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Rok XVIII.

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem,

PRENUMERATA

 

 

Ogólny

MADRYT. (Peij. MW związku z

ogioszonym strajsiem generalnym w

caiym raju aresztowano ubiegiej

nocy w Miadrycic okoio 4UU osob.

W czasie starć pomiędzy strajkują"

cymi a gwardją narodową zabito $

osoby, 4 osób jest ciężko rannych.
 Ubyawie strony uciekiy się do broni

palnej. Policja wydaia zakaz, by

mieszkańcy nie wydałali się z do-
mów, Wczoraj rano wszystkie skle”

py w Madrycie z wyjątkiem mle-

czarń byty zamknięte. 1ramwaje i

taksówki nie kursowały. Jedynie

autobusy były czynne pod dozorem

policji. Kolej podziemna nieczynna.

MADRY1, (Pat). Strajk po

wszechny objąt szereg miast pro”

wiucjonatnych, wybuchi we wszyst”

kich miastach Kstalonji, w Sewili i

Kordobie. Do Madrytu nadeszły

niepotwierdzone dotychczas wiado-

mosci o zajściach w Sewisii i Barce”

   

 

lonie, Komunikacja teleioniczna z

Austrją przerwana. Ё.

MADRYT (Pat), W Katalonji

strajk generalny objął wszystkie ga”

łęzie przemysłu. Prezydent Kata”

lonji zwrócii się z wezwaniem do

ludności, nawołując do spokoju. W

Madrycie doszio do poważnych

starć między po'icja a strajkującymi.

Nieliczne tramwaje, wypuszczone

pod osłoną policji, bytyostrzeliwane

przez robotnikw i obrzucane ka-

mieniami. W. Madrycie jest obec”

nie przeszło 20 osób ciężko rannych,

W Austrji, w okręgu węgiowym, do-

szło do licznych starć, w których

miało zginąć 5 policjantów oraz

wielu robotników. Rząd niezwłocz”

nie po nadejściu niepokojących

wiadomości ogłosił stan wojenny w

caiej prowincji, aokąd wysiano kil-

ka samolotów. Sytuacja oceniana

jest jako bardzo poważna,

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą: W ciągu popołudnia doszio do

zaburzeń w dzielnicy Madrytu, Ato"

cha. Strajkujący robotnicyusiiowali

wedrzeć się do miejcsowego szpi”

tala. Odparci przez policję, dali kil-

ka strzaiów. Agenci policyjni i

gwardja zrobili użytek z karabinu

maszynowego. Jedna osoba zostaia

zabita a wiele odniosio rany. Do

gwałtownych starć doszło w miej”

scowości Posadas, gdzie jest kilku

zabitych i rannych. W miejscowości

|

teczny opór policj. Wezwanoposił-

de Langreo komuniści stali się pa”

nami położenia, internując miejsco”

we władze oraz inżynierow kopal-

nianych, Dopierc wieczorem przy”

były posiłki wojskowe, ktore opano-

waiy sytuację, odzyskując m. in,

składy materjatów wybuchowych.

MW San Sebastian stoczono walkę z

bity i 8 rannych, W Oviedo liczba

na strzałów z policją. 40 agentów

Walka trwała aż do nadejścia po-
siłków wojskowych. Mówią o dużej

liczbie oiiar. Dokonano zśórą 100
aresztowań. W Saragossie spalono
stację teleioniczną, Komunikacja te-
leioniczna pomiędzy Madrytem a
licznemi punktami na prowincji zo-
Stała przerwana.
MADRYT (Pat). Strajk general-

ny przybrał w Oviedo charakter wy-
ražnie rewolucy,ny. Połączenia te-
legraficzne i tejetoniczne z miastem
zostały przerwane. W Madrycie
krążą niepotwierdzone pogłoski o
niepokojoącym charakterze strajku
w okręgach wegiowych w Asturji.
` wielu  miejscowosciach miało
dojść do krwawych starć, W Oviedo
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Mieros rewolucjoniści stawiali sku-*

ki wojskowe. W miejscowości Sama

tewolucjonistami, gdzie jest jeden za-'

zabitych i rannych ma przekraczać.

50 osób. W mieście Barracaldo straj-|

kujący przewrócili samochód cięża*.
rowy, poczem rozpoczęła się wymia-

policyjnych została zablokowanych.!

 

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

Narodowego przy ul. Mostowej Nr. 1, odbędzie się

Zebranie Stronnictwn Narodowego
na którem poseł KAROL WIERCZAK wygłosi przemówienie

Wejście tylko dla członków za legitymacjami członkowskiemi.

Wileński" wychodzi

 

  

ma być dwuch zabitych i 10 ran-
nych. W Asturji ogłoszono stan wo'
jenny. W. Oviedo na ulicach usta*
wiono karabiny maszynowe i arma-
ty. W Barcelonie wszelki ruch w
mieście ustał, W wielu miejscach
linje telefoniczne i telegraficzne
przerwano. Sytuacja jest bardzo po"
ważna,

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
donosi z Madryu, że do Oviedo

przybyły dwie eskadry samolotów
oraz licznie oddziały wojskowe, W

Batcelonie ogłoszono stan oblężenia.

Aresztowano tam około 300 osób.

Komunikacja pocztowa i telegraficz-

na jest przerwana. Po ulicach krążą

gęste patrole policji i wojska. W

prowincji baskijskiej sytuacja jest

bardzo naprężona, W Walencji daje

się odczuwać brak wody i środków

żywności, niema również gazu i prą-

du elektrycznego. Wedle biuletynów

ogłaszanych przez komitet rewolu-

cyjny strajkujących w Madrycie,
wszystkie koszary $wardji cywilnej

w Asturji zostały opanowane przez

rewolucjonistów. Ruch kolejowy w

Asturji jest zupełnie wstrzymany,

Oddziały policyjne, wysłane prze-

ciwko rewolucjonistom, zmuszone

zostały do wycoiania się w kierun*
ku Madrytu.

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą: Po kilkugodzinnych obradach

gabinetu premjer Lerroux ošwiad-

czył, że z raporiów przedstawionych

przez ministra sprawwewnętrznych,

ministra komunikacji i robot publicz-

nych wynika, że stoimy wobecogól-

nego ruchu rewolucyjnego, które-

mu jednak brak odpowiedniego

przygotowania i iednolitegokierow-

mictwa. Główsem ogniskiem tego

ruchu jest Asturja. Tam właśnie

ogioszono stan obiężenia. Rządba:

da pilnie stytuację winnych rejo-

nach, gdzie również, gdy zajdzie po”

trzeba, ogłosi stan oblężenia.

BORDEAUX. (Pat). . czasie

rewizji przeprowadzonej w pewnym

 
 

Telefon Redakcji,

codziermie.

 parowcu tureck:m na żądanie władz

hiszpańskich, znaleziono około 20;

karabinów  matzynowych, kilkaset,

strzelb i wiele skrzyń z nabojami.

Dochodzenie ustaliło, że broń jest:

pochodzenia hiszpańskiego zalado-

wana w Kadyksie z przeznaczeniem.

do Antwerpji. Władze policyjne

przypuszczają, że okręt miał wyla-|

dować broń w Leixeos, skąd na-

 
„stępnie mialą ona byćprzewieziona |

, do Portugalji. |

|
\

 

| PARYŻ (Pat). Prasa paryska wie”

' le miejsca poświęca dziś syiuacji po”

'litycznej w_ Hiszpanji _Nowoutwo”

'rzony rząd Lerroux popierają: rady”;

kałowie, agrarjueze, liberałowie, de-

mokraci i t zw. konfederacja auto-

nomicznej pracy z Gilem Roblesem

ma czele. (Większość parlamentarna

w ten ób złożona rozporządza

w: kortezach 234 głosami, wówczas,

gdy większość absolutna wynosi,

230 głosów. Dzienniki są zdania, że.

obecnie kortezy nie stanowią istot=|

nego odpowiednika myśli w. społe-

czeństwie. Udział w rządzie konfe-

deracji pracy, prowadzonej przez

Roblesa, wywolał groźny odzew

klas pracujących, które odpowie”

działy strajkiem generalnym. Strajk

ten objął wszystkie miasta Hiszpanii

i w ciągu nocy rtiał przebieg spokoj:

ny. Natomiast na przedmieściach

Madrytu doszło do burzliwych zajść,
Nastąpiła wymiana strzałówmiędzy

maanifestującymi a policją, przyczem
sygnalizują rannych po obu stronach.
Do poważnej utarczki doszło w
dzielnicy Prosperidad, gdzie w cza-
sie |wiecu aniyrządowego inter"

werjowała policja i gwardja. Mówią
o 7 zabitych i wielu rann;ch. Do-

 

ictwa Narodowego

politycznej,  

ruch rewolucyjny w Hiszpanii.
Ogłoszenie strajku generalnego. — Rozruchy i walkijz policją i gwardją w wielu
miastach—Wielu zabitych i rannych—W kilku miastach ogłoszono stan obiężenia.

konano zgórą 300 aresztcwań. Za-
trzymano samockód, w ktorym znaj”
dował się karabin maszynowy.
Szczególnie ost:y przebieg ma strajk
w Asturji, Jak opowiadają naoczni
świadkowie, strajk powszechny wtej
prowincji przyk;ał charakter rewo-
lucji. Komunikacja między Oviedo
a Madrytem zostałą przerwana. W.
całem zagłębiu węglowein całkowi-
cie została wut-zymana praca we
wszystkich kopainiach. Do Oviedo
nadeszły silne posiłki wojskowe.
Mimo rozkazu gubernatora Oviedo
co do otwancia wszystkich sklepów,
rozkaz ten tylko częściowo został
wykonany. WI Luganez rewolucjo-
niści zaatakowa!: koszary gwardji
cywilnej. Są zabici i ranni. № Оуо-
niego podpalono koszary gwardji cy”
wilnej a oddzia”, złożony z 200 re-
wolucjonistów, stoczył walkę z
śwardją, przyczem podobno zabito
kilku żołnierzy Z innych miejsco”
wości zagłębią donoszą o krwawych
walkach. Około godz. 14-ej w
Asturji ogłoszo1e stan oblężenia,

Również w całej Katalonyi strajk
przybrał charaster strajku po”
wszechnego. Prezydent rządu auto”
nomicznego Companys ogiosit przez
radjo orędzie, w którem ogłosił, że
rząd kataloński doskonale rozumie
zaniepokojenie,  1akie wywołuje  o-
becna sytuacja polityczna w Hisz-
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ju uważać będzie. aby to zaniepoko-
jenie nie przeawiało się w aktach
gwałtu, rozruchąch i zaburzeniach,
Comipanys zapowiedział, że rząd ka-
taloński będzie śledził wypadki z
wyjątkową czujrością i uwagą. Rząd
kataloński postonowił iniormować
przez radjo co dwie godziny obywa”
teli o sytuacji. W, mieście kataloń-
skiem Sabadeli syndykaliści, niena-
ieżący do geneialnej koniederacji
pracy, oraz młodzież z lewicy kata-
lońskiej opanowali władzę w' mie”
ście, Zostata utworzona specjalna
milicja, która patroluje ną samo
chodach ciężarowych, zaopatrzo-
mych w kartki z napisem „zarekwi-
rowane przez eiły rewołucyjne'”,

Z wielkiem zeinteresowaniem 0-
czekują zwołania parlamentu kata-
lonskiego. Wedle kursujących po
głosek rząd kataloński nosi się z za-
miarem proklamowania państwa ka-
talońskiego w tederacji rzpublik hi-
szpańskich, Odpowiedni manifest w
tej sprawie będzie ogłoszony zależ-
nie od okoliczności,

(Wszystkie doniesienia pism fran-  cuskich mówią o sytuacji w Hi-
szpanji jako poważnej. O przebiegu
strajku generalriego bralk ścisłych
wiadomości, w wielu bowiem miej-,
scowościach została przerwana ko";
munikacja telefoniczna a pomadto
przeprowadzona ;est surowa cenzu”; paaji, niemniej rząd w interesie kra- ra wiadomości.

 

Układ kompensacyjny z Niemcam..
WARSZAWA (Pat). Jak się do-

wiadujemy, prowadzone już ой @и
szego czasu w: Warszawie i ostatnio
wznowione po, p:zerwie wakacyjnej|
rokowania polsko-niemieckie O 2
warcie częściowego porozumienia
kontyngentoweśo o charakterze kom
pensacyjnym dobiegają końca, W
najbliższych już dniach nastąpić ma

| parafowanie ukl:du. Układ ten bę:| objętą wspomnianym układem wy”
| dzie przewidywał tranzascje kom|mianę towarową. -

Proces Niemcó
KRÓLEWIEC (Pat). Z Kowna

donoszą: Urzędowa „Lieiuvos Ai-
das“ komunikuje, że w tych dniach
rozpocznie się największy od czasu
powstania państwa litewskieśo pro-
ces polityczny. Jest to sprawa

—

Zamordodanie banclerza Dolliussa
było dziełem narodowych socjalistów.

WIEDEN Pat. Przed sądem w
Linzu odbył się dziś proces o zdra-|tego klucza miano w razie śmierci
dę stanu przeciwko tajnemu kurje-
rowi narodowo - socjalistycznemu,
Franciszkowi Heelowi. Heel prze-
kradał się 26.7 b. r. przez granicę
i zamierzał doręczyć przewódcom
austrjackich narodowych socjalistów
ważne listy i polecenia centrali mo-
nachijskiej. W mieście granicznem
Kollerschlag Heela aresztowała au-
strjacka straż graniczna. W butach
i koszuli Fleela znaleziono tajne do-
kumenty zawierające dokładne zle-
cenia wojskowe dla spiskowców
narodowo - socjalistycznych. Facsi-
mile tego dokumentu ogłoszono w
księdze brunatnej. Heei wiózł ze

 

0 porozumienie pomiędzy |
Rzeszą a Watykanem.

