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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-j. Administracja czynna w dai powszednie od 9 do 20-ej,

wniedzieleod 12do 13-ej.
„Dziennik Wileński" wychodzi     

Wstąpienie na tron króla Płotra Il.
BIAŁOGRÓD. (Pat).  Minister- Xróla Piotra II, w czasie małoletno-

stwo spraw zagranicznych wystoso-

codziermie.

Echa zbrodniczego zamachu w Marsylii.
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OGŁOSZENIA:

druk

 

   

|- Poszukiwanie sprawców zamachu,
PARYŻ (Pat). W Fontenaibleau ;

wało do wszystkich poselsiw państw
obcych w Białogrodzie noty, zawia-

ści którego władzę królewską spra- żandarmerja natralila na ślad do-
wować będzie rada regencyjna, któ mniemanego wspólnika zabójcy Ke-
rej członkowie wyznaczeni zostali w lemena. Kiedy żandarmi zjawili się

damiające o tragicznej śmierci króla
Aleksandra i o wstąpieniu na tron

PRZYSIĘGA NOWEMU KRÓLOWI

BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś o go” dnie z przewidzianą przeż konsty-
dzinie 11 odbyło się pu.iedzenie| tucję formułą,
zgromaazenia narodowego i senatu| BIAŁOGRÓD (Pat). Pv złożeniu
pod przewodnictwem marszałka se- przysięgi na wierność nowemu krėlo-
natu Tomasica. Po złożenia przez wiPiotrowill, prezes rady ininistrów
wszystkich obecnych senatorów i Uzunowicz zgłosił dymisję całego ga-
posłów przysięgi na wierność nowe- binetu do dyspozycji regencji. Re-
mu królowi Piotrowi, przybyli na gencja postanowiła, by rząd w do-

akcie ostatniej woli zmarłego króla.

 

   

  

  

zgromadzenie regenci: ks. Pawel
Krageorgiewicz, sen:+tor Stankovicz
i dr. Perovicz i zastępcy regentów
gen. Tomic i di. Zec. Reśentów po-
witało zgromadzenie narodowe burz-
wemi oklaskami. Regenci i za-
stępcy regentów ziożyli również
przysięgę na wierność królowi zgo-

BIAŁOGRÓD. (Pat). Pancernik
jugosłowiański „Dubrovnik wiozą-
cy trumnę ze zwłokemi króla Ale-
ksandra oczekiwany jest w Splicie
w sobotę, dnia 13 b. m. w południe,
Specjalny pociąg, który przewiezie
zwłoki króla przez Zagrzeb do Bia-
łogrodu, odejdzie w niedzielę rano.
Data pogrzebw nie jest jeszcze usta-
lona, nie neleży oczekiwać wcześniej
niż w środę lub czwartek przyszłego
tygodnia. !

BIAŁOGRÓD (Pat). Śmiertelne
szczątki króla Aleksandra, po przy-

(Miasto [Watykańskie, 10 paź-
dziernika KAP). Na wieść o tragicz-
nej śmierci króla Jugosławia Alek-
sandra 1 ministra Barthou, ofiar ohyd
nego mordu w Marsylji, Papież prze-
słał osobistą depeszę kondolencyjną
do królowej Marji i polecił, by nun-

skiemu. Jednocześnie zastępcy Kar-

MARSYLJA. (Pat). Eksportacja
zwłok ministra Barthou z prefektury
za dworzec kolejowy w Marsylji
odbyła się w obecności prezydenta
republiki
riota i Tardieu, Trumnę okrywał
sztandar 1epubliki. W. eksportacji
wzięły udział liczne tłumy publiczno

ści, ‘ ay
PARYŻ (Pat). . Zwłoki ministra

Barthou, które zostały przywiezione
dziś rano z .Marsylji do Paryża, zło-
żone zostały w ministerstwie spraw
zagranicznych.

PARYŻ. (Pat).
stości pogrzebowych ministra Bar-
thou został ustalony. Pogrzeb odbę-

PRASA SOWIECKA O ZAMACHU.
MOSKWA (Pat), Prasa sowiecka

poświęca dziś wiele miejsca tragedji
marsylskiej, donosząc obszernie o
szczegółach zamachu. Radek pisze
w „lzwiesijach ', że zamach dowodzi
raz jeszcze, jak wielkie siły pracują
nad tem by obalić nawet tę chwiej-
ną równowagę którą istnieje w Eu-
ropie. Autor ostro krytykuje stosun-
ki jugosłowiańskie i wskazuje na to,
że tamtejsze organizacje terory-
styczne korzystają z poparcia zagra-
nicznych wywiadów w państwach
zainteresowanych w osłabieniu Ju-
gosławj: i że zamach dokonany jest
przypuszczalnie przez jednę z tych
organizacyj. Zdaniem autorą arty-
kułu, wizyta króla Aleksandra w
aryżu miała sparaliżować tenden-

cje do zmiany orjentacji polityki ju-
gosłowiańskiej w stronę Niemiec,
podyktowaną przedewszystkiem
względami gospodarczemi a następ-
die obawą przed Włochami. W za-
kończeniu Radek poświżca wiele
Siepłych słów ministrowi Barthou,
który, nie bacząc na swoją antyso-

Lebruna.i ministrów Her-|ua trumnę.

Program uroczy-, przewieziona na

dzie się w dn. 13 bm. o godz. 14 z y

tychczasowym składzie w dalszym
ciągu pełnił swe funkcje.

BIAŁOGRÓD (Pat). Na posie-
dzeniu zgromadzenia narodowego
postanowiono nadać tragie.nie zmar-
iemu królowi imię Aleksandra I —
Zjednoczyciela.

Pogrzeb króla Aleksandra.
byciu do Białogrodu, co uzstąpi w

' najbliższą niedzielę bądź poniedzia-
|łek, wystawione będą na widok pu-
bliczny przez trzy dni w wielkiej
sali reprezentacyjnej pałacu królew-
skiego. Wczoraj rano przystąpiono
do przystrojenia wejścia do pałacu
kiremi i zielenią. Budowane też są
rusztowania do wielkiej Lramy ża-
łobnej. Pogrzeb odbędzie się w
Opiencu, cdlegiym od Bialogrodu o

, 80 km., gdzie znajduje się wspaniałe
į mauzolėtmi krėla Piotra, wystawio-
ne przez zmariego krėla Aieksandra.

Watykan wobec śmierci króla Aleksandra.
dynała sekretarza stanu ks. arcybi-

| skup Pizzardo i ks. prałat Ottaviani
| udali się z kondolencją w imieniu
sekretarza stanu do poselstwa: jugo-
|słowiańskiego i ambasaay Hrancu-
| ksiej przy Watykanie,

Papież jest głęboko zasmucony
cjusze apostolscy w Białogrodzie i; bolesną wiadomością i okazuje żywe
Paryżu złożyli jwyrazy współczucia!
rządom jugosłowiańskiemu i francu-|

zaniepkojenie spowodu powtarzają
cych się obecnie faktów krwawych
zamachów.

 

Przed pogrzebem min. Bartou.
gmachu ministerstwa spraw zagra-
nicznych, skąd kondukt żałobny
wyruszy na Esplanadę inwalidów,
gdzie przygotowane będzie podjum

Jedyne przemówienie
wygłosi premjer Doumergue, sławiąc
zasiugi zmarłego. Po temi przemó-
wieniu pized trumną pzrzedefilują
vddziały garnizonu paryskiego, po-
czem orszak pogrzebowy skieruje
się d kaplicy inwalidów, gdzie od-
prawione zostaną modły religijne.
Po zakończeniu modłów. trumna ze
zwłokami ministra Barthou zostanie

cmentarz, gdzie
` złożona zostanie do grobu w obecno-
„sci najbliższej rodziny zmarłego.

'W JUGOSŁAWII
PANUJE SPOKÓJ.

RZYM (Pat). Dobrze poinformo-
wane koła jugosłowiańskie w Rzy*
mie zaprzeczają stanowczo wiado-
mościom niektórych dzienników
włoskich o tem, jakoby w Jugo-
sławji miały się rzekomo rozgrywać
jakieś walki między Serbami a
Chorwatami. Wedle informacyj z
tych samych kół jugosłowiańskich,
w. całem królestwie jużosłowiań-
skiem panuje wzorowy ład i spo*
kój, niczem niezakłócony.

MANIFESTACJE
PRZECIW, WŁOCHOM I WĘGROM

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Białogrodu: W kołach politycznych

zamordowanie króla jest dziełem
terrorystów macedońskich.

W. wielu miejscowościa :h, a tak-

się maniiestacje, podczas których
wznoszono wrogie okrzyki w sto-
sunku do Wloch i Węgier. W Sera-
jewie maniłestwano przeciwko Wło- Wiecką przeszłość na konferencji

$enueńskiej, z olbrzymią energją i
taktem prowadził politykę zbliżenia
ancusko-sowieckiego. zwłaszcza w

Sprawie wprowadzenia ZS5R do Li- 
   

€i Narodów, co Radek nazywa naj-

chom.

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. świetniejszą kartą jego życiorysu.
a

-

irównież wioski katalońskie, w któ-

| PARYŻ. (Pat), Z Madrytu dono-

!
utrzymuje się przeświadczenie, iż!

{

že w Zagrzebiu i Lublanie odbywaly|

w jego mieszkaniu, przyjąi ich strza-
„lami z rewolweru i, korzystając z
| zamieszania, zbiegł do lasu. Strzały
|jego nie zraniły nikogo.
| PARYŻ (Pat). Agencją Havasa
' donosi w uzupełnieniu poprzedniej
"wiadomości о natrafieniu na ślad
domniemanego wspólnika Kelemena
następujące szczegóły: Osobnika te-
$o aresztowano na dworcu w Fon:

i tainebleau w chwili, śdy wsiadał do
| pociągu jadącego do Evian les-Bains,
iPrzy rewizji znaleziono przy nim
paszport na imię Sylwestra Chalmy,
W pewnej chwili aresztowany zdo-
łał się wymknąć żandarmom i, ko-
rzystając z ciemności, zbiegł, Za-
rządzony pościg nie dał żadnego
wyniku.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi, że w dniu
wczorajszym na pograniczu szwaj-
carsko-irancuskiem, o 8 km, na za”
chód od Genewy, władze policyjne
aresztowały dwuch osobników, co
do których istnieje podejrzenie, że
byli wspólnikami mordercy króla
Aleksandra, 8

PARYŽ (Patj. Zaaresztowani dwaj
domniemani spėlnicy Kel:mena Be-
mesz i Novak zeznali, że istotnie
mieszkali w Paryżu na kilka dni
przed zamachem whotelu, w którym

PARYŻ (Pat).
czeństwa przeprowadziły w St. De-
nis w wielw lokalach i gospodach,
gdzie zbierają się zwykle Jugosło”
wianie, szczegółowe rewizje. Za-
trzymano trzech osobników. Rów*
aież przeprowadzane są rewizje w
Paryżu. Znalezione dokumenty pi-
sane są po włosku, serbsku i chor-
wacku. Niektóre papiery rzucają
ciekawe światło na wywrotową pro-
pagandę, prowadzoną w Jugosławii.
12 rewidowanych przytrzymano do
dyspozycji sędziego śledczego.

PARYŻ (Pat). Prezydium policji
oświadcza, że paszport osobnika
aresztowanego na dworcu Fontaine-
bleau opiewał na nazwisko Sylwe-
stra Nalisą i zaopatrzony był w wizę
trancuską z 28/9 r. b. Dwaj osobni-
cy, aresztowani w Annemasse, na
pograniczu Szwajcarji, mieli pasz-|
porty na nazwisko Benesz:. i Nova-
Ika, Pierwszy z nich urodził się w
Zara w 1903 r., drugi zaś w Gorycji
w 1900. Obai przybyli 28/9 do
Szwajcarji przez granicę włoską.
Jak się zdaje, w chwili aresztowa-
nią przybyli oni z Fontainebleau.
Benesz przyznaje, że zat::ymał się
w jednym z hoteli paryskich i utrzy-
muje, że Novak i Nalis to jedna
«soba. Przy daiszem badaniu stwier-
dzono, że Benesz i Nova mają na
sobie części garderoby, pochodzące
z tego sameśo magazynu ubrań,
gdzie było kupione ubranie zabójcy zatrzymał się również zab jca Kele-

men. Zarówno Novak jak : Benesz
przyznali się, że należeli do tej sa-
mej co Kelemen organizacji terory-
stycznej, którą miała dokonać zama-
chu na króla jugosłowiańskieśo w
Paryżu, w wypadku, gdyby zamach
w Marsylji zawiódł,

BUDAPESZT (Pat). „Uj Magyar-
sag” twierdzi, że w kołach emigran-

ksandra. Z wiadomości, ogłoszonych |
przez nielegalne wydawnictwa chor-

PARYŻ (Pat). „Le Jour“ dru-
kuje sensacyjne oświadczenie osoby,
której nazwiska nie ujawnia, ale
której stanowisko i wiarogodność
miałyby być jaknajdokładriej spraw-
dzone. Dziennik zaznacza, że inior-'
matorem jest kawaler Legji Honoro-
wej. Oświadczył on, że trzy dni
temu był uprzedzony o zamachu =
króla Aleksandra. Zna on dobrze

PARYŻ. (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Powstańcy w Astucji powoli
cofają się przed wojskami rządowe-
mi. Jest 12 zabitych i wielu ran-
wych. W ręce wojsk rządowych do-
stało się 300 jeńców, żnaczna ilość
„broni i amunicji. Powstańcy w To-
j|renopoddalisię.

