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Zamach na króla jugosłowiańskiego.
Zamordowanie króla Aleksandra, ministra Barthou i innych.

  

Siedem ofiar zamachu.
Możliwe jest zównież,

ostatnie czasy obfitują w Lragiczne, że akcją zamachowców i ręką za“!
wstrząsające wydarzenia. Rok ostat: bójcy kierowały czynniki, znajdujące
ni przeszedł wszelkie pod tym wzglę się poza państwem  jugosłowiań BIURO INFORMACYJNE DONOSI zwłokami zasypany jest kwiatami.

| dem rekordy.

Świeżo nadeszły z Marsylji wia-, może, zniweczenie planu politycz-
 domości o zamachu na króla jugo-

słowiańskiego, zamachu — nieste-

"ty — uwieńczonym smutnen. powo-

dzeniem. Skąpe narazie informacje

o szczegółach zamachu i © osobach

zamachowców nie pozwalają na głę-

bsze dociexania co do bezpośrednich
jego powodów, a zwłaszcza co do

| ręki kierowniczej, która ge spowo-

dowała. Pochodzenie narodowe

sprawcy, czy sprawców zamachu nie
wyświetla jeszcze w dostatecznej

mierze, czy istniała jakaś organiza-

| cja spiskowa w samej Jugosławii,

która skorzystała ze sprzyjającej

okazji, aby ukartowany "przednio

zamiar wprowadzić w czyu na ziemi
 

MARSYLJA (Pat) Marsylja przy-
brała wygląd odświętny na przyję-
cie jugosłowiańskiej pary królew-
skiej. Ministrowie Barthou i Pietri
przybyli wczoraj rano. W pobliżu
starego portu zarzuciły o świcie

PARYŻ (Pat).
Aleksandra  jugosłowiańskiego w
porcie marsylskim odbyło się wedle
»góry przygotowanego ceiemonjalu,
Minister spraw zagranicznych Ваг-
thou zbliżył się do króla i powitał
$o w imieniu prezydenta republiki i
rządu. Po krótkiej rozmowie król
Aleksander zajął miejsce w samo-
chodzie i orszak ruszył. Gdy pojazd
przejeżdżał koło gmachu gieidowe-
go, z tłumu padło około 30 strzałów.

Wśród widzów podniosły się okrzy-
ki przerażenia. Na ziemię padło kil-
ku rannych żołnierzy. Powstało za-
mieszanie. Orszak zatrzymał się
przy preiekturze koło ratusza miej-
skiego. Okazało się przy oględzi-
nach, że król został ranny trzema
kulami rewolwerowemi. Szofer sa-
mochodu królewskiego oświadczył:
Gdy samochód przejeżdżał przez pl.
Giełdy, jakiś osobnik rzucił się na
stopnie samochodu i wystrzelił 4
czy 5 razy w stronę króla. W tej
chwili rzuciło się kilku poiicjantów,
chcących go obezwładnić.  Jedno-
cześnie adjutant króla «wymierzył
szablą kilka ciosów zamachowcowi,

| który padł na bruk, Tłum zlinczo-
wał go. W zamachu na kuolą brało
udział przypuszczalnie 10 osób, któ-
te jednak zdołały zginąć w tłumie.
Zostali ranni również minister Bar-
thou i generał Georges,

PARYŻ (Pat). Podpuikownik
Piollet, który siedział z lewej strony
samochodu królewskiego, podaje na-
stępujące szczegóły zamachu: Samo-
chód, którym jechał król Aleksander
razem z ministrem Barthou i gene-
tałem Georgesem, podjeżdżał do
£iełdy marsylskiej przy rożu ul. kró-
lowej Elżbiety. № tym momencie
zobaczyłem człowieka, który z tłu-
mu wydostał się, minął policjanta,
stojącego na rogu chodnika i rzucił
Się na stopnie samochodu króla.
Zrobiłem gwałtowny ruch koniem,
Ale nie mogłem przeszkodzić zbro-
dniarzowi strzelać z wyciągniętym
rear przez drzwi samochodu.

 
ystrzelił on w stronę króla dwa

Czy trzy razy. Wyciaśnąłem szablę
£pochwy i dwoma uderzeniami zrzu-
(iłem go na ziemię, Podczas śdy
dzojer samochodu strzelał w jego
ierunku, zabójca, choć był na zie-

Xi, strzelał w dalszym ciągu. Kule
odziły dwóch agentów policyj-
ch i jedną kobietę, stojącą w
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Rochód.
PARYŻ (Pat).

Sanegoceremonjału.
Bowozu
Uicami

rwszym rzędzie tlumu. Na zabėj-
rzucili się policjanci — Коппа|

Švardja republikańsk otoczyłą sa” , zamachowiec usiłował po zbrodni! wiański więcej, niż kiedykolwiek,

 
Przygotowania na przyjęcie.

l

Szczegóły zamachu.
Powitanie króla ry. Koło giełdy, gdzie skupiło się

wielu widzów, z pośród tłumu padło -

|

 
!

 
Lądowanie króla licjanci przeszkodzili temu. ri I

Aleksandra odbylo się w porciemar“: rzucił się ną zamachowca izlinczo- | nowiła zarządzić żałobę na przeciąś sowym agencji telegraficznej tłumy której spodziewano się porozumie-
Sylgkim o godz. 16,10 z a: wał go.L calem miešcie zapano-;jednego miesiąca w armji, marynar- dziennikarzy.

Król sia: lo wało olbrzymie podniecenie.
i orszak królewski wyruszył $machach chorągwie wiszą dopoło- |

|
c '

skiem. W. interesie ich leży, by

nego, którego jednem z ogniw była|

wizytą króla Jugosławii we Francji. ,po zamachu przeniesiono do preiek-| sztandarem. Ręce króla są złożone
Zamach daje więc bardzo szerokie| tury, gdzie złożono $0 па kanapie, na piersiach, twarz spohojna, ale

| całkowicie pozbawiona krwi. W salipole do daleko idących domysłów

i podejrzeń. Już z pierwszego od-
głosu wrażeń, jakie w depeszach

dochodzą ze stolic europejskich, z

porównywania zamachu marsylskie-

$0 z zamachem w Serajewie 1914 r.

wynika, że podejrzliwość została

obudzona do najwyżsześo napięcia.

W] atmosłerze europejskiej czuje się

niezwykłe naprężenie.

Zabójstwo króla Aleksandra

ministra Barthou mogą to być
pierwsze grzmoty, zwiastujące groź:

ną burzę.

*

|

kotwice pancerniki Colberg i Du-
quesne, które mają powitać dostoj-
nych gości. Na spotkanie krążowni-
ka „Dubrovnik“,  eskortowanego
przez trzy kontrtorpedowce, wyru-
szyły trzy inne kontrtorpedowce.

około 20 strzałów. Król został ran-
ny 3 kulami,

Z dalszych iniormacyj wynika, że
było około 10 zamachowców. Więk-
szość z pośród nich zniknęła w tłu-_
mie, Wśród widzów jest wielu ran-
nych.

PARYŻ (Pat). Z trzech kul, któ-
re ugodziły króla, dwie były śmier-
telne. Jedna z nich trafiła w serce,
Minister Barthou miał zmiażdżone
ramię kulą rewolwerową,

PARYŻ (Pat). Wedle ostatnich
wiadomości tylko dwie kule ugodzi-
ły króla Aieksandra. Jedna w oko-
licę wątroby, druga w lewe płuco.
Rany spowodowały _ śmiertelne
krwotoki.

PARYŻ (Pat). „Paris Soir* przy-
tacza opowiadanie lekarza Camme-
nara, który znajdował się przy kró-
lu. Śmierć nastąpiła prawdopodob-
nie prawie natychmiast. Rany były
śmiertelne i z nosa spłynęia z krwią
część masy mózgowej. Dowodzi to,
ze król otrzymał postrzał w głowę,
Wedle „Paris Soir* dotychczas nie
zidentyiikowano zabójcy, którego
zlinczowano, en ma być
wspólnikiem zamachowca i jest lek-
ko ranny. W kieszeni jego znalezio-
no bombę i dwa rewolwery.  MORDERCA,

PARYŻ (Pat). Zamachowiec, któ-
ry strzelał do króla Aleksandra, na-
zywa się Piotr Calomen. Jest on,
obywatelem jugosłowiańskim i po-,
chodzi z Chorwacji. Urodził się wj
1899 w Zagrzebiu. Z zawodu han-|
dlowiec. Znaleziono przy nim pasz-;
port wystawiony w Zagrzebiu 28/9,
r. b. Całomen przekroczył granicę
irancusko-hiszpańską. |

PARYŻ (Pat). Wedle iniormacji
naszego korespondenta z Marsylji,
zamachowiec strzelał z parabellum.

PARYŻ (Pat). Jak donosi Ha-
vas, zabójca króla Aleksandra przy-
był do Francji 28/9. Nie by: on nigdy,
notowany na liście podejrzanych,|

Zgon króla
BERLIN (Pat) = NILMIECKIE

ZA HAVASEM Z MARSYLJI, ŽE
KRÓL ALEKSANDER ZMARŁ Z
[POWODU ODNIESIONYCH RAN.

PARYŻ (Pat). Króla Aleksandra

a lekarze udzielili mu pierwszej po-
mocy. Wobec poważnych obrażeń
wewnętrznych, jakie spowodowały
kule, wszelka pomoc okazała się
próżna. Król zmarł w obecności
przedstawicieli władz, którzy brali
udział w jego orszaku, oraz oiicerów
należących do świty. Prócz gene-
rała Georgesa jest jeszcze rannych
5 osób, w tem dwie kobiety.

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Marsylji: Zwłoki króla Aleksandra
spoczywają na sofie w jednym z sa-
lonów preiektury. Po obu stronach |

Zgon ministra Barthuu- ба —- о
PARYŻ (Pat). W. czasie zamachu

na króla został ranny w rękę mini-
ster Barthou, który jechał razem z
królem.

Z dalszych iniormacyj okazuje
się, że razem dano 20 strzałów do
orszaku. Również jest lekko ranny
generai, który znajdował się w trze-
ciej skolei karocy orszaku królew-
skiego. Żabójca został zabity na
miejscu, Jest to osobnik dosć kor-
pulentny, lat około 40. Prawdopo-
dobnie jest on. Jugoslowianiuem,
PARYŻ (Pat). MINISTER SPRAW

ZAGRANICZNYCH LUDWIK BAR-
THOU ZMARŁ DZIŚ O GODZ.
17,40. POCZĄTKOWO RANA MIN.
BARTHOU WYDAWAŁA SIĘ NIE-

  
    

  
    

 ZBYT GROŹNA. ZARZĄDZONO
JEDNAK OPERACJĘ POD CHLO-|

| DALSZE OFIARY ZAMACHU.
BERLIN (Pat). Z Paryza dono-

szą: Francuski generał Georges oraz
jeden z francuskich admirałów, któ-
rego nazwiska narazie nie ustalono
(prawdopodobnie chodzi tu o Bert-
holettaj i jeden z generałów jugo-
słowiańskich zmarli również z ran

| odniesionych w czasie zamachu na'
króla Aleksandra.

PARYŻ (Pat) Z Marsylji dono-
szą, że wskutek odniesionych ran
zmarł jeden z policjantów, który
pierwszy rzucił się na zabójcę,

KRÓLOWA JUGOSŁOWIAŃSKA
MARJA.

PARYŻ (Pat). Królowa jugosło-
wiańska Marja nie towarzyszyła
królowi w jego podróży morskiej.
Opuściła ona Białogród, udając się
do Paryża koleją, Właśnie wczoraj
w nocy miało nastąpić spotkanie
króla i królowej w Dijon,

FRANCUSKA RADA MINISTRÓW.
PARYŻ (Pat). Premjer Doumer-

$ue zwołał na godz. 18-tą nadzwy-
czajne posiedzenie Rady ministrów.

ODEZWA
RZĄDU FRANCUSKIEGO.
PARYŻ (Pat) Po posiedzeniu

Rady ministrów premjer Doumergue
wystosował następującą odezwę do
ludności:

Rząd poczuwa się do bolesnego
obowiązku zakomunikowania krajo-
wi wiadomości o zabójstwie króla
Aleksandra jugosłowiańskiego, do-
konanem w chwili, śdy przybywał
do Francji, aby dać świadectwo.
szczerej przyjaźni ludujugosłowiań:
skiego dla narodu francuskiego.)

ROFORMEM I WTEDY OKAZAŁA.

ILFNKI
 

Aleksandra.
stoi straż honorowa. Dywan przed

PARYŻ (Pat), Gdy lekarze stwier-
dzili, że niema nadzieji uratowania
królą Aleksandra, złożono $o na ka-
napie, przykrywając 3-kolorowym

pogaszono światło elektryczne, po-
zostawiając tylko dwie zapalone
świece. W, sąsiednim pokoju stychać
szlochy starego kamerdynera kró-
lewskiego. Jest to człowiek, który
poświęcił całe życie wychowaniu
młodego księcia Aleksandra i wraz
z nim przeszedł wszystkie koleje. w
czasie wielkiej wojny. W sali są-
siedniej znajdują się dziennikarze
jugosłowiatscy, którzy godzinę temu
z entuzjazmem witali króla, Wszyscy
mają łzy w oczach.

SIĘ NATYCHMIAST  KONIECZ-
NOŚĆ TRANSFUZJI KRWL DO-
KONANO TEGO ZABIEGU BEZ-
POŚREDNIO, LECZ BYŁO JUŻ ZA-
PÓŹNO, MIN. BARTHOU ZMARŁ.

PARYŻ (Pat). Śmiertelne szcząt-
ki ministra Barthou zostały złożone
po operacji w gabinecie dyr. szpi-
tala. Przed szpitalem gromadzą się
tłumy. Po przewiezieniu do szpitala
minister Barthou niezwłocznie prze-
niesiony został na salę operacyjną.
"Trzech chirurgów zdecydowało ko-
aisczność amputacji lewej ięki, któ-
ra była strzaskana kułą tewolwero-
wą. Podczas operacji nastąpił silny
krwotok. Powstała konieczność do-
konania transiuzji krwi. Niestety
wszystkie wysiłki lekarzy okazały
się daremne. Ostatnie wyrazy mini-
stra Barthou były: „bardzo cierpię”,

PRZYGNĘBIENIE.
W JUGOSŁAWII

BIAŁOGRÓD (Pat), Wiadomość
o tragicznej śmierci króla Aleksan-
dra wywołała w całym kraju ogro-
mne przygnębienie. Natychmiast ze-
brało się nadzwyczajne posiedzenie
rady ministrów, które obraduje z
pełną świadomością powagi sytuacji
oraz nastroju ciężkiej żałoby po zgo-
nie monarchy-bohatera. Następcą
tragicznie zmarłego króla będzie
królewicz Piotr, któremu do czasu
osiągnięcia pełnoletności przydzielo-
na mą być rada regencyjna. Wybór
rady regencyjnej nastąpić ma zgo”
dnie z konstytucją przez obie izby
ustawodawcze, jeśli nie postanawiał-

zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 ar. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekšcie (6 lamowe) 35 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 ргос. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80197.
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P.
Z PLEWIŃSKICH

Jadwiga Tatarzyńska
ŻONA DZIENNIKARZA

po długich i c'ężkich cierpieniach, opatrzona $ $. Sakramentami,
zmarła dn. 8 października b. r. przeżywszy lat 40.

Wyor wadzenie zwłok z kostnicy Szpitala Sawicz do kaplicy na
<mentarzu Rossa nastąpi w dn 10 b. m o godz. 5ej po poł

Nabożeństwo żałobne przy zwłokae O1iorawione zostanie we czwar
tek da 11 b m. o godz 9-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmenta-
rzu miejscowym.

O tych smutnych obrzędach zawia tiamia krewnych I nrzyjsclół
Matka, Mąż I Dzieci

Konsekracja Kościoła N M. Panny
Ostrobramskiej we Lwowie.