Doniesienia grasy włoskiej, że
Nielmicy starają się znaleść drogę do,
porozumienia z Watykanem znajdu-
ją potwierdzenie w kołach berliń:|
skich. Podstawa nowych rokowań'
jest konkordat, którego Watykan
nie ratyfikował. Ponieważ kardynał
Pacelli bawi poza Rzymem, nowe
rokowania prowadzone są w stolicy
Niemiec. Przedstawicielem Niemiec
jest szeł sekcji Guttmann, dalej kar-'
dyaał z kolonji Schulte oraz biskupi
Bares i Berning Głównem zadaniem
Watykanu jest, aby Niemcy zobo,
wiązały się do wykonywania wszel--
kich postanowień konkordatu i że
postanowienia te muszą być prze-

 

pensacyjne w ogólnej sumie ponad!
10.000.000 marek niemieckich. Ze|
strony polskiej wchodzi w grę wy”,
wóz różnych artykułów produkcji;
rolnej, ze strony zaś niemieckiej |
wywóz do Polski artykułów przemy”|
słowych oraz pewnej ilości produk”
tów rolnych. Równocześiie uregu-
lowana będzie kwestja zapłaty.za|

w kłajpedzkich.
przeciwko 126 Niemcom  kłajpedz:
kim, oskarżonym o przynależność
do narodowo-so: alistycznej partji w'
Kłajpedzie. Do rozprawy przygoto”
wano dotychczas 33 tomy materja*
łów sądowych.

sobą także klucz szyfrowy. Wedle

kanclerza Dolifussa depeszować do
Monachjum „dawna zastawa stołowa
nadeszła* (lub nie nadeszła). Gdyby
Rintelen został kanclerzem, miano
depeszować: „nowa zastawa stołowa
nadeszła”. Klucz szyfrowy zawierał
wiele zgóry ułożonych wyrażeń.
W akcie oskarżenia podniesiono, że
z tego wynika, iż zamordowanie
kanclerza Dollfussa było już zgóry
postanowione. Heel tłumaczył się,
że nie znał treści dokumentów, któ-
re otrzymał od nieznanego człowie-
ka. Heela skazano na dożywotnie
więzienie.  
porozumienia, w której państwo zo'
bowiązuje się do oddziaływania na
organa partji w kierunku rozwoju
normalnych stosunków. Fizyrzecze-
mia te zawiodły i dlatego nowa umo-
wa obejmoważ ma odpowiednie
gwarancje. Watykan oprócz tego
„domaga się stanowczego zagwaran-
towania swobodnego rozwoju kato"
Jickich organizacyj m. in. i robotni-
czych stowarzyszeń. Postulaty wa-
tykańskie idą daiej aniżeii uprzed-,
nio, {

Niemieckie czynniki oficjalne|
przejawiają gotowość do ustępstw|
przedewszystkiem ze wzżlędu na|
zbliżający się plebiscyt w zagłębiu|

zagranicą 8 zł.

Konta   

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 50,

QSŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lsmowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrołogi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 pruc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
czekowe w P. K. O. Nr. 86187.

Terminy

Od Administracji.
Celem ułatwienia uiszczenia prenumeraty do numeru dzisiej-

szego załączamy dla wszystkich naszych prenumeratorów zamiej-

scowych ostatnio wprowadzone blankiety przekazów rozrachun-

kowych, wolnych od wszelkich opłat pocztowych.

 

 

TEATR MIEJSKI na Pohulance.
Dziś teatr zakupiony przez I P. A. L.

Jutro o godz. 12 w południe i 4 p. p.

SŁOWIK"
 

Japoński plan morski
wywołał niepokój w Stąnach Zjednoczonych.

WASZYNGTON. (Pat). Japoński
plan morski, przewidujący zmniej-
szenie tonnażu lokalnego krążowni-
ków, wywołał tsk wielkie zaniepo-

Wizyta krolestwa

kojenie, że Stany Zjedniczone ra-
czej gotowe będz zrzec się trakta-
tów morskich, niz przyjąć ien plan.

jugosłowiańskich
We Francji.

BIAŁOGRÓD. (Pat), Królewska
para jugosłowiańska odbywa podróż
na pokładzie ckrętu wojskowego
„Dubrownik”, który odpłynął z Po-
tora do Marsylia Towarzyszący pa-
rze królewskiej minister spraw za”
śranicznych Jevticz w rozmowie z

przedstawicielem agencji Havasa
podkreślił znaczenie podróży pary
królewskiej oświadczając, iż jest to
nowy dowód wspólnych interesów
politycznych i wzajemnego zaufania
obu krajów.

Hauptman sprawcą porwania
synka Lindbergha

NOWIY JORK. (Pat). Rewizja
kufrėw, które naieżały du Hauptma
na, dostarczyłą nowych poważrych
materjałów obciążających.  Miano-
wicie w kuirach Hauptmana znale-
ziono bardzo szczegółowe mapy
miejscowości, w której położoną by-
ła willa Lindber$hów. W wyniku do-

chodzenia w sprawie maicrjałów, z
jakich była zrobiona drabina, przy
pomocy której wykradziono małego
Lindbergha, wykazały, że drabina
pochodziła z jedrrego ze składów
drzewa w Bronx pod Nowym Jor-
kiem. W składzie tym swego czasu
pracował Hauptman.

Diaczego Niemcy gromadzą surowce?
Łódzką „Prawda” nr. 40 pisze:
„Z oświadczeń oficjalnych przed-

stawicieli rządu niemieckiego, m. in.
z mów d-ra Schachta oraz z artyku-
łów prasy niemieckiej należałoby
wnosić, że Niemcy od początku го-
ku bieżącego przestały kupować
surowce zagran'czne z powodu bra-
ku środków na linansowanie tych
zakupów. Bardzo głośna kampanja
„ersatzowa” potwierdza 10 wraže-
nie, a liczne zarządzenia, ogranicza”
jące zużycie surowców, wprowa
dzające „dni oszczędnosci“ i t. p.
"stanowią niejako dowód, że pojawiły
się już skutki o$raniczenia przywo-
zu surowców zagranicznych

Tymczasem statystyka przywozu
niemieckiego wykazuje, że przywóz
najważniejszych dla gospodarstwa
niemieckiego Gurowców zagranicz-
nych nietylko że nie zmniejsza się
w tym roku, lecz wykazuje nawet
znaczny wzrost. a zwłaszcza surow-
ce włókniste sprowadzane są w ro-
ku obecnym w większych ilościach
niż wi latach poprzednich

Przeróbka surowców w  prze-
myśle niemieckim musiała jednak
ulec zmniejszeniu W przemyśle
włókienniczym obowiązują do pew-
nego czasu ustawowe ograniczenia  

pracy i ustawowy zalkaz uruchamia*
nia tak nowych jak i od dłuższego
czasu nieczynnych maszyn. Liczba
dopuszczalnych $odzin pracy została
zredukowana 0 25 procent w po”
równaniu z rokiem ubiegłym.

Zachodzi tedy pytanie, co robią
Niemcy z surowcami, które sprowa*
dzają w znacznie większych  ilo-
ściach niż wynosi bieżące zapotrze-
bowanie przemysłu przetwórczego?
Odpowiedź może -być -tylko jedna,

a mianowicie, że robi się zapasy. W.
celach spekulacy'nych, w przewidy-
waniu zwyżki cen, zapewne tego się
nie robi. Raczej w przewidywaniu
sytuacji, 'w której Niemcy mogłyby
się znaleźć odcięte od źródei zakupu
surowców zagranicznych. Taka e-
weuitualność mośłaby nastąpić tylko
w razie wybuchu wojny. Niemcy wi-
docznie liczą się z taką ewentual-
nością',

Ponieważ zaś tego, by ktoś na-
padł na Niemcy, nie przypuszcza
nikt w Niemczech,. widocznie mają
one na myśli nie cudze zamiary,
lecz własne, co wreszcie także w
łódzkiej „Prawdzie” dostizeżono od
strony surowców. skoro długo nie
chciano tego widzieć od sirony poli-
tyki. в 1ан

ART ASTLS ITVRS RAFA PARKAKZK AKAOOAK ТРЕ НСЛДСВ

Schyłek t. zw. ochrony lokatorów.
Półurzędowa „Gazetą Polska"

zajęła się ochrona lokatorów, wypo”
wiadając się przeciwko ustawie z r.
1924. Gazeta dowodzi, że ustawa
wydaną została z myślą o „świętym
spokoju”, jaki trzeba było zapewnić
na tyłach, w okresie walki z wro-
śiem. Dziś warunki się zmieniły,
nastąpiła rozbudowa miast, rola
państwa w regnulcwaniu ceny jest in-
na, niż dziewięś iat temu. _Wspom-
miana ustawa jest anach:onizmem.
Traktuje ona z reguły lokatora jako
pokrzywdzoneg” usztywnia cenę,
sprzyja kosztownej procedurze są-
dowej, umożliwia  lokatorowi stały
sabotaż, Ponadio ustawa iaworyzu-
je lokatorów domów — starych.
Również rozpiętość cen komornego
między „nędzną piwnicą' a wielo"
pokojowem mieszkaniem  luksuso-
wiem jest — zdariem „Gazety Pol-
skiej” — zbyt таза.

Obawy, jakoby w wypadku znie-
sienia ustawy kamienicznicy chcieli

strzegane również przez kierownic- Saary, gdzie dotychczasowa polityka|masowo wyrugować z mieszkań lud-
two i organą pariji hackenkreuzle- wyznaniowa rządu niemieckiego| ność ubogą są płonne ze względu na
rowskiej. Przecstawiciele Watyka- nie była podzielana przez szerokie | obecne warunki z jednej sirony, oraz
nu wyraźnie ošw'adczają, že nie za”,
dowolnią się klauzulą czerwonego'

warstwy niemieckie, 2 drugiej strony wskutek interwen-  

cji państwa, które ustawowo może
uregulować tę sprawę.

Wnioski „Gazety Polskiej:
następujące:

„Błędnem jest mniemać, że usta-
wa o ochronie lokatorów mą dzisiaj
ob!:cze socjalne'

„Dzisiejszy prawny stan rzeczy
doprowadza nietylko dv  dziwolą-
gów, lecz i do szkód ekonomicznych
i społecznych”.

„A zatem: ustuwę o ochronie lor
katorów należy co rychlej skasowaćr
nie rezygnując bynajmniej z prawa
państwa do reguiowania ceny wy
najmu mieszkań tak, jak nie zrezy-
ś$nowano przy reflamentacji cen ca:
łego szeregu nmnych a:lykułów i
usług, nierównie ważnych, o ile nie
ważniejszych od czynszów mieszkal-
nych”.

Niewątpliwie w przytoczonych
wywodach jest pewna doza słuszno-
ści. Coprawda pominięto zupełnie
dobrą stronę ustawy z r. 1924, na-
świetlając ją jednostronnie.

Artykuł ogłoszony w piśmie pro”
rządowem jest być może, próbnym
balonem przed rozpoczęciem, jakiejś
akcji zasadniczej w tej sprawie,

są
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 budowaio aom zupeinie odpowieani

"do budowy szkól

Większość nic nie ma oprocz wol-

 poniósiby szkód eiektywūych, bo

, konieczność spłai w taki czy inny 

2

0 budowe szkół
POWSZECHNYCH,

W. związku z zawsze aktualną i
ważną sprawa budowy szkót po-
wszechnych  :amieszczamy  poniže;
nadesłany mas: zzewnątrz artykuł,
którego autor — może nie bez slu-
szności — pr.ponuje zużytkowanie

zadłużenia rolaictwa na cele budow-
mictwa szkolnego na wsi. Projekt
masuwa sporo zastrzeżeń, ale
śdyby praktycznie dał się urzeczy-
wistnić — mógłby istotnie budowę
szkół wydatnie popchnąć naprzód.

k

O konieczaości budowy szkół
powszechnych pisano dużo, ale nie
zawiele, bo dzis'aj jeszcze 90 proc.
szikół mieści się w chatach chłop”
skich, nieodpowiednich nietylko na
szkoły, ale na mieszkanie dla jednej
osoby, W; każdym takim lokalu cie
mno, ciasno, a przedewszystkiem

& ргазу.
Dlaczego gen. Górecki a nie min.

Beck? :
Jedno z pism francuskich аа'

mieszczą wywiad z gen. Goreckim,!

nawet prorządowi konserwatyści,
„iKurjer* stanowczo przestrzega

przed zrywaniem z Francją i pisze:
„Chodzi przecież o wielką rzecz, cho-

(DZIENNIK MILEŃSKI |

ZE SPRAW AKTUALNYCH.
|. Tak ceniony i kochany przez
i Wilnian, dr. Wacław Odyniec, u-
miejący skutecznie leczyć nie tylko
'łizyczne i moralre dolegliwości ludz

prezesem t. zw Fidaku, który za” dzi o przymierze polsko - frauzuskie, o jez” kie, ale również z wielkąmiłością i

pewniał w tym wywiadzie o
„miezmiennej woli marszatra

dyną dla obu narodów realną gwarancję ze- | pietycyzmeim malować piórem i

Piłsud-| wnętrzną ich integrasności terytorjalnej, Pol | słowem jak światło tak cienie паг

stanowiących około 700 hektarowy
kompleks mięszauego na dębowo*
świerkowem sieclisku lasu, położo”
nego w bezleśnej i zniszczonej przez
wojnę miejscowości, musiały być
wielką pod każdym względem war*
tością i ich eksploatacja, jeżeli mo”

skiego przymierza i przyjaźni pulsko-fran- | ska musiałaby byc narodem szaleńców, że-|SZEŚO kraju, do którego najgłuch- i gła być prowadzona bez niszczenia

cuskiej”. | by miała zapomnieć o tej prawdzie, a zara-! szych zakątków w swoich samot-; objektu, winna była być dokony*

Wywiad ten nasuwa „ABC“na-! zem o tem, jaką Francja odegraia rolęprzy | nych wycieczkach dociera, — w. Wangbardzo ostrożnie, oględnie i
wskrzeszeniu naszego zjednoczenia i naszej! szkicu „4 wędrówek po Oszmian-, pod naieżytą koutrolą. Właściciel—stępujące uwagi. |

„Bardzo pięknie. Jesteśmy szczerze |

zadowoleni z serdecznego tonu deklaracji

p. gen. Góreckiego, iak i z zapowiedzi wy-!

dania broszury. Jen. Górecki zł:zt powaž-!
nie piastuje stanowisko, aby mógł tak do- ,

niosłe oświadczen'e polityczne sxiadać bez

ścisłego porozumienia z miarodajnemi czyn'

nikami polskiej polityki zagrancznej.” ы

Temibardzieį įodnak powstaje py-
tanie: :

„Jeżeli atmoste:a polskich czynników duszno. W, izbie, szczęliue zasia-
wionej ławkami, że ledwie pozosta-
je wąskie przejscie obok tablicy, |
siedzi przez pięć godzin nauczyciel|
z gięćdziesięciorgiem dzieci, odży: |
wianych razowcem.

Przed paru laty powstai Komitet;
budowy szkół powszchnych. Dzięku
jego działalności wykontzono na
Wileńszczyźnie 106 izb szkolnych.
Jest to wiele w porównaniu ze sta-
nem lat dawnych, ale baiuzo mało
w stosunku do potrzeb. Akcja bu-
dowy w. tem tempie potrwa jeszcze
lat 15, bo w. województwie Mileń:|
skiem trzeba wybudować oxoło pół:
tora tysiąca szkoł. \

Piętnaście lat pracy ala nauczy”
ciela w chacie wiejskiej, to pięt:|
naście lat męk: nagrodzonych prze”|
ważnie gruźlicą. Wymownem tego
świadectwem jest żałobna karta
prasy nauczycielskiej, guzie czyta
się co tydzień kilkanaście nazwisk
osób zmarłych n:. gruźlicę.

Na ziemiach wschodnich. szkoła
powszechna to jedyne źródio ošwia-
ty 90 proc, ludności. Od intensyw-
ności wysiłków nauczyciela uzależ-
niony jest poziom najszerszych mas
i w jego rękach !eży polonizacja ele-
mentu, jeśłi nie wrogiego, to abo"|
jętnego pod względem państwo”|

wym.
Jak mą nauczyciel pracować,

jeśli jest ciemno? Przemawiać musi,
z nosem zatkanym chusieczką, a|
dzieci myslą, jak wyrwać się z 2
duchu. Obowiązkiem jest państwa
i społeczeństwa stworzyć odpowie-
dnie warunki lokalowe Gia szkol-
nictwa.