LONDYN. (Pat). Z Madrytu do-
noszą: Powstańcy w Asturji uparcie
bronią się przeciwko 3 kolumnom
"wojsk rządowych. Wojska wspoma-
jgane są przez samoloty, atakują

 
| rych znajdują się jeszcze powstańcy.

szą: Dziennik socjalistyczny „El
Socialist'* został zawieszony. Dwaj
deputowani socjalistyczni oraz cały
skład redakcji został aresztowany.

Z Barcelony donoszą: Wojskowy

 

 

WYROK ŚMIERCI NA KRÓLA.

tów chorwackich już w kwietniu za- już dawno i że od przewódcy emi-
padł wyrok śmierci na królaAle-|

wackie i macedońskie, wynika rów-.

UPRZEDZENIE O ZAMACHU.

 

Zamierające powstanie
w Hiszpanji

Bronią się jeszcze powstańcy w Asturji.

 sąd doraźny skazał na dożywotnie
ciężkie roboty płk. Richarda, jedne- |
$0 z przywódców powsłańców w.
Barcelonie. i
MADRYT (Pat), Dziennik „El:

Debatte" donosi, że w ostatnich wal-;
kach w Asturji poległo zgórą 200 ‚
osób.

BERLIN (Pat). W związku ze
zmianą sytuacji w Hiszpanji amba-
sador hiszpański w Berlinie Zulueta,
należący do lewego skrzydła repur
blikańskiego, przesłał rządowi hi-

agencja telegraficzna ogłasza oficjal-
ny komunikat, który głosi, że wy-
jazd premjera Goemboesa do War-
szawy został na krótki czas odro-

szpańskiemu podanie o dymisję. |czony.

króla Aleksandra, Kelemena. Jak
się zdaje, aresztowani należą do or-
ganizacji terorystycznej i nie są je-
dynymi spólnikami mordercy. Aresz-
towani miieli oświadczyć, że na wy-
padek ' nieudania się zamachu w
Marsylii, zamierzali dokonać nowe-
go zamachu w Paryżu.

nież, że postanowienie zamordowa-
nia króla Aleksandra powzięte było

grantėw chorwackich Pawelicza do-| Ś
magano się wydania rozkazu w
sprawie dokonania zamachu.

koia emigracyjne paryskie i ostrze-
żenie to otrzymał od najzupełniej
pewnego Rosjanina. Ostrzeżenie
brzmiało: „Mają dokonać w Paryżu
zamachu na króla Aleksandra przy
pomocy ręcznego karabiau maszy-
nowego. Będzie wielu zabitych.
Niech się pan wystrzega, by znaj-
dować się w pobliżu króla”.

Premjer Lerroux dymisję lę przyjął.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do-

nosi, że w dniu dzisiejszym były pre-
mjer rządu katalońskiego Azana,
oskarżony o udział w rewolcie kata*
lońskiej, badany był przez sędziego
wojskowego. Azaną oświadczył, że
nie brał najmniejszego udziału w za-
machu stanu w Barcelonie 1 że go”
tów jest dowieść tego przy pomocy
dokumentów.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Madrytu, że wczoraj wie-
czorem wojska rządowe weszły do
Oviedo w Asturji. W czasie walk
między powstańcami a wojskami
rządowemi eskadra samolotów rzą-
dowych zbomłbardowała pozycje po-
wstańców pod Oviedo : Mieres.
Nadchodzące wiadomości z pozosta-
łych prowmcyj brzmią uspokajająco.
Sygnalizowane są tylko drobne u-
tarczki, W samym Miadrycie doszło
wczoraj popołudniu do starcia na
‚ейпет z przedmieść stolicy, w któ-
rego wyniku zabite zostaio jedno:
dziecko i trzy osoby odniosły rany.
——————

droczony prayjazd  Goembaosa.
BUDAPESZT. (Pat). Węgierska

Wład.e bezpie-

4 Te.

| MICHAŁ DAUKSZA

PRENUMERATA miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) $5 gr.. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc drożej. Terminy

u mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

CE
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FERDYNAND HAAZE
emeryt, po długich | ciężkich cierp'eniach, opatrzony Św. Sakra-

mentami, zmarł dn. 11 października 1934 r., w wieku lat 76.
Eksportacja z kliniki Św. Józefa do kościoła Ostr'obramskiego od-

będzie się du. 12 października o godz 4 pp. Nabożeństwo żsłobne zo-
stanie odprawione w tymże kościele następnego dnia o godz 9 rano,
poczem edbędzie się pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra | Pawła na
Antokola.

O czem zawiadamia
RODZINA

   Członek Zarządu Restauracji „Ziemiańska" po długich i ciężkich
cierpieniach zmarł dn. 11 października '934 r

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mostowej 16 odbędzie
się dn. 12 października o godz. 5 po

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 13 października
© godz. 10 rane, poczem nastąpi pog

O czem zawiadamia wszyskich
Atar:

 

PARYŻ. (Pat). Jako prawdopo-
dobni następcy ministra Barthou są
wymieniani: Herriot, Paui Boncour,
Tardieu, Flandm i de Jouvenel Ja-
ko następca ministra Sarraut jest
wymieniany b. premjer Laval. Po-
ważną część prasy nie wierzy w da*
leko idące zmiany w łonie gabinetu
ze wzgiędu na stosunki dyploma-
tyczne. Dzienniki są zdania, że naj-
lepszem rozwiązaniem byłoby uni-
knięcie wszelkich zmian w łonie ga-
binetu i objęcie teki ministra spraw
zagranicznych przez premjera Dou-
mergue a.

PARYŻ (Pat). Havas donosi: Pre-
mjer Doumergue nie zachowa dla
siebie portfelu ministra spraw za-
granicznych. Sprawa następcy mini-
stra Barthou na stanowisko ministra
spraw zagranicznych jest żywo oma-
wiana. Wiymieniają osoby b. pre-
mjera Lavala, Flandina oraz prezesa
Ikomisji spraw zagranicznych Beran-

ra.
PARYŻ (Pat). Po ochłonięciu z

pierwszego wrażenia opinia politycz-
na zaczyna żywo interesować się
sprawą obsadzenia teki ministra
spraw zagranicznych Śmierć mini-
stra Barthou była niewątpliwie wiel-
kim ciosem dla dypiomacji francus-
kiej w obecnej skomplikowanej sy-
tuacji międzynarodowej, ale zamach
w Marsylji odsłonił również trudno-
ści wewnętrzne i niedomagania apa-
ratu administracyjno - policyjnego.

  

  

poł. do kościoła Św. Ducha.

rzeb na cmentarzu Rossa.
znajomych

jd Restauracji „Ziemiańska'*

Zmiany w rządzie francuskim.
rowego ukarania winnych zaniedba-
mia przy organizowaniu służby
ochrony podczas pobytu króla jugo-
słowiańskiego we Francji. Wedle do-
niesień prasowych, dzisiejsza konfe-
rencja prezydenta Lebruna z premje-
tem Doumergue'm poświęcona było
omówieniu sytuacji gabiretowej, a
przedewszystkiem w sprawie przy”
puszczalnej dymisji ministrow spraw
wewnętrznych Sarrauta i sprawie:
dliwości Cherona. Wynis rozmów
trzymany jest w tajemnicy . „L'Oeu-
vre' utrzymuje, że Dormuergue jest
|przeciwny zmianom w gabinecie i
tylko wówczas zgodzi się na nie, je-
żeli za tem wypowie się większość
członków rządu. W. tym wypadku
stanowisko ministra spraw zagr. po”
wierzone byłoby min. Herriotowi,
bądź min. Pietriemu, ministerstwo
spraw wewnętrznych Marquetowi
łub Flandinowi, a teka sprawiedli-
wości Marinowi. Jednakże ostatecz-
rej decyzji należy oczekiwać nie
wcześniej, niż wprzyszłym tygodniu,
po pogrzebie min. Barthow. Radę
gabinetową zwołano na poniedzia-
iek.

PARYŻ (Pat). W zwiazku z za-
machem terorystycznym w Marsylji,
minister spraw wewnętrznych Sar-
raut podał sią do dymisji, która zo”
stała przyjęta. Jednoczešiie został
złożony z urzędu dyrektor „Suretć
nationale" Berthoin oraz prefekt de-
partamentu Bouches du Rhone, któ- Na tę stronę zagadnień zwracają

uwagę dzienniki, domagające się su-
rego stolicą jest Marsylja. Następcy
dotychczas nie są wyznaczeni.

GEZERPOPYCZECYRERACY RUPYTOSKAE|WIECNIROWACCTAWRRU BERRY

Spłata długów urzędników
obligacjami pożyczki.

WARSZAWA. (Pat). Komisarz ge-
neralny pożyczki narodowej przy-
znał „spółdzielczemu bankowi u-
rzedniczemu“ prawo przyjmowania
obligacyj pożyczki narodowej na
spłaty otrzymanych od banku u-
rzędniczego przed 11 rb. pożyczek
do wysokości nominalnej zł. 300 od
każdego dłużnika banku. Pozatem
„spółdzielczy bank urzędniczy” bę-
dzie miał prawo nabywać od człon-
kówĘbanku obligucje pożyczki naro-

Pożar w
CHORZÓW. (Pat). Dziś rano na

kopalni „Pawe* w Hebziu wybuchł
pożar. W wieży wyciągowej przy
kopalni pracowało przy naprawie
tarczy obrotowej 4 monterów, któ-
rzy posługiwali się aparatem tleno-
wym przy przecinaniu bloków že-
laznych. W pewnej chwili od iskry
aparatu zapalila się smola a następ-
nie części drewniane wieży, które,
zanim monterzy zdołali zbiec na
dół, stanęły w płomieniac. Wśród
załogi znajdującej się pod ziemią w

dowej na spłatę zobowiązań z tytu-
łu zadeklarowanych a niespłaconych
jeszcze udziałów oraz 'na spłatę no-
wozadeklarowanych przez członków
udziałów. Bank będzie przyjmował

dzie przyjmował obligacje pożyczki
narodowej na powyższe cele już
z dniem 15 październike rb.

liczbie 350 górników, na wieść o po-
żarze, wybuchła chwilowo panika.
Jednakże wszyscy robotnicy zdołali

wietrze zapasowym  szybem. Na
miejsce pożaru przybyło 10 oko-
licznych straży, które po godzinnej
akcji ogień ugasiły. Straty sięgają
zł. 100,000. Ofiar w ludziach nie
było. Nadzorujący pracę monter
Kochlik ukrył się w obawie przed
odpowiedzialnością i dotychczas nie
odnaleziono go.

 

Gen. Rech W Warszawie.
WARSZAWA, (Pat). Szef sztabu

armji estońskiej gen. Reek złożył w
dniu dzisiejszym szereg wizyt oficjal-
nych i podejmowany był śniadaniem
przez gen. Gąsiorowskiego. Dziś gen.
Reek wyjedzie do  Rembertowa,
gdzie będzie obecny na čwicze-
niach oraz obejrzy instytucje woj-
skowe. Wieczorem gen. Reek weź-
mie udział w obiedzie wydanym
przez ministra spraw wojskowych. Gdynia — Australja.

GDYNIA. (Pat). W Gdyni powsta-
ła nowa linja okrętowa, łącząca
port gdyński z portami Australji:
Melbourn, Sidney, Adelaide i in. W
ten sposób Gdynia uzyskała stałe
polączenie okrętowe z najbardziej
odległą od nas częścią świata. 

na ten cel obligacje również do
maksymainej wysokości 300 zł. od
każdego członka banku. Bank bę-

się wydostać bez wypadku na po-.

   



 

m

JUGOŚŁAWIA.
Strzały, które w Marsylji położy”

ły kres życiu króla Alessandra I,

stanowić będą w historji Jugosławii

jeden z najtragiczniejszych jej mo-

mentów. Od czasu wielkiego biskupa

ėjakowskiego, który w r. 1881 stał

na czele pielgrzymki całego świata

słowianskiego ad limina Apostolo-

rum Leona XIII, nikt

1dei jugostowianskiej,

realizować tak, jak to czyni ten bo-

hater żołnierz z wojny światowej.

Już w lipcu 1917, kiedy Serbja,

zlana potohami krwi swych boha-

terskich synów, znajdowaią się je-

szcze w rękach wrogów, na wyspie

Korfu nastąpiło zasadnicze porozu-

mienie pomiędzy rządem serbskim,

wygnanym z Białogrodu, a Komite-

tem  Fołudniowo - Słowiańskim z

Chorwatem Antonim Trumbicem na

czele, sprawie zjednoczenia

wszystkich Serbów, Chorwatów i

Słoweńców. Na tej podstawie 1

grudnia 1918 król Piotr proklamuje

Królestwo Serbów, Chorwatów i

słoweńców, Nazwa ta, przypomina”

jąca różnice szczepowe, znika na

mocy konstytucji z dnią 3 września

1931 r. Odtąd jest tylko Arólestwo

Jugosławja, wywalczające sobie,

dzięki mądrej polityce króla Ale-

ksandra, bardzo poważne stanowi-

sko nietylko w południowym świecie

słowiańskim, lecz i na całym Bałka-

nie.

nie rozwinął

nie umiał jej

w

Przerażająca zbrodnia w Marsy-
lji wprawiła w osłupienie caią Euro-
pę. Fierwsze odruchowe nastroje na

wieść o tragedji to poczucie chwie-
jącego sią gruniu pod nogami i wra-
żenie wzmagania się czynników

chaosu. +
W Rzymie wypowiadano zdanie,

że zamach marsylijski może spowo-

dować nieobliczalne następstwa. W.