LWÓW -KAP. We Lwowie od-
była się uroczysta konsekiacją no-
wego kościoła NMPanny  Ostro-
Ibramskiej na Górnym Łyczakowie,
zbudowanego jalko wyraz wdzięcz-
ności katolickiego Lwowa za połą-
czenie go z Macierzą.

Uroczystości, rozpoczęte w so-
botę dnia 6 bm. wieczorem  osiąg-

nęły swój punkt kulminacyjny w
niedzielę. W: sobotę o g. 16-ej popo-
łudniu do nowego kościła przybył w
asyście dwóch plutonów 14 pulku
ułanów  jazłowieckich ks. Arcybi-
skup Twardowski, wiozący w: darze
relikwie dla nowej świątyni. Ks.

Dziennikarze nie
BERLIN. (Pat), Wśród artyku-

łów o Polsce ogłaszanych przez u-
czestników 'wycieczki dziennikarzy
niemieckich w Polsce zwraca uwa-
6е artykuł w oficjalnym organie
pantji narodowo-socjalistycznej  „Na-
tional Zeitung” ogłoszony przez kie-
rwnika wycieczki hr. Schwerina,
Autor oświadcza, że nówe Niemcy
uznają konieczność rewizji dawnych
poglądów na sprawę polską. Muszą
one uznać, że tworzy się na nowo
naród, któremu nie wolno  zaprze-

Arcybiskup,  przebrawszy się w
szaty pontyfikalne, udał się proce”
sjonalnie do kaplicy, zbudowanej
przed kościołem. Wśród śpiewu
chóralnego, dostojny. arcypasterz
złożył relikwje na zdobnym kwiata-
mi ołtarzu.
W niedzielę o godz. 8-ej rano

odbyła się konsekracja kościoła, po
której Ks. Arcybiskup wygłosił pod-
niosłe okolicznościowe kazanie, po-
dane przez megafony. Uroczysta
suma z odśpiewaniem następnie „Te
Deum' zakończyła ten pamiątkowy
dlą katolickiego Lwowa dzień hołdu
dla NMPanny Ostrobramskiej.

mieccy o Polsce.
mieć, że frazes ten musi zniknąć ze
stosunków polsko-niemieckich“.

„Frankfurter Zeitung“ w arty-
kule swego przedstawiciela podkre-
śla, że to co dziennikarze miemiec-
cy widzieli w Polsce jest dowodem,
iż istotnie powstało tam mocarstwo
pracy. Naród niemiecki dobrze.zro-
bi, jeśli szanować będzie swego
młodego sąsiada, kroczączgo szyb-
ko naprzód. Niemcy muszą się za-
poznać z wartościami polskiemi. Mi-
mo pewnych uczuć tkwiących z obu

czać prawa do samodzielnego życia. stron należy nie podchodzić do
Autor oświadcza: „W. głowach wielu | sprawy sentymentalnie i dążyć do
z nas tkwi ciągle jeszcze łałszywa dobrych stosunków polsko-niemiec-
myśl, że Polska jest tworemsztucz- kich, mimo istniejących ran.
nym i że runie w najbliższym czasie, |
bo (brak jej sił żywotnych, Frazes o'
u. zw. polskiej gospodarce nie od-|
powiada rzeczywistości i jeśli nie
chcemy popełnić błędu, tax jak to,
się stało po upadku Bismarcka, mu-| dzić za pomocą bonów
simy w najbliższym czasie zrozur|  Jałmużniczych „Caritasu".

r

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

 

 by inaczej testament królewski, W
całym kraju panuje spokój.

WRAŻENIE W LONDYNIE,
LONDYN (Pat). Cały Londyn

poruszony jest do głębi wiadomością
o śmierci króla Aleksandra. Wyda-
rzenia wczorajsze porównywane są
w swych tragicznych doniosłościach
z wydarzeniami w Serajewie w 1914
roku. Księcia Pawła jugcsłowiań-
skiego, kuzyna zamordowanego kró-
la, wymieniają w pewnych kołach
politycznych jako przyszłcgo regen-
ta. Okoliczności, w jakich zamach
został dokonany, a także $mierć mi-
nistra Barhtou komentowane są w
angielskich kołach politycznych jako
wielki cios dla prestiżu polityczne-
go obecnego rządu irancuskiego.
Przewidują, że w Paryżu nastąpi
przesilenie rządowe.

W BUŁGARII
SOFJA. Pat. Wiadomość o tra-i

jaką policja jugosłowiańska przeka- Rząd irancuski w imieniu narodu  gicznej śmierci króla Aleksandra ro-
zala do wiadomości policji fran-, irancuskiego skierował do rządu ju- zesz|a
cuskiej. Havas donosi dalej, że z gosłowiańskiego i wielkiego przy-|wywolala
okazji przyjęcia króla była zorgani-,
zowana specjalna służba bezpieczeń:,
stwa. Zgorą 200 agentów, zaopa- Francuzów. Prócz króla śmiertelnie|
trzonych w iotograije podejrzanych|
sez krążyło po ulicach Mar-.
sylji.

PARYŻ (Pat). Havas donosi, że

jednak po-|popełnić samobójstwo,
Tłum

miasta w kierunku preiektu'.wy masztu.

jacielskiego narodu wyrazy głębo-,
kiego żalu i ubolewania wszystkich

został ugodzony minister spraw za-,
granicznych, Ludwik Barthou. W
trasicznej żałobie, jaka okryła oba
państwa, narodu irancuski 1 jugosto-

zespolą swoje myśli i serca.
Ponadto Rada ministrów posta-|

kie uroczystości zostały odwołane
na czasu. ' SE

się z szybkošcią blyskawicy i
piorunujące wrażenie.

Teatry i kina samorzutnie przerwa-
ły przedstawienia na znak żałoby.
Rada ministrów przerwała posiedze-
nie. Premjer wyslał telegram kon-
dolencyjny do Paryża i Białogrodu.
Stacja radjowa w Sofji nadała marsz
żałobny, poczem;przerwała audycję. |
Na ulicach niebywałe ożywienie. W

 

redakcjach wszystkich dzienników |
gorączkowy ruch. W wydziale pra-,

nie wiadomo, kto dokonał zamachu
Obawianofsię, czy nie Macedończycy

WSTRZĄSAJĄCE WRAŻENIE
W. RZYMIE,

RZYM (Pat). Wiadomosc o tra-
gicznej śmierci króla Aleksandra a
trzymano w Rzymie o gcdz. 19-ej.
Wywołała oną w kołach rządowyciu,
w korpusie dyplomatycznym a także
w szerokich sierach społeczeństwa
włoskiego wstrząsające wrażenie

„Giornale d'ltalia* pisze, że cały
naród wioski jest głęboku wstrza
śnięty nieszczęściem, które dotkugio
naród jugosłowiański wskutek ha';
niebnego zamachu. Po pierwszej
wiadomości spodziewano się, że žy
cie króla może być uratowane, ni:
stety nadeszła wiadomość o zgorie
króla. Naród włoski potępia tę no
wą zbrodnię polityczną, która spia*
miła krwią kulturę europejską.
Włoskie koła polityczne zdają sob:c|
sprawę, że tragiczny zgon króla Ale:
ksandra jest dotkliwym ciosem nie
tylko dla Jugosławii. W Rzymie wy:
rażają życzenie, aby zgon króla Ale-
ksandra nie odbił się ujemnie na dal-
szym układzie stosunków włosko-
jugosłowiańskich, które w ostatnich
czasach za wiedzą króla i dzięki

"jego współpracy doznały znacznej
' poprawy.

RZYM (Pat). Wiadomość o zgo-
nie ministra Barthou, ktora nade-
szła tu w godzinę po doniesieniu o
śmierci króla Aleksandra, spotęgo-
wałą wstrząsające wrażenie, jakie
wywarła w społeczeństwie włoskiem
pierwsza dramatyczna wieść г Маг-
sylj. Wrażenie to jest tem silniej-
sze, że z$on ministra Baithou na-
stąpił w okresie intensywaych roko
wań irancusko-włoskich oraz niemal
w przeddzień rzymskiej wizyty iran-
cuskiego ministra spraw zaśr., po

Pierwsze wiadomości|nia pomiędzyWłochami a Francją
Na| ce i ilocie nadpowietrznej. Wszyst- wywołały tem większe wrażenie, że| w wielu doniosłych zagadnieniach

międzynarodowych.

W. BERLINIE.
BERLIN (Pat) Wiadomość о

zbrodniczym zamachu na króla ju-
gosłowiańskiego nadeszła do Berlina
w godzinach wieczornych, wywołu-
jąc wszędzie olbrzymie wrażenie,

ŻYCIORYS
KRÓLA ALEKSANDKA, '

Aleksander I, król jugosłowiański z dy-
nastji Karageorgiewiczów, urodził się 17/12
1888 r. w Cetynji, stolicy Czaruogórza jako
drugi syn króla Piotra Karagcorgiewicza i
królowej Zoriki, która była corką króla
Mikołaja czarnogróskiego. Nauki początko-
we odbywał w Rosji wraz ze starszym bra-
tem Jerzym w rosyjskim korpusie kadetów,

| poczem wrócił do Białogrodu, gdzie pod
przewodnictwem miejscowych profesorów

| przygotował się do uniwersytetu i studjc-
wał prawo. Po zrzeczeniu się praw do
tronu starszego brata Jerzego, został obwo-
łany przez pariament serbski w 1908 na-
stępcą tronu królestwa serbskiego. Po wy-
buchu wojny bałkańskiej w październiku
1912 r. królewicz Aleksander objął dowód”-
two pierwszej armji serbskiej, na której
czele odniósł p. wielkie zwycięste»
w bitwie pod Kumanowem. Dnia 12/8 22 w.,
po śmierci króla Piotra, obwołany zoscał
królem Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
6/1 29 r. król Aleksander zawiesił obowia-
zującą od tej chwili konstytucję 1 pi po-
mocy rządu gen. Zivkovicza dokonał zn.
machu stanu, wprowadzając rządy autoryte-
tywne. Ogłoszony przez króla w dniu 61
29 r. manifest uzasadnia to posunięcie
względami natury wewnętrzno-politycznej,
zwyrodnieniem parlamentu i innemi k».
Liecznościami państwowemi. 2/9 31 r. wpro:
wadzony został ponownie ustrój konstytu-
cyjny i ogłoszone zostały zasady nowej
konstytucji, na których podstawie od dnia
3/10 31 r. królestwo Serbów, Chorwatów i
Słoweńców otrzymało nazwę królestwa Jo
gosławji. Ostatnie lata panowania króla
Aleksnadra odznaczały się dużą aktywnc-
ścią polityczną, zmierzającą do pacziikaci
stosunków na Bałkanach. Okres ten zazna-
czył się podróżami króla Aleksandra po
stolicach batkańskich i rewizytach innych
monarchów w Białogrodzie oraz zawarciem
7/2 34 r. paktu bałkańskiego, do którego
przystąpiły Jugosławja, Grecja, Rumunja i
Turcja. Król Aleksnader zawarł 8/6 22 r.
związek małżeński z księżniczką Marją,
córką króla Ferdynanda rumuńskiego i kró-
lowej Marji Z małżeństwa tego urodziło
się trzech synów: następca tronu ks. Piotr.
kt liczy obecnie 11 latiuczy się w
„Ang ji, ks. Tomislaw, lat 6 i ks. Andrzej

at 5,
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Opłaty © szkołach
powszechnych. |

Półurzędowa agencja telegralicz-
na, „lskra,podaia długi komunikat
o wizycie przedstawicieli Związku
Nauczycieisiwa Polskiego u premje-
ra p. hoziowskiego, Z Iktoiego wyni-
ka, że w szkołach powszechaych ma
być od początku przyszłego roku

szkolnego wprowadzona niewielka
opiata. Podobno 1 zł. miesięcznie od
dziecka.

Projekt ien wymaga bliższego о-
mówienia, Niewątpliwie zasada opia
canią za naukę w szkole powszech-
nej jest sprzeczna z konstytucją, któ-
ra dotychczas obowiązuje. Nic tu nie
pomogą „wyjaśnienia', że przez na-
ukę rozumie się tylko podawanie
wiedzy przez nauczyciela i że ten
proces w dalszym ciągu pozostanie
bezpłatny, gdyż nauczyciel będzie
opłacany przez państwo. Ci subtelni
ikomentatorowie konstytucji, którzy
dowodzą, że nauka może zgodnie z
konstytucją być bezpiatna, a równo-
cześnie mogą być wprowadzone o0-
płaty na utrzymanie szkoły, zasłu-
śują na miano ludzi przewrotnych.

Rozróżnienie opłat: na nauczycie
la, na ubdynek, na opał, swiatło i
t. d. nie jest ani słuszne, ani czem-
kolwiek uzasadnione. Wedaiuś usta-
wy © utrzymaniu szkół powszech-
nych wydatki personalne, oraz ną po
moce naukowe pokrywa państwo, a
pozostałe wydatki t. zn. siużbę i rze
czowe koszty utrzymania pokrywa
samorząd, Gdzie więc jest tu miejsce
na opłaty nakładane ną rodziców je-
śli wszystkie wydatki pokryte są
przez państwo i samorząd?

Ale porzućmy grunt ustaw i kon-
stytucji, bo to jest grunt najmniej
pewny. Ustawy i Konstytucją mogą
być zmienicne, a jeśli idzie o kon-
stytucję, to jest ona właśnie w toku
przemiany. Przejdźmy raczej na
grunt praktyczny.

Czy opłata w wysokości 1 zł. mie
sięcznie jest sumą zupełnie błahą?
Dlą ludzi mających dochody jakie ta-
kie, mieszkających w mieście, przy-
zwyczajonych do nabywania obok
rzeczy najniezbędniejszych także nie
których zbytkownych, jak papiero-
sy, gazety itp. wprowadzenie opłat
nawet minimalnych za dzieci ozna”j
cza wyrzeczenie się czy to papiero-
sów, czy gazety, czy jednego i dru-
giego łącznie.

Ale dla mieszkańca wsi, pozba-
wionego zarobku, mieszkańca, któ-
remu brak paru groszy na naftę, na
zapałki, na rzeczy najpotrzebniejsze,|
wydatek kilku złotych miesięcznie'
(jeśli ma on kilkoro dzieci) na szko-
łę, dbok wydatków na zeszyty, książ
kę, jakiego takiego ubrania dla dziec
ka, jest pozycją bardzo poważną.

Powiedzmy wyraźnie: oibrzymie
rzesze uboższej ludności wiejskiej
wydatku tego pokryć nie są w sta-
nie, :

Wreszcie wprowadzenie opłat w
szkole powszechnej jest sprzeczne
zarówno z ideą powszechności, jak i
charakteru przymusowego tej szko-
ły. Analogje z opłatami w szkole
średniej byłyby tu zupełnie fałszy-
we. Czy opłaty w państwowej szkole
średnie; są słuszne, czy nie — to za
gadnienie zupełnie odrębne. Ale w
każdym razie szkoła średnia jest
szkołą dobrowolną, do ktorej dzieci
chodzić mogą lub nie. Kogo stać na
szkołę średnią, niech posyła dzieci,
kogo nie stać niech nie posyła. Nie
jest takie rozumowanie bez zarzu-
tów, ale ostatecznie w zasadzie jest
słuszne,

Jednakże szkoła powszechna ma
inny charakter. stanowi ona niezbę-
dny środek wychowawczy młodego
pokolenia i jest szkcłą przymusową.
Kto nie posyła dziecza do szkoły
powszechnej, naraża się na kary pie-
miężne, nawet na areszt. Jak pogo-
dzić przymus uczęszczania do szko-
ły z opłatami — niełatwo zrozumieć.