Trudno przewidzieć, by budżet
funduszu budowy szkół dia Wileń-
szczyzny w latach najbliższych mógł
być dużo większy, niż tegoroczny.
80 tysięcy zebrano ze składek, 150
tysięcy państwo udzielito gminom
pożyczki 1 20 tysięcy zasiłku.

Niejednokrotnie  słyszaiem — ой
chiopów pytania: „W) miescie jest
tylu bezrobotnych, państwo nie wie,
jak ich zatrudnić. Przecież płaci się
im zasiłki, umożliwiające istnienie,|
dlaczego nie przyszlą icii na wieś
do budowy szsółł? Życie w wiosce;
jest tańsze, a gospodarz, wióry ma
dzieci, nie będzie žaiowal im no-
clegu. * :

Albo: „Z fuaduszu pracy robi się
wieie robot nieproau«cyjnych, jak
naprzykiad usypywanie buiwaru nąd
,Wuiją, obniżanie ;ezdni ni Antokol-
skiej. zy pracy tych ludzi nie

można użyc tail, gdzie jest ona za-
rąz konieczną/

lie w tem raci:, dowodzi iakt wy”
budowania pawionu koionji letniej
ww. Mazuryszsach. Ośmiu ludzi, pra-
cując niespeina w ciągu ioku, wy:

!
l

|

na dwukiasową szkoię z mieszka-
niem dlą nauczycieli.

Najciekawsze jesi to, ze ci bez*

robotni, tak mało wydajni na robo-
tach ziemnych (jak untormowała xie-

rowniczka «olonu w. Mazuiyszkach,
p. Domaniewskaj, pracowaii tu chę-
tnie często z wiasaej woli, zamiast 8
godzin dziennie, 10. Dziwnego w
tem nic niema, budowa daje dużo
zadowolenia, robotnik praeważnie
lubi pracę, o ile widzi jej 1ezultat,
czego nie znajduje, nasypując zie-
mię ną wagonetki.

Dalej, czy ni: można wyzyskać
zadiuzenia rol-

nictwa? Są to kapitaty w 9U proc.
bezpowrotnie stcucone dia państwa.

(W, wojewócztwie Waeńskiem
sam dług z reiormy rolnej przekra-
cza 10 miljonow ziotych, *Drugie
tyle wynoszą różne pożyczki z pań:
stwowego Banku Roinego dia gospo-
darstw poniżej 5C ha.

Pieniądze te byty rzeczywiście
wydane przez państwo na koma-
sacje i meljoracje w formie požy-
czek ną przeniesienie budynków.
Obciążenie wynosi często po kilka-
set złotych na hektar. Że zwrócić
te pieniądze trzcba, chłopi to rozu-
mieją i uważają, iż niema powodu.
aby państwo im to darowywało.

{

nego czasu 1 dokiych chęci, Ale to
mie znaczy, ażcby wieś nie miała
nic spłacać.

Bank Roiny w tym wypadku nie

skreślenie części teoretycznych wie-
rzytelności (które dla porządku, jeśli
kogo to bawi, mcżna zahipotekować
na nowowybudowanej szkoie) jesz-
cze ułatwi mu ściąganie pożyczek
do granic wypłacalności, ponieważ  

, przyczynek z dziedziny
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oficjalnych w stosunku do Francji jest ta-
ka, jak ją przedstawia p. Górecki — a w

to nie wątpimy dlaczego czynniki te

milczą? Dlaczego nie przerwą  kampanji

oskarżeń, podejrzeń i piotek, skoro mogą

to zrobić jednem  wyraźnem  oświadcze

niem? Dlaczego wyrazicielem isioinych za-

mierzeń i uczuć Poski w stosunku do
Francji jest tylko p. Górecki? Dlaczego|

„huraganowy ogien prasy francuskiej, doma- kiem rozmów, toczonych za !|ulisami mię:

gający się „wyjaśnienia” ze strony polskiej,|

pozostae wciąż bez ocdpowiedz1? ;

A przeciž mamy do czyni:nia z coraz

bardziej poważnemi iaktami, z sióremi nie

wolno się nie liczyć Wystarczy wskazać dla

przykładu, chociażby artykuł „I'Oeuvre*,

w którym Jean Piot wyraźnie zaleca zer-

wanie sojuszu francusko-polskizgo. |

Oto nowa serja pytań i znaków zapy-

niepodległości, a do czego w swem parciu

dzicjowem zmierzały i zawsze zmierzać

będą Niemcy bez względu na io, czy „de-

klarują“ to, czy owo'.

Stabilizacja regime u.
Przechodząc do spraw wewnętrz-

nych, warto przytoczyć giosy prasy
o ułaskawieniu pięciu b. posłów o-
pozycji lewicowey.

„LK.C.* widzi w tym axcie * ob-
jaw „stabilizacji regime'u', Jedno"
cześnie dziennik krakowski odpo*
wiada na pytanie, czy w ie ułaska-
wieniu można się dopatrywać zaku-
lisowych konsz:.chtow sanacji z le-
wicową opozycją.

„W niektóryca dziennikac. prawicowej

opozycji pojawiły się głosy, twierdzące nie

bez przekąsu, że ułaskawien.e jest wyni-

dzy rządem a opozycją lewicową, która po-

prostu chce... zaprzestać opozycji. Jest to

szczyźnie' (Dziennik Waleński z|
dn.Ż2.VI34r. Nr. 165) z żalem|
wspomina o przeznaczonym jakoby
ną wycięcie większym obiexcie le-
śnym, położonym w blizkości histo
rycznych Borun

Dla uzupełnienia tej aosorbują-
cej wzmianki zjawia się obecnie
możność podania niektórych, jak-
kolwiek niewyczerpujących szcze”
golow, dotyczących tej sprawy i mo-
śących spowodyswać w pewnym
stopniu zainteresowanie, a nawet,
być może, wyjaśnienie czy sprosto-
wanie

Położony w biizkości borun maj,
Antonowo, posiadający kilkaset
hektarów dobrze zachowanego
mięszanego dęhowo - świerkowego|
lasu, przed woiną światową należał
do żony ziemskiego naczelnika p.
Kowryginowej.

Po wojnie z iego opuszczonego| sposób tłumaczenia równie łatwy, jak u-

proszczony, ale — rie oddający rzeczywi-

stości. Jeśliby bowiem ułaskawienie miało

| majątku wycięto doszczętnie około,
150 ha dla uresuiowania serwitutu
pastwiskowego. lztóry to teren prze”!

Skarb państwa — podobno prowa*
dził tam nawet sztuczne zalesienie
(uprawy leśne)

JW, ostatnicn czasach sytuacja się
zmieniła zupełnie Mówią, iż adwo-
kat wileński p. Milewski swym mo-
codawcom, — spadkobiercom  Ko-
wryginowej i Ważyńskich, — zdołał
uzyskać sądowniv zwrot obydwóch
wyżej wspomnianych  objektów le*
śnych.

Jeżeli tak się stało, to oczywiście
Sąd swój wyrok oparł na bezspor-
nych i prawnych podstawach, kióre
tutaj nie mam zamiaru omawiać 1
kwestjonować.

Ale jednak rie możua ominąć
milczeniem pogłosek, które są roz-
maicie komentowane i nie osłaniane
są tajemnicą, a mianowu.ie, iż jed-
nocześnie z odebraniem od skarbu

| państwa tych objektów lesnych za-
czyna się jakoby ich dewastowanie
przez uważanego za ustosunkowa”
nego przedsiębiorcę żyda « Oszmia*
ny niejakiego Szelubskiego, który

być wynikiem jaki.js ugody politycznej, to istoczył się już teraz w pustkowie. miał nabyć od wiaścicieli nie tylko
przedewszysikiem musiałoby umożliwić b.

posłom natychmiastowy powról do życia

politycznego. Tymczasem — p>za p. Barlic-

oddano |
м о-|

szkolę

Zatem drogą parcelacji
część osadnikom wojskowym,
środku majątku założono

materjał drzewny ale i samą ziemię
pod lasem. я

Z powodu tych pogłosek o te;
iania, spowodowana bardzo synipatycznem kim, u którego w grę wchodziły ;ego dawne Tolniczą, a z pozostałego lasu nie| sprawie ze zrozumiałych powodów
zresztą wystąpienieni gen. Góreckiego. !

Gen. Górecki odezwał się wczas ale

dlaczego tylko gen. Górecki? |

Chodzi o wielką rzecz. |
Również na

polsko-francusk'ch pisze „Kurjer,

nietylko we Frencji, ale i w innych
państwach ustala się przekonanie,

natomiast zbliża się do  Niemiec,'
Sprawia to, że Polska na terenie|
międzynarodowym jest coraz bar",
dziej odosobniona co już stwierdzili

 

In vino
Jak zachował się wybitny

Przewodniczący niemieckiego
Frontu Pracy dr. Ley wydał dwa cie;
kawe zarządzenia. Pierwsze z nich|
brzmi: i

„Niniejszem składam z urzęuu Karola|

Buscha, kierownika wydziału pracy i pro-|
pagandy niemieckiego Frontu Fracy ina-|

rodowo - socjalistycznego związku „Siła
przez radość* oraz głównego publicystę

*

„Urzędowe ogłoszenie"
„Kurjer Foznański”* opisuje taki

charakterystyczny kwiatek, jako
„urzędo-

wych ogioszen a zarazem „troski O
muasta: wielkopolskie".

Otóż „troską tą  wiedzony,
„Dziennik Poznański zaraieszcza
wywiady z burmistrzami różnych
miast. Między innemi pojawał się w
„Dzienniku »rozvańskim wywiad z
burmistrzem Chodzieży p. Maronem.

Fakt ten, sam w sobie skromny,
miai jednak swoje następstwa: Dnia
1 września bowiem wys£ai „Dzien-

 

prace niepodległościowe — żaden ze ska:
zanych pomimo skrócenia okreiu  pozba-

wienia praw politycznych, nie nicże w cią-

gu najbliższych lat wzech ubiegać się o

mandaty i godności publiczne Wiadomo

rowych, tj. do Sejmu i Senatu, muszą się

| Poznański”, który podkreśla, że już odbyć właśnie w ciągu najblizszych kilku-
nastu miesięcy. W uiaskawieni, sobotriem

' nie należy się tedy dopatrywać gry poli-

| że Polska odsuwa się oa Francji, tycznej, jak to czvnią ci, którzy wszędzie
węszą intrygi, pakty i porozuiaienia“.

A jednak wł»śpie w tem częścio*
„wem ułaskawieniu część prasy chce
się dopatrywać gry politycznej.

veritas.
hitierowiec w Warszawie.

dziennika „ber Deuische"”. Jego następcą
w wydziale pracy i propagandy mianuję p.
Geigera, a głównym publicystą dziennika
„Der Deutsche* p. Corbacha Podpisano:
dr. Ley, szei sztabu organizacyj politycz-

nych i przywódca niemieckiego Frontu
Pracy”. `

Drugie zarządzenie:
„Złożenie z urzędu Karola Buscha nie

zosiało spowodoware czynem niehonoro-

wym, lub też zaniedtaniem w wykonywaniu
powierzonych mu funkcyj. Rozchodzi się tu
raczej o złamanie dyscypliny wewnętrznej,

jakiej należy oczekiwać od przywódcy na-
rodowo - socjalistycznego”.

, Jakiego rodzaju było to załama-
nie dyscypliny wewnętrznej przez p.

ia, informuje o tem wychodzą-
cy w Pradze organ socjalistycznej
emigracji niemieckićj „Neuer Vor-

waerts'': ›
„Busch Brał udział w bankiecie, urzą-

dzonym przez dziennikarzy warszawskich
na cześć zaproszonych przez rząd polski
dziennikarzy niemieckich, dla wzmocnienia
porozumienia niemiecko - polskiego. Busch

 

 nik Pozn. pismo do uiagistratu
Chodzieży, przypominające, że p.
burmitsrz — zoisowiązai się zapła-
cić „Dziennikowi za ów wywiad
sto złotych, i to do dnia 1 września,
Na skutek tego monita magistrat
chodzieski przekezał „Dziennikowi”
4 września sto ziotych, a ponieważ
budżet nie przewiduje podobnych
wydatkow, prei0 obciążozo sumą'
100 zł. rubrykę. „na ogioszenia u-;
rzędowe”...

Teraz już wiemy, co to są „ogło”
szenia urzędowe”, i wiemy inemniej,|
jak 1dealną i bezinteresowną jest
wspomnianego pisma „troską О mia-

sta wielkopolskic'.
Możeby p. Prystor trzasnął w tę

gospodarkę, a p. burmisirz wrócił
miastu Chodzieży bezprawnie wy'|-
płacone sto złotych?
A jak 'tam z iunymi burmisirzami

i innemi „ogłoszeniami urzędowe-
mi“?

Należy dodać, iż „Dziennik Po:
znański' jest pismem. sanacyjnem,

 

sposób skłoni wielu do regulowania
najeżności gotówką. ‚

Obecnie ktoś nie płac, bo nie
ma, inny, oglądając się na tamtego,
ma nadzieję, że gdy nikt nie będzie
płacił, to wszystkim zanuiują, gdyż
wszyscy jednocześnie się zobowią-
zywali. '

Chłop długów nie lubi, możliwość
ich likwidacji w tormie pzacy i przy-
tem na budowę szkoły bądzie uwa-
žai za dobrodziejstwo, bo zrozumie-
nie potrzeby szkoinictwa na wsi jest
duże. Najlepszym dowodem mogą
być przy komasacjach uczwały gro-
madzkie darowywania po 2 i 3 hek-
tary: najlepszych gruntów pod plac i
ogród szkolny, byle szkoła była.

Gdyby przekszano częsć nalež-
ności państwowrvch gminom, a łącz*
nie z istniejącymi funduszami na bu*
dowę szkół, to dałoby się budować
w. Ciągu roku trzykrotnie, a nawet  

zaczął krzyczeć:

PORZYCCYRYWERTEU KAT AO abc Aka da

upil się jak zwykle do nieprzytomności i
„Polacken - Bande, pol-

nische Schweine!'* (Banda polaczków, pol-
skie świnie). Zupełnie nieprzy.omnego wy-
niesiono z sali. Przy tej sposobności rozpo-
czął bijatykę z gospodarzami, których
chciał potraktować z tą samą brutalnością,
z jaką traktuje podwładnych w swoim u-
rzędzie. Krótko mówiąc, polcazał w War-
szawie, jak wygląda prawdziwy narodowy,
socjalista.

Jeszcze w tej szmej nocy na teleio-
niczny rozkaz z Berlina, złożono go z
urzędu”,

Wypadek teu, jako  iiustracja
„Zbliženia“ poisko - nienueckiego
nie wymaga komentarzy. in vino ve-
ritas...

Najskutecznieį walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jaimužniczych „Caritasu“.;

czterokrotnie więcej, niż obecnie.
Gminy te zamsożone kapitały po-
trałią wyzyskač, bo już oddawna
wszystkie imwestycje prowadzą sy"
stemem bezgotówkowym.