Berlinie wyrażano obawę, by nie

stał się początkiem nowego konfli-
ktu europejskiego. Także i w Lon-
dynie liczono się początkowo z kom

plikacjami międzynarodowemi. W
Paryżu niejednokrotnie padało po-
równanie ze zbrodnią serajewską,
W chwili obecnej nie mamy je-

szcz wiadomości, jak ocenia sytua-
cję polityczną prasą zagraniczna,
dlatego podajemy tylko odgłosy z
prasy polsiej. *

„Kurjer Warszawski“ pisze:
Dzisiejsza sytuacja międzynarodowa

przypomina stan Europy na parę iat przed
rokiem 1914. Przeciwieństwa dążeń, zwła-
szcza między niektóremi państwami, istnie-
'ą w formie bodaj jeszcze jaskrawszej, ale

są to wszystko dotąd jedynie oddzielne o-
gniska niepewności, nie związane w jedną

człość. Cała historja polityki międzynarodo”
wej lat ostatnich, a szczególnie roku biežą-
cego, — to odosobnienie tych ognisk i zorga
nizowanie zbiorowej siły, któraby je para-
uiżowała. ы

Śmierć króla Aleksandra i ministra Bar
trou godzi w tę właśnie pracę i to w jej
najważniejszym punkcie. Mord w Serajewie

był hasłem do wojny, mord w Marsylji go-

dzi w samo serce pokoju. Korzyść odniosłv
z niego te wszystkie czynniki, które pragną
zwiększenia się chaosu w ogólnej sytuacji
europejskiej, aby na jego tle rozwijać grę
własnych interesów, wszystko zaś, co w,
polityce europejskiej składa się na czynni- |
ki spokoju, ładu, stabilizacji, poniosło ol-;
brzymią stratę.

  Łatwiej jednak było znieść dekre-

tem reminiscencje przeszłości, niż

wyrównać różnice szczepowe, histo-

ryczne i religijne i połączone z tem

ambicje, tak cnarakterystyczne dla

słowiańskiego indywidualizmu, Wy-

mownym tego dowodem strzaźy, któ-

re w r. 1928 w skupsztynie biało”

grodzkiej przecięły pasmo życia

jednego z największych  patrjotów

chorwackich, Radića. Twarde rządy

generała  Zivkovića powodują u-

cieczkę z kraju i stworzenie na emi-

gracji, w Austrji, Włoszech, Szwaje

carji i Węgrzech, ośrodków separa-

tyzmu szczepowego, z czego korzy”

stają czynniki zagraniczne, przeciw-

ne Jugosławii.

Zbrodnia w Marsylji będzie jed-

nak w historji południowej Słowiań-

o wiele jeszcze zacieklej, niż Sło-

wiańszczyzna północna, momentem,

który nie zdoła wykoleić Jugosławii

w jej dziejowym pochodzi: ku przy”

szłości. Nie na to przez morze krwi,

wylewanej hojnie w ciągu całych

wieków, od Kosowego Pola do osta-

inich chwil wielkiej wojny świato-

wej — dążyły bratnie szczepy na

południu do wolności, by walki we-

wnętrzne miały obecnie obezwład-

nić państwo jugosłowiańskie,

Misję słowiańską na Bałkanach

rozumieją dobrze co najsziachetniej-

sze umysły, zarówno wśród prawo-

sławnych Serbów, jak i wśiód kato”
vckich Chorwatów i Słoweńców,

Stracili oni w królu Aleksandrze

swego idecwego państwowego przy”
wódcę.

Nie można wszakże zapominać,
że różnice są jeszcze bardzo głębo”

kie. Chorwaci niewątpliwie stoją

wyżej od Serbów pod względem

kulturalnymi uważają się za ta-

ikich. Nie jest wcale tajzmnicą, iż

śród Chorwatów i Słoweńców istnie-

je w dalszym ciągu poważny ruch

separatystyczny, pogłębiany jeszcze

przez surowy system rządow serb-

skich. Dyktatorską forma rządów,

* osobisty autorytet i zdolności króla

Aleksandra utrzymywały jedność
Jugosławji Chorwacka i słoweńska

opozycja przeciw. nadmiernej centra"

lizacji nie zostały jednak bynajmniej

złamane. Najbardziej nieprzejedna-

ne jednostki udały się na emigrację,

przedewszystkiem do Wiednia, Pra

gi, a nawet do Francji.

Jeśli — jak to się zdaje potwier-

dzać prowadzone śledztwo — w ło

nie tej emugracji zrodziła się myśl

i ukantowany został, a potem wyko”

nany plan zamordowania krola Ale-

ksandra, te jest to z punłktu widze-

mia interesów jedności państwa

czym, iktóry uderza nietyiko w tę

jedność, ale także w dobro tych

części państwa, które domagają się

odrębności kulturalnej i autonomji

politycznej. Fakt morderstwa króla

pogłębi antagonizmy i rozpęta wal

kę wewnętrzną państwa, co je osłabi

nazewnątrz wobec Włochów i Wę'
grow.

Ale obok tych przypuszczeń pod

adtesem emigracji chorwacko-sło*

weńskiej można także snu: inne po-
dejrzenia, Król Aleksander udawał

„ABC* składa hołd pamięci bo-,
haterskiego króla Aleksandra i wiel-
kiego polityka Barthou, poczem 0-
świadcza: 8

Zbrodnia wczorajsza wzmocniła te
wszystkie żywioły w Europie, których ce-
lem jest zburzenie obecnego porządku rze-
czy, aby na jego gruzach przeprowadzić
własne plany. Przedstawiciele tych wszyst-
kich dążeń (a ileż ich jest w tej chwili i jak
rcżnorodnych!) mogą zacierać ręce: wypad-
xi pracują dla nich... Europa balkanizuje|
się.

Ubytek działacza politycznego tak wy-
bitnego, jak zamordowany Minister Spraw
Żagranicznych, stawia dyplomację francuską
w sytuacji nad wyraz ciężkiej: bo czy jego
następca, ktokolwiek nim będzie, potrafi o-
Lazač te same walory inicjatywy i energji,
mie każdemu w jednakie mierze dane? Czy
petrafi kontynuować z należytym skutkiem
JaC? zostało teraz tak tragicznie przerwa-
ne  

Szczególnie dotkliwa jest ta strata dla;
gabinetu Doumergue'a, który stoi przed
trudną walką wewnętrzną o wzmocnienie

Zamordowany w Marsyiji s p. Ludwik

Barthou, minister spraw zagranicznych Fran

cji, czionek Akademji krancuskiej, urodził

się w Uieron ((basses-Pyrćnćesj w 1862 r.

Po raz pierwszy wybrany został na po-

sia do izby deputowanych w 138% r., a po

raz pierwszy został ministrem w 1894 r.»

36 maja obejmując tekę ministra robót pu-

blicznych. W 1896 r. dn. 20 kwi :piawszedi

do rządu Meline'a, jako minister spraw we-

wnętrznych. Następnie w 1906 r. objął w ga-

binecie Sarrieua iekę robót publicznych i

poczt, W rządzie Ciemenceau, który nastą-

pii po gabinecie Sarrieua we wrześniu 1906

r, zatrzymał portiel ministra robót publicz-

nych.

Dn. 22 marca 1913 r. otrzymuje od ów-

czesnego prezydenia Poincare'go misję two-

rzenia gabinetu. W rządzie tym p. Barthou

oprócz teki prezesa rady ministrówpiastuje

xównież tekę oświecenia publicznego. Za

jego rządów zostaje przeprowadzona w par

lamencie ustawa o trzyletniej służbie woj-

skowej, pozwałaąca Francji wzmocnić swą

armję.

W czasie wielkiej wojny swiatowej był

p. Barthou czionkiem rządu Paiuleve'a, naj-

pierw jako minister stanu i cztonek komite-

tu wojennego, a potem jako minister spraw

zagranicznych,

Rząd Painleve'go był tym rządem iran-

cuskim, który utworzył we Francji armję

czącą i sojuszniczą z armjami koalicyjnemi.

W 1920 r. był przewodniczącym komi-

sji spraw zagranicznych izby poselskiej, a

16 stycznia 1921 r. objął tękę wojny w no-

wym gabinecie Brianda. Na tem stanowisku

pozostaje przez rok i wtedy podpisał so-

jusz militarny z Polską, poczem po raz trze-
ci wrócił do ministerjum sprawiedliwości.
W kwietniu 1922 r. brał udział w kon-

ierencji genueńskiej jako szei delegacji

francuskiej, W pazdzierniku 1922 r. zostaje

mianowany przewodniczącym komisji od-
szkodowań. Gdy w lipcu 1926 r. ponownie
objął wiadzę Poincarć, Ludwik Barthou na

jego propozycję wrócił do ministerjum spra-

wiedliwości. Kieruje tem ministerjum w pią

tym gabinecie Poincarego, jak również w

gabinecie Brianda, który przyszedł po tym

ostatnim i opuścił je dopiero w iistopadzie
1929 r. W gabinecie Steega Barthou w okre
sie od grudnia 1930 r. do stycznia 1931 r.

był ministrem wojny. >

Ludwik Barthou wybrany został sena-
torem z departamentu Basses-Pyrćnćes w

się do Francji, aby tam przypieczę

tować pewne projekty, związane
z zagwarantowaniem pokoju na po”

łudniu i dobrych stosunków Jugo-
sławji z Włochami. Bartliou, który
wikrótce miał się udać do Rzymu,

zawióziby wspólne propozycje fran*

cusko - jugosłowiańskie, dotyczące

utrzymania niezawisłości Austrji, za- 

| nych ludzi, co džwigali na sobie równowaśę

;jak potworny użytek z wolności uczynić mo

| LUDWIiK„BARTHOU.
szczyzny, przez losyprześladowanej;

polską gen. Mallera i uznał ją za współwal- |

DZIENNIK MIEEASKI

Pasa polska 0 tradedji w Marsylji.
organizmu państwowego, a obecnie stracił
tak wytrawnego i dzielnego wodza na za-
granicznym odcinku frontu. Zdaje się jed-
nak, że wrażenie potęgującego się niebez-
pieczeństwa w sytuacji ogólno-europejskiej,
jakie wczorajsza tragedja wszędzie wywo-
iuje, wzmocni we Francji te wszystkie siły,
vtóre dążą do wyjścia na trwałe z niedaw-
nego okresu bezwładu.

„Gazeta Warszawska' organ
Stronnictwa Narodowego w artykule
zatytutowanym „Polityką i psycho”

iogja' pisze:
Położenie dzisiejsze w Europie, oko-

iczności polityczne, wśród których morder-
s'wo nastąpiło, nie dają wcale powodu do
przewidywania jakichś poważniejszych po-
wikłań, a nawet zwrócenia dzisiejszego bie.
gu spraw z dróg, na których się znajdują.

Wprawdzie z ostateczną oceną faktu
należy się powstrzymać, dopóki nie będzie-
my ściśle wiedzieli, kto zabójstwa dokonał i
kto stał za wykonawcą mordu.

W. każdym razie, prawie napewno mo-
żna powiedzieć, że bezpośrednie skutki po-
ityczne wypadku  marsylskiejo nię będą
miały większej międzynarodowej wagi.

Natomiast nie można zamykać oczu na
skutki psychologiczne. Tragedja marsylska
-vywołała bezwątpienia straszny efekt we
-sszystkich krajach. Poruszyła szerokie koła
opinji, a politykom czynnym, kierującym
sprawami swoich państw, przypomniała, że
Europa dziś przestała być gruntem pe-
wnym i bezpiecznym, na którym z całym
„pokojem można się poruszać.

Socjalistyczny „Robotnik ogra-
nicza się do omówienia ewentual-
nych wpływów tragedji niarsylskiej
w polityce Jugosławii:

Czy jugosłowiański system dyktatury
centralistycznej przeżyje długo króla Alek-
sandra? I na to pytanie trudno w tej chwil:
sdpowiedzieć. Osłabienie systemu jest z na.
tury sytuacji bardzo prawdopodobne.

Jeżeli idzie o politykę zagraniczną Ju
gosławji bezpośrednich, oficjalnych zmiar
z pewnością nie będzie. Ale rozpocznie się
wzmożona akcja tych czynników faszyzmu
międzynarodowego, które czynią wszystko,
by oderwać od Francji jej tak zw. wschod-
sich sprzymierzeńców; czynniki te grają
dużą rolę w osobistej polityce króla rumuń-
skiego, Karola, w jego walce zakulisowej
przeciwko Titulescu. Nie pozostaną one i
teraz bezczynnemi.

Prasa sanacyjna podaje tylko
miniej lub więcej zdawikowe uwagi.