Co robić w wypadku niemożnoś-
ci zapłacenia kilku złotych przez ro-
dziców , ;

Usunąć dziecko ze szkoły? A
gdzież w takim razie przymus na-|
uczania? Nie wyrzucać dziecka ze!
szkoły mimo, że opłata nie została
wniesiona, t. zn. zasadę opłacania za,
szucić, bo na wsi niesposob jest od
jednych opiaty ściągać, a od drugich

nie. : !
A może puścić w ruch aparat

i
i
[

— pa

Zaniedbanie czy przemiłczenie?
| Najpóźniej do dn. 2 października
— w myśl ustawy o Kontroli Pań-
stwowej powinna Najw. Izba
Kontroli złożyć Prezydentowi Rze-
czypospolitej, Sejmowi i Senatowi
sprawozdanie z czynności kontroli;
dokonanych w poprzednim okresie
budżetowym. Odpisy winny być
przes.ane prezesowi Rady ministów
i ministrowi skarbu. Termin już
upłynął, a tymczasem N. Izba Kon-
troli sprawozdań tych wymienionym
mstytucjom i osobom nie złożyła.

Zastanawia się nad tem. „G?%zeta
Warsz." i wyraża przypuszczenie, że
albo N. Izba Kontroli spóźniła się
z opracowaniem sprawozdania albo
tym razem uznano za stosowne nie

zprasy.
DZIENNIK MILEKŃSKI

dużo materjału do przeprowadzenia w nim

tak u nas pożądanych oszczędności budże- |

towych. N.LK. jest dla ministra skarbu|

cutorytatywną sojuszniczką w zwalczaniu

nadmiernych apetytów rozma tych t.

resortów. Jest ona przewodniczią Sejmu w

wędrówce po lesie paragrafów  budżeto-

wych, bronionych namiętnie przez specjali-

stów z zainteresowanych ministerstw,

Sejm wprawdzie zbierze się dopiero

za kilka tygodni. Ale teraz właśnie rząd

układa prelimminarz budżetowy, a więc ci,

którzy o nim w tej wstępnej fawie będą de-

cydować, powinni znać wyniki działalności
kontroli w ostatnim, zakończonym okresie

budżetowym.

Tak zatem i prawne i rzzczowe mo-

tywy skłaniają nas do postawienia pyta-

nia:

zw.

 podawać do publicznej wiadomości
faktu złożenia tego sprawozdania.,
„Gaz. Włarsz.' pisze z tegopowodu: |

„Kontrola Państwowa jest instytucją

niezmiernie ważną Znajduje się ona do-

tychczas, pomimo dokonanych w ostatnich

latach zmian personalnych, poza linją оь-!

strzałową toczącej się walki politycznej. |

Jakkołwiek jest ona — jeśli nie de

to de facto — organem Sejmu, jako naj-

wyższej władzy kontrolującej, to upadek

zna' zenia Sejmu nie pociągnął za sobą ob-

niżenia powagi i roli tej instytucji. Prze-

ciwnie, niemożliwość bezpośrednieśo bada-

nia poczynań rządu przez posłów i senato-

rów, nie należących do BB, sprawia, że

Najwyższa Izba Kontroli jest faktycznie

jedyną instytucją, prawnie niezależną, mo-

gącą przeprowadzać badania gospodarki

rządu.

Działalność N.LK., ważna 1 konieczna

w każdej sytuacji, nabiera szczególniejsze-

$0 znaczenia w okresie deficytowych bud-

żetów, Nie wchodząc w ocenę politycznych

założeń budżetu, NillK. może dostarczyć

ZNACZNE USPOKOJENIE
W KRAJU.

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Komunikat rządowy giosi, ze
,ogólna sytuacja w kraju doznała
| znacznej poprawy. Na prowincji
'jeszcze dochodzi do drobnych starć.
' Mobilizacja tunkcjonarjuszów kole-
| jowych odbywa się zupełnie spokoj-
nie. Kolej tunkcjonuje normainie po-

 
tychczas nie wznowiono komunika”

WALKI TRWAJĄ NADAL.
PARYZ. (Pat), Agencja Havasa

donosi z Madrytu:
rządowych trwają bez przerwy.
iicznych dzielnicach Maaiytu do-
chodziło w ciągu nocy do strzelani-;
ny. Liczba ołiar nie jest
Stwierdzono, że powstańcy posia-

Jimenez de Assur, przywodca so”
cjalistów, został aresztowany. W
Sewilli władze, chcąc przeszkodzić
zajściom, zaprowadziły stan oblęže-
nia. Na ulicach miasta ustawione
zostały karabiny maszynowe.

wyniku
Strajkujący wyrządzili w kilku
przedsiębiorstwach wielkie szkody.
W. Algeziras proklamowano strajk.
W Ciudad Real aresztowano dr.
Villina, wybitneog przywódcę syn-
dykalistów,

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra donosi z Madrytu: W Asturji po-
wstańcy wysadzili w powictrze sa-
miochód ciężarowy, na którym znaj”
dowało się 52 żoinierzy, Wszyscy
zginęli, W, Sewiili anarcnisci i so-
cjaliści połączyli się wa wspólnej
akcji i podpalili słynny kościół Św.
Trójcyw Sewilli, Kościóż spłonął
doszczętnie.

RUCH REWOLUCYJNY
W. ANDALUZJI

MADRYT. (Pat). Ruch rewolu-
cyjny przeniósł się obecnie do An-
daluzji, gdzie kierownictwo straj-
kiem generalnym  przejeły organi-
zącje anarchistyczno - syndykali-
styczne. W/ Merwa doszło do star-
cią między gwardją cywilną a straj
kującymi. Trzech gwardzistów  zo*
stało zabitych, 15 osob rannych. W
Paterna del Campo powstancy pod-
palili kościół i plebanię, W. Sewilli
aresztowano 130 osób. W! Bannelo
pod Walencją rewolucjoniści wysa-
dzili w powietrze koszary gwardji

 

iure, |
j
':ządem(!): i

„Dalecy jesteśmy — zapewnia — od,

PPS. — a jadnak nie odczuwamy dla niej'

między Madrytem a Saragossą, po-
między Alicante i Barceloną. Do”,

cji pomiędzy Saragossą, San Seba-'
stian i Alicante. ]

| niu wybuchu strajku powszechnego
! kolejowego

Utarczki wojsk/
W!

znana.|

dają broń o najnowszych systemach.; moloty

I >. WI] twierdzonych dotychczas wiadomo-
Bilbao wywiązała się strzelanina wj ści liczba zabitych policjantów w

której zabito 4 osoby.! Asturji w pierwszym dniu powstania

egzekucyjny i zaniepłacenie wpiso”|cywilnej, przyczem zginęło wiele ro-
wego w szkole zlicytować ostatnią|dzin gwardzistów, zamieszkujących
krowę, czy resztkę gratów? Na samą|w koszarach.
myśl wzdryga się człowiek wewnę-
trznie, Idea powszechności szkoły
byłaby w ten sposób zupełnie po-
grzebana. ki

Jeszcze jest czas, jeszcze možna
się zastanowić, jeszcze można uni-
knąć wielkiego błędu.

SPOKÓJ W BARCELONIE.
BARCELONA. (Pat). Miasto ma

dziś wygląd normalny. Tramwaje,
autobusy i kolej podziemna funkcjo”
nują. Teatry i kina są otwarte. Do
miasta przybył pułk piechoty afry-

OERBEIPWAWYGROSZEAGE T DST PCNABIITSI DSTDOTLS

Pogłoski © nowym podatku szkolnym.
Zwykle dobrze poinformowany o Mianowicie, w swoim czasie wy”

zamierzeniach rządu żydowski dział oświaty magistratu opracował
„Nasz Przegląd”, informuje, że pro” memorjał, w którym zaproponowano
jekt, dotyczący opłat za naukę w j na cele szkolne wprowadzenie nie-
szkołach powszechnych ma być sto” | wielkiego dodatku do podatku do-
pniowo realizowany, j chodowego. Otóż projekt ten ma być

Jednocześnie, ma być rozpatrzo” | znów rozważony i zestawiony z

Co się dzieje ze sprawozdaniem N.LK.

za okres 1933-47

Jeżeli zostało ono dorąccone, komu

należy, w ustawowym terminie, to trzeba

tę rzecz ogłosić, — a jeżeli nie, to wyja-
śnić, dlaczego — nie.

P. P. S. i rząd,
„Czas* radby pogodzi: P.P,S, z

żadnej nienawiści. Działalność e; przedsta

wicieli na niejednym odcinku okazaćby się'

mogła pożyteczną. chociaż jej zasudnicze za-
iożenie wprowadzenia ustroju socjalistycz-

nego w kraju o naszej strukturze gospodar-
czej i społecznej jest szkodliwą ulopją. Tak
samo, jak utopją iest jej stały ckrzyk bojo-

wy „sanacja delendam esse'. Cóż dzisiaj mo
głoby ją zastąpić, oprócz chaosu?

Z tego względu „Czas' zachęca
rząd do ogłoszenia ogólnej amnestji
w dn. 11 listopada i do zlikwidowa-
nia Berezy Kartuskiej.

ucji w Hlszponji.
kańskiej i batalion Legii Cudzoziem-
skiej. Liczba zabitych w Barcelo-
nie wynosi podobno 33.

BARCELONA. (Pat). Zaprzecza-
ją tu wiadomości, jakoby Companys
przywódca separatystów  kataloń-
skich i jego towarzysze skazani zo-
stali na śmierć. Proces ich jeszcze
się nie rozpoczął.

Narodowa konfederacja pracy w
odezwie do swych członków nawo-
uje do nawrotu do pracy.

MOBILIZACJA KOLEJARZY.
MADRYT. (Pat). W przewidywa-

Bilans handlowy Polski
WARSZKMWA Pat. Bilans handlu

zagranicznego Rzplitej i wolnego
miasta Gdańska, wedle tymczaso-
wych obliczeń głównego urzędu
statystycznego przedstawia się we
wrześniu następująco: Przywieziono
224.281 tonn wartości zł. 63,396,000,
wywieziono zaś 1,180,485 t. wartości
zł. 84,425,000. Saldo dodatnie we
wrześniu jest więc bardzo poważne
i wynosi zł. 21,029,000.

Na polowanie.
WARSZAWA Pat. Wczoraj o g.

9-ej rano prezydent Rzplitej w t-wie
ministra Becka, byłego premjera
Janusza Jędrzejewicza, szefa gabi-
netu wojskowego płk. Głogowskiego
i adjutantów wyjechał na polowanie
do Chodzieży. Wśród zaproszonych
gości znajdują się m. in. inspekto-
rowie armji generałowie Sosnkowski
i Fabryey.
.

Bilady z min. Tifolestu.
BUKARESZT. (Pat) Premjer

Taratescu po drugiem spotkaniu z
ministrem Tituiescu udał się na po”
słuchanie do króla. Szczegóły tej
rozmowy nie są znarie, Twierdzič
natomiast można, że premjer po-

Fortunę i Dobrobyt
оТРОНЕОЧЕНН

KUPUJĄC LOS
GREKÓWCEO

Loterji Państwowej

w szczęśliwej kolekturze

LGICRCEŁ
WIELKA 44 — WILNO —

W. sanacyjnym Zwązku Pracy
Obywaielskiej Kobiet, po osiatnim
burzliwym zjeździe, na ktorym zwy-
ciężyłą p. Moraczewska zzeciw p.
Jaworskiej. walka trwa nadal. Te-
raz przyszło już do „wyczynów,

F. Moraczewska rozpoczęła u
rzędowanie w Związku. Wówczas
strona przeciwną (zwoleiiniczki p. wtórzył w słowach  najciepiejszych

pragnienia członków rządu by mini-
ster Titulescu stanął na czele mini-
sterstwa spraw zagraniczuych.  Ti-
tulescu zastrzegł sobie danie odpo-
wiedzi we środę. W międzyczasie
prowadzone będą nadal
poglądów.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Bukaresztu, że Titulescu
zgodził się objąć tekę ministra spraw
zagranicznych w rządzie Tatarescu.

Kongres eacharystyczny W Buenos Aires.
BOENOS AIRES. (Patj. W. ra-

mach kongresu
cdbyło się szereg przyjęć.
lezjanie wydali bankiet na cześć
Prymasa Polski Kardynał: Hlonda.
Na bankiecie obecnych było około
2.000 osób.

. ” *

Wiadomości
°

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

Prezydent republiki  francu-
skiej Lebrun przyjął na audiencji
ambasadora francuskiego w Polsce
Laroche'a.

** „Daily Telegraph" donosi, że

00. Sa-

 

.. 
‹ wydano zarządzenie

mobilizujące kolejarzy i powołujące
pod: broń rezerwistów kolejowych.

| Ulice Madrytu w godzinach wieczor-
nych są zupełnie opustoszałe. Ruch
strajkowy, zdaje się, istnieje tylko
ma południu kraju, na północy na-
stąpiło uspokojenie. (Wi Asturji sa-

wojskowe  bombardowały
kolumny powstańców którzy ucie-
kali w góry.

206 ZABITYCH POWSTAŃCÓW.
MADRYT. (Pat). Według niepo-

wynosi 200. Zabici zostali oni w ten
sposób, że ścigając powstańców za-
pędzili się w teren górzysty, gdzie

| zostali wystrzelani. W. Barcelonie
w ciągu soboty i niedzieli areszto-
wano 2.000 osób.

AZANA UCIEKŁ DO FRANCJI
MADRYT. (Pat). Z Barcelony

donszą, że byłemu premje:owi Aza-
ra udało się wraz z 2 członkami
rządu katalońskiego uciec na sa-
molocie do Francji,

UJĘCIE AZANY,
LONDYN (Pat). Były premjer hi-

szpański Azana, jalk donoszą z Bar-
celony, został aresztowany.

ARESZTOWANIA W, PORTU-
GALJI.

LIZBONA. (Pat). Dokonano tu
licznych aresztowań, w tej liczbie
kilku oficerów. Komunikacja tele-
foniczna z Madrytem przerwana,

POSIEDZENIE KORTEZÓW.
PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą: O godz, 18,30 otwarto posiedze-
nie kortezów. Posłowie ze. skrajnej
lewicy nie zjawili się na posiedze*
miu. Przewódca „action populare“
Jose Maria Gil Robles zgłosił wnio-
sek, domagający się odroczenia kor-
tezów do chwili powrotu normal-
nych stosunków. Wniosek wyrażał
również zaufanie rządowi. Kortezy,
po króikiem posiedzeniu, trwającem
zaledwie godzinę, przyjęły wniosek
Gil Roblesa, zawieszający posiedze-
nia do czasu powrotu normalnych
warunków, Przed posiedzeniem
kortezów władze zarządzity wzmo-
cnienie środków bezpieczeństwa,
Kortezy zostaty otoczone  silnynyj
kordonem, a po ulicach m:astą krą-

Stany: Zjednoczone postanowiły  za-
,iożyć w Dutch Harbour na wyspach
Aleuckich potęzną bazę morską.

** Pożar w kopalni węgla w
Cognac des Mines trwa w dalszym
ciągu. Prace ratunkowe nad wydo-;
byciem 4 pozostalych pod ziemią
górników trwają. Dotychczas wydo-
byto zwłozi 1 górnika.

** Mrązownik „Suffolk” urato-
wał pozostałych 12 członków
załogi parowca „City of Cam-
bridge“, który przed kilkoma dniami
osiadi na mieliźnie w pobliżu wyspy
Pratas niedaleko Hongkongu.

** Ogłoszony w Hawanie strajk
generalny zakończył się fiaskiem,
wobec czego komunistyczne związki
zawodowe  wezwały pracowników

osób.

zaniepokojenie o los premjera i Ga-
lilo Solisa, który z dwoma posłami
udał się w niedzielę samolotem do
położonej na wybrzeżu Oceanu
Spokojnego miejscowości Carachine.
Przypuszczają, że samolot lądował
w lasach. Na poszukiwanie zagi-
nionego samolotu udało się kilka
samolotów.

Powinszowania Ojta św. dla Motly.
(Genewa, 8 października KAP).

Nuncjusz apostolski w;Beęrnie Szwaj
carskiem złożył ministrowi spraw za
granicznych Szwajcarji p. Motta w
zmieniu Ojca św. powinszowania z
powodu przemówienia Motty o nie-
właściwości przyjmowania Rosji so-
wieckiej do Ligi Narodów.