Odpowiednio organizując sprawę;
można wykazać przy budowie 80
procentów prac, wyzyskując istnie-
jące lużenie. Bo we wsi skama-
sowanej, czy reljorowanej każdy
gospodarz jest diużnikiem państwa.
M každej większej wst jest przy”

najmniej jeden murarz, kilku stola-
rzy, prawie każdy gospodarz potrafi
ściany wyciosać tembardziej zaś
ściąć drzewo i wywieźć na plac bu*
dowy.  Budulec dostarczają lasy
państwowe na dogodnych warun-
kach kredytowych, a przytem nieje-| uj,
den gospodarz we wsi, a szczególnie
w folwarkach, bedzie wolał spłacić

mniej 300 ha przekazano do Skarbu
'i wcielono do nadleśnictwa pań-
* stwowego.
' | Z majątkiem Antonowo prawie
bezpośrednio są::aduje na powierzch |

temat stosunków, zaś. że wybcry do najważniejszych ciał zbio ni około 400 ha las, należący daw- puścić, aby urząd
' niej do maj. Olany spadkob. Ważyń-
skich, który po 1863 roku stał się

| własnością Skarbu, zrazu rosyjskie-
| go, a następnie polskiego, i także

stwowego. ;
W. rezultacie ostatki tych dwóch.

sąsiadujących  objektów — leśnych,|

 

Wicemin. Koc
prezesem P. K. 0.?

Prasa warszawska donosi:
„Wi związku z konsekwencjami,!

jakie spowodowało wprowadzenie|
przez Fr. K, 0. opłat  manipulacyj-
nych za pizelewy pieniężne, w ko-
łach zbliżonych do Min. okarbu ży-
wo omawiane jest ustąpienie dr.
(urubera, prezesa kr. K. U., którego
ma zastąpić wicemin, Adam Koc”,

„„ ав) W Ministerstwie Oświaty.
| Prasa stołeczn= donosi, że wstrzy”
|mano z dniem 1 paździeinika r, b.
wypłaty dodatków tunkcyjnych t.
ww. instruktorom  minisierjainym,
"Wstrzymanie to jest uważane, jako

| zapowiedź zlikwicowania ita czyn*
ności. instruktorzy ministerjalni (by”
ło ich sporo, po jednym dia każdego
przedmiotu, a dla niektorych po
dwóch) byli organem, wprowadzają-
cym w życie reiormę  szisoinictwa.
Opracowywali programy 1 jeździli
po kraju, jako mterpretato:zy pro-
gramowych zamierzen Ministerstwa.
źadanie ich nie jest jeszcze ukoń-
czone, Zakończyk oni gpiace nad
szkołą powszechną i gimnazjum, na-
tonsiiast studjum l.cealne nie zostało
jeszcze opracowane i dlatego znie-

krążą rozmaite wersje.
Dla wyświetlenia prawdy  naie-

żałoby cokoiwiek uczynić, chociaż-
by dla poinfocmowania społeczeń:
stwa, albowiem trudno ;est przy”

ochrony lasów
dai pozwolenie 1a wytrzebienie o-
statków lasów w tej bezlesuej miej-
scowošci, gdzie vbecnie nie tylko
po wioskach, ale i po dworach wią-

był wcielony do nadleśnictwa pań-! żą już w pęczki i wiązki na zimowy|
opał chrust olszowy i brzozowy.

Inż. Jan Olszewski,

IAO RD KTANT TTSINTI KITTKTEST ATK

Czy Bariicki jest
posłem?

(Wi kołach poltycznyce i prawni
czych zywe zaimieresowaiie obudzi-
ia kwestja, wynikia po pizywróce*

,niu wszystkich praw obywatelskich
przez V. Prezydenia R. P. b. posiowi
"PS, Norberiowi barlickiemu, który
po skazaniu go w procesie brzeskim
utracii mandat poselski,

Ponieważ akt iaski rrezydenia
R. F., poza przywróceniem praw,
przewiduje równicz wykrcsienie Nor
werta bariickiego z rejestru skaza-
nych, wyrok skazujący został uzna-
my zą niebyty, wraz z wszystkiemi
konsekwencjami, które za sobą po-

ciągnął.
rrawo powrotu do maidatu po-

selskiego nie jest wpraważie prze-
widziane w regulaminie sejmowym,
jednakże obecnie wytworzyt się tor-
malnie stan rzeczy, jalki muł miejsce
przed skazanicm  bBarlick.ego, gdy
wyi on posłem z listy warszawskiej
SPR ь

£ drugiej sirony prz<szxodą do
powrotnego objęcia manditu jest
wejście do Sejmu nasiępcy z listy

PAS)
Nie jest wykiuczone, 4е sprawą

tą, która jest bez precedensu w sienie instruktorow uważane jest za
poniechanie retormy.

Że swej strczy dodamy, że in-
struktorzy  minsterjalni byli wyra”,
zem swoistych q:oglądów b. wicem.i
Pierackiego na o:ganizację pracy w
Ministerstwie, 4 chwilą jego ustą-
pienia i objęcia kierowniciwa prac
'rw Ministerstwie przez proi. Chyliń-
| skiego musiały z natury rzeczy na-
stąpić i zmiany osobowe,

ubezpieczeń społecznych?
Jak się dowiaduje „Codz, Gazeta

Handlowa, na ckutek opinji Rady
ministrów, wyr:żunej na osiatniem
posiedzeniu, czynniki  iaiarodajne
ząwiesiły prące nad projektowaną
reorganizacją ubezpieczen społecz:
nych, Jednocześrie zaniechano dal-
szych badań i studjów nad tem za-

Natomiast ma być w ciągu naj-
bliższych tygodni opracowane roz-
porządzenie ministra opieki społecz”
nej, dotyczące uregulowania za-
legiości składek ubezpieczeniowych
na nowej podstawie, Projektowane
rozporządzenie ma uregulować osta-
tecznie sprawę uprzywuejowanych
zaległości w zakresie skiadek ubez-
pieczeniowych, © których mówi
ustawa z dnia 15 marca 1. b., a sta-
nowiących komp.eks zalegiości po-
wstałych do dnia 1 lipca 1932 r. Su-
ma tych zaległości okreś!oną jest w
wysokości około 80 milj, zł,

Z powyższe; informacji wynika-
łoby, iż czynnik: iewicowe w sanacji
przeważyły w opinji co do reformy

ezpieczeń społecznych.

000090800606890
Popierajcie Polską Macierz

 

 swoją należność drzewem a nie
pracą. J.P. I  Szkolna,

dziejach polskiego parlawentu, zaj-
„mie się Sąd Najwyższy, powołany do
rozstrzygnięcia zagadnień wybor”
czych, Ę

więló (rystuia Kiólń.
Ostatnia niedziela października

dn. 28 bm., uroszystošė Chrystusa
Króla jest świętem Akcji katolic-
kiej, W uroczystym obchodzie tego
święta mamy dać wyraz głębokiej i
najwyższej czci dla Paną naszego
Jezusa Chrystusa oraz złożyć gorą-
ce dziękczynienia Zbawicielowi
świata za dzieło Odkupienia.
Tegoroczny cbchód naszego świę-

ia winien być połączony z obchodem
jubileuszu / Odkupienia. Główną
przeto uwagę naieży zwrócić na re-
ligiįną stronę uroczystości, aby roz-
grzać serca katulickie wdzięczno-
ścią za podniesienie mas do uczest-
nictwa w naturze Bożej, do godności
Bożych, przez łaskę boską uświęca-
jącą ten nieusteżący skutek ofiary
krzyżowej Chrystusa Pana.

Temat świę'a jest maslępujący:
„w Chrystusie Odkupienie — w
Chrystusie Odrodzenie'! (Kap)

Przed wyrokiem
na sen. Wyrostka.

Na rozprawie sądu honorowego
w sprawie sen. adw, Wiyrostka prze
słuchano przed zamknięciem prze-
wodu sądowego biegłych, specjalnie
powołanych z posród członków pa-
iestry. Sąd honorowy żwrocii się do
trzech znanych adwokatów stołecz-
nych o wypowiedzenie swej opinji,
czy adwokat, będący radnym miej-
skim może wysiepować w sporach
z zarządem miasta, tak, jak to było
w wypadku z sen. Wyzostkiem.
Wysłuchanie opinji adwokatów, po”
woianych w cha:akterze biegłych,
zakończone zostało wczoraj, tak że
ogłoszenie wyroku w spiawie sen,
Wyrostka następ: prawcopodobnie
dopiero w przyszłymi tygoaniu.

prawa b. członków O. I. I.
Przebywający w więzieniu od

tygodnia członkowie b. Opczu Naro*
dowo - Radykaiuego otrzymali już

| akty oskarżenia. Jednej grupie oskar
| żonych zarzuca się należznie do or
ganizacji, którei istnienie ma pozo”
stac tajemnicą dla władz państwo”

' wych. Za takie przestępstwo grozi
kara do trzech lat więzienia. W,
więzieniu na Pawiaku w Warszawie
odbyło się widzenie obrońców z
aresztowanymi członkami b. Obozu
Narodowo - Radvkalnego, oskarżo-
nymi o kolportaż nielegalnej „Nowej

| Sziafety”. Właaze śledcze zakoń:
czyly rėwnicž | przesiuchiwanie

| świadków w sprawie krwawego zaj”
| ścia 3 miesiące temu na ui, Wol-

 

 
?

soojalistami a cztonkami Otozu Na-
rodowo - radykainego,

Šprawa izb rzemieślniczych?
W) kołach gospodarczych — jak

unfirmuje żyd. „Nasz Pizegląd' —
krążą uporczywe pogłoski o spodzie-

rządu gospodarczego. Mianowicie
twierdzą, iż coraz silniej wysuwa się
na czoło pogląc celowości włącze-
nia agend izb rzemieślniczych do izb
przemysłowo - handlowych. Izby
przemysłowo - handlowe wykazały
rzekomo w ciąg: ostatnich lat wy”
sokie kwalifikacje pod każdym
względem, podczas gdy w izbach
;rzemieślniczych poziom pracy nie
znalazł się na naieżytej wysokośsi.
Rzecz jasna, iż tego rodzaju: rewolu*

„cyjny przewrót w dziedzinie samo-
jrządu gospodarczego wymagałby
' specjalnej ustawy.

 
  

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „(Caritasu
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Czy wystarczy nam zboża?
-Rok bieżący przyniósł na całym

miemal świecie uieurodzaj. lakże u
mas w Polsce według prowizorycz-
mych obliczeń Głównego Urzędu
Statystycznego będziemy mieli, li
cząc ogólnie, przeszło o 20.000.000 q.'
zboża mniej, niż w roku zeszłym,
Pozornie grozi nam nawet dość po-
ważny niedobó:, ponieważ w roku
ubiegtym. eksportowaliśmy zaledwie
17.500.000 q. Oznaczałoby to więc
niedobór w wysokości przeszło
13.000.000 q.

Szczególnie siabo przedstawiają
się w tym roku zbiory żyła i owsa.
MW) Wielkopolsce, która zawsze nie-
tylko zaspokajzła niedobory innych
dzielnic, ale eksportowaia jedno-
cześnie zagranicę do 70 poc. ogól-
nego wywozu z Polski, zbiory są o
20 proc. słabsze od normalnych
Zwłaszcza żyto, mimo łaanej słomy,
sypie przy omłotach bardzo źle. O
groźbie głodu ma przednówku nie
można dzisiaj jeszcze mówić, bo nie
mamy żadnych danych o iegorocz-
nych zbiorach ziemniaków, które są
w Polsce podstawą wyżywienia,
Zresztą rozpatrując eksport zeszło-

w obronie iekarzy
Ubezpieczalni Społecznej.
MW związku z dokonanem wymó*

wieniem pracy lekarzom na terenie
Ubezpieczalni Społecznej w War-

 

szawie, Łodzi, W:lnie i in. miastach,
wiceprezes Naczelnej izby Lekar"

roczny, mie należy zaponainać, że
mógł on być zaacznie większy, gdy”
by nie niskie ceny, które skłoniły
niejednego rolnika do spusania ziar-
na inwentarzem. Przy obecnej kon-
junkturze ziarn to nie będzie nie:
wątpliwie obrócone na taki cel.

Dobra konjupktura na zboże po
winnaby przynieść  przedewszyst-
kiem zyski pruducentowi - rolniko-
wi. Tymczasew sytuacja na rynku
zbożowym jest dość niepokojąca.

Podaż na giełdzie warszawskiej
jest bardzo duża 1 wynosi normalnie
około 5000 tonn dziennie. Tylko
dzięki działaniu  interwencyjnemu
ceny dotychczac się nie załamały.
Przyczyn tego z;awiska należy szu-
kać w ciężkiem bardzo położeniu
naszego rolnictwa, które zmusza je
do przedwczesiej sprzedaży tego”
rocznych  zmniejszonych wyników
produkcji Coraz wyraźniej zaryso”
'wuje się niebezpieczeństwo, że na
polepszonej ikonjunkturze ra płody
rolnicze zarobi nie rolnictwo, lecz
spekulanci i pośrednicy, po większej
części żydzi. Nadomiar złego coraz
uporczywiej doschodzą się pogłoski,
że dalsza interwencja państwowa w
załresie polityki zbożowz; ma być
zaniechana.

Taki krok może się odbić tylko
majgorzej na! sytuacji giełdowej, Zu-
pełnie prowdopojobna jes: panika i
śwałtowny wzrost i tak zu wielkiej
już podaży. Słabość gospouercza na”
szego rolnictwa * skłonnosce do nar skiej, prof. Mickałowicz, interwenjo-

'wai u ministra opieki spolecznej
strcjów paniczaych każe oczekiwać
takiego skutku. : gL й=

skiej, gdzie doszio do bojki między |

wanej reformie w dziedzinie samo-
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Dwudziestoleci
Pierwszy pułk artylesji lekkiej,

stacjonowany w Wilnie, obchodzi
dziś i jutro dwudziestolecie istnienia.

Dwudniowy program uroczystości
obejmuje: :

Dziś, w sobotę: godz. 8.05 r. —
powitanie na dworcu koiejowym
przybywających uczestników zjazdu
oraz gości; godz. 10 r. — zbiórka w
koszarach ks. Poniatowskiego na
Pióromoncie; godz. 11 r. — msza
polowa na placu Łukiskim — po-

Zachmurzenie zmienne z możli-
wością przelotnych deszczów. Nieco
chłodniej. Umiarkowane wiatry z
południo - zachodu. Rano gdzienie-
gdzie mglisto.

UYZURY APTEK
Dziś w nocy dyżurują następujące

Augustowsk.efo "i. Mickiewicza

Nr. 1U ttelet. 9-15), Jurkowskiej : Кошес-
kiego — ui Walenska Nr 5, iŃvaowicza —

miecka Nr. 23 lielet. 3-29) 1 Kostkowskie-
go — ul. Kaiwaryjska Nr. Э1,
go — uu Wieiae O (tel. 11-99), Orna wszyst-
kie «© przedanieściach, próca Snobiszek.

— Wyjazd E. E, ks. Kubickiego.

tygodniowym pobycie J. В. iks, bis-
kup Paweł Kubicki, udając się do
diecezji sandomierskiej. ius. biskup
odjechał zrana pociągiem warszaw-
skim. LA
W košc. po-Bernardyūskim w nie-

dzielę odbędzie się Uroczystość św.
Franciszka, pairona tego kościoła.
— Zamknięcie kursu dla orga-

nistów. Wczora: wieczorem zam:
kmięto kurs kuliuraino - oswiatowy
dla organistów z woj. biatostockiego.
Kurs trwał dwa dni i zgromadził
spory zastęp sirchaczów. W. czasie
jego trwania ceferenci z Wilna i
Biategostoku wygłosili szereg od-
czytów o pracy kulturalno'oświato-
wej w organizacjach społecznych.