WI „Gazecie Polskiej' czytamy:
„Na ratuszu marsylskim konał nietylko|

wielki i szlachetny człowiek, nietylko umie.
rał król 1 bohater swego ludu — ale odcho-
dził także w zaświaty jeden z tych nielicz-

w Europie".

„Kurjer Poranny" pisze:
„Ludzka strona tej tragedji jest dojmu-

jąco bolesna. We Francji, kraju wolności,
śinie gość drogi i sojusznik wierny,awraz z
uim jej zasłubony, sędziwy mąb stanu. Oto

że nikczemność”.
Uwagi „Kurjera Porannego" są

zupełnie nie na miejscu, bo przecież
zamachy nie są wcale monopolem
krajów wolnościowych.

 

  

Zapowiedź zamknięcia
listy adwokatów.
Przedsiawiciele rady naczelnej

Związku Zrzeszeń Aplikantów Za,

wodów prawniczych pp. Ladeusz |

Zenczykowski i Jerzy Poznański

przyjęci byli przez p. prezesa Na-

czelnej Rady Adwokackiej, mec. Fr.

Paschalskiego.
Po omówieniu spraw bieżących

i organizacyjnych, reprezentanci mło

dzieży prawniczej poruszyii sprawę

zamiknięcia listy adwokatów oraz

przedstawili p. Paschalskicmu życze

nia reprezentowanych 10 zrzeszeń

aplikantów, skupiających iącznie o-
koło 3.000 członków.

P. prezes Paschalski oświadczył,
że sprawa zamknięcia listy adwoka-
tów będzie aktualna prawdopodob-
nie dopiero w roku przyszłym, гаг
znaczając przy tem, że aplikantów
adwokackich, wpisanych obecnie na
listy według wszelkiego prawdopodo
bieństwa, ograniczenią nie dotkną.

Sanacyjni nauczyciele
cheą nowej pożyczki.

Delegacja Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego przyjęta została

    

        
    

  wczoraj przez prezesa klubu parla-
mentarnego BBWIR. pułi.. Sławka.
Delegacja przecstawiła p. Sławikowi
położenie szkolnictwa i zajęia stano-

wisko wobec zamierzonego wprowa”
dzenia stałych opłat w szkołach
powszechnych oraz projektowanego
obniżenia 7-letniego obwiązku szkol-
nego,

Przedstawiriele nauczycielstwa
wystąpili z propozycją generalnego
rozwiązania zagadnienia szkolnego
przez wstawienie do budżetu Mini-
sterjun W. R. i O. P. odpowiednich
kwot na budowę szkół powszech-

lnych. Ewentualny deficyt miałby
być pokryty drogą wewaętrznej
pożyczki szkolnej, która byłaby roz-
pisana na wiosnę 1935 r.

P. Sławek oświadczył delegacji,
iż z najlepszą wolą rozważy szcze-

| gółowc wszystkie projekty, doty-
czące szkolnictwa powszechnego.

Informację powyższą podajemy
na odpowiedzialność źródła, skąd ją
zaczerpnęliśmy, mianowicie — „Ro-
botnika“, organu P. P. S,

Reforma eLegjora Młodych».
Jak donosi „Robotnik“, w dniach

najbližezych mia się ukazać zarzą-
dzenie kierownictwa Legjonu Mło-
dych, rozwiązujące wszystkie jego
oddziały, niezłożone z młodzieży
akademickiej. W ten sposób ma być
sparaliżowana konkurencja Legjonu
wobec innych organizacyj sanacyj-
nych, gdyż w czasach ostatnich pró- lipcu 1922 r.

W gabinecie Doumergue'a Bar.hou pia-
stuje tekę ministra spraw zagranicznych,

którą objął dn. 10 lutego 1934 r.

jako minister spraw zagranicznych od-

wiedził ś. p. Ludwik Barthou w kwietniu
b. r. Polskę, pra$nąc nawiązać jaknajbliż-
szy kontakt z rządem i społeczeństwem

polskiem. :
W ostatnich miesiącach prowadził bar-

dzo energiczną akcję polityczną, zmierza-
jącą do zapewnienia Francji sojuszów w

Europie wschodniej, środkowej i południo-

wej. Z jego inicjatywy wyszedł projekt pak
tu wschodniego, a później południowo -
wschodniego. Wizyta króla jugosłowiańskie
go we Francji była związana ściśle z plana-
mi politycznymi ministra Barthou.

bowano zakładać koła „legjonistow“
także wśród młodzieży wiejskieji
orbotniczej.

Czy krok ten będzie etapem na
drodze do zupełnego rozwiązania
'Legjonu Miłodych, jak tego się do-
| magają konserwatyści? Zdaje się, że”
mą on sporo protektorów, a chodzi
tylko o ukrócenie nadmiernych ape-
tytów, rozwijanych kosztem innych
placówek obozu rządowego.

 

«CELE CZYSTKI».
(Żydzi o manewrach sanacyjnych).

B. Ch:linowicz omawia („Mo-
ment' Nr. 223) znaczenie „czystki''
w:sanacji. Sensacyjne areszty, dy-

 

zamachy na naczelników państw
w ostatnich

Z okazji wypadków w Marsylji war-
szawski „Robotnik* przypomina, że zama-
chy na panujących i głowy państwa w cią-
gu ostatnich pięćdziesięciu lat. zakończone
śmiercią, zapoczątkował zamach na Ale-
ksandra II w Petersburgu, wykonany dnia
s3 marca 1881 r.

Zamachu dokonali Rysakow i Hrynie-
wiecki przy pomocy bomby rzuconej pod
powóz cara. Zamachem kierowała Zofja
Perowska.

W roku 1894 podczas zwiedzenia wy
stawy przemysiowej w Ljonie, zamordowa-
py został pchnięciem sztyletu prezydent
Francji Sadi Carnot. Było to dnia 24 czerw-
ca. Mordercą był anarchista Caserio.

We wrześniu 1898 r. anarchista włoski
Luccheni zamordował w Genewie cesarzo-
wą austrjacką Elżbietę w chwili, gdy prze-
caodziła przez mostek statku, którym mia-
ła użyć przejażdżki po jeziorze.

Dnia 29 lipca 1900 anarchista włoski
Gaetano Bresci zaraordował króla włoskie-
go Humberta, ojca obecnego króla Wiktora
Emanuela III Mordu dokonano podczas
święta ludowego pod Monzą.

W. roku 1901 anarchista Czołgosz za-
mordował prezydenta Stanów Žjednoczo-
nych Ameryki Północnej Williama Mac
Kinleya.

Dnia 11 czerwca 1903 roku spiskowcy
wojskowi wtargnęli do konaku króla serb-
skiego Aleksandra I z dynastji Obrenowi-
czów. Zamordowano króla, królowę Dragę
Maszin, premjera  Markowicza, ministra
wojny Pawłowicza i wielu innych wojsko-
wych i cywilnych dostojników, oddanych
dynastji Obrenowiczów.

Na tron powołano króla Piotra I z dy-
uastji Karadżordżewiczów, ojca onegdaj
z.mordowanego króla Aleksandra.
W 1908 roku z powodu zamachu na

jak i Włoch,
I oto można: się spytać, czy zbro-

dniczą ręką nie kierował jakiś

sprawca niezńany, któremu nie po

myśli było porozumienie Włoch z
Jugosławją i Francją? Nie brak
nigdy, a zwłaszcza dziś w Europie
czynników, które chętnie widzą nie-

ustający niepokój, młogący z łatwo” |grożonej zarówno ze strony Niemiec, ścią przerodzić się w burzę,

latach 50-ciu.
konstytucję i powołania rządu silnej ręki

, ministra Franci, rzucono bombę pod powóz
króla portugalskiego Don Carlosa I, którego
zabito wraz z następcą tronu Ludwikiem
Filipem,

W, listopadzie 1917 roku po przewrocie
bolszewickim zamordowano w Jekateryn-
burgu ostatniego cara rosyjskiego Mikoła-
*a Il wraz z carową, córkami i następcą
tronu.

В Dnia 16 grudnia 1922 roku  Eligjusz
Niewiadomski zamordował na wernisażu w
Zachęcie pierwszego Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza,

„ Wreszcie 6 maja 1932 roku rosyjski
emigrant Gorgułow zamordował prezydenta
Francji Doumera.
W powyższym wykazie pominęliśmy

zamachy na prezydentów w  poiudniowo-
amerykańskich republikach, ktorych w cią-
$u półwiecza było mnóstwo. Tak samo nie

tyckich, gdzie przy pomocy rewolwerów i
noży waiczono o tron.

Jak dowiedziano się w Warszawie
o zamachu w Marsylji.
W kawiarni „Europejskiej” siedział we

wtorek, w godzinach między 5:ą a 7-4, jak

zwykle, premjer Kozłowski, Nagle przed

kawiarnię zajechało auto z Prezydjum Ra-

cy Ministrów. Z auta wyskoczyi młodzie-
piec, prawdopodobnie urzędnik, który

szybkim krokiem, nie zdejmując okrycia,

chciał wejść na salę. Woźny kawiarni usi-

łował młodzieńca zatrzymać, ale nie ba-

cząc na to młodzieniec wszedł na salę,
zbliżył się do stolika, przy którym siedział
p. premier i coś mu powiedział,

Premjer zerwał się z miejsca i natych-

miast udał się do pałacu Rady Ministrów.
Po kilku minutach premj:r rozmawiał

telefonicznie z bawiącymi poza Warszawą
p. Piłsudskim i min. Beckiem. :

Po wyjściu premjera w kawiarni po-

 

wstał popłoch. Wszyscy zrozumieli, że
stało się coś ważnego.  Przypuszczono

szturm do telefonów, aż dowiedziano się
co zaszło.
W ten sposób Warszawa dowiedziała

się o wypadkach w Marsylji,

wspominamy o niektórych państwach azja-|

Posiedzenie
Wczorajsze posiedzenie Rady

Miejskiej poświęcone było wyborom
prezydenta, trzech wiceprezydentów
i siedmiu iawników.

Zgodnie z ustalonym w :ozporzą-
dzeniu ministra spraw wewnętrznych
regulaminem posiedzenia wyborcze-
g0, po zagajeniu przez iymczaso”

wego prezydenta dr. Mal:szewskie-
go, przystąpiono do wyboru przewo”
dniczącego zebrania wybor -zego. |

Przewodniczącym obrany został
zaproponowany przez koło sanacyj-

ne kandydat dr. Umiastowski głosa”,

mi tegoż koła.
Przewodniczący powołai na ase-

sorów prof. dr. Komarnickiego i dr.
Wygodzkiego.

Przewodniczący zebrania natych-
miast po ukonstytuowani:« się pre-
zydjum rozpoczął przemówienie o
studjumi roiniczem Uniwersytetu Ste-
iana Batorego. Na to radny dr. Fe-
dorowicz zwrócił uwagę, że, aczkol-
wiek wszystkim leży na sercu los
studjum roluiczego, to jednak nie
miożna rozważać tej kkwestji na obec-
nem posiedzeniu, gdyż w myśl regu-
laminu zebranie to jest zebraniem,
poswięconem wyłącznie wyborom. |

Wobec tego przystąpiono do wy'
borów. Na wezwanie przewodniczą-,
cego zgłoszona zostałą przez rad-

  
Zapadła decyzja w sprawie re-

formy organizacji instytucji ubezpie-

czeń społecznych. Zmiany polegają

przedewszystkiem na  lem, że

wszystkie rodzaje ubezpieczeń spo”

łecznych zgrupowane będą w jednym

zakładzie.
W) miejsce istniejących obecnie

4 odrębny:h zakładów, a to: ubez-

pieczeń pracowników umysłowych,

| ubezpieczeń robotniczych, ubezpie-

misje i rezygnacje ze stanowisk
wskazują, że

„mamy do czynienia nie z przypadko-
-wością, lecz z systematyczną i gruntowną
„czystką” w całym obozie sanacyjnym, za-
zówno po stronie prawej, jak i iewej BB“.

Jakkolwiek w łonie sanacji istnie-
je kilka osób, które praguęiyby na-
dać zupełnie nową organizację obo-
„zowi rządoewemu, mianowicie orga*
mizację partyjną o obliczu  iewico-
wem, to jednak jest grupa silniejsza,
z płk. Sławkiem, pik.. Prystorem,
mjr. Świtalskim i mnymi na czele,
którzy nie chcą zrezygnować z my-
śli, że obóz pomajowy musi skupiać
wszystkie warstwy i kierunki w
państwie, bo

„ta mieszanina w BB. jest największą
siłą przeciw wszystkim  strzalom opozycji
nadaje ona tej organizacji charakter i auto-
rytet ruchu narodowego pod sztandarem
swego ukochanego wodza”.
„Czystka w sanacji jest zapowie-

dzią nowych wyborów:
„Natomiast prawdą zdaje się być to,

że ostatnia energiczna Czystka ma duży
związek z bliskiemi wyborami do nowego

| Sejmu i Senatu i, być może, z jeszcze bar-
dziej bliskiemi wyborami do Rady Miejskiej
w Warszawie”,

„Na podstawie szeregu informa-
cyj, uzyskanyca przez autora z „kół
miarodajnych'“,

„ww końcu nadchodzącej zimy, po za-
kończeniu dyskusji budżetowej w Sejmie i
Senacie i po przeprowadzeniu ostatecznem
nowej Konstytucji będą zarządzone nowe
wybory na podstawie nowej Konstytucji i
nowej ordynacji wyborczej. Właśnie koła
senacyjne przygotowują się do tego b.
energicznie".

