ścioła i dla Polski ogromna.

Słusznie więc ks. proboszcz po-
tępił te fakty. Odnośne władze po-
winny się tem 7ainteresować i za-
pobiec na przyszłość podobnym wy*
padkom.

Parafianin Jaźnieński,

Okradzenie kasy kolejowej w Nowo-
Swięcianach.

ŚWIĘCIAŃY. W nocy х 1 па 2
b. m. na stacji kolejowej w Nowo-
Swiecianach nieustalony dotychczas

sprawba, odchyliwszy kraty w oknie,
dostsł się do kasy biletowej i ze
stolika zabrał 191 zł. 25 gr.

Próba rozśrubowania mostu kolejowego.
ARASŁAW. Według zameldowa-

nia torowego Bronisława Stawiszyń
skiego nieznani sprawcy skradli 12
śrub z mostu kolejowego na odcin-

ku kolei wąskotorewej Druja-Drujsk.

Kradzież ta nie Zagrażała bezpie-
czeństwu komunikaćj! kolejowej.!

Pożar miasteczka Różany. i
SLONIM Pat. Wczoraj w godzi-

nach przedpołudniowych wybuchł
groźny pożar w Różanie, pow. ko-
sowskiego, który wspomagany przez
wiatr zagrażał większem spustosze-
niem rmiiasteczka. Na skutek prośby
Zarządu Miasta Różany, wyjechały

 
straże ogniowe ze Słonimia i Pru-
żan, którym pzzy pomocy miejsco-
węj straży udało się pożar zlokali-
zować. Straty duże. Ogień zniszczył
kilka domów i zabudowań gospo-
darczych. Przyczyna pożaru nie u-
stalona.

Pożar maj. Piotrowszczyzna.
W majątku Piatrowszczyzna, gm.

janowskiej wybuchł pożar, który stra-
wił dom mieszkalny oraz zabudowa-
nia gospodarskie i budynki włoś-
ciańskie. Podczas gaszenla ognia  
dotkliwe poparzenia odnieśli: Zarnow

  
tworzy karnację
Każdemu typowi urody odpo-
wiada właściwa karnacja,
zależnie od koloru włosów,
oczu, skóry. Dla każdej kar-
nacji-właściwy puder. Sub-
telne niuanse barw cielistych,
delikatna gama odcieni róży,
brzoskwini, morela, kwiatu
wiśni-to 14-cie subtelnych
odcieni pudrów w kolorach:
Mandarine, Ambrėe, Romeo,
Pache, Peche foncće dla ce-
ry opalonej i kolor Pastel dla
opalonej cery blondynek.

PUDER
ABARID

 

Michał, Kozłowski
wicz Mieczysłąw i Anastazja
lonek.

Straty sięgają z górą 10 tys. zło-
tych.

Jan, Harasimo-
Kude-

»

НЕО
 

DZIENNI|_BILERSKI

|SPORT
; Trasa biegu kolarskiego „Dziennika

Wileńskiego”,
W: najbliższą niedzielę 7 paž-

dziernika odbędzie się szósty do-
roczny wyścig kularski ulicami Wil-
na o puhar przechodni „Dziennika
Wileńskiego”.

Biorąc pod uwagę, że obecnie w
reperacji jest most strategiczny na
Antokolu przeto zmuszeni byliśmy
zmienić trasę biegu.