SPRAWY WOJSKOWE
— Zapowiedz przyjazau ministra

Becka i pik, Sławka. W. niedzielę
rano pociągiem pośpiesznym z War-
szawy o godz. 7,40 przyjeżdża do

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?

* — Teatr muzyczny „Lutnia“ „Cyrkėw-

| kówika”, który dzięki doskonałej źrze i in-

: teresującej treści,

apteki: |

! slawskiego, Szczawinskiego i Iatrzańskie

Nr. 2 (telet. 16 531,, crumkina — ul. Ais g0.

Wysockie-| baletmistrza J. Ciesieiskiego. Zniżki ważne

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE., 524 premjerą teatru muzycznegu „Lutnia”,

Wczoraj opuścił Wiillno go kilku |

leż nową wystawt.

KRONIKA.
e 1-g0 P. A. L. .
święcenie i wręc-enie ргорогса dru-,

'żynie harcerskie: 1 p. a. i; godz.
' 12 — wręczenie odznaki pamiątko”|
wej pułku — defilada; gou:, 20 —

(przedstawienie w teatrze na Pohu*;
: lance.

Jutro, w niedzielę: godz. 10 r. —
' nadzwyczajne walne zgromadzenie
'w kasynie gornizonowem, godz,
13 obiad koleżeński, godz.

„23.15 — pożegnanie odjeżdżających.

"Teatr I muzyka.

ka* po cenach zniżonych, Występy Janiny |
Kulczyckiej. Dziś po raz 13-ty jeden z naj-

piękniejszych utworow E. Kalmana „Cyr-

zyskała ogiire uznanie.
W. rolach głównycn J Kulczycka i K. Dem
bowski w otoczeniu: Halmirsk:ej, Domo-

Wielkiem  urczmaiceniem widowiska
będą efektowne tańce i ewolucje układu

— „Bal w „Savoy“ w „Lutai“. Najbiiž-

będzie przebojowa cperetka Pawla Abra-
hama „Bal w Savoy“. Nowosč ta otrzyma

na naszej scenie pierwszorzędną obsadę,

— Jutrzejsze widowisko propagando-
we „Orłow* w „Lutri*, Jutro o godz. 8.15

wiecz. po raz 34::y barwna i melodyjna

operetka „Orłow” z udziałem J. Kulczyckiej

w roli głównej. Ceny propagandowe.

— Jutrzejszy poranek E. Griega w

„Lutni”*, Jutro o godz. 1 pp. odbędzie się

pierwszy poranek symfoniczny, poświęco-
ny twórczości E. Griega. W wykonaniu

bierze udział zwiększona orkie tra symfo-
niczna pod dyr. A. Włyleżyństiego. Jako

solistka wystąpi Z. Bortkiewicz - Wyleżyń-

ska. Koncert jutrzejszy zainaużuruje cykl

poranków symfonicznych, kt're odbywać

się będą co dwa tygodnie.

— Teatr miejsk: Pohulanka Dziś uro-

czyste przedstawienie wojskowe dla 1 P.

А. L. Kupony są nieważne.

— Jutrzejszy poranek i popołudniówka
w Teatrze na Pohalance. Jutro o godz.

12-ej w poł. oraz o godz. 4-ej po poł. prze
piękna bajka dla -zieci według Andersena Wima w charakterze prywatnym

minister spraw zagranicziiych Józef
Beck, ktory jako byt, żołnierz
1 p. a. 1. weźmie udział w uroczy”
stosciach 20-lecia tego pułsu.

HANDEL 1 PRZEMYSŁ.
Ruch

sowiecki. Że Stołpców donoszą, iż
w ostatnich dn'e'-h do Poiski przy-
było kilka wagonów owoców krym-
skich, winogrona, wina 1 kawioru
oraz pierwszy tiansport wyrobów
gumowych i kaloszy, Do Kosji od-
chodzą transporty manufaktury
łódzkiej, 'widzewskiej, bielskiej i
biatostockiej. .W. ciągu ub. miesiąca
ruch towarowy w obrębie dyrekcji
koiejowej wileńskiej przez stacje
graniczne wzróst o 20 proc., prze”
ważnie przez Stołpce, furmonty i
Raczki,
— Znaczną podaż ryb na rynkach.

MW. ostatnim tygodniu w jeziorach
trodkich dokonano znaczuego poło:
wuryb, (Wiciągustatnich7 dniwy-
iowiono z jezior trockicn J456 klg.,
różnych ryb. W związku z tem na
rynkach wileńssich stragany są
przepełnione rybami i w dniu wczo”
rajszym za 1 kig szczupaków żąda”
no tylko 1 zł., zaś za wyśmienite
płotki gr. 70—86. Popyt na ryby
dość znaczny.

— Ekspozytura Wileńskiej Izby
Przemysłowo-Hendlowej w Brześciu

uruchomiona została w B. ześciu n/B.
ekspozytura biura Izby 1:zemysło-
wo - Handlowej w Wilnie. Teren
działanią ekspozytury obejmie cały
obszar województwa  Poieskiego.

lokalu Poleskie:; Izby Rolniczej.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Walne zebranie Chrześc. Związ-
ku Zaw, murarzy i betoniarzy w
MWiilnie odbędzie się w niedzielę o
godz. 13 (i popoł.i w pierwszym ter-
„minie i o godz. 14 (2 popot.) w dru-
gini terminie, w lokaiu Związku przy
ul. Metropolitainej Nr. 1 z następu-
jącym porządkiem dnia: ij: zmiana
statutu, 2) karty rzemieślnicze,
3) sprawa wylkazu do Funduszu
Pracy, 4) rejestracja członków, 5)
sprawa kuchni na dożywianie bez-
robotnych członków i ich rodzin i
6) wolne wnioski.

ZABAWY.
— Zabawa w „Sokole”. W sobo-

tę, dnia 6 b. m., od g, 21 — zabawa
taneczną w sali Sokoła. Część zys-
ku na powodzian. :

Wilno na powodzian.
W Wil. Prywab. Banku Mandlowym

wpłacono z. Wiłeńskiej Izby Adwokackiej
w dn. 2 październiza ogółem 1415 zł. 70 gr.

W Wil. woj. Komitecie pomscy ofiarom

powodzi złożono do dn. 6 b. m. 55.230,52 zł.

 

   
   
  

 

PRZYGOTUJ

Polski Czerwony Krzyż

towarowy — polsko”,

n/B. Z dniem i październikarb.! Muzyka taneczna.

i9.30:

Ekspozytura mieści się czasowo w: = Bocheńskiej. 11.57: Czas, 12.00; Hej-
| nał.

p. t. „Słowik”, z muzyką A. Zarubina. Tań-

ce w wykonaniu szkoły baletowej N. Mu-

raszowej. Wspaniałe dekoracje oraz prze-

piękne kostjumy Domysłu W. Makojnika.

' Ceny zniżone.

— Stały Teatr Objazdowy gra w Kró-
lewszczyźnie świetną sztukę w 3-ch ak-

tach N. Druckiej p. t. „Zamkaię'c drzwi'*
| jutro w Kraśnem.  

 

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 6 października.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Cawiika Fan
bomu. 1.4U: Progr. czienny. /.3u: Vogad, 0
komunikacji lotniczej 7.53: Gieiua roinicza,
11.54: Czas, 12.00: Hejnai. 14.05: Kom.
meteor. 12.05: Przegl prasy, 14.10: Kon-
cert. 13.00: Dzien. poł. 13,065: Melodje
straussowskie (płyty) 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odė. pow. 15.45: Nowości pfy-
towe. 16.30: Stuchosisko dla azieci. 14,00:
Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy w
Wilnie. Po nabożeństwie kazanie. 14,50:
„Ta której już niema” (o t. zw. starej pan-
nie) wygł. Zofja Popiawska. 18.00: „Prze-
gląd prasy roln. kra: i zagran. 18.10: Ty-
godnik litewski. 18.15: Koncert. 18.45: Re-
portaż. 19,00: Koncest. 19.20: Odczyt. 19.30:
Recital skrzypcowy b. Hubermana (płyty)
19.45: Progr. ma niedzielę. 19,50: Wiad
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Muzy-
ka lekka, 20.45: Dzien. wiecz. 20,55: „Jak
pracujemy w Polsce', 21.00: Recital fortep.
21.45: „[eatr romantyczny” — felj. liter.
wygi. St. Miłaszewsl'i. 22.00: Koncert re-
klamowy. 22.15: Nuzyka taneczna. 23,00:
Wiad. meteor. 23,05: Muzyka taneczna
(płyty). 23.35: „Kukurka Wileńska”, 24.00:

 
l Niedziela, dnia 7 października.

! 8.30: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Chwilka Pan domu.

Transm. z Bochni uroczystości w
| zw. z koronacją cucown. obrazu M. Bos-

12.03: Wiad. meteor. 12.05: Odczy:
rolniczy. 12.15: Poranek muzyczny z Kon-
serwatorjum War:z 13.00: „Wakacje nad
Czarnem morzem”. 13.15: D. c. koncertu.
14.00: Fragmenty z op. „Cyganerja“ —
Pucciniego (płyty). 15.00: „Jak się bawi-
my“ 15.15: Audyca dla wszystkich. 16,00:
Recytacja prozy. 15.20: Recitai skrzypco-
wy. 16.45: Pogadas:ka @а dzieci. 17.00:
Muzyka do tańca iludowa). 17.50: „Książka
i wiedza” — povad 18,00: Słuchowisko:
„Dom wnocy* — J. Morawskiej. 18,45;
Żołnierz obywatel — J. Stachiewicz“ —
wyśł, Z. Kisielewski. 19,00: Koncert mu
zyki węgierskiej, 14.50: Feljeton aktualny.
20.00: Koncert ponularny. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?"
21.00: „Na wesołei wowskiej fali“. 21.45:
Wiad. sportowe ze wszystkich Rozgłośni.
22.00: „Ze świata radjowego. 22.15:
„Ciotka Albinowa mówił* — monolog hu-
morystyczny. 22.30: Godzina życzeń (płyty).
23.00: Wiad. mete.1. 23.05—23.30: D. c.
godziny życzeń (płyvy).

Z ZA KOTAR STUDJO,

Soliści przed mikrofonem.

W. sobotnim pr. gramie muzycznym na
uwagę zasługują dwa recitale: o godz. 21.00
recital fortepianowy znanego pianisty Sta-
nisława Szpinalskiego. W programie artysty
chromatyczna faatazja i fuga Bacha w
opracowaniu Busoriego i walc wiedeński
Straussa w opracowaniu Tausiga, oraz so-
nata c-dur opus 53 Beethovena.

Feljeton o Zbarażu.

Redaktor lwowskiego miesięcznika li-
terackiego „Sygnaty' p. K. Kuryiuk, wyglo-
si w sobotę 6 paždzicrnika o godz. 19.20 —
19.30 odczyt o Zbasażu, miasteczku Wiśnio-
wieckich, znanem + kart „Ogniem i Mie.
czem". Prelegent przedstawi nam blaski i

DZIENNIK WICEENSKA '

Mdniycia W „półdjieni Mieszkaniowej UrzędnikówPasio“
Prasa wileńska zamieściłą „sen-

sacyjne' rewela.je na teinet nadu-
zyc w „opoddzielni Mieszsaniowej
Urzędnikow Haastwowych w Wil-
nie.

Dotychczas  powstrzyuny walismy
się z zabieranie:n głosu w 'ej spra-
wie w obawie przed ujawnieniem
okoliczności sprawy, będącej do-
piero w toku aochodzenia. Ubecnie
jednakże upoważnieni jes ęśmy do
ujawnienia istotnego stanu rzeczy,
który nie we wszystkiem oupowiada
temu, co się ukazało w innych pis-
mach.
№ ogólnyca zarysach sprawa

przedstawia się w sposoo następu-

jący:
„Spółdzielnia Mieszkaniowa Urz.

Panstw. w Wilnie" powsiaia w po-
czątkach roku 1928. Członkami jej
byli głównie urzędnicy Wyrekcji
Lasów. Na czeie Spółdzieini stanąt
ówczesny nacze.uik wydziału tejże
Dyrekcji, p. Wiodzimierz Szmidt,
który we wiad.ach Spółdzielni spra-
wował niemal niepodzieinie i nie-
kontrolowane faktycznie rządy.

Początkowo Spėldzieliia rozwi-
jała się normalaie i liczyta przeszło
50 udziałowców, iecz stopniowo ilość
czionków kurczyła się, aż pozostało
ich 10, czy 11, w tem więcej niż po-
łowa krewnych i powinowatych
p. Szmidta.

MW roku 1924 1ozpoczęto budowę
domów przy ul. Wiwulskiego. Bu-
dową została zakończona w roku
1931-ym i niebawem wszystkie mie-
szkania zostały  wydzieizawione.
Jednakże coś się w funkcjonowaniu
Spółdzielni popsuło i domy zostały
wystawione na 'icytację przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z powodu
niezapłaconych ratówęk od pożycz-
ki, udzielonej na budowę domów.

Tegoroczna złeta jesień daje moż-
ność uskuteicznieria wycieczek w
bliższe:i dalsze ikolice wielkiego
miasta. Białystot: jest — wielkiem
miastem. W! porze jesiennej wyciecz-
ki na wieś wskazane są przede”
wszystkiem da bezrobotnych.
Szczególnie w porze jesiennej, a w
szczególności w itak piękną jesień,
jalk tegoroczna. Pracy w polu przy
wybieraniu ziemniaków ;est sporo.
Gospodarze chęinie dają zatrudnie”
nie. A co najwazniejsze, piace przy
kopaniu zimniaków nie wymagają
dużo wysiłku; słoneczko  grzygrze-
wa, ziemia sucna i ciepła, przy spo”
sobności taki głodomór miejski
zdrzemnąć się może bez obawy na-
rażenia na szwank swoich  człon-
ków.
Powodowany takiemi i innemi po:

dobnemi myślam: wybrałem się w
jeden z dni słonecznych w porze po-
południowej (by mieć powód do za-
nocowania na wsi) wzdłuż ioru ko-
iejowego  Białystok—Brzesć n/Bu-
giem. Oczywiście, na piechotę. „W.
obecnych czasach ten rodzaj podró-
żowanią najbardziej okazuje się
praktycznym; człowiek zabezpieczo*
ny jest od katastrof pociągowych,
autobusowych, samochodowych i
innych. Między stacją kolejową Le-
wickie 1 Strabla na lewo od toru ko-
lejowego, ną griuutach włosciańskich
widnieją nieduże póllka pod uprawę
buraków  pastewnych, kukurydzy
„Wczesnej Bydgoskiej”, marchwi pa
stewnej, soji i imnych roślin użytku
gospodarskiego. uiezwykle starannie
utrzymanych. Ta okolicznosć zmu-
sza do zmiany kierunku drogi tem
bardziej, że w niedalekiej odległości
widnieje wieś gdzie. moztia zna”
leźć gościnę i nocleg. Na każdem
pólku widnieje tabliczką z napisem,
który wyjaśnia przygodnemu podróż
nemu znaczenie pracy. Ż napisów
wynika, że młodzież owej wsi, po-
łożonej w pobliżu, a która nosi naz-
wę „Roztolty“, gremjalnie należy
do Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży i wśród innych zadań or*
ganizacyjnych, z widoczrya skut-
kiem pracuje w przysposobieniu rol-
niczem.