Sanacja chce za wszelką cenę
uzyskać ‘ PR
į „sympatję i zaułanie całej ludności, aby
je mieć po swojej stronie, gdy wybije go-
dzina przejścia do nowego ustroju w pań.
stwie, To wiaśnie chce ona osiągnąć mię-
«zy innemi przez oczyszczenie obozu ma-
jowego od wszystkich niepewnych elemen-
tów, powodujących nieobyczajnošė“,

Ukrałńskie liteam rolnicze.
Na skutek decyzji ministra wy-

znań religijnych i oświecenia pu-
blicznego p. Waciawa Jędrzejewicza
z początkiem roku szkolnego 1935-36
będzie otwarte Państwowe Liceum
Rolnicze z. ukraińskim językiem
nauczania, na obszarze ;ednego z
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nych kiubu sanacyjnego xandydatu-
ra dr. Maleszewskiego oiaz przez

1adnego poale-sjonistę demonstra-
cyjna kandydatura Andrzeja Struga.

Kandydatura ta wywołała śmiech na

sali i z powodów tormalnycn została

unieważniona, Dr. Maieszewski
otrzymał 33 głosy, a więc o jeden
głos więcej, niż połowę i w len spo”
sób został wybrany.

W] wyborach na pierwszego wice-
prezydenta padło na p. Adama Pił-
sudskiego 33 głosów, na dr. Fedoro-

wiczą 18 i białych kartel: i1. Przy

głosowaniu na drugiego wiceprezy”

denta p. Nagurski otrzymał 35 gło-

sów, p. Fedorowicz 17 i białych kar”

tek 10. * Na trzeciego wiceprezy-

denta padły na p. Grodzickiego 33

głosy, na p. Fedorowicza 18 i bia-
łych kartek 11.

Na ławników wybrani zostali: z

klubu sanacyjnego — pp. Niżyński,
Hurynowiczówna, Sokołowski i Hil-

jerowa, z klubu narodowzgo — dr.

Federowicz i inż. Kubilus, z klubu
żydowskiego — inż. Taub.

Na tem porządek dzienny został

wyczerpany.
Po posiedzeniu część radnych,

pod nieobecność koła narodowego,
uchwaliła kilka depesz hołdowni-
czych do władz,
 

Qrganizacja ubezpieczeń społecznych.
czeń chorobowych i ubezrieczeń od
wypadków, stworzony bęuzie jeden
zakiad ubezpieczeń spoiecznych z
odpowiedniemu działami  wewnę-
trznymi, Pewne czynności manipu-
lacyjne zakiadu ubezpieczeń spo”
tecznych przejąć mają urzędy skar-

bowe.
W. kołach poiniormowanych sły-

chać, 1z zmiany organizacyjne ubez-
pieczeń spoiecznych przeprowadzo-
ne będą w drodze dekretu,

Kwesija składek i świadczeń nie
Lędzie obięta retormą organizacyj”
ną. Jedynie świadczenia, uotyczące
zakładu uoezpieczeń ed wypadków,
mają być w projektowanym dekrecie
poddane zmianom.

Nie jest wykluczone, iż projekty
dalszych zmian w ubezpieczeniach
społecznych, dotyczące składek i
świadczeń, będą skierowane do
parlamentu dla uchwalenia w drodze
ustawodawczej.

WALKA KOBIET.
W związku z podaną przez nas

wczoraj wiadomością o zajściach w
Związku Pracy Ob. Kobiet w War-
szawie prasa zamieszcza list jednej
z uczestniczek tego zajścia, posłan-
ki Jaroszewiczowej.

P. Jaroszewiczowa twierdzi, iż
„w liście woźnej Heleny Zarembian-
ki — prawdą jest tylko, że po wnie*
sieniu do władz protestu przeciw,
ważności wyborów, dokonanych na
Zjeździe dnia 30 września r.b., Za-
rząd Główny Związku Pracy Oby
'watelskiej Kobiet postanowił zam-
knąć lokal Zarządu Głównego przy
ul. Nowogródzkiej nr. 23, aż do chwi
li rozstrzygnięcia protestu.

Uchwaia ta Zarządu Głównego
została wykonana dnia 3 paździemi-
ka r. b

Wszystkie zaś wiadomości o wy
wożeniu dokumentów, o użyciu prze
mocy, pogróżek, czy przekupstwa
względem woźnej Heleny Zarembian
ki niezgodne są z rzeczywistością”.

Nie zmienia to faktu, iż w Zwią”
zku Pracy Ob. Kob..... wojna trwa.
Dwa Zarządy Główne walczą ze so*
bą o lokal.

Wi trudnej sytuacji
też... władze.

Zaginięcie4lotników.
LONDYN. (Pat). W. Bagdadzie

 

znajdują się

panuje duże zaniepokojenie z po*|
wodu lotu 4 lotników angielskich:
którzy zmuszeni byli lądować po”
między Bagdadem a Basrah. Lotni“
cy prawdopodobnie od poniedziałku
znajdują się na pustyni bez požy“
wienia i wody. W poszukiwaniu lot"
ników bierze udział 20 samolotów
brytyjskich. 
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MWezora; w godzinach poludnio-
wych odbyła się uroczysta inaugu-
racja nowego roku akadznuckiego,
365-eg0 od zatożenia, a 15-g0 о@
wskrzeszeiia Uniwersytetu, poprze-
dzona Mszą Św., celebrowaną w ko-
ściele Uniwersyteckim Św. Jana
przez ks. Metropolitę Ascybiskupa
Romualda Jałbrzykowskieżo.

Po nabożeństwie piękną Aulę

bliczność.
cencja Rektor prof. dr. W. Stanie-
wicz w uroczystym stroju rektor"

proiesorskiego w togach, a w głębi
delegacje wszystkich korporacyj
akademickich. Galerię wypełnia
szczelnie młodzież akademicka.

Inauguracja rozpoczęła się od-
śpiewaniem przez chór akademicki
Gaude Mater Polonia, poczem p.
Rektor, wspomniawszy o 'ragicznem
nieszczęściu, które dotknęło naszą
sojuszniczkę Francję i królestwo Ju-
gosławji, wezwał obecnych do zło-
żenia hołodu cieniom zmaiłych tra-
gicznie króla Aleksandra Jugosło-
wiańskiego i min. Barthou przez po-
wstanie. Następnie J. M, Rektor
rozpoczął sprawozdanie za rok u-
biegły.

Szczegółowe sprawozdanie uwy-
pukliło wszechstronną dziaialność
U. S. B,, której nie sposób jest ująć
w krótkiem sprawozdaniu dzienni-
karskiem. Budżet U. S, B. wynosił
2.600.000 zł. i zakłady 500.000. Mi-
mo kryzysu z fundszu opłat studenc-
kich wpłynęło 812.000 zł, — prze-
szło 100.000 więcej, niż w roku po*
przednim.
W r. ub. U. S. B. liczył 108 pro-

fesorów, w tem 34 zwyczajnych, 42
3 |nadzw., 15 docentów i 19 lektorów;
“ |veniam legendi otrzymały 4 osoby.

Słuchaczy liczył w r. zeszłym
z |U. S. B. 3880.
, Dypiomów wydano magisterskich

 

*' | JAKA DZIŚ BuDZIE POGODA?
ł Zachmurzenie zmienne z prze-

lotnemi  deszczami, zwłaszcza w
dzielnicach południowych. Nieco
chłodniej. Umiarkowane, chwilami

' |dość silne i porywiste wiatry z pół-
noco-zachodu i zachodu.

LYŻURY APTEK:
Dciś w mocy dyżurują następujące

ipteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul. Kalwaryiska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rredmieśc ach, prócz Śnipiszek.

3°
zd

za
a

URZĘDOWE.
— Wyjazd p. ministra spraw

wojskowych. W dniu wczorajszym
pociągiem o godz. 8.10 odjechał do
Warszawy minister spraw wojsko-
wych, p. marsz. Józet Piłsudski, któ-

- |remu towarzyszą adjutant «pt. Miła-
dowski i płk. dr. Woyczyński.

К SPRAWY ADMINISIKACYJNE.

e — Petarda na ul. Podgórnej. Sita-
rosta grodzki w trybie administra-
cyjnym uwarał 10-dniowym bez-
względnym aresztem Bolesiawa Smi-
lewicza (Podgórna 18), Franciszka
Krawczuna (Fańska 6), Edmunda
Szarkowskiego (lartaki 24, Непгу-
ka Wierzbickiego (Jelenia 41) i Sta-
nisława Bokszczaniną (Lwowska 65)
za udział w bójce i rzucenie petardy
na ulicy Podgórnej.

s SPRAWY MIEJSKIE.
у — Kegulacja brzegu rzeki Wilji.
" |Dzięki dobrej pogodzie jesiennej pra

ce nad regulacją brzegu rzeki Wilji
w obrębie miasta posuwają się na-

, |przód. Naprzeciw elektrowni miej-
Ž |skiej nasyp w połowie jest już wy-
U |konany. W. najbliższyca dniach

eskawaior motorowy, ustawiony w
V |pobliżu ujscia rz. Wilenki, zostanie
8 |przeniesiony w okolice mostu Zielo-
FK |nego. Dzięki temu znajdzie się do-
T |stateczny zapas ziemi dlą usypania
U |drugiej części nasypu wzdłuż ul.
Y |Zygmuntowskiej.
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i Roboty na Brzegu Anlokolskim!
za ul. Kanoniczną trwają w dalszym

O |ciągu i będą prowadzone aż do mro
U |zów, jednak plan uregulowania le-

wego brzegu Wilji aż do nowego
”|mostu Antekolskiego w tym roku nie
£ |będzie mógł być wykończony.
a| Z wiosną roboty będą wznowione.
ю —Przerwanie robót inwestycyj-

nych. Z dniem 1 listopada r. b. za-
V |rząd miejski przerywa roboty inwe-

stycyjne w Wilnie. Wznowienie ro-
ót nastąpi w pierwszych dniach

kwietnia 1935 r. Dotychczas przy
tobotach miejskich zatrudnionych
Jesi około 500 robotników.

POCZTA I TELEGRAF.

— Ulepszenie telefoniczne. W
ałacu Reprezentacyjnym  urucho-
hiono małą stację telefoniczną, uła-
twiającą połączenie telefoniczne z
Warszawą.

Pozatem zakończono budowę dru*
tiej linji telefonicznej pomiędzy Wil-
łem i Pikieliszkami. Obecnie na-
Wiązane zostało bezpośrednie połą-
zenie Pikieliszek z Pałacem Re-
rezentacyjnym.

 
   

   
     

  

 

skim, obok senatorska purpura ciała;

Kolumnową zaczęła wypełniać pu-'
Na podjum J. Magnifi-'
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KRONIKA.
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego {

1934-1935 |
| zesująca akcja,

363 i doktorskich 13, Prolesorskich
prac ogłoszono 130, studenckich 125.!

Bujnie kwitło życie młodzieży|
akademickiej, zwłaszcza hoła Nau-|
kowe pracowały intensywnie.

Naogół więc 15-ty z kolei roczny
okres egzystencji _ wskrzeszonej
wszechnicy wykazuje ślady postępu.
Dacie tej — 15-leciu — mie nadano
cech ani charakteru uroczystości
jubileuszowej, bo sam radosny sA
że przeszło 2000 dyplomaniow U.S.B. |
weszło do starszego społeczeństwa,|
zajmując różne warsztaty  pracy,!
świadczy o wieikiej roli U. 5, B. dla'
naszych ziem i tworzy z W'iina jednę
z duchowych stolic Polski. l

Wreszcie, zwróciwszy się do mło-
dzieży, p. Rektor zachęcił ją do wy-
siłków w pracy. Rzeczpospolita
Alkademicka, to szkoła życia. Dbaj-
cie o honor uczelni — zakończył p.
Rektor i wezwał do złożerią ślubo-
wania przedstawicieli pszczególnych
wydziaiów.

Po zakończeniu ceremonjału ślu-
bowania, p. Rektor odczytai depesze
gratulacyjne, nadesłane przez mar-
szaika  Raczkiewicza, wojewodę
Świderskiego : posła Beczkowicza.

Następnie Rektor wygłosił wy-
kład inauguracyjny p. t. „Studją rol-
nicze w dawnym uniwersytecie wi
leńskim", w którym przedstawił
dzieje walk o uzyskanie w dawnym
uniwersytecie w okresie 1803—1832
katedry rolnictwa. Sprawa ta ściśle
wiąże się z postacią X. Kuratora
Adama Czartoryskiego 4 przede-
wszystkiem Michała Oczapowskiego,
jedynego, jakiego uniwersytet posia-
dał, profesora rolnictwa na miarę
europejską, którego zasługi około
krzewienia wiedzy rolniczej na zie-
miach Litwy historycznej są nieza-
pomniane.

Wykład zakończył uroczystość i
otworzył nowy: rok akademicki
U. S.,B. L.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Zaniechanie redukcji dni pracy.