Trasa prowadzić będzie następu-
jącemi ulicami: A. Mickiewicza
(start na asłalcie) Antokoiska, Ko-
ściuszki, Holendernię, Krzywe Koło,
Saska Kępa, Subocz, Cerkiewna,
Ostrobramska, Kolejowa, Fiłsudskie
go, Ponarska, Dobrej Rady, Legjono-
wa, W. Pohulanka, św. Jacka, Sie-
rakowskiego, Mickiewicza, T. Zana,
Gedyminowska, Dzielna, Sołtańska,
Wiłkomierska,  Strychasska, Kra-
ikowska, Słomianka, Kalwaryjska,
Zygmuntowska, Arsenalska i na ul,
Mickiewicza, gdzie na asialcie mie-
ścić się będzie meta biegu.

i

Wypuszczenie więźnia pol-
skiego w Kownie po 11 la-

tach pobytu.

zleniach litewskich

zdrowia z więzienia kowieńsklego.
Ponieważ
pow. grodzieńskiego władze
skie pozwoliły mu na opuszczenie
Litwy.
W dniu wczorajszym Osuchowicz

po 1l-letniej nieobecności w rodzin-
nych stronach przekroczył granicę
polskolitewską i udał się do Grodna.

Pożar torfu w gm. ieonpol-
skiej w pow. Brasławskim.

BRASŁAW. W okolicy wsi Dubo-
we Karendasze gm. leonpołskiej w
lesie państwowym w oddziale IV i V
w bagnach powstał pożar wskutek
którego wypaiił się torf na głęho-
kości 25 cm., oraz sucha trawa i
mech na przestrzeni około 3 hai
dziko rosnące krzaki. Straty są nie-
wielkie. Przyczyną pożaru było po-
zostawienie niedogaszonego ogniska
przez pastuchów z okolicznych wsi.
 

46 letni Maksymiljan Osuchowicz,‹
po 11 latach pobytu w różnych wię-'

za rzekomą an-|
tylitewską działalność w Litwie zo-;
stał zwolniony na skutek słabego.

©suchowicz pochodzi z.
litew-|

 

Trasą biegu przeszło 20 klm.
(21.200 mtr.), Zapisy przyjmuje p.
W. Andrukowicz, Zamkowa 10.
Wpisowe 50 gr. Zapisy przyjmowane,
są do piątku włącznie.

Trasa jest deść trudna, Radzimy
więc zawodnikom. przejechać ją kil:
ka razy by zapoznać się dobrze z
licznemi zakrętarni, a i kociemi łba:
mi, których jest sporo. :

Do biegu zgłaszać się mogą rów"
nież panie,

Pierwszych 10 zawodników o-
trzyma pamiątkowe żetony, a mistrz
biegu otrzyma puhar przechodni.

Walką o wejście do Ligi,

Niedzielne mecze o wejście do
Ligi nie wyjaśniły sytuacji w po
szczególnych żrupach. W. pierw-
szej grupie w da'szym ciągu walka
o pierwsze miejsce toczy się pomię-
dzy poznańską Legją a łódzkim
ŁTISG. Pozostałe dwie drużyny od-
bywają rolę dostarczycieli punktów.

„W! drugiej grupie mistrzem został
Śląsk z Świętochiowic. Ponieważ w
finałowych rozgrywkach grać będzie
również Naprzód z Lipin, zatem
wśród S-ciu finalistów znajdą się
dwie drużyny śląskie. W trzeciej
grupie sytuacja zmieniła się na ko-
rzyść lwowskich Czarnych, którzy
obecnie ma,ą już o dwa punkty wię-

| cej od łuckiego PKS. W. czwartej
| grupie mistrzem, jak już wiadomo,
jest wileński Śmigły, który na 4 gry
uzyskał wszystkie możliwe punkty
i dość niezwykły stosunek bramek

| 27: i
I 1 grupa gier pkt. st. br.
| 1. Legja — Poznań 4 ‹ 19:2

'2. ŁTSG — Łódź 5 8 18:2
; 3. Gryf — Toruń 4 2 2:14

„4, Gwiazda—Warszawa 5 0 2:23
4 2 grupa

"1. Śląsk-Świętochiowice 3 6 12:4

| 2 Grzegórzecki—Kraków 3 1 5:9
' 3, U'nja—Sosnowiec 2 1 1:5

: 3 grupa

1. Czarni—Lwów 4 6 113
12. PKS—Luck 4 4 9:10

3. Revera—Stanisłewów 3 3 4:5
4, 7 p. p. Leg—Cheim 3 1 4:10

| 4 grupa
| 1. WKS—Śmigły Wilno 4 8 27:1
| 2, WKS—Brześć 2 0 19
| 3. WKS—Grodno 2 0 0:18

Film, który oszołomił świat. Największa rewelacja kinematografji.