Dla człowieką strudzonego długą
podróżą podobua wieś, jak Rożtołty|
k/Białegostoku, jest _ prawdziwą

kuliuralnym jego _mie:zkańców;
czysto, schludnie ładnie tiządzone i
starannie utrzymene ogródki kwia-
towe, Posrodki: wsi, w najbardziej

mu, jest wesoło : gwarno, W tym
domu mieści się Ognisko młodzieży
stowarzyszonej.

Młodzież  s.owarzyszona,
troskliwą opieką przybyłego z Try-
—

 

Kukułka wileństa, która otwiera swoje
audycje w ostatnią sobotę każdego miesią-
ca, w tygodniu ubiegłyru z powodu zmian
programowpch nie mogła przyjść do głosu.
To też w tygodniu bieżącym, w sobotę
dnia 6 października radjostacja warszawska
oddaje Wiilnu godzinę zeznaczoną na!
obrazek humorystyczny „Wiecha — „Pro-|! nędze tego miasta o ciekawej barwnej zabiera i wysyła.

przeszłości, którego dzień dzisiejszy tętni
nowem, bujnem życiem,

szę kochanego sąda”, zapowiadając tę au-
NA na następną scbotę dnia 13 paždzier
ni '

 

 

Z KRAJU.
Miły zakątek:

oazą. Zewnętrzny widok każdego!
domu we wsi świadczy Opoziomie |

okazałym murowenym z cegły do |

pod|

Zamiast radjowej audycji „Wiecha* kukuł-
ka wileńska. \

(w owym krytycznym dniu spal pa-

| Istotnie, rewizje przeprowadzo-
ne auwukrolnie przez rewiaentów ze

źwiązku Spóidzieini Koiskich usta”

lity caiy szereż usierex organiza“
cyjnych oraz iakt niewspółmiernie
wysokich kosziów budowy domów
przy ul. Wiwuiskiego 0.

ronieważ, pomimo niejeanokrot:|

nych upomnien Źwiązkau, władze
Spoidzieini nie usunęty zauważo”!
nych usterek, Źwiązek poidzielni'

Polskich wystąpii do dądu z wnios-!
kiem o rozwiązanie Spółdzielni i,
mianowanie likwidatora. Na skutek
tego wniosku w dniu 24 maja Sąd
Okręgowy zamianował na stano”
wisko likwidatora Spółdzielni apli-
kania adwokaciiego p. Piotra Mo*
wnackiego, który przy pomocy
przysięgiego bucnhalterą izby Prze-
mysiowo-Handlowej, p. Wincentego
iKaxsowskiego, zabrał się energicznie
do zbadania rachunkowości oraz do-
kumeniów Spófdzielni,

Już na samyn: wstępie natrafio-
no na szereg wa:pliwości co do su-
mienności i rzetelności kierownictwa
Społdzielni, Zachowanie się dyrek-
tora Szmidta nastręczyło powód do
nowych podejrzeń, Niebawem zna-
lazły one potwierdzenie w zezna-
niach zbadanych osób, które zawie-
rały ze Szmidtem rozma,le tran-
zakcje w związku z budową domów.

Już w kocu sierpnia spiawa na-
dużyć została właściwie wyświetlo-
na. Chodzito jedynie o poiwierdze-
nie ich przez zdobycie oapowied-
nich dokumeniów oraz zeznania
świadków.
W początkach września udało się

je zdobyć i niebawem likwidator
mógł złozyć skargę do prokuratora.

W] skardze iej wysokość sum,

 
'przywłaszczonych przez Szmidta,
| określona jest cytrą 266 tysięcy zło”
. tych.

czówki księdza proboszcza, Alfonsa
I Borowskiego, i instruktora, Leonar-
da Harasimowi:cza, omawia pilne
sprawy organizacyjne.
Z obrad łatwo wywnioskować, że

główną uwaga nuodzieży i kierow-
nictwa poświęcona jes: sprawom
rolniczym, gospodarskim w związku
z zakończeniem pracy

Podobny stan pracy. orżanizacyj*
nej młodzieży jest w innych wio”
skach, jak:  bBchdanki, Rzepniki,
Tryczowka i inne. Jednak cała pra-
ca koncentruje się na ieienie ko-
ścielnym w Tryczówce. |

Tutaj bowiem, staraniem  miej-
scowego proboszcza ks. Borowskie-
go i przy współudziale parafjan, po
rozwiązaniu pierwszorzędnego га-
dania, jak wybudowanie kościoła,
został wzniesiony duży dom pa-
rafjalny, który siuży za podstawę
pracy dla organizacji katolickich w
paratji wolnego, a dla oddziałów
katolickiego stowarzyszenia  mto-
dzieży w szczegćlności.

Przecnodzień.

 

Przedwczesne zamknięcie że-
glugi na rzekach _Wileń-

szczyzny.
| Dnia 15 b. m. na rzekach Wileń-
szczyzny oraz na Niemnie zamknię-
"ty zostanie sezon nawigacyjny. Z
dniem tym już rie będą spławiane
tratwy z drzewem, jak rownież niej
kursują już statki pasażerskie. Dla-
czego? Przecież mamy ciepłą, po-
godną jesień,

 
Karygodna jazda samocho-

dowa przez wieś.
ŚWIĘCIANY. Samochód cięża-

rowy, przejeżdżający przez wieś Ja-
giele w kierunku Widz, spłoszył ko-
nia zaprzągniętego do wozu, wsku-
tek czego wóz zwalił się i została
zabita Marja Pirstelowa ze wsi Lo“
siszki, gm. hoduciskiej. Samochód
;nie zatrzymując się pojechał dalej.

Fabryka fałszywych monet.
W. kuźni Kazimierza Dobrowi*

cza, mieszkańca zaścianka Jagmi-
nowo, gm. ostrowskiej, ujawniono

| warsztat fałszywych monet 1 zł. i
50 gr., które iabrykowat pomocnik
kowala, Witoli Szewiec. Szewiec
urządził się tax sprytnie, iż Dobro-
jwicz rzekomo o niczem nie wie-
dział, iż jego pomocnik irudni się
fałszerstwem i że w jego warsztacie

,pracy urządził fabryczkę  fałszy-
| wych monet. Juko spėlnikėw aresz-
towano В. Muszanowa 1 Ch, Gor-
dona.

Aresztowanie niebezpieczne-
go włóczęgi podpalacza.
Policja aresztowała  riejakiego

, Mieja Jana, be: stałego miejsca za-
| mieszkania, a zatrzymanego we wsi
, Łudkowo, gm. olszewskicj, pod za-
rzutem podpalenia budynku miesz-
kalnego Stetans Kaziera. Jak usta-
liło dochodzenie, Miej jest zawodo-
wym włóczęgą. Prosił on Kaziera o
zezwoienie przenocowania w sto-
dole, a gdy ten odmówił, podpalił ją
wraz ze stajnią * chlewem. W: stajni

 

robek Piotr. Golicki, który odniósł

Dochodzenie spoczęło w ręku
wiceprokuratora p. Sekity, który
niebawem zaiządził _ osadzenie
Szmidta w aresztie prewedicyjnym. |

W! czwartek Szmidt został prze-
słuchany przez sędzieśo śiedczego,|
który areszt zatwierdził. j

Obecnie w dalszym uiągu trwa |
badanie świadków 1 śledziwo po'j

trwa zapewne czas dłuższy. , |
Co do ewentualnych syólników|

Szmidta, dziś jeszcze nic konkretne |
$o powiedzieć nie można, gdyż spra”
wa tą otoczone jest *ajemnicą
śledztwa.

Jak nas informują, obrouy Szmidta,
podjął się adwckat Łuczywek, zaś
w obronie in'eresów Spoidzielni,
a pośrednio także Skarbu Faństwa i
samorządu m. Wina, mają występo”,
wać adwokaci J. Matyasz : i. Wir
szyłło, |

Dodać należy, że gros strat w
związku z ustawą 0 rozbudowie

miast ponosi Skarb Państwa i samo-
rząd miejski. › й

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Okradzenie rolnika. Roinik P. Z. z

Mołodeczna przyjechał do Wilna w spra-

| wach bankowych. Posiadał on przy sobie

120 rb. w złocie i k/'kadziesiąt zł. Wdro-
dze do banku przyjezdny spotkał dwie

„sympatyczne” paai» które zaprosiły $>

do siebie przy ui. Tyzenhauzowskiej 14,
gdzie podczas libacji skradły mu całą £o-
tówkę. Powiadomioza policja aresztowała

M. Lisowską i H. Glebowiczównę.
— Przez otwarty luicik. Antoninie

Giedrojciowej (Krotewska 7) skradziono,
dostaniu się przez otwarty lufcik do

mieszkania patefon, 2 płaszcze damskie i

60 zł, Ogólne straty wynoszą 320 zł,

Nie rozumiemy się.
My ludzie tresowi z nunionego

wieku najwidocziiej  nierozomiemy|
naszych roaaków z bieżącego stule-
cia, a Oni nas.

biorę pozornie bardzo muiy szcze”
$of z zycia dlą przykiadu różnicy

<apatrywań i posiępowanua,

£ konieczności ksztaiciiśmy się
w szkolach rosyjskich, gdzie usito*
wano nam wyrwać polską mowę, a
religji katolickiej nawet nauczać ka-
zano po rosyjski.

tartowauiśmy się, borykając się
z trudnościami i musieliśmy sprytnie
iawirować, by nie zginąć w nierów*
nej walce. Niejoden 1 mejecia suro-
мо odpokutowaii za przywiązanie
do mowy poiskie; i wiary kaiolickiej.

/Wprost wzdrygaia się nasza na-
tura, gdy naprzykiad w dnie galowe
zapędzano nas do cerkwi, gdzie dla
nas było wszystko obce i straszne.

Pamiętam, jak dzisiaj, a było to
w Swircianach.

Długoletniego proboszcza i pre-
tekta duchowaego prawosiawnego
grzebano, a nas z nakazu szkolnej
władzy prowadzono do cerkwi na
nabożeństwo i pogrzeb. Z przeraże-
niem katlicy przyjęli wiadomość o
nakazie i w drodze do cerkwi szere-
gi mocno się przerzedziły.

Kto, pilnie strzeżony, został do-

Gdy w celach misyjnych czynio-

ne są próby nawracania piawosław-

mych w obrządku wschoanim, prasa

poiska niejednoFrotnie wyrażaia о-

wawy mimowolnej rusyfikacji przez
osoby duchą po!skiego.

lymczasem  kierowniciwo szko”

ty powszechnej w Kakowiczach nie”.

tylko nie broni młodzieży polskiej

przed rusyfikacią ‚ lecz na to ją na”

raża i właśnie w tej mi:jscowości,

gdzie wpływy kościoła są niedosta-

teczne z powodu dużej d> niego od-

legiošci, a świątynią prawosiawna

na miejscu. :
Co za różnica posiępowania

dawniej i dzisiai!
Nawiasem dodam — rueszkancy

okoliczni od szeregu lat dopominają
się zwrotu zagrabionej przez Moska*
li świątyni katolickiej, jednak, jak
dotychczas, bezskutecznie.

Rotalski.

w Białymstoku
żydzi są wychowawcami.
Znów  otrzyniujemy wiadomość,

że w Białymstoku w szkołach po*
wszechnych Nr. Nr. 1, 8, 12, 16 pra:

cują jako sily etatowe a jednoczeš-
nie są wychowawcami dzieci pol-

 

 prowadzony na miejsce, protestował|
przeciw zadanemu gwaitowi, za-
mknięty w swvich „buntowniczych”
myślach. Ё

Było tak dawniej, a dzisiaj?
W] małej mieścinie, zwanej Rako-

wicze, pow. Szczuczyńskiego, gdzie
iudność katoli:iią została przez za-
borców pozbawiona kościoła, 16
września b. r. odbywał się pogrzeb
duchownego prawosławnego. |

Kierownik szkoły posskiej zwo*
łał uczącą się młodzież btz różnicy |
wyznania i nakazał jej z kwiatami i!
wieńcami wziąć udział w nabożeń-
stwie cerkiewncm i w pogrzebie.!
Cui bono?

YZN

skich 1 katolickich następujący nau-
czyciele: Mojżesz Wagner  (szikoła
nr. 1 wychowawca oddziału 2), Maks
Barchacz (szkoia nr. 8 wychowawca
oddziału VI), trakel Barchaczowa
(szkoła nr, 12 otdz. 2), Gryabergowa
Ester (szkoła nr. 16, oddz. IV), Nie-
tylko w Białymstoku tstuieje ten
stan, ale również 1 na wieś wysyłani
są nauczyciele żydzi, jak up. w Kryn
kach nieiaki Mejlech Lszhtsztejn
wykłada historji, polskiego: i jest
wychowawcą klasy, w Sokołce wy”.
chowawczynią V i VI odcziału jest
żydówka Treszczanowa. у

[Wszystkie te fakty wywołują
skargi i oburzenie rodziców tembar”

Idziej że tysiące nauczycieli kato”
lickich jest bez pracy. (KAP).

ANIE. *

 

(Kto narzucił Polsce traktat o mniejszości).
lcchok Grinbaum (bawiący chwi-

jowo w Polsce) asalizuje („Hajnt” nr.
212) przyczyny. które wywołały de-
klarację polską w Genewie w spra-
wie mniejszości i wskazuje na jej nie
bezpieczeństwo dla traktatu o mniej
szości. Klauzule mniejszościowe z
chwilą wstąpien'a Rosji do Ligi Na-
rodów stają się dla Polski niebez-'
pieczne:
„— Zaczyna się obawa w dma rosyj-

skiej gwarancji, rosyjskiego mieszania się

do spraw wewnętrznych, od ktrych to kro-

ków Polska tak wiels: ucierpiała w końcu 18
wieku, w tragicznymi okresie jej upadku |

1ozbiorów. Białoruskie i ukrairskie mniej-

szości mogą zawsz* być poparte przez bia-

łoruskie i ukraińsk'e republiki sowieckie —

pocóż im dawać tak silne międzynarodowe

oparcie prawne, jak traktaty mniejszościo-

we?“,

Sytuacją międzynarodowa Polski
radykalnie zmieniła się z chwilą zja-
wienia się na arenie międzynarodo*:

* ”

Rady žydow
Na łamach sanacyjnej „Gazety

Polskiej”, oraz bezpartyjnego. „Kur-
jera Warszawskiego” prowadzona
była w ciągu kilku dni dyskusja,
czem jest, a czem nie jes. BBWR.
Dyskusja raz jeszcze wykazała, że
w obozie sanacyjnym nastał okres
rewizji pojęć i że z obecnego chaosu
pojęciowego i o*ganizacyjnego może
się wyłonić coś nowego, Ale co?