Związki zawodowe pracowników|
kolejowych otrzymały wiadomość, iż|
podobno wkrótce ma być zanie-|
chana redukcja dni pracy w war-
sztatach kolejowych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.,
— W dniu 3 bm. odbyło się Ze-

branie Zarządów wszystkich Cechów
Rzemieślniczych Chrześcijańskich i
Żydowskich m. Wilna, na którem
jednomyślnie potępiono autora ar-
tykułu pn. „Niezadowolenie z Dy-

rekcji Izby Rzemieślniczej”, umiesz-

czonego na łamach „Gazety Pol-

skiej” w Nr. 248 z dnia 7.X. 1934

r. uznając go za działającego na

szkodę rzemiosła przez przedstawie-

nie faktów niezgodnych z prawdą
mogących poderwać w oczach spo-

łeczeństwa autorytet tak poważnej

instytueji, jaką jest Izba Rzemieśl-

nicza.
Zebranie stwierdziło, iż nie tylko

nie miały miejsca jakiekolwiek sa-

mowolne działania Dyrektora lzby,

czy też pracowników biura, szko-

dzące interesom rzemiosła, lecz od-

wrotnie tak Dyrektor, jak i cały
personel biurowy za swoją pełną

poświęcenia pracę zasługują na sło-

wa całkowitego uznenia.

SPRAWY SANITARNE.
— Surowa kara administracyjna.

Starosta grodzki w trybie admini-
stracyjnym ukarai grzywną zł. 550
z zamianą na 55 dni aresztu Jankie-
ia Szymańskiego, właściciela składu
aptecznego przy ul. Witoldowej 26
za nieprawne sporządzanie iekarstw
i brudne utrzymywanie składu,
Równocześnie uległy konfiskacie
zakwestjonowane lekarstwa i spe-
cytiki,
— Stan chorėb zakažnych, Wsku-

tek energicznej akcji zapobiegawczej
władz lekarskich w ub tygodniu za-
notowano znaczny spadek. zachoro*
wań na tyłus piamisty, czerwonkę i
tyfus brzuszny.

Obecnie w woj. wileńskiem nie
zanotowano żadnego wypadku tyfu-
su plamistego.  Choruje około 45
osób na tyłus brzuszny i 15 na czer*
wonkę,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Społeczne Biuro Posiednictwa

Pracy przy Bratniej Pomocy Polsk.|
Młodz. Akadem. U, S. B. poleca ru-
iynowanych korepetytorów, pierw-
szorzędne siły biurowe oraz inka-
sentów. Oferty proszę składać pod
edresem: Wilno, ul. Wielka 24, tel.
7-70. Biuro urzęduje: wtorx. i piątki
od godz. 13—14.

RÓŻNE.
— Wystawa w Katowicach. Ślą-

ski okręg wojewódzki L. O P. P. ko-
munikuje, że termin zamkaięcią Wy-
stawy został przedłużony o dalszy|
tydzień t. j. do 21 b. m. wiącznie,

Popierajcie Polską Macie'z
Szkolna.

 
 

inie z wpłaconą pierwszą
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Teatr I muzyka.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiej-

*za premjera „Bal w Savoy. Dziś o godz.
815 wiecz. otwarcie sezonu zimowego.
"rzedstawienie inauguracyjne wypeini
ostatnia nowość repertuaru, słynna ope-
retka P. Abrahama „Bal w Savoju'. W
sześciu barwnych obrazach ujętych w
piękne ramy dekoracyjne, rozwija się inte-

pełna humoru, dowcipu i
zabawnych sytuacji. Czarujące melodje zna
komitego kompozytora podnoszą walory
tego wartościowego utworu muzycznego.

W, roli Markizy wystąpi J. Kulczycka. W
rolach głównych najwybitniejsze siły zespo-
uł z Halmirską, Łasowską, Dembowskim,
szczawińskim i Tatrzańskim na czele. W
widowisku bierze udział kilkadziesiąt osób.

Nowe orygnalne ewolucje i tańce w wyko-
maniu zwiększonego zespołu balet>wego w
układzie  baletmistrza J.  Ciesielskiego.
Opracowanie reżyserskie M. Domosław-
skiego. Przy pulpicie M. Kochanowski.
Dzisiejsza premjera wywołała ogólne zain
teresowanie, $
— Popoiudniėwka miedzielna. Na nie-

dzielnem przedstawieniu  popoludniowem
ukaże się świetna operetka Kalmana „Cyr-
kówka' w  premjerowcj obsadzie. Ceny
įropagandowe od 25 groszy,
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś

|1 jutro o godz. 8-ej wiecz. jedno z ostatnich
przedstawień doskonałej komedji współ”
"zesnej Volpiusa p. t. „Zwyciężyłem — Кгу-
zys'. W rolach głównych J. Bonecki i M.
Węgrzyn. Dekoracje W. Makojnika. Ceny
propagandowe.

— Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4 po poł. ukaże się prze-
piękna bajka dla dzieci według Andersena
р & „Słowik”*. Ceny propagandowe.
— E. Umińska i Z. Dygat na Pohulance!

W. niedzielę o godz. 11 rano odbędzie się
w Teatrze na Pohulance audycja muzyczna,
wchodząca w zakres przedstawien dla szkół
średnich. Wystąpią wybitni muzycy o roz-
giosie już zagranicznym: E. Umińska i Z.
Dygat. W, programie: Bach, Mozart, Cho-
pin, Wieniawski, Statkowski. Audycja ta
nosi charakter „Stylizowanej muzyki ta-
necznej”. Będzie również przeprowadzony
plebiscyt wśród młodzieży, Słowo wstępne
prof. T. Szeligowskiego. Wstęp dla mło-
dzieży na wszystkie miejsca po 25 groszy.
Szatnia, parter i I piętro po 10 gioszy, bal-
kon 5 groszy.
— Stały Teatr Objazdowy — gra dziś

w Szczuczynie, a jutro
współczesną sztukę w 3-ch aktach N.
Druckiej „Zamknięte drzwi”,

Wiino na powodzian.
Wileński pocztowy komitet pomocy

ofiarom powodzi przekazał w dniu 4 b. m.
r. b. na rzecz Woj. Kom. pomycy ofiarom
powodzi, jako drugą ratę, składki z opo-
datkowania się pocztowców 1 zebranych
przez nich ofiar w następujących sumach:

 

Na rzecz woj. Wileńskiego Kom. zł. 2503,41.'
Nowogródzkiego Kom. zt. 1995,09, Poleskie-
go Kom. zł. 1851,06, Białostockiego Kom.
zł. 401,16, rozem za wrzesień z terenu ca-
iego okręgu Dyrekcji Wileńskiej zebrał Ko-
mitet pocztowców 6.750 zł. 72 gr., co łącz-

ratą za sierpień
wynosi 13.000 zł., które przesłano na rzecz
powodzian.

Poza wpływami w gotówce pocztowcy
| zebrali 43 kg. odzieży oraz 74 szt. przed-
miotów ubrań i bielizny, które przekazano

| kezpośrednio pod adresem Wojewódzkiego
Komitetu pornocy ofiarom powodzi w Kra-
kawie,

W! Wil. Woj. Komitecie pomocy ofia-
rom powodzi złożono do dn. 12 b, m. ogc-
!em 68.886,26 @4.

WYPADKI.
— Z mostu do Wilji. Z mostu Zielone-

$o rzucił się do Wilji nieznany osobnik w
-«elu samobójczym. Mimo zarządzonych na-
tvchmiast poszukiwań nie udało się odna-
leźć zwłok. Ze znalezionych dokumentów,
a mianowicie książeczki wojskowej i legi-
tymacji wynika, że samobójcą był Józef
Kojro.
— Porzucone niemowlę, W klatce scho-

dowej domu przy ul. Wielkiej ur. 15 zna-
ieziono niemowlę płci żeńskiej w wieku
ckoło 3 tygodni, które umieszczoni w przy-
tułku Dz. Jezus.
— Skutki rzucenia kamieniem w głowę.

Soter Horyd (Stara 10) zameldował, że
córka jego Alicja, lat 9, idąc do szkoły, zo-
stała na odcinku robót kanalizacyjnych na
ul. Gedyminowskiej uderzona kamieniem w
głowę przez nieustalonego narazie z na-
zwiska robotnika, wyrzucającego kamienie.
Fo powrocie ze szkoły Alicja Horyd za-
częła cierpieć na ból głowy i przez leka-
1za Kasy Cnorych została skierowana do
ocb, USB na Antokolu. St”n chorej jest
siężki. !

t660066666660
Najskuteczniej walkę

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

Jatmužniczych „Caritasu“.

ZABAWY.
— Otwarcie sezonu w Ognisku

Akademickiem. 13 bm. w Salonach
Ogniska Ak. (Wielka 24) rozpoczyna
się sezon jesienny zabaw tanecznych.
Jazz specjalnie zwiększony. Bufet
tani i obfity. Początek o godz. 21.
Wstęp za legitymacjami ak. lub kar-
tami wstępu, które wydaje Sekretar-
jat B. P. w Soboty w g. 19—21.

мат sezdni: zimowego
Dancing Klubu Prawników.

Rada gospodarzy Klubu Prawni-

ków uprzejmie zaprasza członków i

sympatyków na DANCING—BRIDGE

który cdbędzie się w dniu 13 bm.

o godz. 9 wieczór przy ul. Mickie-

wicza 28.

  

St Szpinalski profesorem
Konserwatorjum Wil.

Znakomity pianista wistuoz, b.
|uczeń |. Paderewskiego, objął klasę
gry fortepianowej w Konserwatorjum
Muz. w Wilnie. Niewątpliwie, stały
pobyt świetnego artysty w Wilnie
jodbije się jaknajdudatniej — na ży-
ciu muzycznem naszego miasta. In-
formacji w sprawie klasy prof. Szpi-
nalskiego udziela sekretarjat Kon-
serwatorjum tylko do dn. 15 bm. w
godzinach od 4—7 po poł.  Je m:

i

w Wołkowysku|

ODCZYT PROF.

ubiegły poniedziaiek  prol.
podzielił się Zz czionkami
1 Tow. Przpjazoł Nauk

niektóremi wynikami swych badań
w zakresie literatury starorumuń-

skiej. |
Przedmiotem referatu był traktat

moralny, napisany pierwoinie po
starosłowiańsku a następnie tłuma- |
czony na język rumuński i grecki.|
Domniemanym autorem; jego jest,
Neagoe Basarab, wojewoda Wo-
10szczyzny: (1512 — 1521). Prelegent
zatrzymał się dłużej nad kwestją,
autorstwa tego dzieła i wbrew opinji
niektórych badaczy dowiódł, że zo-
stało ono raczej napisane z śólece-|

W ZWIĄZKU
We środę ubiegłą w Związku Li-

teratów p. Niedziałkowska - Doba-
czewska zajmująco zagaiłą dyskusję
o.swojej książce: Zwycięstwo
;Józeła Żołądzia, co wyszla|
| przed pół rokiem i jest bodaj najwy-
bitniejszym wileńskim powojennym
fenomenem na niwie literatury pięk-
nej. Toteż autorka mogła powołać
się na wyjatkowo dużo głosów kry-
tycznych 0 owej książce, prawie
bez wyjątku przychylnych, acz nie
wolnych od pewnych nieporozumień,
które p. N. D. starała się wytłuma-
czyć i usunąć. N. p. „Robotnik* na-
pisał tak mniej więcej: „O znamy
dobrze takich Józefów... Zołądziów,
z którymi niegdyś sami szliśmy w
jednym szeregu”.

Autorka tu się zastrzegła, by jej
książki nie uważać za wycieczkę w.
obóz, będący dziś w stery władzy,|
z którym, owszem, sama się solida-
ryzuje,

Następnie nader ryzykownie pró-
bowała dowodzić, że jej Żołądź, acz
jest skończonym nicponiem (zalicze-

| Literatura

| W
Glixelli

| Wydziału

 nie sum, wydanych na bibę w dan-
cingu z fortancerkami do wydat-
|ków.. państwowych;  uwiedzenie
į nauczycielki; ociąganie się z pomo-
| cą dlą ofiar bandyckiego napadu dla
tem większego efektu i chwały oso-
bistej i t. p.), jednak ze względu na
|swą.. energję musi być uważany za
osobnika dodatniego. Podobnie ry-

| zykownie brzmiało twierdzenie pre-
| iegentki, że kobieta dla miłosci abso”

lutnie wszystko poświęci.
Pomimo to, przemówienie p. Do-;

baczewskiej, wypowiedziane spokoj-
niei z pewną swadą, przyjęte zostało
z sympalją i wywołało huczne okla*

1.

Po przerwie wywiązała się dy-
skusja, w której zabierali głos: prof,
Cywiński, dr. Arcimowicz, dr. Szeli-
gowski, mec. Więsławski, p. Hule-
wicz, p. Godlewska, oraz na końcu
p. Dobaczewska.

Proi. Cywiński starał się wykryć
źródło owego osobliwego objekty-
,wizmu, który postawiła sobie za cel
p. D., szczęśliwie zresztą z jego pęt
się wyłamując. Źródło to widzi p. C.
w powieści rosyjskiej, która jest wy”
razem biernego stosunku do rzeczy”
wistości, świadomie kultywowanego
przez właaze Rosji od czasów Tata-
rów. Dla Europejczyka bierna posta-
wa wobec rzeczywistości, zwłaszcza
politycznej, jest nie do pomyślenia.