- 0. Machermamm opaścił Niemcy.
Jak donosi paryska „La Croix“,

wieloletni naczelny redaktor nie-
miecikiej katolickiej agencji prasowej
„Katholische Korrespondez', wyda
wanej w Monastyrze, o, Fi. Mucker-
mann T. J., cieszący się ogiomną po
pularnością w całych katolickich
Niemczech, znany i w Wilnie, zmu-
szony do ratowania się ucieczką
przed aresztowaniem, pzzekroczył
potajemnie granicę niemiecką i schro
nił się w Holandji. Jak wiaaomo, od
pewnego czasu powyższej agencji
został narzucony przez narodowych
socjalistów nowy personel redakcyj-
ny, bardziej lojalnie usposobiorty dla

^ аа)аь{

 

 

 

Popierajcie Poiską Macierz żyły liczne patrole policji i wojska.

SZANGHAJ. (Pat). Dzienniki do*!
noszą, że w okolicy Mukdenu znaj:|

chińskich, składająca się z 75.000! ny drugi równoległy projekt, o któ-.nwym projektem o opłatach.
rym: mowa była jeszcze w r. 1928, wsią Zsałi posterunki japońskie i

 

Szkolną.
—

Powstańcy chińscy w Mandżurji.
mandżurskie i wymordowaii je.

Pod Sechan-Sian zatrzymali wa*

i mandžurscy.żołnierze iapońscy

większą ilość broni ; amunicji,

wymiany,

eucharystycznego |

do podjęcia pracy. Hresztowano 250;

** W Panamie panuje wielkie|

Jaworskiej zastosowały metodę,
która miała pozbawić nowy zarząd
możności urzędowania. W środę, 3
'bm., doszło z tego powodu do zaj-
ścia, które w liście do p. Moraczew-
skiej opisuje p. H. Zarembianka,
tunkcjonarjiuszka Związku.

List ten brzmi dosłownie,
» następuje:
į Uważam za swój obowiązek zakomuni-
| (kovas, co uastąpiło dnia 2 i 3 październi-

ka 1934 r.

Pani Grynberżanka przyszla do nor-
malnego zajęcia w godziuach popołudnio-

wych. Po skończonych czynnościach p.

Grynberg zaczęła szukac we wszystkich

: biurkach, z któremi miała do czynienia,
| twierdziła, że musi znależć asygnatki war-

tości w sumie 47 zł. Od czasu do Czasu

przymowała telefony. Treść rozmowy te-

lefonicznej była: „tak“, „nie“, słyszałam

tylko urywane zdania.
W międzyczasie przyszła p. Ceysynge-

równna, była bardzo krótko, uastępnie ja

przyjęłam teleion około godz 9-ej od p.

Jaroszewicziwej H., która prosiła do apa-

ratu p. Grynberg. P. Grynberg była już u-
brana do wyjścia. Po krótkiej rozmowie p.
Grynberg z p. H. Jaroszewiczową, p. Gryn-
berg zdjęła ubranie i będąc podenerwowa-

na znowu zaczęła pracować przy swojem

| biurku.
Ponieważ byłam bardzo zmęczona,

| więc zwróciłam się do p. Grynberg z proś-

bą o skończenie zajęcia, wówczas p.

jak
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WOJNA KOBIECA,
drzwi i telefonu. Drzwi nie otwieralam,
teleicnu nie przyjmowałam.

Dzisiaj, tj. dn. 3 bm. o godz. 7-ej rano

ostro dzwoniono, na moje pytanie „Kto

tam?*, odpowiedziano „Wachtlówna z li-

stem do p. ministrowej Z. Moraczewskiej”.

Odpowiedziałam na to, że panie urzędują

od godz. 9-ej.

Dobijanie się do drzwi niz  ustawało.

Po uchyleniu drzwi, kilka pań stojących po

drugiej stronie, nacispęły je i wesziy prze-

mocą. Były to panie: Wachtl-wna, Cey-

singerówna,  Jaroszewiczowa,
Wolska, Bałabanówna, Naglerowa, Strze-
Jecka, Konopczyńska, Gawrońska i inne, w

obecności przyprowadzonego ślusarza.

P. Barańska potrząsnęła mną za ramio-

na, nakazując stać nieruchomo „bo zabije-

my“ i oddała pod opiekę ślusarza, posiada-

jącego żelazne narzędzia i pręt. Poczem

zbliżyła się do mnie p. Ceysiugerówna,

wzięła mnie pod ramię, odprowadziła do

sąsiedniego pokoju, proponując zł. 25 z

poleceniem zachowania całego zajscia przy

sobie. Ponadto inne panie podawały mi ja-
kieś pieniądze, przypominając, że dały mi

pracę, obiecując nadal takową --za milcze-

nie o zajściu, żądając wyjazdu do p. Jaro-

szewiczowej, twierdziiy, że nie wypuszczą

mnie z rąk, że „nie pisnę*, krzycząc, że

niewiadomo kto ta będzie rządził i jaki tu

będzie Zarząd.

W iej chwili zemdlałam,Po obudzeniu,
czując się vkropnie, prosiłam, żeby mnie

wypuściły do siostry. Po ubraniu się wy-

chodząc, widziałam jak przeglądały biurka,
wyjmując dokumenty, (woźny twierdzi, że

wynosiły do samochodu czekającego przed

bramą). Po przyjściu do siostry natych-

miast zatelefonowałam do pań Steinowej i
Moraczewskiej.

Z najwyższem poważaniem

(—) Helena Zarembianka.
P. S. W tej chwili przypominam sobie, | Grynberg zatelefonowała do kogoś, krótko

| mówiąc: „Zdaje mi się, teraz nie można,

| wszystko w porządku” i wyszła z biura.
Po pewnym czasie ostro dzwoniono do

lny jie do zamkiąda lily |
adwokackiej.

Choć ożywione dyskusje w spra”
wie zamknięcia listy adwokackiej
nieco przycichły, sprawa ta nie prze
stała być aktualna. Przed pół rokiem
zagadnienie to dyskutowano w Na-
czelnej Radzie Adwokackiej i opra-
cowano podówczas konkretny pro”,
jekt, uzgodniony z min. spiawiedli-,
wości. Fo pewnym czasie projekt u-
padł. Młode pokolenie prawnicze
najbardziej zagrożone przez zamie-
rzane reformy, zaatakowało оргасо-
wywane plany, nie godząc się na da-
lej idące ograniczenia dostępu do
adwokatury,

Słusznie podkreślono, że bez żad
nych reform dostęp do palestry jest
bardzo trudny, gdyż znalezienie pa-
trona należy do sztuk niebylejakich.
Nie wolno bowiem zapominać, że a-
plikacja trwa lat pięć, a adwokat do
piero po pięciu latach praktyki ma,
prawo przyjąć aplikanta i to jedne-i
go. Dochodzi do tego, že na mło”
dych adwokatów, którzy mają już
prawo przyjmowania aplikantów, od
bywa się formalne polowanie. Kto,
nie zdoła zdobyć patrona, zmuszony |
jest rezygnować z pracy w adwoka-
turze,

Dyskutowanych jest kilka pro-
jektów. Jeden projekt najbardziej „li
beralny' przewiduje wprowadzenie
ograniczeń przez przedłużenie termi
nu aplikacji do lat siedmiu, inne zno-
wu domagają się zamknięcia listy na
przeciąg lat dziesięciu. Pono istnieje
jeszcze jeden projekt, który przewi-

!

 

że jedna z kobiet, gdy zaczęłam krzyczeć,

włożyła mi chustkę w usta, by stłumić
krzyk.

 

„Właskawienie posła Śmoły.
Przed kilku dniami podaliśmy

pogłoskę, /ž posei Smoła ze Stronn.
Ludowego mą być ułaskawiony.

Obecnie „Kurjer Poranny' poda-
le, co następuje:

Przed kilku dniami min. sprawie”
dliwości, Czesław Michałowski, wy”
stąpił z wnioskiem do Pana Prezy”
denta R. P. o ułaskawienie posła
Smoły, skazanego prawomocnym wy
rokiem sądowym na 2 lata więzie-
ria. P, Prezydent R. P., przychylił
się do tego wniosku i poseł Jan Smo-
Ja został uiaskawiony przez darowa-
nie pozostałej mu jeszcze do odbycia
kary 17 miesięcy więżienia. Równo”
cześnie akt łaski Pana Prezydenta
obejmuje wykreślenie z rejestrów
karnych. Jak wiadomo, poseł Smoła

skazany był za wystąpienia antyrzą*
aowe na wiecach wyborczych w
pow. janowskim. W, motywach aktu
łaski podniesionemi zostało, iż nie

działał on z pobudek osobistych. Ze

względu na to, że ułaskawiony nie
był pozbawiony praw politycznych i

nadal piastuje mandat poselski, po”
ceł Smoła weźmie udział w. pracach
Stronnictwa Ludowego na nadcho*
dzącej sesji sejmowej.

(La TESTS NEA BIDik 3

Rozpowszechniajcie
bony jaimužnicze „Caritasu“
-—-— ———————————

duje, že dostęp do adwokaturyma
być zastrzeżony jedynie dia sędziów,
którzy przebyli conajmniej pięcio”
ielni stage sędziowski.

|AAS ATST SISITTEIK IAVS RWPOBORZECZESKAKA

Barańska, |

Akcja pomocy zimowej w Rzeszy.
Nawoływanie Hitlera.

©, BERLIN (Pat), W sali opery
Krolla nastąpiło uroczyste otwarcie|
akcji pomocy zimowej przezkancle: |
rza Hitlera. M otwarciu uczestni-|
czyli członkowie rządu Rzeszy,|

; przedstawiciele grup gospodarczych

| oraz delegaci organizacyj
|czych. W: dłuższem przemówieniu

» Hitler podkreśilił obowiązek sier za-
możnych spieszenia z pomocą ma-

| som ubogich, piętnując w ostrych
| słowach wypadki zaniedbania tego
| obowiązku w ciągu zimy ubiegłej
' przez pewne koła. Kanclerz zwrócił
"się z apelem donarodu, a zwłaszcza

robotni-

duje się liczna grupa powstańców|sony towarowe, w których jechali do młodzieży: „Apeluję do waszej
' dumy, abyście w chwili, gdy szatań-

ludzi, Powstańcy ci schwyjali pod' Włymordowawszy żofnierzy zabrali skiej klice bojkotowej zdaje się, że
' zniszczy gospodarczo naród niemiec-

ałym światem zadokur
mentowali nierozerwalną  solidar”
ność naszego narodu. Jeśli wrogo”
wie spodziewają się, że naród nie-
miecki załamie się w ciągu tej zimy,

to im pokażcie, że wola 1 serce
Niemców potrafią jeszcze bardziej,
niż w roku ubiegłym, te nadzieje
zniweczyć,”

zabójca synka
Liadbergha.

FLEMINGTON. (Pat). Sąd w
stanie New Jersey postanowił po“
stawić domniemanego sprawcę por
wania Lindbergha Hauptmana w
stan oskarżenia o zabójstwo małego
Lindbergha. Ki

ki, przed c
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 dlustrowała agendy 

KRONIKA.
14-ta rocznica Wyzwolenia Wilna.

Wczoraj Wilno obchodziło czter-
nastą rocznicę swego wyzwolenia
przez wojska gen. _eligowskiego.
Zrana o godz. 9-ej w kościele św.
Ignacego (garnizonowym) odbyło się
przy udziale władz i władz wojsko-
wych oraz delegatów organizacyj
społecznych uroczyste nabożeństwo,
podczas którego ks. Piotr Sledziew-

ski wygłosił kazanie okolicznościo-
we. Następnie uformował się po-
chód, który, przeciągnąwszy ulicami
miasta, udał się na cmentarz, gdzie
u stóp pomnika obrońców Wilna
złożono około 10 wieńców od władz
cywilnych i wojskowych oraz od
organizacyj społecznych.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
wzrost zachmuazenia aż do de-

szczów, począwszy od zachodu Šai
ju. Rano miejscami mgły. Tempe-
ratura bez większych zmian. Naj-
pierw słabe wiatry z kierunków po-
łudniowych, potem umiarkowane|
zachodnie.

DYŻURY APTEK:
Diii w tocy dyturują aastępcjące,

apteki: |
S$ukc. Augustowskieyo — ul. Kijowska

Nr. 2 iielei :6-3i;, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — w. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzcdmieśc ach, prócz Śmipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.'
— Uroczystość Macierzyństwa

M, Panny. We czwartek 11paździer: |
nika w kość. św. Michała przypada
Uroczystość Macierzyństwa N. Marji
Panny,

Sobór Efezki w r. 431 potępiając
herezję Nestorjusza, wyznał i powa”
śą swoją stwierdził, że w Chrystusie
są dwie natury Boska i ludzka, połą-
czone hypostatycznie w jednej oso-
bie Boskiej, Stąd Marja winna być
zwana przez wszystkich nietylko
rodzicielką cwłowieka Chrystusa,
lecz Bogorodz:cą czyli 1heotocos.
Sobór tedy stwierdził boskie Macie-
rzyństwo Miarji Dziewicy, która ma
jeszcze inne zadanie w stosunku do
nas: jest bowiem matką naszą, jak to
Chrystus ogłosił z krzyża, gdy w o-
sobie Jana Apostoła całą ludzkość
oddał ped Jej czułą opiekę Oto Mat"
ka twoja.

Z okazji Jubileuszu 1500-iecią So
boru Efezkiego w r. 1931 Ojciec św.
Pius XI w Encyklice Lux veritatis
z dn. 25 grudnia 1931 r. ustanawia
Uroczystość Macierzyństwa N. M.
Panny, przepisując osobne nabożeń-
stwo liturgiczne na dzień 11 paździer
nika, Z rozporządzenia J.£. Arcybi-
skupa Metropolity Wileńskiego uro-
czystość ta będzie poraz pierwszy
obchodzona w kościele św. Michała
w Wilnie, gdzie cudowny obraz Mat-
ki Boskiej Świętomichalskiej z dzie-
ciątkiem Jezus na ręku najlepiej sym
bolizuje Jej Macierzyństwo zarówno
w stosunku do Chrystusa jak i do
nas. W czasach obecnych, kiedy
wiele matek zniechęconych do po-
tomstwa i pożycia małżeńskiego, po-
rzuca przyjęte powinności, depcze
złożoną przysięgę, zadając dotkliwy
cios sakramentowi małżeństwa, Uro-
czystość  Macierzyństwa N. M. P.,
irzeba tem mocniej uwypuklić i pod-
kreślić, by niewiasty chrześcijańskie
skierowały oczy i serca swoje ku
Marji, która tak bardzo trudny stan
macierzyństwa podniosła do tak
wielkiej godności,

Porządek nabożeństwa: We śro-
dę 10 pażdziernika o g. 6 (18) nie-
szpory, we czwartek 11 października
o g. 7 Prymarja, we czwarite« 11 paź
dziernika o g. 9 Wotywa, we czwar-
tek 11 października o g. 10 m, 30
Suma z kazaniem, we czwartek 11
października o g. 6 (18) Nieszpory z
kazaniem.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Inauguracja roku akade-

mickiego 1934/38 w Uniwersytecie
Stefana Batorego odbędzie się w
czwartek dnia 11 b. m. O godz. 11
Msza św. w kościele św. Jana, od:
prawiona przez J. E. ks. Arcybisku-
pa-Metropolitę Romualda  Jałbrzy-
kowskiego, po nabożeństwie o godz.
12 inauguracja w Auli Kolumnewej,
na którą złożą się sprawozdanie J.
M. Rektora prof. dr. Witolda Stanie-
wicza z działalności Uniwersytetu
w roku ubiegłym i wykład inaugu-
racyjny p. t. „Studja rolnicze w da
wnym  (lniwersytecie  wileńskim*,
wygłoszony przez J. M. Rektore
dra Witolda Staniewicza oraz imma
trykulacja przedstawicieli młodzieży
wszystkich wydziałów. Wstęp do
Auli Kolumnowej tylko za zapro
szeniami. °

ZMIASTA.
— Przyjazd szeta sztabu armji

estońskiej. Dziś o godz. 17 do Tur-
mont przybywa specjalnym pocią-
giem szef sztabu gen. armii estoń-
skiej gen, Reek. Na granicy gen.
Reeka  powitają przedstawiciele
władz państwowych, wojskowychi

| skiego

i

SPRAWY MIEJSKIE.
— Biiety na posiedzenie Rady

miejskiej. Zarząd miejski powiada-
mia, że bilety wstępu na posiedze-
nie Rady miejskiej w dn. 11.X. r. b.
o godz. 20 w lokalu Izby Przemy-
słowo-Handlowej—będą wydawane
w dniu dzisiejszym od godz. 11 do
12 przez wydz. ogólny Zarządu miej-
skiego (pokój Nr. 17).