Tutaj na porioc sanacji pośpie-
szył żydowski „Nasz Przegląd” z na
stępującemi radaini:

„Sanacja, o ile naprawuę ma speł
nić swe zadanie i zastąpić rządy par
tji, musi przestać być bloxiem bez-
partyjnym (bo takiego tworu niema
na świecie), a stać się b!okiem mię-
dzypartyjnym. Niech sobie należą
doń przedstawicicle różnych partyj
i różnych warstw ale niech oni wy”
łonią rząd koalicyjny, który będzie
wtedy musiał obrać kierunek kom-
promisowy. A. ponieważ większość
społeczeństwą usposobiona jest de-
mokratycznie, więc jest pewna rę- poparzenia twarzy i rąk.  kojmia, że rząd pośredni będzie bar:

śraliby żydzi.
niemała. я

wej Rosji i Nienuec:
„ — Na arenie światowej znów zjawiły

«się zarówno Niemcy, jak i Rosja, a Polska
znów znajduje się iak kiedyś w czasach

przed rozbiorami. Fewne jest, że sytuacja

jest obecnie inna, niż była, ale dawny u--

piór jakkolwiek w innej postaci, znów za-

czyna straszyć. Obecni przywódcy i władcy

mają szczególnie silnie rozwiniętą wrażli-

| wość w stosunku do Rosji i do niebezpie-,
czeństw, grożącyca stamtąd i dłatego przy-

gotowują się zawczasu na każdą ewentu-

alncšė“,

Żydowstwo uarzucito 14 pan-
stwom traktat o mniejszościach:

„— My, żydzi, byliśmy *ym:, którzy

narzucili traktaty mniejszościowe!. Ё

Dobrze jest zupamiętać sobie to
wyznanie: traklary o mniejszości, O-
graniczające prawa Polski we włas*
nem państwie, narzucone zostały,
Państwu Polskicn'u przez międzyna*
rodowe žydows!wo, :

dla sanacji.
dziej ciążył ki lewicy niż ku pra-
wicy.

W. takim bloku międzypartyjnym
i element wojskowy będzie mógł о-
degrać swoją docatnią roię.  Doś-
wiadczenie wylkazało, że rządy koa-
licyjne są naogoł dzisiaj ;eszcze naj-
lepszemi i najirwalszemi rządami.
Mają jednak tę wadę, že często par-
tje zespolone nie mogą zawierać kom
promisu, bo «iema tego autoryta-
tatywnego sędziego, któryby okreś-
lił ów złoty środek i miał odwagę do
narzucenia go całemu zespołowi.
Otćż takim czynnikiem miarodaj-
nym może właśnie być przedstawi”
ciel owej elity wojskowej, która jako
triumfatorka w przełomie majowym
może i musi wyrzec ostatnie słowo,
Na tem polegać może „sanacja Sa-
nacji”, o której się ostatnio tyle mó-
wi zarówno w cbozie opozycyjnym
jak i w sanacyjnym”*.
„Nasz Przeglad* nie wyjaśnia, ja-

ką rolę w „usancwanej ji”sanacji” ode-
Byłaby ona jednak

udo
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"SPORT
Jutro bieg kolarski «Dziennika Wileńskiego»

Jutro o godz. 13 odbędzie się;
doroczny bieg kolarski ulicami Wil-
па 0 puhar przechodni „Dziennika
Wileńskiego",

Wczoraj wpłynęły następujące|
zgłoszenia. Czywil (W. 1. C. i M.),!
Korolkiewicz Įniestowarzyszony)
Jurgilewicz (Strzelec), Milewski
(niestowarzyszony), Zajączkowski
(niestowarzysz.), Domański (Strze-
lec), Tarasow (Strzelec).

Zgłosity się również trzy panie:
„Amatorka, Zboromirską i Kamain-
kówna, wszystkie z W. T. L, i M.

TURNIEJ TENISOWY

Z WYROWNANIEM.

Dziś o godz. 14 rozpocznie się na kor-

tach Parku Sportowego im. Gen. Želigow-

skiego turniej z vyrównanicm o puhar

przechodni „Słowa*.

Będzie to już ostatni akord sportu te-

nisowego w tym roku.

Zapewne do turnieju tego

wszyscy najlepsi tenisiści Wilna.

 

staną

a.a A
GRODNO KROCZY PRZED WILNEM

W WiOŚLARCE.
Tegoroczny sezon  wioś'arsko-regato-

wy został już zakończony. Przyniósi wielką

niespodziankę, jeżeli chodzi o tabelę pun-

ktacyjną PZTW, zestawianą corocznie na
podstawie wyników poszczególnych klubów

w regatach klasytikacyjnych. Na czoło ta-
beli niespodziewanie wysunęło -*'ę Kaliskie
Towarzystwo Wioślerskie, suimując za ub.

sezon 418 pkt. i spychając z pierwszego

miajsca Warszawskie Tow. Wiośł.

Dalsze miejsza w tabeli punktacyjne
zajęli: 2) Warsz. Том. Wioślarskie 346,5

pkt., 3) Bydgoskie 1. W. 30! p., 4) WKS.
Grodno 260,5 p., 5) Wisła Warszawa 249,5

p. 6) Kol. KW. By:goszcz 216 p, 7) WKS.

Śmigły Wilno 199 p. 8) Poznań 149 p., 9)
AZS. Wilno 131,5 p., 10) RKS. Prąd W-wa
118 p., 11) TW. Włocławek 111 p., 12) AZS.
Kraków 108 p., 13) AZS, Poznań 107,5 p.

AZS. warszawski zajmuje 21-e miejsce,

mając 30 pkt, Ośćłem sklasyiikowano 41
klubów z całej Polsk.. Ostatnie miejsce zaj-

muje TW, Łomża — 1 pkt.
Jeśli chodzi o punktację wed!u$ środo-

wisk wioślarskich w Polsce — pierwsze
miejsce zajmuje Warszawa 807,5 pkt., 2)

4) Poznań 361 pkt. 5) Wilno 239 pkt, 6)

 Bydgoszcz 575 pkt, 3) Kalisz 419,5 pkt,

REWJA|

 

spół baletowy. W antraktach przygrywa orkiestra.

dni.
Z dnia na dzień większe

powodzenie.

w najnowszym

PILNIE POLSKIM

 

Ceny od 25 gr. Tylko 2 dni.

Dziś oczekiwać należy nadejścia.
zgłoszeń z Urodna i biaiegostoku.|
Lgioszenia powiany nadejsc do p.
Andrukowicza, Łamkową i0.
Wszyscy zawodnicy powini przy”

byś na odprawę, która odoędzie się
jutro o godz. 11.50 w lokaiu W. 1.
С. 1 М., Łygmuniowska 4.

Start odbęd:ie się z ul. A, Mic-
kiewicza z asłaltu.

Zaimteresowar.e biegiem jest
wiejlkie. Zapewne jutro zgromadzi
się tłum widzow który witać bę-
dzie mistrza tegcrocznego biegu.

Grodno 260,5 pkt. 7; Włociawek 131 pkt.,

8) Kraków 126 pkt.

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE|
WIL. CHOR. HARCERZY W 1934 R.
W niedzielę dnia 30 września 1934 r.

odbył się doroczny trójbój lekkoatletyczny
© mistrzostwo Wileaskiej Chorągwi Har

cerzy w 1934 r. Po czterech latach utrzy-

mywania się przy mistrzostwie w grupie st.
musiała w tym roku 7 ma Wileńska Dru-

żyna Harcerzy ustąpić pierwszenstwo innej

sława Syrokomii w Wilnie zyskując 5844
została 9-ta Drużyn» Harcerzy im. Włady-

sława Syrokomli w Wilnie ukazując 5844
pkt, zdobywając w ten sposób nagrodę,

przechodnią Okr. Ośrodka W. F. Dugie

miejsce zdobyła I-sza Drużyna Harcerzy
im, Tadeusza Kościuszki w Landwarowie

uzyskując 5718 pkt., trzecie mi.jsce „Czar-

na Trzynastka* Wileńska Drużyna Harce-
rzy im. Zawiszy Czarnego.

Mistrzostwo Chorągwi na 1934 w gru-

pie młodszych przypadło w udz'ale „Czar-
nej Trzynastce* Wil. Drużynie Harcerzy im.

Zawiszy Czarnego, która uzyskaza 9423

pkt. Drugie miejsce zdobyła 7-ma Druży-

na Harcerzy im. J. Jasińskiego w Wilnie,
uzyskując 9182 pkt., trzecie miejsce 9-ta

Drużyna Harcerzy im, Włady:ława Syro-

komli w Wilnie, uzyskując 6297 pkt.

Indywidualne wyniki trójboju są na-

stępujące: w grusie starszych pierwsze

miejsce przypadło druhowi Szubie Wikto-

rowi z 9-tej Wil. D H. pkt, 1276, drugie
miejsce zdobył druh Wiłkojć Jsn Józef z

„Czarnej Trzynastki' WiL D. H, trzecie

miejsce druh Niewiadomski Eugenjusz z  Jszej Landwarowskiei D. H. pkt. 1218. W

Dziś w sobotę
Jutro w niedzielę trzy seanse o godz. 4, 6,30 i o 9ej

wielka Rewia
zespału „kina-Rewja”—ulubieńców m. Wilna p. t KOMPANJA MUROWANA”.

Przebojowy program humoru, śpiewu i tańca w 2-ch częściach (18 obrazach). Udzlał biorą: Grzy-

bowska, Tomska, B. Carnerri, lrhora, Janowski, Borski, Daal, W. Carnerri, Winter, Zegota i ze-

Śmosrska.

 

Film, który oszołomił

ИЛ
Ostainie dni. Niebywały sukces.

šwiat.
Wkrótce: Czołowy film prod. S O WI

CAR SZALENIEC

 

„CZY LUCYNA TO DZIEWCZYNA”
Wyjątkowy, nadprogram: Zadziwiający śpiewno-muzyczny dodatsk,

KARIOKA z Dolores Del Rio.

DZIENNII. PIEERSK!

 

Sowieckiwódz na Dalekim Wschodzie|
Bliicher nie jest wśród sowieckich genera-

łów wcale wyjątkiem. Jest jednym z tych
wielu, których wyniosła do szczytów przy-

padkowa sytuacja podczas rewolucji, wybit

na męskość i zdolność do nauczenia się wo-

jennej teorji, kiedy praktyka wojenna była

już niepotrzebna.

Rosja sowiecku ma znaczną liczbę ge-

nerałów, znaczniejszą, niż niektóre inne

państwa na zachodzie. O wielu z nich krą-

żą wcale niepochiebne opinje Legendar-
ną postacią jest generał Bliicher, dowódca

sowieckich sił zbrojnych ua Dalekim

Wschodzie, człowiek który mustaiby pierw
szy przemówić, gdyby Japończycy uznali

za stosowne zaatakować Rosję. Opinje O

Bliicherze są różne, ale legendarnym stał

Zjawił się on na Dalekim Wschodzie

jako dowodzący generał armji czerwonej.

Tam pracuje stale i uważany jest za jed-
się Bliicher dopiero wtenczas, kiedy już izdólalstszych feckich ;

nikt nie wiedział, która z wieści o nim ryś OE ao aa e

krążących jest legendarną i w ktćrej z nich ы
Właściwe nazwisko Bluckera brzmiprzynajmniej coś jest prawdy,

Pierwsza legenda powiada: Bliicher to

rzeczywiście Blicher, to były niemiecki
podoficer, który podczas wojny dostał się

do niewoli i w Rosj: organizowai czerwoną

armję przeciwko białym. Odznaczył się

straszną brutalnościa osiągnął stopień ge-

nerała i na tem stanowisku jest właściwie

agentem niemieckim. Krótko powiedziaw-
szy, podług tej wersji jest to ieden z naj-

znakomitszych szpiegów niemieckich, doby

obecnej.

Legenda druga: Bliicher to rzeczywi-

ście Bliicher. Jest to człozek rodziny
znanych Bliicherów, która odznaczyła się

tem, że stale dostarczała królom pruskim

generałów. On rzekomo opracował plan

bitwy Hindenburga va błotach mazurskich.

Bliicher zdecydował udać się aż za iront

rosyjski i tam dezorganizować kraj, zwłasz

cza uniemożliwiać dostarczanie na front

żywności i amunicji Tam złapany został

dopiero za rządów  Kiereńskiego, ale bol-
szewicy ocalili go przed śmiercią i za to

obecnie im służy.

Trzecia legenda mówi o Bitiicherze jako

o Austrjaku. Niektórzy naw.t twierdzą,

że pochodzi z Prażi. z niemieckiej rodziny
Tietzów. Mówią, że był to ot'cer austrjac-
kiego sztabu generalnego, który przystąpił

do bolszewików, został generałem, z nie-

znanych powodów ucieka do Chin, gdzie
organizuje armję dla czerwonyc*  genera-

łów. Doznawszy niepowodzeń, powraca,

ale musi pozostać na Syberji, ponieważ je-

go natura skłonna do awantur nie godzi
się z europejską atmosierą.

O ile można było stwierdzić, generał

Wasyl Konstantynowicz Galen, pochodzi z
jarosławskiej gubesnji i obecnie liczy lat
45. Licząc lat szesaaście był robotnikiem w

iabryce wagonów żelaznych w Mityszczyń-

skim zakładzie 25 km. na półzoc od Mo-
skwy. Tam pracowa* aż do lutowej rewo-

lucj. Od początku był bolszewikiem i po
rewolucji październikowej rzucii się w wir

walk partyzanckich przeciwko białym na

południs i wschodzie europejskiej Rosji.

Bolszewicy odrazu przystąpili do or-|
ganizowania regularnej atmji czerwonej, do

której zaciągali członków organizacyj za-|

wodowych i żołnierzy rewolucyjnych, w

organizowaniu armji czynny był Galen.

Zmienił on swe nazwisko ze zrozumiałych
powodów. Nikt nie mógł wówczas wiedzieć

gdzie będą biali a w razie odwroiu bolsze-

wików, biali wymordowywali rodziny, któ-
rych członkowie należeli do armji czerwonej

Czerwoni natomiast tak samo b. uialnie roz-
strzeliwali i wieszali rodziny, których człon
kowie byli w armji białej. Podu:as wojny

domowej członkowie obu armji często

zmieniali swe nazwiska w obawie o los
swych rodzin. Bliicher stał się dowódcą

całej grupy armji czerwonej nad Wołgą.

Byi nadzwyczaj odważny i dlatego popu-

larność jego rosła. Cała jego & пра byla

oblężona, ale Bliicher odważnie rzucił się

na wojska  nieprzyjacielskie 7edając im

klęskę i przedzierząc się do jądra

armji czerwonej, $dzie dawno myślano, że

Bliicher zginął.

Po wojnie domowej bolszewicy kształ-

| cili swych dowódców w wojskowych szko-
łach wojennych, Jednym z tukich spó-
źnionych uczniów był Bliicher, który dużo
nauki potrzebował, zważywszy, że w swej
młodości  uczęszczeł do szkoły tylko
sześć tygodni, Odznaczył się w szkole,
zdał egzaminy i został dowódcą okręgu
leningradzkiego. Wkrótce z Leningradu

przeniesiono go do chińskiego generała
Czan-kaj-szeka. Powierzono mu specjalną

 

$rupie młodszych pierwsze miejsce zdobył
druh Rogajło z II Wii D. H. pkt. 2027, dru-

gie miejsce druh Janczewski Stanisław z
„Czarnej Trzynastki* Wil. D. Ii. pkt. 1930,

trzecie miejsce druh Filipczyk Piotr z
„Czarnej Trzynastki* Wil: D. H. pkt, 1879.