„SRKARIORApokio

| WARSZAWA (Pat).

 

Po kiiku
| dniach słabszej tendencji nastąpił w
'dniu dzisiejszym katastrolainy spa-
"dex funta szterlingów. Na wszyst-
kich giełdach osiągnął on rekordowo
niski kurs. Dewiza na Londyn noto*
wana była w Warszawie w dniu dzi:
siejszym: 25,87, wobec 26.02 wczoraj.
Naseży zaznaczyc, że dotychczas re
kordowy niski kurs funtą szterlin-
gów wynosił w Warszawie 25.98
(27 września). W Zurychu noto-
wano dewizę na Londyn 14,97, wo-
bec 15.07 w dniu wczorajszym. W

W borach tucholskich
kwitną kasztany.

W rozmaitych okolicach borów
tucholskich Pomorze, kwitną w b. r.
poraz drugi rozmaite krzewy i drze-
wa. Niezwykle przedstawia się o tej
porze kasztan, pełen kwiecia, a po-
zbawiony zupełnie liści w ogrodzie
w Tucholi. W, ogrodzie w Dolnej
Karczmie kwitrą lilje. Za prawdzi-
wy już wybryk natury uważać mož-
na ponownie kwitnięcie jagód w o-
kolicznych lasach zwłaszcza, iż dojr
rzewające poraz. drugi jagody spot-
kać możną w tym roku dość czę*
sto.

Niebywałe zdumienie w okolicy
wywołały maliny, rosnące w  ogro-
dzie w Augustowie, które zakwitły
ponownie i wydały poraz * drugi
owoc.

 

 

PRZYGOTUJ
dla powodzian 7“niy

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera i wysyła.

 

Jutro rozdanie nagrėd Radjorajdu.
Jutro o godz. 19 m. 15 nastąpi

finał Radjorajdu.
Finałem będzie uroczysie roz-

danie nagrod przed mikrofonem
rozgłośni wileńskiej (Witoldowa 21).

Na uroczystosć $portową  orga-
nizatorzy zapraszają wszystkich za-
wodników, którzy otrzymają pa-
miątkowe plakieiy radjorajdu.

Zwycięzcom zaś wręczone będą cenne nagrody uportowe.

Giełda.
Paryżu przy otwarciu 74.15, wobec
14.53 przy wczorajszem zamknięciu.
Wszystko to są rekordy baissy.

W) przeciwieństwie do  iunta
szterlingów dolar dość poważnie
zwyżkował, W dniu dzisiejszym no
towano w Wiarszawie kabel na No-
wy Jork 5.26'/» wobec 5.2514 w
dniu wczorajszym. W. Zurychu noto*
wano dewizę na Nowy Jork 3.045/s
wobec 3.04'/1, W. Paryżu przy
otwarciu 15.08'/1 wobec 5.05 przy
wczorajszem zaminięciu.
W ten sposób dolar osiąśnął już

swój kurs paryteiowy, W związku
z tem dewiźa na Nowy Jork noto-
wana była w Loudynie przy dzisiej
szem otwarciu 4917/16 wobec 4.945/16
przy wczorajszem zamknięciu,

Wedle ostatnich pogłosek zwyż-
kę dolarą i spadek funta szterlingów
należy częściowe przypisać wzmo-
żonym zakupom waluty amerykań-
skiej w Anglji Wiskazywałoby to
na chęć ze strony Anglji zmniejsze-
nia rozpiętości kursu między obu
walutami drogą obniżki funtą i pod-
wyżki dolara. W! każdym razie zu-
peinie rozbieżne tendencje obu wa-
iut dotychczas nie były prawie spo-
tykane, zwłaszcza wobec rozmiaru,
jaki przybrały one obecnie.