Preliminarz budżetowy
miasta na rok 1935 36. Na skutek
polecenia prezydenta miasta po-
szczególne wydziały Zarządu miej-

przystąpiły do prac nad
opracowywaniem nowego  prelimi-
narza budżetowego miasta na rok
1935—36.

Magistrat wytknął sobie za cel
iskonstruowanie nowego budżetu do
stycznia roku przyszłego, później
zaś będzie on poddany obradom
w Komisjach dla poczynienia ewen-
tualnych zmian. Przed 1 jednak
kwietnia roku przyszłego nowy bud-
żet zostanie uchwalony i w normal-
nym Czasie zacznie ebowiązywać.
— Regulacjaul.Sapieżyńskiej.

Magistrat rozpoczął roboty nad re-
gulacją ul. Sapieżyńskiej na Anto-
kolu. Ulica ta otrzyma nową jezdnię
i chodniki. Podobne roboty na ul.
św. Piotra i Pawła dobiegają już
końca.
— Skwer przed kościołem

š. š. Plotra I Pawła. Jak już w
swoim czasie donosiliśmy, w zwią-
zku z uregulowaniem ul. Tad, Ko-
Ściuszki magistrat postanowił plac
przed kościołem św. Piotra i zamie-
nić na skwer. Rozpoczęte już zo-
stały wstępne prace niwelacyjne
przy urządzaniu skweru.
— Wydawanie świadectw ubó-

stwa. Do wydziału opieki społecz-
nej Zarządu miejskiego napływają
w nienotowanej ilości podania z
prośbą 0 świadectwa ubóstwa.
W ciągu dnia wczorajszego złożono
tego rodzaju, podań przeszło 100.
Najpokaźniejszą liczbę petentów
stanowią studenci, którzy w związku
z rozpoczynającym się rokiem aka-
demickim ubiegają się u władz
uniwersyteckich o odroczenie wzglę-
dnie całkowite zwolnienie od opłat
uniwersyteckich.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Dzisiejsza Środa Literacka o

„Zwycięstwie Jozeia Žolądzia“, po-
wieści Wandy Dobaczewskiej, zapo-
wiada się ciekawie. Autorka podej-
mie dyskusję ze swoimi krytykami
prasowymi. Początek o godz. 19.45.
Wstęp jak zwykle, 2281—0
— Walne zgromadzenic Chrześc.

Zw. Zaw. piekarzy w Wilrie odbę-
dzie się w niedzielę o godz. 9 rano
w pierwszym tenminie, o godz 10
w drugim terminie w sali przy ul.
Metropolitalnej 1. Na porządku
dnia: 1) Zagajenie i wybór przewo-
dniczącego, 2) roczne sprawozdanie
kasowe i z działalności zarządu, 3)
sprawozdanie komisji rewizyjnej,
4) sprawozdanie z pertraktacyj o
zawarciu umowy zbiorowej, 5) wy”
tyczne prac na przyszłość, o) wybo-
ry nowego zarządu i komisji rewi-
zyjnej, 7) sprawa statutu Związku,
8) sprawa bezrobotnych, Э) wolne
wnioski. Wstęp na zebranie wolny
tylko dla członków rzeczywistych.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Starania rzemiešlnikow wi-

leńskich. Rzemieślnicy wiieńscy po-
djęli szeroką akcję, zmierzającą do
zmniejszenia ryczałtu podatku od
obrotu na 1935 r, W związku z tem
odbywają się obecnie zebrania po-
szczególnych cechów, na których
omawianą iest treść memorjałów do
władz skarbowych i Izby Kzemieśl-
niczej. Po opracowaniu materjału
lzba Rzemieślnicza memorjały rze-
miosła wileńskiego prześle do Związ-
ku Izb, a ten skolei do ministerstwa
skarbu. Rzemieślnicy żądają zmniej-
szenia ryczałtu o 50. proc., motywu-
jąc ciężkie położenie rzemiosła bez-
robociem i zmniejszeniem wynagro-
dzeń za pracę,

KRONIKA POLICYJNA. K.O.F. Z Wiilna do Turmont wyje-
chał d-ca brygady K. O. F. Wilno
pułk. Kruk-Szuster.
— Reorganizacja Ubezpieczal-

hi Społecznej. Bawiąca w Wilnie
omisja ministerjalna odbyła wczo-

łaj dłuższe narady w sprawie reor-
Sanizacji Ubezpieczalni. Na konfe-
lencji omawiane były sprawy perso-
Nelu lekarskiegó, służby i odpo-
Wiedńich lokali. Ponadto komisja

Ubezpieczalni
Społecznej. *
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Popierajcie Polską Macierz

— Zagadkowe zaginięcie męża, Marja
Orzechowska (Murarski 13) powiadomiła
policję, że mąż jej Aleksander, l. 54, chory
nerwowo, wyszedł z domu przed 10 dniami
: od tej chwili nie daje o sobie znaku ży-
cia. Stwierdzono, iż w pobliżu Radzymina
twoj. warszawskie) znaleziono dokumenty
ra nazwisko Aleksandra Orzechowskiego.
Zachodzi obecnie pytanie, skąd dokumenty
Orzechowskiego znalazły się koło Radzy-
mina i gdzie się znajduje Orzechowski? {
— Nožem w plecy. W czasie bójki

Wilhelm Garasimowicz (Stolarska 2) ude-
rzył nożem w plecy Stanisława Masłow-
skiego (Ciesielska 7). Masłowski po prze-
wiezieniu do szpitala żydowskiego zmarł.!

Zemsta kobiety. Antoni Borówko|
(Antokolska 38) zameldował, że na ul. An-,
"okclskiej Monika Szymanowiczowa (Kal-
waryjska 23) oblała twarz kwasem azoto-.,
wym jego córce Kazimierze, lat 19. Szymo-
n .wiczową zatrzymano. Poszkodowaną,

Groźba epidemii tyfusu brzusznegóow Wilnie

DZIENNIK WILERSE!

ków zachorowań. Władze lekarskie
szny zwiększa się w Wilnie w za. sanitarne czynią najdalej idące wy-
straszujący sposób. Obecnie powsta-;siłki w kierunku zahamowania epi-
ła już całkiem realna groźba epi-|demji. Akcja ta jednak napotyka
demji. Tak naprz. w ciągu ubiegłego] na duże trudności ze strony niedo-
tygodnia zanotowano aż 19 wypad-|statecznie uświadomionej ludności.

Liczba zasłabnięć na tyfus brzu-
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(KAP). Za psutyfikatu „Papieża
Misyj', Piusa XI, zanotowano ponad
6 muiljonów nawróceń pośroa samych|
tylko pogan. Jak matą jeanak jest

ta liczba wobec miljonów znajdują-
cych się dzisiaj w jubileuszowym ro-
ku Odkupienia, poza Kościotem.

Cóż dziwnego. że ilość bojowni
ków Chrystusowych niedostateczna'
nawet do utrzymania placowek już”
zdobytych, a tembardzie; do czynie” |
nia nowych podbojów.

Cóż dziwnego że codziennie 2 0°
kopów bohaterskich misjonarzy do-
chodzi do Stolicy Apostolskiej bła-,
galne wołanie o pomoc w ludziach i
pieniądzach. To też Ojciec św. usta-
wicznie przypoimina wszystkim bez
wyjątku katolikom o ich świętym o-
bowiązku współpracy w dziele misyj
mem. „Gdyby choć jedna dusza zgi-
nęła przez naszą opieszałość, gdyby
choć jeden misionarz zatrzymać się
miał w pracy z powodu braku odpo-
wiednich środków, których odmówi-
liśmy, odpowiedzialność nasza była-
by wielka“ (z allokucji Piusa XI,
1932 r.). :

Z rozporządzenią Ojca sw. raz do
roku w przedos.atnią niedzielę paź-
dziernika na całym swiecie kato-
lickim obchodzony jest „Dzień Mi-
syjny”. W dniu ym, który w roku
bieżącym wypada 21 października,
zdobywamy się na wielki wysiłek o-
fiar dla misyj. Stajemy wszyscy w,
szeregach pomocniczej armji misyj-
nej

Spełniając choć w części, dług
wdzięczności za łaskę prawdziwej
wiary i chyląc czoło przed bohater-
stwem tych, co hojnie dają swój pot
i krew na misje my z ofiarą misjo-
narzy łączymy swoją ofiarę: gorącą
modlitwę w intencji misyj i pomoc
materjalną, aby w ten sposób speł-
nić misyjny rozkaz Chrystusa Pana,

Dla.mieszkańców H.-Swiata
mala jest... lukstiem.

Niech Magistrat zatroszczy się o bu-
dowę studzien w tej dzielnicy.
Jedna z najrozleglejszych dzielnic

naszego miast, Nowy Świat, oprócz
p yioba innych braków, wskutek po-
|łożenia górzystego jest niemal cał-
kiem pozbawiona wody, W całej
bowiem dzielnicy znajdują się tylko

„2 studnie miejskie i kika w pry-
watnych posesjach. Nawei są takie
ulice, które nie posiadają ani stu-
dzien, ani też żadnych źródełek,
skądby możną było '/ czerpać zdatną
do użytku wodę. To też mieszkańcy

| takich ulic zmuszeni są do ograni-
|czania się w używaniu wudy, która
dla nich, z braku bliskości siudzien,
staje się niemai.., luksusem,

Woda zaś w studniach zarówna
miejskich, jak i prywataych, jest
płatna i to grubo. Wiadro kosztuje
półtora czy dwa grosze, co w sto-
sunku miesięcznym, licząc, oczywi:
ście, przeciętnie, wyniesie od pół:
tora złotego do trzech, a może i wię
cej zależnie od ilości zużywanej
wody.

I to nie byłoby najgorsze. Miesz-
Кайсу Nowego - Świata godzą się i
na te, dość wysokie opłaty. Znacznie
dotkliwiej natomiast odczuwają brak
w pobliżu wody. Nie każdy bowiem
ma czas i siły po temu, żeby ćwierć

 

 

Październikowa Młodzież Misyjna.
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skierowany i do nas o szerzeniu Kró-
iestwa Bozego ua ziemi.

„Dzien misyjay' winien byc urzą-
dzony we wszystkich diecezjach,pa|
ratjach, kościoiach, kapiicach i in-
stytucjach katolickich na caiym świe
cie 1 uzgodniony według wskazań
następujących:

1) Ponieważ głównem hasłem
dnia tego ma być wezwanie do gorą-
cej modlitwy w intencji misy,, kapła-
ni w myśl życzeria Ojca sw. dołączą
do kolekt w czasie Mszy sw: modli-
iwę o rozszerzenia wiary.

2) Kazania w „Niedzielę Misyj-
ną' należy wygłosić na te.nai misyj
oraz zachęcić wiernych ao zapisy”
wania się na czlonków „Papieskiego
Dzieła Rozkrzew:enia Wiary”, „Dzie
ła św, Piotra Apostoła" 1 „Dziecię-,
ctwa Pana Jezusa”.

3) Wierni, utórzy w dniu tym
przyjmą Komunję św. i pomodlą się
o nawrócenie pogan dostąpią odpu”|
stu zupełnego, który można także о-
fiarować za dusze zmarłych,

4) Zebrane ołiary w „Niedzielę!
Misyjną' winny być obrócone wy-|
łącznie na rzecz Papieskiego Dzieła!
Rozkrzewienia Wiary” i skierowane
niezwłocznie do Diecezjalnej Dyrek-
cji Misyjnej, aby za pośrednictwem
Poznańskiej Centrali Krajowej P. D.
R. W. w czasie właściwym zostały
przesłane do dyspozycji św. Kongre-
gacji Propagandy w Rzymie.

Gdzie warunk, pozwalają na to,
należałoby urządzić część pozakoś-
cielną obchodu „Październikowej
Niedzieli Misyjnei', a więc np. od-
czyt, wieczornicę, akademję, przed-
stawienie, film, wystawę misyjną i
t. p. Do przygotowania tei części ob:|
chodu dopomóc a:ogą specjalne wy-
dawnictwą misyjne do nabycia w,
księgarniach katclickich lub w dy-,
rekcji misyjnej danej. diecezji.

 

Teatr | muzyka. |
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Najwię-

kszy sukces sezonu, powszechnie lubiana
«peretka „Orłow'”' dziś po raz 35-ty po ce-
nach propagandowych. Na czeie świetnie
zgranego zespołu Janina Kulczycka i Ka-
zimierz Dembowski.

Jutro z powodu próby generalnej ope-
retki Abrahama „Bal w Savoy* — przed-
stawienie zawieszone.
— Uroczyste otwarcie sezonu zimowe-

go w „Lutni”*, W piątek „Lutnia* w sza-
cie odświętnej otworzy swe podwoje, aby
przedstawić publiczności wileńskiej ostat-
rie dzieło Abrahama, operetkę „Bal w Sa-
voy”, która Z Ecą, a ostatnio w War-
szawie wzbudziła powszechne uznanie.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. po cenach zniżonych dosko-
sala komedja Volpiusa „Zwyciężyłem kry-
zys”.

Jutro o gedz. 8 wiecz. „Zwyciężyłem
kryzys”. ‚
— Staly Teatr Objazdowy — gra dziś

w Wołożynie sztukę w 3 aktach N. Druc-
kiej „Zamkn'ęte drzwi”, jutro w Lidzie.

Polskie Radjo Wiino
Środa. dnia 10 października,

6.45; Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

 

 zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Pogad. Iniarska. 7.55: Giełda
rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:
Wiad. meteor. 12.05: Codz. przegl. prasy.
1210: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. pot.
13.05: Świecka artystyczna pieśn chóralna
w_ rozwoju historycznym (płyty). 15.30.
Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow.
15.45: „Mała skrzyneczka”. 16.00: Świat
przez radjo“ — gazetka dźwiękowa. 16.45:
„Chwilka pytań* — pogad. 17.00: Recitai
skrzypcowy. 17,25: a na sezon je-
sienny" — pogad. 17.35: Piosenki hiszpań-
ssie (płyty). 17.50: Poradnik sportowy.

   lub pół kilometra nosić ciężkie wia-
dra. Z tego głównie powodu ludzie
ograniczają się w użytkowaniu wo-
dy. Tę niewygodę, tak dotkliwie da-
jącą się odczuwać mieszkańcom No-
wego Świała, śóby samorząd cokol-
wiek więcej dbał o interesa obywa-
teli, dałoby się łatwo i w stosumko-
wo krótkim okresie czasu usunąć.

Oto obecnie buduje się studnię
przy zbiegu ulic św. Wincentego i
Kowieńskiej, Roboty 'trwają coś ze
dwa tygodnie i wkrótce (może za
jakie 2 tygodnie) zostaną zakończo-
ne. Prawdopodobnie do połowy
przyszłego miesiąca zostanie ona oddana do użytku. Samorząd, który
tę studnię buduje, ustalił, że miesz-
kańcy wspomnianych ulic za korzy-
stanie ze studni będą opłacali przez
1 rok po 1 zł. miesięcznie. Opłata ta
będzie zwrotem kosztów budowy.

Oczywiście, ludność zgodziła się
na to bardzo chętnie.