* PERSTYCZTWPIEZESWIEDGONTOCRA EPRROORCZOWAZCA НОИ

(dwa seanse) o godz. 6.30 i 9 wiecz. | Kupno į

  
Kupię mało używane
palto zimowe granatowe
lub czarne z ładnym fu-
trzanym kołnierzem. O-
ferty w Administracji
Dziennika Wileńskiego
pod „palto, 5

Seans trwa 2 i pół godziny

 

Bodo I Cwlklińska Hr.
poczta

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo
wych do sprzedania,
Dow. się: ul. Stara 43,
n właściciela. 2255—1

[ 200 pięknych
dziewcząt.

ECKIEJ LOKALE

w wyk. artystów

SKLEPY z mieszkaniem
Mosk. Teatru Artyst.| į ez mieszkania do wy-

MŁODA

 

dydii o nastrojach sowieckich.
(Czy Rosja chce wojny z Japonją?)

„Mioment“ (nr. 212) w korespon-
dencji z Moskwy opisuje nastroje lu-
dności w Rosji wobec wojny, która
grozi ze strony Japonji. Korespon-
dert odbył podroż po różnych ośrod-
kach żydowskich na pograniczu Ro-
sji azjatyckiej i miał sposobność ze-
tknąć się z szerokiemi masami. Im
bliżej Japonii, tera mniej — a raczej
zupełnie nie słyszy się o wojnie:

u — Czy to uporczywe miczenie ozna-

cza lęk wyrwania się z nieostrożnem sło-

wem, czy też ta wstrzemięźliwość oznacza

że obecnie czas na czyny a nie słowa '.

- Pierwszy raz slowo „wojna“ autor
usłyszał w Europie (Taszkient) na
bliskiem pograniczu z Mandżurją, W
miarę zbliżenia się ku Moskwie —
na obszarze Syberji — nastroje są
już różne. Mówi się częściej o woj-
mie. Ludzie nie wierzą w zapał do
wojny ze strony włościan. Przewod
niczący komuny rolniczej

„ — wątpi, czv można ufać włościa-

nom. Utrzymuje on, że włościanstwo w Sy-

berji nie będzie np iak bohate1sko walczy-

ło, jak włościanie z Rosji środkowej. Są oni

biedniejsi, mają mało inwentarza.

Takiego sceptycyzmu nie podzie-
lają jednak inni rozmówcy.  Nato-
miast w okręgach przemysłowych
stale mówi się o wojnie:

1 — Na każdym kroku słyszy się tutaj,

że wojna jest za progiem, że Rosja Sow. nie

chce wojny i nie ca się wciąguąć do rzezi

na Dalekim Wschodzie”.

Japonja, twierdzą w Moskwie,
prowokuje Sowiety, aresztując oby-
wateli, czyniąc napady na kolej, Gdy
się kogoś w Moskwie pyta, skąd ta
cierpliwość Rosji Sowieckiej,

n — z ust każdego otrzymuje się tę sa-

mą odpowiedź: Japonja gra na nerwach So-

wietów, Japonja ch.e zmęczyć rząd sowiec

ki, aby za bezcen aabyć kolej wschodnio -

chińską. Japonja w istocie daży do zagar-

nięcia Dalekiego Wschodu.

WI końcu korespondent wypowia
da swoje zdanie że

u — Związek Sow. nie da się w żaden

sposób wciągnąć dn wojny. Wojna nie jest

mu potrzebna. Jest ona raczej szkodliwa dla

niego”.

 

 

misję, z której wywiązał się doskonale.

Dzisiaj jest postrachem Japończyków na

Dalekim Wschodzie. C. P.

Dizedka į Krzedų
OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE i BYLINY

POLECAJĄ w DUŻYM WYBORZE

Szkółki Podzameckie
Franciszka ZAMOYSKIEGO

Województwo LUBELSKIE
CENNIKI WYSYŁAMY na ŻĄDANIE!

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje i udziela kredytu na
zakup drzewek i krzewów

CHRZEŚCIJAŃSKI RANK SPÓŁDZIELCZY w Miloie, ml. ZAMKOWA 16.

MACIEJOWICE,

 

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Notowany

dziś w Warszawie kurs Luna szter“
lingów stanowi «owy rexord baissy
tej waluty, Również na innych gieł-
dach europejskich nastąpii ponow-
ny poważny sneadek funta. Dewizę
na Londyn w Warszawie notowano
25.84 wobec 25.92, w Zurychu
14.971» wobec 15.00'/2, w Paryżu
przy otwarciu 7412 wobec 74,25
przy wczorajszem zamiknięciu, Rów-
nież dewizą na Nowy Jork lekiko
zniżkowała, osiągając w Warszawie
5.24'/2 wobec 5.251/+ wczorej, w Pa-
ryżu zaś przy vtwarciu 15.053/4 wo”
bec 15.071/4 przy wczorajszem zam
knięciu. Dewiz: na Berlin w dal-
szym ciągu lekko znižkuje, pozosta-
jąc jednak wciąż powyżej parytetu.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,60—123.91—123,29. Berlin 213—
214—212. Holandia 358,60—359,50—357,70.
Londyn  25,84—25,7—25,81. Nowy Jork
5,24'/+—5,271/:—5,211. Nowy Jork kabel
5,25!/4—$5,28'/4—5,271/+ Paryż 34,89'/»—34,93
—34.81. Praga 22,10—22,15—22,05, Stok-
holm  133,45—134,10—132,80. Szwajcarja
172,65—173,08—172,22 Wiłochy 45,37—45,49
—45,25. — Przeważnie słabsza.

Akcje: Bank Pclski 94,50—94—94,25,
Lilpop 10. Norblin 31,50. Starachowice 13.
Tendencja niejednclita.

Papiery procentowe: Budowlana 47,56
Inwestycyjna 116,25. Inwestycyjna seryjna
119,50. Konwersyjna 68. Kolejowa 62,75
Dolarowa 74,75—74,3%. Dolarówka 53,00—
53,50. Stabilizacvjna  77,25—76,00—76,38.
Listy ziemskie 54,50—54—54,75. — Ten-
dencja dla pożyczek słabsza, dla listów nie-
jednolita.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WiLNIE
z dnia 5 X. 34 r.

Za 100 kg. w zł. parytet Wiino:
Ceny tranzakovine: Żyto I standart

61,20. Owies standartowy 13,15— 15,30.
Siemię lniane basi: 90 proc. loco wagon
stacja załadowania 36,50—38.

Ceny orjentacyine: Żyto 11 standart
14,50—15. Pszenica 18—19, Owies stan-
dartowy 15,15—15.70. Mąka pszenna gat.
1 В 34,50—35. Maka pszenna gat. 1 С
30—32,80. Mąka pszenna gat. II E 26,25.
Mąka pszenna gat. '! G 22,50. Mąkapszen-
na gat. JII A 19,25- -19,75. Mąka pszenna
gat. III B 13,75—1125. Mąka żytnia 55-
proc. 24—25, Mąka żytnia 65-proc. 20—21.
Sitkowa. 16—16,50. Razowa 16,50—17, Mą-
ka żytnia 82 proc. :9. Otręby żytnie 9—
9,75. Otręby pszenne miałkie 11—11,25
Gryka zbierana 15 —16. Ziemniaki 3,50—4ł
Siano 6—6,50. Słoma 4—4,50. Siemię Inia-
ne basis 90 proc. fr11 co Wilno 33,50—41,75,

Ogólny obrót 1000 tonn.
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Sekcja Młodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o lasxa-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-

Bcgusławska 1-—3, Młoda panienka — sie-
rota znajdująca się w
krytycznych warunkach
materjalnych prosi o po-
moc w opłaceniu poło-
wy opłat szkolnych w
Seminarjum  Ochroniar-

—9
MIESZKANIE

5 pokojowe, suche, sło-
neczne, na I piętrze z
wszelkiemi wygodami do
wynajęcia od 15 paž-
dziernika, Zawalna 7 —

—н

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która

lecz

POKÓJ do wynajęcia
może być z używalno-
ścią kuchni lub dla uczni
Wiłkomierska 3 m. 11. gr

odznacza się piękne r! to- HL
Mieszkanianami | estetycznym wy- |

alądem i pokoje
MATKA-WDOWA,

biedna, zwraca się do
serc dobrych z prośbą
o dopomoženie jej w
nauce syna, ucznia 5-go
oddziału Szk. Powszech-

VERTEX
VERTEX

|

kosztuje tylko Zł. 175.— MIESZKANIA do wyna-
  RÓŻNE |      
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D.G. WODEHOUSE._

Zaufajcie. Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— Gdzie widziaieś je po raz ostatni? — spytai Fredzio, zapalając

się do dzieia.

Okreśieniem „dzielny” bynajmniej nie przeceniało się Ruperta

Baxtera, ponieważ naprawdę był taki. Faktycznie był tylko płatnym, |

zależnym urzędnikiem, lecz dzięk: uprzejmej ślamazarności swego chle-

bodawcy stał się stopniowo istotnym panem domu. Reprezentował mózś

Blandings, człowieka przy sterze i władzy i, że tak powiem, piiota, sta-
wiającego czo:o burzom. Lord Emsworth wszystko inu pozostawił, aby
tylko móc spkjnie dłubać w ogrodzie, Baxter zaś bez trudu podoływał
zadaniu 1 spełniał je bez szemrania.

Zbliżywszy się, Baxter zakasz.ał, lord Emsworth zaś, poznawszy go
po tym odgłosie, obrócił się szybk:' z lekką iskierką nadziei. Może i ten
narazie nierozwiązany problem nie ostoi się przed dzielnością sekretarza.

— Wóz? Jaki wóz?
— Auto, którem pan pojedzie na stację,
— Na stację? Na jaką stację?
— Rupert Baxter zachował zmną krew. Czasami chiet; х eb

działał mu na nerwy, lecz Baxter u.gdy tego nie okazywał. >

dynu,
—Pan zapewne zapomniał, lordzie o dzisiej jeździ‹ 4, loi ejszym wyjeździe do Lon-postanowionym na naradzie z lady Ko 2 еKonstancją.
— Jechać do Londynu—wyjąkał przerażony: locd. — W; taką pogo

dę jalk dziś, gdy taka masa roboty w ogrodzie? Cóż za niemożliwy po-mysł, Poco mam jechać do Londynu? Nie znoszę Londynu.
— Umówił się pan z lady Konstancją, że zaprosi pana Mc Todda na

— Wynos się — powiedział lori Emsworth. Konwersacja z własnym —Baxter, kochany, zgubiłem moje szkła. Moje szkła. Żarzuciłem| lunch do swojego klubu. ]

potomkiem zaczynała go przygnębia ć, je. Nie wiem, gdzie mogły się podziać, Nie widział ich pan gdzie przy- — Kto to jest, do djabła, pan Mc Todd? ‹

‚ - — С2? padkiem. | [ — Znany poeta kanadyjski.
— Wynoś się! i: lordzie — e BD. dorastający jak zawsze do zda- i o nim nie słyszałem,

— Mam się wynosić? nia, Szkła wiszą na pańskich piecach. ady Konstacja podziwia jego dzieła. Napi : ‚ :

— Tak joł, |"się! — Na plecach? Boże, miej miie w swojej opiece! — Lord namacal- | jąc, abyśdwaddził: Bindiogi, otie aa eA: M ›

— Dobra! ‚ mie sprawdził 1elację i przekonał się, że jak wszystkie relacje Baxtera| jest właśnie w Londynie i ma przybyć tutaj jutro na dwutygodniow & 3

Drzwi zaniknęży się, a jego l.rdowska mość powróciła do okna. i ta była scisła, — Boże miej mnie w swojej opiece, są istotnie! Wie pan| byt. Lady Konstancja pragnie, ze względu na wybitne stanKaiko Y,BO '

Stał tam parę minut, gdy zdarzył się cud możliwy jedynie w bibljo- | co, panie Baxter, zdaje się, że zaczynam się robić roztazgniony. — Wy-| Me Todda w świecie liierackim, aby pan spotkał się z nim w as '

tekach. Cała partja książek, bez uprzedniego szelesiu oddzielių się od| łowił pince-neż i oszaził je rozpromieniony na nosie. Rozdrażnienie zni- | i przywiozt go tutaj osobišcie, p. )

macierzystego ciała i obróciła się ku pokojowi jako jedna bryla, ukazu”| kto, jak rosa na jego różach. Dziękuję panu, panie Baxter, dziękuję. Lzy Emsworth przypomniał sobie teraz (wszystko. Przypomniał
sobie że, р 'widok małej pracowni. Młody czło-jąc na chwilę przez powstały otwes k

ko ая я a kciążki wróciły na
wiek w okularach przeszedł cicho przez otwór,

swoje miejsce. : л

Kontrast pomiędzy lordem a nowoprzybyłym wydawał się niemal

dramatyczny. Lord był w tej chwili bezradnym, pozbawionym szkieł

człowiekiem, natomiast Rupert Baxter, jego sekretarz, był zaopatrzony

w parę wybitnie świecących okularów, zwracających uwagę na pierwszy

rzut oka. Jeś'i miało się sumienie nie czyste, okulary te przewiercały

człowieka nawskroś' a nawet jeśli sumienie miało się w stu procentach  czyste, nie można było ich zignorować. Każdy musiai w duchu przyznać:

„Oto dzielny człowiek w okularach”. :

*

  

Jesteś par nieceniony.
Z lekkieni sercem, uśmiechnięiy i rozpromieniony lord zmierzał ku

drzwiom, chcąc wyjść na świat Boży i dostać się w towarzystwo Me.
Ailistera. Ruch ten wywołał ze strony Baxtera ponowne kaszinięcie —
tym razem ostre, władcze kaszlnie:ie. Jego lordowska mość zatrzymała
się z nieciięcią, jalk pies odwo.any gwiznięciem z gonitwy. Na sioneczny
humor lorda pad: cień chmury, Jakkolwiek Baxter był z wielu wzglę-
dów godny podziwu, mimo to czasem drażnił lorda, a przeczucie mówiło,
mu że i tym razem to nastąpi.
— Wóz będzie czekał przed drzwiami, punktualnie o godzinie dru-  

go siostry Konstancji.
że tena projekt nie był

o Baxter nodsunął tę myśl a
bowala. Lord zuzytkowa! odnalezione szkła iii
przez nie ogniste spojrzenie na swego sekretarza,

bezwzględnie pomysłem je-
Konstancja zaapro-
„celu, aby rzucić

Nie po raz pierwszy
w ostatnich czasach uświadomił sobie, jak zd. ie figur. j

v ost , jak zdecydowanie
się nieznośną. Baxter zaczął zbyinio wyrastać i zbytnio się Joesposób bardzo niemiły. Lord zapragnął pozbyć się tego człowieka. Leczgdzie znaleźć godnego nasiępcę?

(Bo 'p) kleiva
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