Inne dewizy, w tej liczbie ber*
lińska, poważnieszych zmian nie
wykazują.

WARSZAWA (Fat). Przedg'etda. Do-

{аг 5,24. Dolar złoty 8,91. Rubei: za piąt-

ki 4,57, za dziesiątk: 4,58. Czerwońce 1,16.

Budowlana 46,60. Dolarówka 53. Inwesty-
cyjna 118 (kurs o-jentacyjny). Stabiliza-
cyjna 75,50—755/s, Diilonowska 35,50. Ślą-

ska 67. Warszawska 65,25.

GIEŁDA ZBOż.- TOWAR. I LNIARSKA
w Wilnie z dnia 2. X. 1934 r.

Notowania — bez zmian.

CENY NABIAŁU.

Ceny nabiału według notowań Związki
Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w
Wilne, ul. Końska 12, z dnia 2 paždzierni-
ka 34 r.:

Masło za 1 ks. w zł: Wyborowe 2.70
(hurt), 3.— (detal) Stołowe 2.50 (hurt),
2.80 (detal). Solone 230 (hurt), 2.60 (detal).

Sery za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 2.20
(hurt), 2.60 (detal). Lechicki 2— (hurt),
2.40 (detal). Litewski 1.70 (hurt), 2-— (detal).

Jaja: Nr. 1 — 510 za 60 szt, 0.10 za 1 szt. Nr. 2 — 4.50 za 60 szt., 0.09 za 1 szt.
Nr. 3 — 3.90 za 60 szt., 0.08 za 1 szt.
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Ostatnie

31 LOTERJA PANSTWOWA

GEOWNA WYGRANA 1,000,000
Lesy do nabycia w najstarszej kolekturze

 

  

Najgłośniejszy
obecnej(LINY

TEATR- KINO

REWJA
i dostawę do szpitall Miejskich:

65,000 kgr. ziemniaków,
9,000 kgr. kapusty,

5.300 kgr. brukwi,
1,900 kgr. marchwi.

Oferty. ze wskazaniem ceny
co miejsce dostawy,

Bziś Wielka Rewelacja.

W rol. gł. Marle Bell.

|

Zarząd Miejski w Wilnia ogłasza przetarg na

4,500 kgr. buraków jadalnych,

należy skiadać w Wydziale
Zdrowia i Opieki Społecznej (pokój Nr. 2) do godz
12-!е] dnia 8-go pażdziernika 1934 r. zaląezając
kaucję w kwocie 150 zł. oraz znaczek kancelaryj

8 u„PERFECTION*

 

Przygod
Na pewnym posterunku w dolinie

Song-Hie, gdzie kobiety noszą ucze-
sania w kształcie rogów, przyczem
włosy podtrzymują zapomocą drew-
nianych szpilek opowiadano mi, że
pewien dowódca straży krajowej ka-
zał umieścić potężne kraty w oknach
aby je trzymać otwarte w gorące no-
ce i, wtedy tyśrysy—o ironjo, przy-
chodziły zobaczyć ludzi w klatce.

* Oczywiście, to nieprawda, ale mogę
stwierdzić, że tygrys pokazywał się
często i tyle porwał ofiar w sąsied-
niej wiosce, że ostatni mieszkańcy
uciekli dla większej pewności, zmie
niwszy wprzód rniona, by ich Ong
Kop nie odnalazł.

Czy jest on przebiegły? Odważ-
ny? Krwiožerczy? Niewiadomo...

Straszny... powiedziat mi w Ko-
iombo, pewien młody major angiel-
ski, którego jedyrą namiętnością by-
ło polowanie na dzikiego zwierza i
ktory nie chciał nic stracić ze swego
prestiżu w oczach młodych kobiet, z
któremi obiadował.