Byłoby więc bardzo pożądane,
żeby podobne studnie na takich sa-|
mych warunkach wybudowano i zad
innych ulicach.
. Trzeba jeszcze tu podkreślić, że,
koszta budowy studzien, uwzględnia'
jąc nawet górzystość tej dzielnicy,|
nie są zbyt wysokie.

|
m. r, S.

 

WYPADKI.
— Postrzelenie się listonosza. Józef

Jasiunis, listonosz (Nowogródzka 120), bę-
aąc w stanie nietrzeźwym, spowodował

= odczyt. 22.25: Koncert życzeń (płyty).

„, meteor. 23,05—23,30: Muzyka taneczna. Szkolną.

m
przewieziono w stanie niezagražającym žy-| wystrzal podczas manipulowania rewolwe-y У МУ P pi
ciu do kliniki USB na Antokolu, 1em. Kula trafiła w kiść jego lewej ręki,

18.00: Koncert reklamowy. 1815: Koncert.
18.45: „Samowystarczalność, jako lekar-
stwo na kryzys”, 19.00: 20 msnut muzyki
starych mistrzów. 19.20: Pogad. aktualna.
19.30: Koncert kwartetu wokainego soli-
stów. 19.50: Wiad. sport. 20.00: Koncert
w wyk. wil. ork. symf. 20.45: Dzien. wiecz.
20.55: „Jak pracujemy w'Polsce?* 21.00:
Koncert chopinowski. 2130: „Z Wilna na
saorze' — lelj. 21.40: Recitai śpiewaczy.
22.00: „Kwadrans dla ponurych”, 22.15:
Muzyka taneczna, 23.00: Wiad. meteor.
23.05—23 30: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 11 października 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. ka. Chwilka pań do-
mu. 7.50: Pogad. L.O.P.P. 7.55: Giełda rol-
nicza 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad
meteor. 12.05: Codz. przegl. prasy. 12.10:
Transm. uroczystej inauguracji Roku Ake-
dem. z Auli U.S.B. 13.00: Dzien. poł. 13.05:|
Z rynku pracy. 13.10: II część poranku szkol
uego. 15.30: Wiad. eksport. 15.35 Codz. odc.
pow. 15.45. Muzyka lekka. 16.45: Lekcja
francuskiego. 17.00: „Domek z kait* — ko-
medja muzyczna. 17,50: Skrzynka pocztowa
mr. 323. 18.15: Recital fortepianowy. 18.45:
„Со czyłać?'—pogad. 19.00: Duety w wyk.
Janiny Pławskiej (soŁran) i Bohdana Szwa-
bowicza (baryton). 19.20: Pogad. aktualna.
19.30: d. c. duetów. 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: „Z kraju do
kraju” — ayd. muzyczna. 20.45: Dziennik
wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce.
21.00: Koncert. 21.55: „Wrażenia z Kongre-
sa Filozofów w Pradze”. 22.10: „Wycieczki
rekolne jako środek kształcenia młodzieży”

22,50: Koncert reklamowy. 23.00: Wiad.  UI1)GA
SLA FLATA" WOJENNA

| najlepsza gwarancja ;
niepodległości-  
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Związek polskiej inteligencji Katolickiej. .
Sprawozdanie z rocznej działalności

1933/34 (wrzesień 1933

W okresie sprawozdawczym od-
było się 13 posizdzeń zarządu, 18 ze”
brań ogólnych, z których jedno wal-
ne, i jeden odczyt publiczny.

Na porządku dziennym, prócz re-
feratów i dyskusyj, składano spra”
wozdania z ruci:. katolickiego w Pol
sce i zagranicą, ze szczegolnem u-
względnieniem działalności Stolicy

Apostolskiej.
Wiygłoszono następujące  refe-

raty:

współczesnego wychowania”,
2. Dyr. K. Niżyński: „Akcja ka-

tolicka i sądy o niej”. (3 zebrania).
3. Prof. Z. Hryniewicz: „Obóz

niewiary w Polsce”, Koreteraty dyr.
T. Turkowskiego i prof. dr. Wł. Ar-
cimowicza (3 zebrania).

4. Prof. dr. 1. Jaworskiego: „Ge”
neza położenia prawnego Kościoła
katolickiego we Francji.

5. Prof. A. Narwoysz: „Religijno-
moralne podstawy wychowania w
dzisiejszej i jutrzejszei szkole  pol-
skiej”.

6, Dr. M. K. Morawski. „Pier-
wiastki katolickie w życiu narodo-
wem polskiem'* (odczyt publiczny).

7, Dr. M. K. Morawsk.: „Rola ma
sonerji w rozbiorach Polski“,

8. Prof. dr. K. Górski: „O twór-
czošci Mauriaca“.

9. Dyr. K. Nišynūski: „Kryzys go-
spodarczy w świetle «ncyklik papie-
skich”.

 

Z ZA KOTAR STUDJO,
„Swiat przez radjo“.

Spotkawszy się z wielkiem powodze-
niem u radjosłuchaczów, gazetua dźwięko-
wa p. t. „Świat przez radjo” nadana będzie
jako Gazetka Nr. 2 w dniu 10 październik:
tj. w środę o godz. 16.00. Audycja ta, tak
lak poprzednim razem, przyniesie szereg
aktualji z kruniki wydarzeń świata, humor
i dowcip, ożywione muzyczną redakcją.
Audycję opracowali Harwey i Jaworski.

„Moda jesienna”.
Gdy przychodzi okres wiosny, czy je-

sieni wzmaga się powszechne zaintereso-
wanie pań — sprawą: „Co będzie modne?
Co się będzie nosiło?" Trzeba być prze-
sież zawczasu należycie poiniormowaną
aby spośród rzeczy modnych wybrać naj-
lepiej dostosowane do swej indywidual-
wości i nadające się do rzeczywistych po-
trzeb życia. W! ten sposób osiążamy szczyt
elegancji. Odczyt p. Marji Ankiewiczowej
w środę, dnia 10 października, o godz. 17.25

| będzie małą rewją mody, która zorjentuje
s:uchaczki, co się nosi na ulicę, co w do-
mu, jakie toalety są obowiązujące na przy-
ięciach i co robi „łurorę' wieczorem.

Muzyka starych mistrzów.
Obok najnowszych kierunków muzyki

kultywowana zawsze adoracja starych mi-
sirzów znajdzie wyraz w środowym kon-
сегс1е radjowym (10.X.) o godz. 19.00. Wy-
konawcami będą Stefan Schleichkorn, alto-
wiolista i Mada Orlińska, pianistka. Pro-
gram obejmuje mało znaną sonatinę Beet-
hovena na mandolinę i cembało w opraco-
waniu na  altówkę i fortepian przez
Schleichkorna. Pozatem w programie
Haydn, Locatelli, Senaille i Somis.

Kwartet wokalny w radjo.
Występ kwartetu wokalnego solistów

pod kierunkiem Czesława Żelechowskiego,
który spotkał się ze strony audytorjum ra-
djowego z przyjaznem przyjęciem, wystąp:
tym razem przed mikrofonem warszawskim
w środę, dn. 10 października, o godz. 19.30.
Polskie piosenki często o charakterze lu-
dowym stanowią popis tego nowego i do-
skonale zapowiadającego się zespołu.
Wiktor Łabuński i Franciszka Platówna

w radjo.
Odtwórcą koncertu Chopinowskiego w

srodę, dnia 10. X., który rozpoczyna się
zawsze o godz. 21.00, będzie znany piani-
ta, występujący często poza granicami

mituje radjostacja we Frankfurcie n/Me-

szeć przed. mikrofonem lwowskim znako-
mita śpiewaczka operowa, Franciszka Pla-
tówna: į

Kowienski dziennik „Rytas“ nr.
224 pisze o stanowisku Polski w spra
wie paktu wschodniego:

„— Długo oczekiwana odpowiedź pol-
ska w sprawie paktu wschodniego, jak było
do przewidzenia, nie zadowoliła ani twór-
ców projektu paktu, ani też wszystkich
tych, ktorzy zainteresowani są w utrzyma-
niu pokoju w Europie Wschodniej.

W' swem oświadczeniu, wręczonem min.
Barthou, wyraża Polska wątpliwości i nie
czyni wyraźnych wniosków. Z odpowiedzi
polskiej możnaby więc sądzić, iż rząd pol-
ski nie odrzuca ostatecznie paktu wschod-
niego, a pozostawia otwarte drzwi dla
dalszych rowowań. Francja, kiora najbar-
dziej interesywała się tem, jakie stanowi-

n'ego, jest jednak z odpowiedzi polskiej nie-
zadowolona, a prasa frarcuska nie szczędzi
Polsce oskarżeń i zarzutów.

Polska prowadzi bowiem chytrą poli-
tykę. Nie odrzuca ona paktu bezpośrednio.
Ż drugiej strony, by nie rozgniewač Fran-
cji jeszcze bardziej, oświadcza Polska, iż
] ор1ега sojusz francusko . polski. {

Polska swe stanowisko w sprawie pak-
*u wschodniego usprawiedliwia licznemi ar-;
gumentami. Wyraża ona mianowicie prze-
konanie, że nie grozi Polsce żadne niebez-

1. Dyr. T. Turkowski: „Problem!

kraju, Wiktor Łabuński. Koncesi ten trans-|

aem. O godz. 21.40 tegoż dnia da się sły--

sko zajmie Polska w sprawie paktu wschod :

Koła wileńskiego Z. P. I. K. za rok
r, — czerwiec 1934 r.).

10. Prof. dr. W, Staszewski: „Ży*
cie i twórczość Arnolda Lunna*.

11. Ks, prai. L. Żebrowski: „In-
stytucja indeksu książek zakaza-
nych”.
| 12. Ks, prof. di. P. Nowicki: I.
! „Obrona Starego Testamentu przed
| hitleryzmem*. li. „Hitleryzm, a
| chrystjanizm'. (Oba tematy w świe-
| tle kazań Kardynała Faulhabera).

13. Ks. prof. dr. W. Suszyński:
j „Hiperkrytyka, jako główne źródło
niewiary (w św.atle ankiety profe-
sorów zagranicznych).

IL Sprawozdania;
1. Prof, dr. St Glaser: „Dzień Ka

tolicki w Wieduiu* (w związku z
250-leciem odsieczy Wiiedniaj.

| 2. Prof. dr. P M. Puciała: „Wra-
|żenie z ostatnich Wielkanocnych: u-
roczystości w Watykanie' (w zwią-
zku z zakończeniem Roku Jubile-

| uszwego i kanonizacją Św. Jana Bo-
sko).

3. Ks. prof. 'r. M, Sopoćko: „Wra
żenia z pielgrzymki do Ziemi Świę-
tej“.

Obecny skład Zarządu Koła wi-
leńskiego Z. P. [. K., powołany na
wainem zebraniu dn. 18 czerwca,
jest następujący: Prezes: prof. dr.
Wacław Staszewski, sekretarz: ks.
pref. dr. Józef Czerniawski, skar-
bnik: dyr. Anton Wyszyński, czło”
nek zarządu — -vdca prawny: mec.
Józef Zmitrowicz.

Koło wileńsk'e liczyjo w roku
sprawozdawczym 40 członków. Ze-
zrania odbywały się przeważnie w
Seminarjum Teclogicznem U. S. В.

Pod koniec ckresu sprawozdaw-
czego rozpoczęto starania o zdoby-
cie własnego lokasu dla Związku, ce-
leri urządzenia czytelni 1 bibdjoteki
wiedzy religijnej Jest nadzieja, iż
pertraktacje w tej sprawie zostaną
wkrótce pomyś!nie żakończone.

latonięcie w trzęsawiska.
NOWY SĄCZ Pat. Onegdaj zda-

rzył się w Nowym Sączu tragiczny
wypadek. Mieszkanka Zabełcza, pod
Nowym Sączem, Merja Wojciechow-
ska, wybrała się na brzeg Dunajca,
celem nazbierania suchych gałązek
na opał. Wdrodze powrotnej chcia-
ła przejść przez łąkę obok elektro-
wni miejskiej, która w czasie powo-
dzi była zalana. W chwili, gdy Woj-
ciechowska znalazła się na środku

 

łąki, nagle zapadło. się pod nią
grząskie błoto i utonęła w trzęsa-
wisku.

Brotes Visletty Hozjers.
PARYŻ Pat. Jutro rozpoczyna się

głcśny proces Violetty Noziers, któ-
rą zgórą rok temu otruła ojca i
usiłowała otruć matkę. Proces budzi
wielkie zainteresowanie głównie ze
względu na sensacyjne oskarżenia,
które rzuczią cień na pamięć jej
ojca. Należy zaznaczyć. że matka
Violetty występuje z powództwem
cywilnem. ©skarżonej grozi kara
śmierci.

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nówó-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1: ' - 9

Zarząd Radv Centraluej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo.

WYL

 
Jak to widzą w Kownie?

Tieczeństwo wobec zawarcia paktów o nie"
e$resji z Sowietami i Niemcami. Dalej wy-
jaża wiarę w pokojowość Trzeciej Rzeszy,a
z drugiej strony niezadowolenie z powodu
polityki sowieckiej wzgledem państw bał-
tyckich, zwłaszcza względem Litwy. Ostat-
r'a wizyta litewskiego ministra spr. zagr.
Lczoraitisa w Moskwie i rezultaty jego ro-
zmów powiększyły jeszcze bardziej nie-
ufność rządu polskiego w stosunku do So-
wietów. Wreszcie Polska jest uiezadowolo-
na ze stworzenia paktu bałtyckiego, który
bynajmniej nie zgadza się z jej interesami.

Żaden z przytoczonych powyżej argu-
mentėw nie świadczy o zainteresowaniu
Polski w utrzymaniu pokoju, o ile nie przy-
4ć, iż Polska żywi tajne cele. Związek
państw bałtyckich nie jest wrogiem Polski,

szególnie, że jego głównym bodźcem u-
tworzenia było wzrastające niebezpieczeń-
stwo hitleryzmu. Nic dziwnego przeto, że
taktyka polska jest podejrzana i że ciężkie
zarzuty pod adresem Polski mają swoje
uzacadnienie. Dalsze stanowisko Polski wy-
jaśni się wtedy, śdy będzie ogłoszona treść
oświadczenia polskiego i jego motywy”.

Niezmiennie zatem niejasność sta
nowiska Polski coraz ba”dziej pod-
syca pode;rzenia.

 



Z KRAJU.
10-lecie K. 0. P.

W. granicznych miasteczkach nierskie obiady. Po obiedzie nastą-
woj. wileńskiego i nowogródzkiego|piązawody sportowe, wyscigi kon-
w najbliższą niedzielę odbędąsię |ne, przedstawienia, rewje, odczyty,
uroczystości w związku z 10-leciem| akademie : rauty.
KO, P. Społeczeństwo kresowych miast

W./ miasteczkach i miastach: Dzi-| i miasteczek w dniu tym ofiaruje
śnie, Łużkach, Wilejce, Duksztach,| oddziałom K, O. P. cenne upominki
Święcianach, Wołożynie, Iwieńcu,!w postaci fanfar, trąbek, propor-
Rubiežewiczach, Stotpcach i t. d. od-! ców i i. p.
będą się uroczyste defilady i żoł-|

 

 

 

Okradzenie reemigranta Postrzelony kłusownik.
na większą sumę. Podczas nielegalnego polowania,

Reemigrantowi Tadeuszowi Łu-, urządzonego w iasach Michałow-

kaszewiczowi, mieszkańcowi kolonji skich, gm. kudelskiej, przez trzech
Łodaciszki, gm. janowskiej, w nocy, kłusowników zdarzył się nieszczę-
z 6 na 7 b. m. z mieszkania skra-| śliwy wypadek. Podczas obstrzału

dziono 4567 dolarów amerykańskich| zwierzyny Nakiewicz W. postrzelił
i kilka brylantowych pierścionków|Kowalewicza Jana w okolicę szyi,
wartości 3000 dolarów. Jako podej-, Rannego skierowano do szpitala.
rzani o kradzież zatrzymani zostali
wczoraj Stanistaw Weronko, Bazyli
Szypno i Kazimierz Janowicz,

 

'6pPO
Mecz z reprezentacją Polski

nie odbędzie się.
[Wczoraj otrzymaliśmy  telefo-

niczną wiadomość z Polskiego Związ
ku Piłki Nożne; z Warszawy, że ma-

"jący się odbyć w Wilnie mecz pił-
karski z reprezentacją Polski, nie-
stety, nie będzie mógł dojść do
skutku, a to dlatego, że piikarze re-
prezentacyjni są obecnie jak wiemy
w obozie treningowym w Warsza-
wie. Zatrzymianie się ich w drodze
powrotnej w Wiilnie przedłużyłoby
znacznie uzyskane urlopy.