Psychika Żołądzia — mówił da-
lej prof. C. — jest niezawodnie pro-

o Al °

w Wilnie.
GLIXELLEGO,

uia wojewody a nie przez niego sa-
mego. Następnie poddał gruntownej
analizie treść traktatu i wskazał na
jego źródła, a wreszcie przedstawił
plan projektowanego przez siebie
wydania krytycznego tego traktatu.

Reterat wywołał ożywioną dy-
skkusję, w której wzięli udział prof.
Oko, Iwaszkiewicz, Kościatkowski,
Cywiński : prelegent. Zebrani człon-
kowie Wiydziału I podziękowali sza-
nownemu  prelegentowi serdecznie
zą wieie cennych myśli, ktoremi się
z nimi podzielił i odchodzili z żalem,
że niestety prof. Glixelli zmuszony
jest pracować wśród obcych.

0,

LITERATÓW.

religijnych, bez których
możliwy byt społeczny.

Błędna charakterystyka kobiet u
p. Dobaczewskiej, to skuiek sensu-
ulizmu i romantyzmu (prolukty pro-

nie jest;
|

testantyzmuj, które zdeiormowały
charakter kobiety, wbrew up. pięk-
nym typom  irancuskiego - klasy-
cyzmu, albo też naszym, jak Aniela
ze Ślubów panieńskich Fre-
dry, Diana z Fantazego Słowa”
dkiego lub Joasia z Ludzi Bez-
domnych Żeromskiego, które
godność kobiecą stawiają wyżej, niż
miłość.

Ostatnią kwestję, którą poruszył
proi.C., byfa galicyjska proweniencja
Zołądzia. Chyba nie przypadkowo
autorka wyprowadziła swego boha"
‘ега z tej prowincji, która reprezen-
tuje stosunkowo najniższy typ Pola"
ka. Gdzieindziej polskość zasadzała
się bowiem na opozycyjnym: stosunku
względem obcego, zaborczego pań-
stwa, 1 praca dla Polski byla polą-
czona z wszelkiemi piywacjami,
tymczasem w Galicji sądzono, że
sprawa polska da się pogodzić z
austrjacką racją stanu, totez nawet
socjaliści „obwijali się jak bluszcz
dokoła tronu Habsburgów. Nic też
dziwnego, że Galicjanin Żołądź nie
rozumie bezinteresownej i ofiarnej
pracy spoiecznej.

Ostatnie słowa prof. С. wywoła-
ły ostrą i niegrzeczną repiikę pew”
nego Galicjanina, który zresztą mu-
siał przyznać, że nie znał przedwo”
jerinej Polski innych zaborów, gdyż
był wtedy jeszcze dzieckiem.

Prezes Zw. Literatów, p. Hule-
wicz, zamiast zwrócić poprzednie-
mu mówcy uwagę na niewłaściwy
ton przemówienia, ex posi w spo”
sób daleki od hezstronności zarzucił
prof. С. fałszywą generalizacię i
podczas ponownego jego przemó-
wienia w sprawie osobistej, nietak-
townie przerywał mówcy, który jed-
nak odparł zręcznie nieodpowiednią
:nterwencję.

P. Węsławski podzielił walory ar-
tystyczne i literackie powieści. P.
Godlewska ujęła się za kobietą, tak
niefortunnie  potraktowaną przez
autorkę Żołądzia,

Wieczór. zakończyła p. Doba-
czewska, odpowiadając na „zarzuty
i umiejętnie reasumując dyskusję.

Uczestnik.

TAKŻE ROCZNICA,

 
 

 

 duktem wojny, która wytworzyła
ialkiś szczególny absolutny in-|
determinizm, złudzenie, że war,
tość przedmiotom, pojęciom i czy”
nom nadajemy my sami, ze niema|
objektywnych kryterjów moralnych|
ani społecznych. Pochodzi to, zdar|
niem mówcy, z zachwiania podstaw ,

Polskie Radjo Wilno
Piątek, dnia 12 października.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mv-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55:
Giełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Wiad meteor. 12.05: Przegl. prasy.
12.10: Muzyka lekka i taneczna. 12.45:
Pogad. dla kobiet p. t. „Zakupy mięsa”,
13.00: Dzien. poł. 13.05: Audycja Młodzie-
ży Polskiego Czerwonego Krzyża. 15.30:
Wiiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow.
15,45: Audycja muzyczna. 16.45: Audycja
dla chorych. 17.15: Koncert solistów. 17.50:
Mud. dla dzieci: „Legenda jesicnna”. 81.15:
Muzyka lekka. 18,35: Muzyka z płyt. 18.45:
„Życie i obyczaje zwierząt—żyrafa”. 19.00:
D. c. koncertu. 19.20: Pogad. aktualna
19.30: Wiescłe picsenki angielskie (płyty).
19,50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad, sport.
20.06: Pogad. muzyczna. 20.15. Koncert
symfoniczny z  Konserwatorjun Warsz.
Dziennik wiecz. „Jak pracujemy w Pol
sce?“. D. c. koncertu. 22.30: „Poezja ukra-
ińska'. 22,40: Wil. wiad. kolejowe. 22.50
Koncert reklamowy. 23.00: Waiad. meteor.
23.00—23.30: Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 13 października. ‚
6.45: Piešū. Muzyka. Gimnaslyka. Mu-

»yka, Dzien. por. Muzyka. Chwilka pas
domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.55;
Ciełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
12.03: Wiad. meteor. 12.05: Pizegl. prasy.
12.10: Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. poł.
13.05: Słynne uwertury (płyty). 15.30:
Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow.
15.45; Nowości (płyty). 16.30: Wesoła au-
dycja dla dzieci. 17.00: Pieśni. 17.20: Re-
cital fortepianowy. 17.50: „Gorset a mał-
žeūstwo“ — pogad. 18.00: Przegl. prasv
soln. 18.15: „Meetingi hippiczne' — pogad
18.25: Muzyka lekka. 18.45: Reportaż.
19.00: Pivsenki ludowe. 19.20: „Szamotuły
—śród Halszki z Ostroga”. 13.30: Utwory
na dwa fortepiany (płyty). 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Mu-
zyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55:
„Jak pracujemy w Polsce? 21.00: Koncert
popularny. 21.43: „Wieś w literaturze bol-
szewickiej' — szkic liter. 22.00: Koncert
reklamowy. 22.15: Muzyka taneczna. 23,00:
Wiad. meteor. 23.05: Loża Szyderców nada
aud. p. t. „Pioszę kochanego sądu”. 23.35:
Muzyka taneczna (płyty). 24.00-—1,00: Mu-

 

 

|prawa o rozwodach

NOWY JORK (Pat). W Louis-
ville banayci porwali panią Berry,

uchwalonego
we Francii 27 lipca 1884 r. „Intransi-
śeant' podaje przy tej okuzji intere-
sującą statystykę rozwodow.
pierwszymi roku wzrosła juz do 4123;
w r. 1912 rozwiodło się 16723 par
małżeńskich; w czasie wojny liczba
rozwodów znacznie się o>niżyła; w
r. 1915 rozeszło się tylko 1952 mał-
żeństw. W r. 1919 udzielono 19465
rozwodów, w r. 1920 — 41279; w r.
1927 — 21592, a w r. 1931—28505.

Obecnie nawet prasa liberalna i po-
słowie radykalni z trybuny  parla-
mentarnej wołają o położenie kresu
epidemji rozwodowej, ktoia dopro-
wadziła do powolnego wymierania
uarodu francuskiego, (KA?.j

Porwanie dla okupu.
NOWY JORK. iPat). W Louis

Wille bandyci porwali panią Berry,
żonę wybitnego miejscowego prze”
mysłowca. Służąca, pod groźbą re-
wolwerów była zmuszona pomagać
bandytom przy skrępowatiu powro-
zami swej pani. Bandyci pozostawili
kartkę, w której domaga; się oku-
pu w wysokości 50 tys. dviarów.
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Programy gimnazjów
zawodowych.

Ministerstwo №. В. 1 O. P. opra”
cowuje obecnie programy nauczania
dia nowego typu szkół średnich, za-
wodowyeh t. zw. gimnazjów zawo
dowych.

Dotychczas opracowano projekty
programów dla szkół: stolarskich,
krawieckich, mechanicznych i bie-
iiźniarskich.

Program szkół przewiduje—poza
przedmiotami fachowemi—-naukę o
Polsce, historję, geografję gospodar”
czą, rysunki i jeden z języków ob-
cych.

Z przedmioiów fachowych wykła
dane będą: technologja drzewa, ma-
tęrjałoznawstwo — szkołach stolar-

skich, tolkarstwo ikowalstwo i ślu-
sarstwo — w szkołach mechanicz-
mych, krój i nauka o ubiorach — w
szkołach krawieckich.

| Do szkół średnich zawodowych
jrzyjmowana będzie młedzież w
ieku łat od 14 do 17, po ukończe-
ju 6-ciu oddziałów szkoły powsze-
nej.

 

Pół miijona szpiegów
w Europie.

Prasa amerykańska podaje iuieresują-

ce iniormacje o działalności szpiegów na

świecie.

Qd czasu zakończenia wojny światewej

szpiegostwo rozwinęło się do niebywałych

rozmiarów. Każdy kraj ma swoich szpie-
$śów, którzy za wszelką cenę us'łują wydo-

stać plany mobilizacyjne; plany konstruk-

cyjae nowych samolotów, silników i t @,

Waika se szpiegami jest bardz. trudna, je-

żeli nie beznadziejna. Według źródeł iran-
cuskich, w Europie znajduje się obecnie...

pół miljona szpiegów. Z tegc wykryto i
aresztowano w ciągu ubiegłego roku zale-

dwie 300,

Długa jest lista aier szpiegowskich,

jakie miaity miejsce w roku ubiegłym. Ze-

stawienie najważniejszych da obraz, w roz-

miarach potężny i przejmujący grozą.

PONURA LISTA AFER SZPIEGOWSKICH
W styczniu 1933 r. aresztowano w

Wiedniu w minisierjum wojny podoiicera,

który zamierzał sprzedać tajny szyir tele-

graficzny. W lutym aresztowano urzędnika
intendentury w Beliorcie. W marcu skaza-
ny został w Londynie za szpieg« stwo pod-

porucznik szkocki  Bailly-StewarŁ (W
kwietniu w Metzu aresztowano  niemiec-

kiego poddanego Michalesa, przy którym

znaleziono 240 obciążających Iotograiij. W

maju zostaje skazany w Rzymie na śmierć

podoficer marynarki Trawiglia, kióremu u-

dowodniono _dziesięcioletnią działalność

szpiegowską. W czerwcu skazano w Berli-

nie byłego żołnierza Reichswehuy Brachta,

który szpiegował na rzecz trzech mocarstw,

Były angielski kapitan lotnictwa Standers

zostaje zdemaskowany jako szpieg niemiec-

ki. W lipca przy aresztowanym w Nizzy

Buigarze Kahakoiiie znaleziono dokumen-

ty wojskowe niezwykłej wagi.
W Berlinie aresztowany został b. ge-

nerał carski Lumpe. W Paryżu skazano
obywatela polskiego nazwiskiem Bir W
sierpniu zasadzono w Waszyngtonie bry-

gadjera artylerjj Osmana. W Atenach wy-
kryto wielką centralę szpiegowską, We-
wrześniu aresztowano w Szwajcarji urzęd-

nika wojskowego, który zamierzał plany

mobilizacyjne sprzedać trzem mocarstwom.

KUPCY GENERAŁOWIE
ELEGANCKIE DAMY

W październiku aresztowano we Fran-

cji, w Saint Avole „piękną Zoiję*, oraz
kawalerzystę Piestna, który saradł model

karabina. W Tulonie zostaje aresztowany
kupiec Andre, oraz por. lotnictwa w re-

zerwie Videl, rysownik arsenału marynar-

ki. W listopadzie skazano w Belgradzie na
śmierć pułkownika Mitszica, a jego pięciu
wspólników, b. oficerów  ausirjackich na
przymusowe roboty.W Metzu wydaje się wy
rok na inż. Rogera Jaquesa, urzędnika do

prac fortylikac. W grudniu w Thionville

(Francja) skazano trzech urzędaików  bu-

downictwa ficrtyfikacyjnego. W Paryżu zo-
stają aresztowani Rosjaaka Lyčja Stahl,

proi. Martin z ministerstwa marynarki wo-

jennej i liczai obcokrajowcy.

Powyższy wykaz obejmuje tylko naj-

ważniejsze wypadki aresztować szpiegów

wojennych, które przewinęły się przez

szpalty prasy europejskiej,

A JEDNAK TO TYLKO CZĄSTKA.

Bilans, aki zestawiła prasa amerykań-

ska jest, pomijając kwestję jego niekom-

pletności — bardzo daleki od rzeczywi-

stości, Przecewszystkiem przebieg wielu |

procesów szpiegowskich nie dochodzi wo-

gėle do wiaaomości pubiicznej. Q ogromie '

sieci szpiegowskiej, jaka opętał» kulę ziem-

ską, nie mamy nawet pojecia. Akcja

szpiegowska przybrała w ostatnich czasach

rozmiary wprost olbrzymie. Jesi to jeszcze

jeden dowód że przeżywamy czasy niespo- Szkolną.