Ale z drugiej strony znałem w,
Tonkinie Francuzeczkę, która sama!

a w Annamie
(Przekład M. D.)

 

 ny Zarządu Miejskiego w Wilnie w
2503

wyhodowała tyśrysa, i ten bawił
się z nią jak miody psiak,

Tak, ale gdyby raz jeden pową-
chał krwi, mruczą tragicznie scepty-

cy. i
Czy z pewnością? Moja mala

francuzeczka, był to zuch wielki,
choć cieniutka i bladziutka—pewne
go razu chciała się przekonać o tem;
zacięła się w rękę i taką skrwawioną
podsunęła pod ros swemu tyśry-
sowi. Powąchat z niesmakiem  od-
wrócił głowę. Wówczas jego pani
posmarowala mu pysk krwią, Z nie-,
zadowoleniem «ddalił się, chowając|
się w jakimś kącie, nadąsany jak|
dziecko.

Tygrys ze smoczkiem! Tygrys z
jarmarku- powiedzą niektórzy. By-
najmniej! — Instynkt drzemie.

Otóż pewiea urzędnik francuski
w Darlak chowai u siebie w miesz-
kaniu ładnego dwuletniego tygrysa,
który we dnie leżał sobie grzecznie
w poprzek schodów, skąd, służba,

 

Zarząd Miejski w Wilnie.

| rzędnik już się nie wahał: wziął od

 krajowcy, wypędzali go szczotką,
gdy im przeszkadzał podczas sprzą:i
tania.

Reżyserja Jacques
ziemskiej z tego piekła na ziemi.

ydera — twórcy „ATLANTYBY“.
Arcydzieło produkej! franeuskiej.

Film, który poruszył oba kontynenty.

š

Mieszkania

zOgloszenie.||“Fese!
- Duży pokój

do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób, Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

POKÓJ do wynajęcia

może być z używalno-

ścią kuchni lub dla uczni

Wiikomierska 3 m. 11. gr

za loo kgr. lo-

wysokości 2 zł.

spekcję do Benmethnot jakiś wysoki.
dyśnitarz i wysiadając z powozu był,

| niemile zdziwiony widokiem tej be-| mieniu
stji, która nigdy nie opuszczała swe*
$o pana. Tygrys zaciekawiony żółte-
mi butami dygnitarza, zaczął chodzić
za nim krok w krok, uderzając go
łapą po łydkach, jakby dla zabawy.
Dygnitarz usiłował panować nad so-
bą, ale czuł, że blednie.
— „ldź precz, podle zwierzę!

krzyczał napróżno właściciel”, Wi-
dząc jak dygnitarz kroczy coraz
szybszemi kroczkami, , Juź jednak
przy śniadaniu o:woił się z nim do
tego stopnia, że dawał mu jeść ze
swego talerza, jalk psu.

Jednakże w krótki czas potem,
pewnego poranku oswojone to zwie
rzę rzuciło się bez żadnej przyczyny
ma świnię i na psą dusząc oboje jed-
nem ściśnięciem swej paszczy. U-

strażnika karabin i wsadził kulę w
łeb swemu wyz! owankowi.

Lecz był to tygrys zły, krwiożer-
czy spragniony krwi! Jeden z tych,
który zamieszkuje krainy czerwono
skórych, którzy <hodzą nago i ży”
wią się półsurowem mięsem bawo-
łów. A jacy ludzie, taki i zwierz...
A mieszkańcy Honoi, przeciwnie,

Film z życia Legji Cudzo-
na“,"SER|

 

 

Rewja na aeroplanach. Oszałamiająca wystawa. 260 pięknych dziewcząt. Upajające melodje. — Nadprogr.: S. GORZUCHOWSKIEJ
Atrakeje najnowsze. Na premjerę bil. honor. nieważne. — Pocz, o 4, 6, 8 I 1015. ZAMKOWA 9. -7
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Do wynajęcia
mieszkanie 5 pokojowe,
słoneczne, ciepłe, suche
w ogrodzie. Wielka Po-
hulanka 49—2.