, P. Z. P. N. wychodzi częściowo
ze słusznego założenia, bo nie moż-
na z graczy amiatorów robić zawo-
dowców, którzy nie rachują się z
"czasem i gdbowiązkami życia.

Wpływa również na wypowie-
dzenie negatywnej odpowiedzi jesz-
cze ten poważny moment,'że P, Z.
P. N. postanowił wysłać drużynę do
Rygi o dzień wcześniej.

Piłkarze przez Wilno  przejeż-
dżać będą w piątek rano. Razem z
reprezentacją Polski jedzie jako
dziennikarz red. J, Nieciecki.

Na dworcu wileńskim reprezen-
tacyjni piłkarze spożyją śniadania,
Będą oni witani przez władze  pił-
karskie Wilna.

Prasa łotewska zapowiada nie-
dzielny mecz z Polską jako wielką

' sensację sezonu sportowego, który
dla piłkarstwa Łotewskiego ma się
właśnie zakończyć czwartem  spot-
kaniem z Polską. i :

 

| Kłusowników zatrzymano.

PRZED MECZEM BOKSERSKIM
POLSKA — CZECHOSŁOWACJA.
W najbliższą niedzielę rozegrany zo-

stanie w Warszawie w $machu cyrku mię-
dzynarodowy mecz bokserski Polska —
Czechosłowacja 0  puhar środwowej Eu-

ropy.
Kapitan sportowy Polskiego Związku

Bokserskiego p. Cendrowski ustalił nastę-
pujący definitywny  skłaa Polski: waga
musza — Rotholc, waga kogucia — Mocz-
ko II, waga piórkowa — Kajnar, waga
lekka Sipiński, waga pólśrednia —
Garncarek, waga średnia — Chmielewski,

waga półciężka — Karpiński, waga ciężka

— Krenz.

W skład Czechosłowacji

Fiala, Sasinek, Dworzak Chundela,

besz, Pispiszil, Durdis, Kopecek.

Sędziami punktowymi będą:  węgier

Vadasz i niemiec Sanger. W ringu na
zmianę sędziować będą polak i czech.

Mecz Polska — Czechosłowacja roze-

grany zostanie poraz piąty z «olei. Poraz
pierwszy walczyliśmy z Czechosłowacją w

1929 r. w Katowicach, bijąc ją 12:4.. W ro-

wchodzą:
Hru-

8:8. W r.-1931 w Warszawie uzyskaliśmy
ponownie wynik remisowy 8:8, Wreszcie w
roku ub, w Poznaniu wygraliśmy — 10:6,
Stosunek zwycięskich spotkań jest dla nas
korzystny i brzmi 38:26.

Walka toczy się o ufundowany nie-
dawno puhar Europy środkowej. W tym
turnieju biorą udział reprezentacje 5-ciu
państw (Niemcy, Węgry, Polska, Czecho-

słowacja i Austrja). Włochy Wycofały się.
Dotychczas uzyskano następujące wyniki: 

wych—tanich.

ku następnym w Pradze uzyskaliśmy remis |. 
 

DZIENNII.

«Cyklista z sekcji
turystycznej»

(paszkwil satyryczny).
Był sobie w Wilnie skromny kolarz -

turysta.

Skromny kolarz nie myślał © rzeczach
heroicznych, jak np. „Tour de France“, bo

i poco. Czy ostatecznie warto tylko sławą

żyć?...

Znamieniem epoki, jest szacy człowiek,

Czyż nie tak?

Ale człowiek jest zagadką—sienksem.

Bo, oto w skromnym kolarzu zagrała gorą-

ca, bohaterska krew. Rozpaliła się do czer-

woności myśl o laurze sportowym. Wpadł
na pomysł objechania trasy: Wilno — Li-
da — Wilno! Razem dwieście kilometrów!

Skromny kolarz zaalarmował wszystkie

władze sportowe, osobistości, redakcje ga-

zet i wszelkie iormacje społeczne. Do
„PATA“ też nieomieszkał wstąpić, We
wszystkich redakcjach zażądał wydania do-
datków nadzwyczajnych... _ Wydawał dy-
spozycje, przez kilka dni telefonował na

wszystkie strony,....... żądał ukazanie się na
mecie kilku orkiestr i pocztów sztandaro-
wych. „Trzebaby też przewidzieć komitet
specjałny! — mysłał skromny kolarz - tu-

rysta”.

Raut, akademja, oklaski, uznanie i wy-

czyn sportowy.

- Na szpaltach gazet mają wirować w
obłędnych orabskich czarne czcionki dru-

karskie: „Wilno — Lida — Wilno“:

Po załatwieniu wszystkich tych for-
malności, skromny kolarz wystartował. Stra

tosteryczne plany. pieściły mu ucho, przy-
kryte olbrzymim kaskiem. Z poza czarnych
okularów wyglądały władcze oczy kolarza.

Wilno olśnione lykalo ślinę zachwytu...
Jechał już,  połykając kilometry, jak

ostrygi.

Z Lidy wystartował jak burza, jak po-

wódź. Mijały długie godziny, Wreszcie w
oddali Wilno.

Jeszcze, jeszcze trochę wysiłku, a po-

tem sława dozgonna! Rósł zgiełk miasta.
Wpadł na ulice, koiując obłędnie, I oto

szary, skromny kolarz, wkrótce stanie się
bożyszczem tłumów! Orkiestra, delegacje,

owacje......!

Wpadł na Plac Katedralny, Oczy skro-
mnego kolarza „węszyły” za tłumem, orkie-
strą, czy czemś podobnem.

Skromnego kolarza nie witał niktll!
O chmury nie uderzyły gromkie ian-

fary i oklaski...
Psiakrew. to życie takie złe..!

KOPALKO ZBIGNIEW.

 

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

ROAD TEJ A. 2OWETRCPOZZARAZ

Niemcy — Węgry 13:3, Węgry — Austrja

13:3, Węgry — Polska 10:6, Polska —
Austrja 10:6, Czechosłowacja — Austrja

11:5.

Faworytem turnieju są Niemcy, Mecz
Polska — Czechosłowacja decyduje ra-

czej o pierwszeństwo narodów państw sło-

wiańskich. i

„TILENSKi

Maról „płaków niebieskich”,
Mair Grosman, przewódca odła-

mu sjonistów - rewizjonistów, t. zw.
„partji państwowej”, poruszając
(„Hajnt” nr. 217) sprawę koniecznoś-
ci wykorzystania przez żydow przy
odbudowie państwowości żydow-
skiej, lotnictwa wskazuje na cechy
żydowskie w diasporze: ё

„ — Jesteśmy w świecie znani, jak»
żywotny i ruchliwy naród, ale gdy chodzi
o czyny większe i solidniejsze, spotka się
tam żydów rzadko. W  drobiazgach
pierwsi, podchwytują wszelkie nowinki i
wykorzystują. Dlatego to goje są tak na nas
źli”

datna w handu i drobnym. przemy-
śle. Wi tych zajęciach nie jest po-
trzebna taka wytrzymałość, jak w
dużych  przedsiębiorstwach, które
wymagają całych lat prac; przygo”
towawczej:

„ — Temperament żydowski wymaga
prędkiego obrotu. Dlatego to gruntowne

ty znajdują się dotąd w rękach chrześcijań-
skich. Znane jest przysłowie — „to nie jest
dla żydów”. I jeżeli żydzi wytwarzają coś,
są to rzeczy wyrabiane prędko i przezna-
czone dla masowego odbioru. Gdy się wciąż
śpieszy, tylko takie rzeczy są odpowiednie".

Żydzi jalko żywioł szkodliwy dla
otoczenia, muszą być przygotowani
na wybuch gniewu ze strony otocze
mia i muszą być gotowi do ucieczki,

‘ Instynkt pokoleń, który podpo-
/wiada, że żyd powinien „być stale gotów",
$ tów do ucieczki, do wyjazdu, do spienię-
żenia wartości błyskawicznie prędko. Kto
wie, co jutro może zajść? Tylko ludzie, któ-
rzy siedzą od wieków na własnej ziemi,
megą sobie pozwolić na przepych inwesty-
cyj, wytwórczości i spokojnego oczekiwania
ua wyniki. Ale żadną miarą nie może sobie
pozwolić na to żyd”,

Lotnictwo zrobiło olbrzymie po
stępy. Odbija się to w życiu gospo
darczem, na które żydzi są wrażliwi,
a żydów w lotnictwie niema:

„ — Otóż w tym właśnie procesie, któ-
ry ogarnął wszystkich i wszystko, nie do-
strzega się prawie zupełnie ręki żydowskiej.
Ani jako lotników, ani jako przedsiębior-
ców i ani nawet jako finansistów. Powietrze
opanowują chrześcijanie. My, żydzi, patrzy-
my na tę sprawę, jako na niebezpieczne
Acšwiadczenie, podczas gdy ono stało się
codzienną rzeczywistością. Być może, że my

 

jesteśmy przedewszystkiem „ptakami nie-|
dieskiemi“.

Jest to jedna ż tych rzadkich
chwil szcz, rości i obiektywnej oceny
roli wśród narodów aryjskich: naród
ptaków niebieskich co to: nie sieją,|
nie orzą...

"Ta zdolność żydowska jestprzy-|

przedsięwzięcia, jak: koleje, kopalnie, okrę|

{ Komisarz ciężkiego przemysłu, Ordžo-
nikidze, udał się na inspekcję. Cały mie-
siąc jeździł od iabryki do iaoryki, wszę-

' dzie wszystko oglądat, a potem zwołał zgro
' madzenie robotników. — A więc towarzy-
sze, co uważacie za główną przyczynę tego

;że pracujecie mniej, aniżeli pracowaćby się
mogło? I niemal wszędzie otrzymał jednę

tę samą odpowiedź: Pluskwy.
| Tak było i dawniej. Przychodzę do so-
wieckiego hotelu i proszę o pokój bez ro-
bactwa. Mamy, powiada dyrektor hotelu,

di; takie pokoje; są zupełnie czyste. Głową rę-
| czę za to, że robactwa niema. Wynająłem
więc pokój, ale jeszcze tegoż wieczora zna-
iaziem w łazience całe stada czarnych i
czerwonych karakonów. Czarne nazywamy
szwabami, czerwone moskalami, Zaroiło się
ckoło przewodu nad wanną i około umywal
ni Przygotowywały się na nocne wycieczki
do łóżek. Pobiegłem do dyrektora hotelu.
„Niemożliwe, tam przecież niema roba-

|ctwa". Idzie się przekonać, Zmierza wprost
do ióżka, odchyla pościel i z triumfem gło-
si, że pokój przecież jest czysty. Prowadzę
go do łazienki, aby zobaczył te stada. „Ach

1107 — powiada — tio nie jest robactwo,
to są tylko karakony, a tych, jak much nie
wytępisz. Karakony nie kąsają. Główna
rzecz, że łóżko jest czyste. Do łóżka kara-
kony nie idą. Kłopów tu niema, głową rę-
czę za to, że kłopów niema.. „Kłopy* — to
pluskwy.

Pluskwy to straszliwa plaga. Fakt, że
w Moskwie jest kilka hoteli, w których
uiema pluskiew, jest istotnym cudem, więk-
szym cudem, aniżeli gospodarka planowa,
Wolgostroj albo żegluga okrętem Liedke
przez północne Morze Lodowate. Pluskwy
są prawie wszędzie. W południowej Syberji
znaleźli magnesową rudę i to na powierz-
chni ziemi, Ruda zawierała 60 proc. żelaza.
Wybudowano ogromne huty żelazne a dlą
robotników i inżynierów wybudowano całe
miasto na 200.000 mieszkańców. Wszystko
w ciągu dwóch lat. Coś niebywałego. Ale
pluskwy były w mieście prędzej niż ludzie.

| Jest to straszliwa plaga. Jedna plu-
skwa w mieszkaniu — to świństwo, 10 plu-
ksiew — to przyczyna do rozwodu, ale 10
tysięcy pluskiew to usprawiedliwiona przy-
czyna do samobójstwa.

Jak ma człowiek wyglądać, jeżeli plu-
skwy przesuwają mu meble, jak ma się
wyspać, aby miał dosyć sił do pracy w ia-
bryce, kiedy gdy tylko się położy, całe
ciało ma jakoby w ogniu. Nic więc dziwne-
go, że robotnicy uważają pluskwy za naj-
większego wroga ciężkiego przemysłu.

Dawniej była to plaga, zesłana na grze-
szny lud rosyjski, Nie dało się nic zro-
bić. Bolszewicy podjęli wielkie dzieło, Do-
wiedli, że potrafią wybudować Dniepro-
stroj, potrafili przesunąć koryto rzeki i jej
wody skierować do innego morza; potrafią
w Moskwie hodować białe niedźwiedzie,

; dlaczegóżby obecnie nie mieli zwalczyć plu-
skiew.

Rozpoczął komisarz ciężkiego przemy-
słu Ordżonikidze. Widział plagę pluskiew

| на własne oczy. Przekonał się, że pluskwy
stały się wrogiem państwa, gorszym od ku-
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Jak obniżono płace pracownicze?
Przy badaniach nad obciążeniem

pracowników  składkami  ubezpie-
czeń społecznych sporządzono nie-
zwykle ciekawe statystyki, ilustru-
jące spadek poziomu płac podczas
kryzysu gospodarczego.

Według tych danych w ciągu 0-
statniego pięciolecia suma płac рга-
cowniczych, mie licząc uposażeń
pracowników państwowych, zmniej-
szyła się z 4.85 miljardów do około

2.7 miljarda rocznie. Spadek więc
płac w latach kryzysowych wyniósł
przeciętnie 45 proc.

Dochody komorników
W ministerstwie sprawiedliwości

podobno opracowywane są przepisy
© nadzorze nad komiornikami i ich
dchodami. Proiekt mumisterjalny ob-
niża podobno dochody komorników
_o dalsze 30 procentów. 3

 
‚ 214—212,

| 25,80—25,93—25,67.
| 5,233/4.

Rosja w walce z pluskwami,
łaków i Japończyków. Rozpoczął w i<ę, ale
wkrótce przekonał się, że sprawa to nie-
łatwa. Przybył do Magniki, największej sta*
lowni w Rosji. Zwiedził kolonję robotniczą.
Wszędzie domy pięknie wybielone, w
oknach kwiaty, wokoło kolonji palisady,
kwiaty, czyściutkie uliczki posypane pia-
skiem.  Wkroczył do wnętrzna domku.
Wszędzie brud i pluskwy. I powiedział:
Kwiaty, towarzysze, to piękna rzecz, ale
jeżeli kwiatami chcecie nam zalepić oczy...