2236—1

MIESZKANIE
5 pokojowe, suche, sło
neczne, na | piętrze z
wszelkiemi wygodani do
wynajęcla od 15 paździer-
nika. Zawaina 7— wiado-
mość u dozorcy. 1

widowisko
zawieszone.

 

LOKALE

Sklepy z mieszkaniem i
bez mieszkania do wy-
najęcia od zaraz Zawal-
na 7. 1

Z
L

 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5

Na egzaminie.

— |le wojen prowadzi
król Ludwik czternasty?
— Pięć.
= Bardzo dobrze. Pro-

Szę mi je wyliczyć.  
litewski

«a 1 złotego
oieca

ZWIEDRYŃSKI,
LWileńska 36 tel. 1224,

| PRACA į

ABSOLWENTKA

szkoły zaxodowo-prze-
mrslowej, х dodatniemi
świadectwami, poszukuje
jakiejkolwiek pracy, ja-
ko ekspedjenika, bona
względnie do wszystkie-
go. Przyjmę kondycję na
wieś. N. Świecka 7-a—1
albo w Admin, „Dzien.
Wi.“ dla H. P.

! RÓŻNE
——
POSZUKUJĘ POSADY
do wszystkiego. W  śre-
dnim wieku, umiem do-
brze gotować, posiadam
chlubne świadectwa, mo-
gę być samodzielną. W.
Pchulanka 41, pralnia
pod Łabędziem. 2099—4

KOBIETA bezwzględnie
uczciwa, łagodnego cha-
rekteru, Średnich lat,
umie dobrze gotować,
czysta, posiada świadec-
twa, poszukuje pracy na
przychodzącą za skrom-
nem _ wynagrodzeniem,
UL Jerozolimska Nr. 34,
T. Bożyczkowa.  gr-—4
CYu RST

Wyjaśnienia

 

 — Tatusiu, diaczego

| -od

 
нворш | NALOFTA

"° ОНМ
DOSKONAŁE [DOMOWE
OBIADY na maśle z 2-ch
!1 8-сп dań 50 gr. I 80 gr.
Portewa 14, gwprost ul.
Styczniowej, wejście od
ulicy. Przyjdź i przeko-
naj się. 2241—8

 

Bóg zapłać ze dobre
serce Tym, kto zechce
ofiarować dzieciom uży-
wane książki dla IV-go
oddziału szk. powsz,
trochę zeszytów i ubra-
nek dla dzieci — Hala—
9 1 pół lat, Zosia—61 pół
I Jurek —4 i pół. Adres
w _ Administracji „Dz.
Wii.“ dla S, I. 2

aij )SOSRR

 

cą kolonji trzymał lata całe w swej,
obszernej willi ku wielkiemu zdu-

przechodniów, którzy zej
strachem patrzyli, jak dziki zwierz
igrał na trawie z dzieckiem doktora.
A w porze pocbiedniego odpoczyn-
Iku, rozpieszczony tygrys właził do
łóżka swych państwa i wyciągając
się między niemi, mruczał z zadowo
leniem. Wówcz*s nikt nie ośmieliłby
się wejść niepokcić ich,

Pewnego razu, młody doktór za-
uważył, że jego tyśrys ma jakieś o-
ko chore, lkazał więc jednemu ze
swych służących pójść do szpitala
wojskowego i przynieść jakąś maść
— Ja rozumieć! nie omieszkał

oświadczyć bezczelny chłopak, I tak
dobrze zrozumiał, jest to taktem, są
liczni świadkowie, którzy jeszcze o
tenmi mówią, w małej stolicy — że
założył tygrysowi sznurek na szyję
i poprowadził go do szpitala na smy-
czy jak psa.

Po drodze wystraszeni Annamici
uciekali, ludzie "atarasowali się w
domach, a ten szedł i szedł spokojnie
swoją drogą, k:okiem spacerowym i
dotarł na podwórze szpitalne, gdzie
na;spokojniej w świecie podał re-
ceptę urzędnikowi, lecz ten uciekł
przerażony. Cały szpital się poruszył   będą opowiadać o tygrysie cywilizo-

wanym, domowym,którego-pówien,
chorzy, pielęgnierze sam naczelny
lekarz wreszcie wydał rozkaz po-

 
—

krótszą drogą wracał do swego pana.
Przed bramą zebrał się już mały

tłumik, oczekujący powracających w
przyzwoitej odległości.
A tygrysa zmęczonego tak dalece, że
nie chciał ani kroku zrobić dalej, —
jest to taktem, powtarzam, — popy-
chając doprowadzono do  miej-
sca, przyczem chłopiec trzymał go
ciągle na sznurku, a stu łobuzów żół
tych i białych tworzyło orszak,
wrzeszcząc i gwiždžąc.
A czy wiecie jakiąbył koniec te-

go tygrysa?  Zdechł z giodu, gdyż
wsadzono go do klatki w czasie cho-
roby dziecka, a on nie chciał nic
jeść, bo nie móśł żyć bez swego ma-

murzyni są czarni?

 łego przyjaciela...
A. więc precz 4 kłamcami, którzy

tak długo kazali mi wierzyć, w okru-
cieństwo tygrysa spragnionego krwi
i morderstwa, oblizującego czerwo-,
mą od krwi paszczę... i

Przez cały czas mego pobytu na|
Dalekim Wschodzie, słyszałem o jed,
nym tylko białym, który padł ofiarą
dzikich bestji.. pewien urzędnik z
Kambodży, który na drodze z Kam-
pong-Thom, wpadł swym samocho-
dem na jelenia, wywracając się, a po
nieważ pędził z zybkością stu, na
godzinę, podnieciono go z połamane-
mi żebrami, jego zaś towarzysz miał;
obydwie ręce złamane.

_ Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW,JAKITOWICZ.

: SLISEEDA TAR RR ASСМОаКОНЕ2РСТО

Pewnego razu przyjechał na in- sławny lekarz będący później zarząd, gromcy dzikich zwierząt by jaknaj- Oto jakie są niebezpieczne bestje:
koza, która nagle zjawiła się przed
maszyną, kiedy palacz nie może za-
hamować, świnia, wyskakująca nagle
z chlewka słomiarego na widok któ-
rej mieni się na twarzy automobili-
sta, wreszcie wói ze spuszczoną gło-
wą. nastawiający rogi, którego nagle
ogarnie strach i zaczyna co tchu u-
mykać, kręcąc zadem, to znów za-
trzymuje się nagie i koniec końców
wpędzi samochód do rowu.

Gdyby się spzłano jakich stwo-
rzeń najwięcej obawiać się należy w
Jndochinach, nie zawahałbym się z
odpowiedzią, wymieniając: koma
ta — z racji jego ukąszeń, No, i świ-
nię...

A. wszystko dlatego, że pewnego
wieczoru samochód odmówił mi po
słuszeństwa około stacji Bimrson, i
"że pewien opatrzościowy  kolonista
" zaniósł moje rzeszy do pociągu.

Ale, gdyby tak samochód zepsuł
się o jakie dwadzieścia kilometrów
wcześniej, gdybym tak całą noc mu*
siał spędzić pośród skał Tam-Diep;
gdybym zobaczył wyskakującą na“
gle panterę, a nawet gdybym tylko
tak do rana nedsłuchiwał to tu, to
tam jej ryku....

„' (Koriec.) Bi

я

A

 

   

   

   

     
  

    

 

 
  
 