Zwołał zgromadzenie kierowniczych
gospodarzy i inżynierów. Długo mówił o pla
nach produkcji i jakości wyrobów a wresz-
cie zajął się pluskwami i objaśnił im jaki
to skandal kiedy robactwo niszczy zdolność
pracy człowieka; powiedział, jak jesttonie
kulturalne, jeżeli inżynier pracuje w zupeł-
nie czystej iabryce, a w domu żyje — za
przeproszeniem — jak bydlę, jak to głupio
wygląda, jeżeli w oknach są wazoniki z
kwiatami a w domu łóżko pełne pluskiew.
Trzeba zabrać się do robactwa, wyczyścić
mieszkanie a potem z chęcią robotnik weź-
mie się do pracy. To będzie sukces,

Rozjechali się delegaci do domów. Zwo
ływać będą w fabrykach robotników. do
których przemówią. Towarzysze, plan,
szybkość pracy, jakość produkcji to wszyst-
ko ładne, wszystko wykonamy, ale naka-
zuję wam abyście wytępili pluskwy w do-
mu. Na zgromadzeniu uchwalili zamó-
wić flit wagonami poczem rozpocznie się
walka. Będzie to walka na śmierć i życie
Będzie to walka ciężkiego przemysłu z ro-
bactwem. Środkami walki będą przede-
wszystkiem wytrwałość bolszewików i che-
mikalja. Druga strona, t. zn. robactwo, ma
za sobą wiekową tradycję i w miljonach
generacyj wypielęgnowaną odporność na
każde niebezpieczeństwo. Biada zwyciężo-
rym, a cześć i chwała zwycięzcom.

Dr. JERZY BENESZ.

Giełda.
Zniżka funta szterlinga.

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej-
szych giełdach walutowych nastąpi-
la dalsza baissa funta szterlingów,
który osiągnął na wszystkich gieł-
dach rekordowo niski kurs, W, War-
szawie notowana była dewiza na
Londyn 2580 wobec 25.85 wczoraj.
Jednocześnie nastąpiło pewne
wzmocnienie dolara. Zniżkę funta
przypisują również skutkom ostat-
niego wystąpienia angielskiego mi-
nistra skarbu, który powiedział, że
czynnikom rządowym nie zależy na
utrzymaniu kursu funta szterlingów
na tym czy innym poziomie. Inne
dewizy, w tem dewiza na Berlin, po-
ważniejszych zmian nie wykazują.

 

 

WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,55—123,86—123,24. Berlin 213—

Holandja 358,60—359,50—3£7,70.
Kopenhaga 115,30—115,90—114,70. Londyn

Kabel 5,26*/4—5,293/4—
Oslo 129,70—130,35—125,05. Paryż

14,89 — 34,98 — 34,80. Praga 22,10—22,15—
22,05, Stokholm 133,10 — 133,75—132,45.
Szwajcarja 172,62—173,05—172,19. Włochy
A— Tendencja niejedno-
ta.

Akcje: Bank Polski 94,75—95,00—94,75,
Lilpop 10. Norblin 31,50. Starachowice 14
—13,90.  Haberbusch 34. —  Tendencja
mocna. t 6

Papiery procentowe: Budowlana 47,75—
47195. Inwestycyjna 116,75. Inwestycyjna
seryjna 119,50. Konwersyjna 68,25—68,00—-
65,25. Kolejowa 63,50. Dolarowa 74,00. D '-
larówka 53,50. Stabilizacyjna 77,00—76,75—
76,88; drobne: 77,25—77,00. — Tendenoja
niejednolita.

Na żądanie publiczności jeszcze tylka dziś po cenach propagande-

Paisi im. „CZY LUcyna tODZIEWCZYNA”"zoo"
UTR6 PREMIERA.

Poraz
pierwszy

Е
Borys Karloff i Bella Lugosi

DZIŠ. €zelewy film prod. 5 @ WI EEKIEJ 1934.

CAR SZALENIE
Artyśzi Moskiewskiego Teatru Artystycznego.—©rkiestra Leningradzkiego Teatru Państwowego.—Kompozytor

w flimie grozy I
niesamowitości «Czarny Kot»

Porucznik
Kize)

muzyczny Serglusz Prokofjew. — Mad program: Atrakcje. Honorowe bilety nieważne. Pocz og. 4,ost s. 1015

ZLECENIA, sprawy wszelkiego rodz»ju przyjmuje
1 załatwia punktusinie z zachowaniem dyskrecji

biuro „INFORMATOR“ w Wilnie ul Pohulanka 9,
m. 11, tel. 20-84 Tamże zgłaszać mieszkania do

wynajęria. Są ref'ektanci.

Kupię mało używane
palto zimowe granatowe
lub czarne z ładnym fu-
trzanym kołnierzem. O-
ferty w Administracji
Dziennika Wileńskiego
pod „palto'„ 4
  

 

| mama |||" Sprzedaz
Kupię wannę

używaną — białą. Wielka
19 m. 3. Tamże pokój

repetytorj: poszczeg.|z wygodami I osobnema z
przedmiotów, języki ob-|wejściem. 2276
ce. Uniwersylecka 4—22. |

| „=TA

Bom murowany
z plaeem do sprzeda-
nia na dogodnych warun-
kach b. pilne. Zwierzy-
niec, Lipowa 1. 2230—2
TYYYYYYYYYYYYTYVYYYTYVVY

Pytanie.

Gapski spotyka na
spacerze w Alejach U-

Jazdowskich znajomego
z dwojgiem nadzwyczaj
do siebie podobnych
dzieci.

— Jakie to miłe boba-
ski — powiada— I takie
podobne do siebie.

— Bo to bliźnięta—in-
formuje znajomy.

— Tak? A czy obydwa
pańskie?— zapytuje wte-
ty Gapski.

(00000900
KORGГ

TMieszkania|
j I pokoje į
TT MElior B

" Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób. ęsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

Nie wytrzymali.

— Nie mogę zrozu-
mieć, jak nasi przodko-
wie mogii wytrzymać bez

   

 

balkonach, na pierwszem
piętrze, składające się z
pea pokoi ze wszel-
iemi nowoczesnemi wy-

godami, suche, bardzo
ciepłe i słoneczne, do
wynajęcia. Zgłaszać się:
Mickiewicza Nr. 48 do
dozorcy domu, lub Lu-
dwisarska Nr. 1 m. i do
właściciela domu.

2269—2

i
Niemiła niespodzianka. — Wczoraj zgubiłem  

 

DOSKONAŁE  DOMO-|
WE OBIADY na maśle
z 2-ch dań i 3-ch dań
50 gr. i 80 gr. Portowa
14, wprost ul. Stycznio-
wej, wejście od ulicy.
Przyjdź i przekonaj się.

2241

SŁUZĄCA
poszukuje miejsca do
wszystkiego, zna się do-
brze na kuchni, posiada
chlubne świadectwa. Ja-
kóba Jasińskiego 13—4.

2261—1

„Dzienniku WI! * dia S J.
——

Przythdząta
służąca umiejąca goto-
*ać, czysta i łagodnego
charakteru, potrzebna za
skromnem wynagrodze-
niem ul. Mickiewicza 8
m. 8-a. 2282

 

Kucharz
z długoletnią praktyką
poszukuja posady, Nie-
dźwiedzia 8 m. 1 (Sołta-
niszki.) 2  

 

krytycznych warunkach
materjalnych prosi o po-
moc w opłacen'u poło-
wy opłat szkolnych w
Seminarjum  Ochroniar-
skiem. Sprawdzone przez
3 Konf. Antokolską T-wa
Peń Miłosierdzia Św. W.
a Paulo. Łaskawe oflary
do Adm. „Dz. W.“, adres
tamže. 2

a T е

Miłość i wierność.

Panna Hela kupiła so-
bie dwa rodzaje papieru  

elektryczności, bez tele- ,portmenetkę|— użala się, Bena Inteligentna, ła- OSOBA INTELIGENTNAj is'owego: niebieski i
fonów I bez radja. student. godna, mówiąca dobrze| poszukuje piacy. Może|rożowy.
— Jakto mogli wy- — O, to była niespo-| po rosyjsku - potrzebna| samodzielnie zająć się — Po co ci papier w

trzymać? Właśnie. że nie|dzianka. do B letniego chłopczy-| qomowem gospodar-| dwóch kolorach? — py-
mógii! Przecie wszyscy | — Zwłaszeza dla tego,| ka. Zgłaszać się z do-| stwem, zna dobrze ku-| la ją przyjaciółka.
poumierali. kto ją znalazł bremi świadectwami od chnię, albo jako gospo- — Na różowym pisuję

3 5 Kościuszki 25 m 1. dyni w kasynie, pensjo- 3 Stasia, bo to oznacza
Į = r|nacie. Umie szyć, chęt-| milošė. A na niebieskin:

| RÓŻNE ! Potrzebna ochmistrzy-| nie zajęłaby šią jiziokcii dc Franka, bo to ozna-
Ą ||nl do dużego dworu w a częściowo wiejską| сса wierność.

do wyejęca EE 7777 e Konieczaa| gospodarkę, Wymagania
ne, słoneczna ciepłe „dobra znajomość go- 4аZe"cawnosi | ZNALEZIONĄ, „ESA liana eks| Фа PovnasInis | NTA OVA,
dom 21—1. 2279—1| na imię Michala Bielia ; YS76!klch przetworów|| kszta 11 5. ‚ 3 biedna, zwraca się do

aklógo b ik 1908 "| hodowli drobiu. Wyma- ха &:/—2 serc dobrychz prośbą
# E a liest ЧЬ :‘‹'Ььгші: ! 980е poważne referen :ШЗ'Р";:""‘Т:Щ"%“'
ardzo ładne, nowood- 257 i + |"je. Oferty z odpisami| Młoda ! — sie- cznia 3-g0

remontowane, o dwa| Administracji „Dz. Wil. | sujądectw składać w| rota a=. dE oddziału Szk. Powszech-
nej. Chłopak uczy się b.
dobrze, leczsę ksią-
żek i ubrania. Łaskawe
ofiary składać do Adm.
„Dzien. WiL* dla Z. K.
Adres tamże, —2

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
nie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie
szyciem bielizny, prze-
robką ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. Ul. Śnie-
gowa 3 m. Olszamow-
skiego,
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Zaufajcie.. Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLINSKIEGO.

— Connie, myslałem znowu o tym naszyjniku.

roześmiała się. a

— Nie bąćź nierozsądny, Joe. Nie zapraszałbyś mnie do tego dusz”

nego pokoju w taki śliczny ranek, poto tylko, aby mówić o tem po

raz setny.
— No tak, ale widzisz, uiemia sensu ryzykować,

— Nie mow niedorzeczności. Jakież może być w tem ryzyko?

— Wczoraj czy przedwczoraj popełniono włamanie w Windstone-

Coudnt, nie dalej jak dziesięć mil stąd.
— Nie przejmuj się tak, Joe.
— Ten naszyjnik kosztuje około dwudziestu tysięcy funtów — po”

wiedział pan Keeble tym tonem pełnym szacunku, jaki ludzie o przesz-

łości handlowej przybierają zawsze wymieniając wielkie sumy,

— Wiem o tem.
—Powinien leżeć w banku. :

—Dowiedz się raz na zawsze, Joe—rzekła Lady Konstancja, bez po”

przedniej czułości, przybierając nagle manjery królewskie i wygląd Kle-

opatry — dowiedz się, że nie myślę trzymać tego naszyjnika w banku.

Co za pożytek z posiadania pięknego klejnotu, leżącego wiecznie w

schowku bankowym? Niedługo odbędzie się bal ziemiański a potem: bal

kawalerów i.. w każdym razie potrzebny mi ten naszyjnik, Odeślę go

do banku nieprędzej, aż będziemy przejeżdżali przez Londyn w drodze

do Szkocji.  Pragnęłabym, abyś przestał już zanudzać mnie tą sprawą.

Lady Konstancja

Wydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSK._

 

 
| DrukarniaA ZwieszyńskiPo

Zapanowało milczenie. Pan Keeble żałował swego tchórzostwa, któ ,
re nie pozwoliło mu w prosty i męski sposób przystąpić do omówienia
zajmującej jego umysł, naprawdę ważnej sprawy. Spostrzegł teraz, że

| uwagi o naszyjniku, jakkolwiek były zupełnie rozsądne, zepsuły dobry
początkowo humor jego żony. Poruszenie właściwego tematu stawało się
obecnie trudniejsze niż kiedykolwiek. Ostatecznie, jakkolwiek Lady Kon-
stancja była poirytowana, należało omówić rzecz za wszelką cenę, po-
nieważ chodziło o finanse, a w tych sprawach pan Keeble nie był już
nieograniczonym panem. Mieli oboje wspólne konto bankowe, którem
ona rządziła, Pan Kleeble żatował nieraz tego kroku, uczynionego w
pierwszych dniach miesiąca miodowego, gdy mężczyźni skłonni są do
nierozsądnych postępków.

Pan Keeble zakaszlał. Nie tym ostrym, śmiałym kaszlem, jaki sły-
szeliśmy u Ruperta Baxtera w bibljotece, lecz słabym, zduszonym ka-
szelkiem, podobnym do beczenia zbłąkanej owieczki.

— (wnnie — odezwał się. — Ee — Connie.
Na te słowa oczy Lady Konstancji przesłaniać zaczęła zimna mgła,

ponieważ szósty zmysł oznajmił jej, o czem to będzie mowa.
Connie, ja — tego... dostałem dziś list od Phyllis.

Lady Konstancja milczała. Oczy jej zabłysły przez chwilę, a poiem przy”
brały znowu wyraz lodowaty. a” zlot Mem

Na szczęśliwe pożycie tej pary jedna tylko sprawą rzucała cień od
początku aż do chwili obecnej. Na nieszczęście był to cień poważnych
rozmiarów, rodzaj nzdcienia, a skutek tego był mrożący. Chodziło o Phil-
lis, pasierbicę pana Keeblea, która ten cień wywołała, Uczyniła to, po”
rzucając poprostu bogatego a wybranego przez Lady Konstancję narze-
czonego (coprawda narzuconego jej w sposób przypominający podrzuce-
nia karty przez sztukm. karcianego) oraz uciekając i poślubiając cztowie-
ka bynajmniej nie bogatego i nie pożądanego przez rodzinę o którym to
tylko wiedziano, że nazywa się Jackson. Pan Keeble, żywiący niewzrur
szone przekonanie, że Phyllis wszystko dobrze robi, był gotów filozo*

ка Sino, Mostowa Nr 1.
\

ego.
į
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ficznie pogodzic się z sytuacją, lecz oburzenie jego żony było głębokie i
zł PO oświadczyła wyraźnie, że nie chce o niej wię-
cej słyszeć, Samą zatem wzmiankę o pasierbi ży ё
Keebleow: za czyn bohaterski dac M ADOBE

Zdając sobie doskonale sprawę z tej niechęci, pan Kleeble zatrzy”
mał się po wypowiedzieniu pierwszego zdania i musiał potrząsnąć klu-
czami w nieszeni, aby nabrać odwagi .do dalszego ciągu. Nie patrzył na
żonę, lecz wiedział jak nieprzytomną musiała mieć minę. Zdanie miał
niełatwe i wcale nie harmonizujące z nastrojem letniego, pięknego ranka.

„  —— Piszę — bąknął pan Keeble zaczerwieniony, patrząc na dywan,
że Jacksonowi zdarza się sposobność zakupienia wielkiej fermy... w Lin-
colnshire, zdaje mi się... jeśli zdołą wydostać skąd trzy tysiące funtów.

Zatrzymał się i spojrzał ukradkiem na żonę. Stało się to, czego się
obawiał, Skan: eniała. Nazwisko Jackson jakby czarem zmiendo ją w
marmur. Była to jakby legenda o Pigmalionie i Galatei, toczącą się w
odwrotnym porządku. Prawdupodobnie oddychała, chóć nie można było
tego oh.

omyś!ałem więc — ciągnął pan Keeble dając drugi koncert na
kluczach — tak mi tylko przyszło do głowy... boto. Byńajnaiej nie jest

jakaś spekulacja... farma bezwątpienia przynosi dochody... obecny właś"
ciciel sprzedaje ją tylko z powodu wyjazdu zagranicę... zdawało misię...
a oni będą płacić odpowiedni procent od tej pożyczki,

— Od jakiej pożyczki? — zapytała lodowato statua,
do życia.

ŽasOtož myślałem... tax tylko przelotnie, rozumiesz... przyszło mi
na myśl, że gdybyś się zgodziła, moglibyśmy... to dobra lokata, wiesz, a
obecnie djabelnie trudno dobrze ulokować pieniądze... sądziłem, že mo“
ślibyśmy pożyczyć im tę sumę.
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