 

    

 

  

 

| DWULAMPOWY
ODBIORNIK E I

Kaidsój 2Ėm

F-- Michoł Girda
ZAMKOWA 20
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POKAZ w DROZBOWSZCZYŹNIE.

W ;ednym z wielu zapadłych ką-
tów na kresach wschodnich znajdu-
je się — Drozdowszczyzna. Trucdno-
by tego szukać na miapie wojewódz-
twa wileńskiego. Jeszcze przed kil-
ku laty teren ten był pusikowiem.
na którym później został wzniesiony
kościół i zabudowania koscielne. 7
chwilą przybycie do Drozdowszczy-
zny obecnego proboszcza, Jana Ma-
linowskiego ożywiłą się i praca kul-

« turalna, której przejawem m, in. jest
następujące.
W aniu 7 października z inicjaty”

wy niestrudzonego proboszcza Ma-
iimowskiego, urządzony został w Dro
zdowszczyźnie pokaz-wystawa plo-
nów, osiągniętych |przez :niejscowe
organizacje społeczne przysposobie-
nia rolniczego, w pracach których
bierze czynny udział tak młodzież

'jalk i starsi gospodarze samodzielni.
Już od wczesnego rana przy ple-|

banji, gdzie ustawiono, ładnie deko-
rując, kwiatam: i zielenią prowizory-

* czne stoły dla umieszczenia przed-
miotów wystawowych, było rojno,

 

WONNY PYŁ PIĘCIU
WYBRANYCH_KWIATÓW

składa się na doskonały puder roś-

linny 5 Fleurs, Forvil.

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

cerze, nadając jej świeżość i wdzięk

młodości, a przytem posiada subtelny,

naturalny i trwały zapach kwiatów.

"5 FLEURS POUDRE FORVIL

CO

jak w ulu. Plebanja została zamie-
nioną na biuro informacyjńo - wysta”

wowe, jadłodajnie dla potrzebują

cych posiłku (oczywiście bezpłatnie)

i przytułek dla podróżnych.
Rychło poczęły napływać na wy”

stawę miejscowe eksponaty, a więc:

kapusta, buraki, marchew, pomidory

fasola, cebula, dynie, rozmaitego ro-

dzaju nasiona warzywne, przetwory

owocowe i wiele innych izeczy.
Po uroczystem nabożeństwie w

kościele, w czasie którego ksiądz

proboszcz wygłosił podniosłe okolicz
nościowe kazanie, została otwarta
przez agronoma powiatowego p. Ja-
roszewicza wystawa  przysposobie-

nia rolniczego.
Następnie komisja w składzie p.

Jaroszewicza, p. Mackiewicza i p.
Glinki egzamiuowała uczęstników

konkursów rolniczych obecnych na
wystawie, celem stwierdzenia osią-

gniętej przez nich wiedzy iachowej

w dziedzinie rolnictwa. Najbardziej ciekawym momentem były referaty

gospodarcze wygłoszone przez mło-
dzież w Ognisku miejscowego od-
działu Katolickiego Stow. Młodzie-
ży (dawniej SMP.) w obecności tłum
nie zebranej publiczności. Referat o
uprawie ogródków warzywńych, wy”
głoszony przez druchnę K, $. M. Nie

Na wystawie wśród wieiu oka”
zów plonów, które obficie wypełnia-
ły stoisko zespałów konxursowych
vajbardziej imponująco wyglądały
przetwory owocowe dostarczone
przez p. Glinkę oraz szereg ładnych
robót ręcznych.

Po szeregu przemówien człon”
ków komasji wystawowej 1 księdza
proboszcza, którzy zgodnie nawoły-
wali do współpracy dla podniesienia
dobrobytu ludności oraz zapewnie*
niu członków pow. komisji przyspo”
sobienia rolniczego, że mimo wszyst
ko, będą bezstronnie traktowali Ka*
tolickie organizacje, biorące udział
w  przysposobieniu rolniczem, (daj
to Boże) zostały ogłoszone wyniki
egzaminów i przyznanie nagród, po”
czem wystawa została zamknięta.
W ślad za tem odbyło się zebra”

nie organizacyjne Młodzieży Stowa*
rzyszonej, na którem dało się zauwa
żyć, że brak zainteresowania spra*
wami młodzieży wykazuje tak zwa”
va inteligencja. „Przechodzień”,

chałowicza. 
Fenomenalny I niezwykły fllm
e miljonie przygód w niebez-

piecznej dżungli p. t:
Po raz pierwszy w historji światowego filmu sensacja,
widza. Walki—tygrysa— mordercy.
krwi bestyj. — Seanse: 4, 6, 8 i 18 wiecz.

UWAGA: Wkrótce przebój:

"TYGRYS.
krokodyla, niedźwiedzia,

storowiczównę należał do najciekaw'

Skutki silnej wichury.
е We wsi Kujaniszki ikolo Olszowajze zmiażdżoną głową przewieziono
wicher zerwał strzechę z domu Mi-|do szpitala. W

Padający dach przy-|Pieciul zmarl,
gniótł Władysława Pieciula, którego! „sis

TOWARZYSTWO

KURSÓW TECHNICZNYCHktóra zapiera dech w piersiach zelektryzowanego
lemparta i ln Przygody ludzi wśród żądnych

— W sobotę I niedzielę ad
„WESOŁA ZUZANNA” z Liijan Harvey.

DZLENNII. ski LENSKI

SPORT
Mecz młodzieży szkolnej,

\ Zapoczątkowane w roku ubie-
głym zawody sportowe w lekkiej
atletyce między szkołami: Ogrodni-
czą, Szk. Handlową im. Staszica,
Szkołą Handlową i Gimn, Litew-

.skiem, zaczynają wchodzić w tra-
i dycję sportu szkolnego.

Po zdobyciu w. roku ubiegłym
nagrody przechodniej dyr. Szyksnisa,
poszczególne zespoły przygotowy-
wały się bardzo pilnie, by stanąć
na starcie pojedynku.

Zawody odbędą się na Pióro-
moncie dzisiaj o godz. 15. Finały
rozegrane zostaną jutro o godz. 15,

BOKS W UNIWERSYTECIE.
Sekcja bokserska A. Z. S. Wilno roz-

poczyna z dniem 15 bm. treningi pięściar-
skie, które będą się odbywały w sali
A. Z, S-u, ul Św. Jańska 10, w ponie-
działki: od godz. 19 do 20.30 grupa po-
czątkujących, od godz. 20.30 do 22 grupa
zaawansowanych i we czwartki: od godz.
20 do 22 obie grupy razem.

Zapisy do sekcji przyjmuje w czasie
treninśów oraz we środę od godz. 18 do
20-ej kol. Ćwikliński,

SKŁAD REPREZENTACJI NA MECZ
z POLSKĄ.

Kapitan sportowy Łotewskiego Związku
Piłki Nożnej ustalił następującą reprezen-
tację Łotwy na mecz z Polską, który się
odbędzie w najbliższą niedzielę w Rydze:

Lazdins, Zandbergs, Slavisans, Stankus.
Szejbels, Lindmanis, Tairins, Jeniks, Peter-
sons, Karlow, Borduszko.

WILNO WALCZYĆ BĘDZIE Z LEGJĄ
POZNAŃSKĄ.

Program rozgrywek półiinałowych o
wejście do państwowej Ligi piłkarskiej
przedstawia się następująco:

Legja — WKS. Śmigły Wilno, w Święto-
chiowicach: Śląsk — Czarni Lwów.

Mecze rewanżowe odbędą się w dniu
28 b. m. a mianowicie: w Wilnie: Legja —
Smigły, we Lwowie: Czarni — Śląsk Świę-
techłowice.

REPREZENTACYJNY SKŁAD POLSKI
NA MECZ Z ŁOTWĄ.

Kapitan sportowy PZPN. p. Kałuża,
ustalił definitywnie skład naszej reprezen-
tacji na mecz z Łotwą: Bramkarz — Do-
mański. Obrona: Karasiak, Salecki, Pomoc:
Haliszka, Szczepaniak, Szalier. Atak: Wło-
darz, Pazurek, Peterek, Łysakowski, Wypi-
jewski.

Z drużyną naszą do Rygi na mecz z
Łotwą pojadą oficjalnie pp. płk. Żołędziow-
ski i mjr. Loth.

Rezerwę drużyny polskiej na mecz z
Łotwią stanowią: Keller. Michalski, Przy-
kucki, Kisieliński,

Sparta nie spotka się z Redutą.
Wczoraj został odwołany w Ry-

dze mecz. między polskiemi druży-
nami Sparty z Kowna i Reduty z
Łotwy.

Miał to być przedmecz zawodów
Polska—Łotwa w Rydze.

Przedmecz został odwoiany spo-
wodu tego, że piłkarze Sparty za-
wiadomili graczy Reduty, iż na mecz
przybyć nie mogą. Zawody prowadzić będzie Fin Pekko-

nen.  
Na patrol graniczny K. O. P.

przechodzący koło Kucian w rejo-
nie odcinka granicznego Loždzieje
w pow. Szawelskim posypały się
strzały ze strony litewskiej. Jak u-
stalono, sprawcami byli żołnierze
litewskiej straży granicznej, którzy
oddali do patrolu polskiego 11

Uparta samobójczyni
GRODNO. (Pat). (lsiłowała tu

popełnić samobójstwo przez zażycie
20 tabletek środka nasennego Allo-
nalu Roche młoda, mniej więcej 23
letnia kobieta, nikomu nie znana w
Grodnie, która następnie rzuciła się
w nurty Niemna obok mostu Mar-
szałka Piłsudskiego. Desperatka zo-
stała uratowana przez przechodniów
i cdwieziona do szpitala miejskiego.
 

drodze do szpitala

"SATAN

MORDERCA
g. 2-ej — Bilety bezpł nieważne. —

Pomyłka, która mogła zakończyć się —
tragicznie.

strzałów karabinowych na szczęście
nie raniąc nikogo.

Jak ustalono, żołnierze litewscy
wzięli polskich żołnierzy za prze-
mytników i skutkiem tego poczęli
strzelać. Pomyłka wyjaśniła się,
wobec czego władze nasze zrezygno-
wały z interwencji.

nieznanego nazwiska.
Podaje się za Jadwigę Sankowską,
nauczycielkę, zamieszkałą w Chełmie
przy ul. Lubelskiej 17. Następnie
desperatka te zeznania odwołała,
twierdząc, że pochodzi z Warszawy
a nazwisko i zawód podała zmyślo-
ny. Do Grodna przyjechała jakoby

w celu samobójczym, jednak przy-
cyyn samobójstwa nie chciała po-
dać. Żadnych dokumentów przy
desperatce nie znaleziono, twierdzi
ona, że utopiła je wraz z pieniędz-
mi w Niemnie dla zatarcia śladów i
zachowania incognito. Desperatka
zdradza stan silnego zdenerwowania
i uporczywie twierdzi, że musi ode-
brać sobie życie.

W WILNIE

W dniu 21 b. m. grają: w Poznaniu:

' zachęconych idealnym klimatem póiwyspu,

|się caikowicie, Wszystko cokolwiek zasia-

, 7

RAJ MILJARDERÓW. Giełda.
Przed 30 laty była jeszcze Floryda sze- WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

rokim pasmem jaiowej ziemi pomiędzy zato| Belgja 123,60—123,91—123,29. Berlin 21 „25
ką Meksykańską a Uceanem, oazą pilasz-| —214,25—212,25. Holandja 358,70—s>>.00—
czystą. Wiosenną nazwę zawdzięcza rlory| 257,80. Kopenhaga 115—115,60 — 114,40.
da nie kwitnące) roslinnosci, lecz temu, iź| Londyn 27,71—25,84—25,58. Kabei 5,20 s—-
dzień, w którym odkryi ją tł'once de Leon] 5,295/s—5,23*/s. Oslo 129,60—13U,25—128,95.
byś kwieiną niedzielą Wielkiejnocy. Paryż 34,89—34,98—34,80. Praga 22,09—

Aż do początku AX wieku rioryda po-|] 22,14—22,04, Stokholm 132,60—132,25—
zostaia opuszczonym ugorem. Dopiero oxo-| «31,95. Szwajcarja 172,63—173,06—172,20.

Włochy 45,36—45,48—45,24,
Akcje: Bank Polski 95,50-—96. Cukier

27,50. Lilpop 10—10,10. Starachowice 14,27
—14,10. Haberbusch 34,25.

Papiery procentowe: Inwestycyjna 117,50.
Konwersyjna 67,75—67,95—%67,90. Dolarowa
74—74,25. Dolarėwka 63,50

LONDYN (Pat). Stały w ostat-
nich czasach spadek funta szterlin-
$ów przy miniej więcej niezmiennej
tendencji dla dolara ograniczonego
w swoich wahaniach punktami zło-
temi, nadaje cechy prawdopodobień-
stwa przypuszczeniu, że walutą an-
gieiska celowo będzie obniżona od
dawnego parytetu z walutą amery-
kańską (4.585/s).

Losowanie bonów
łunduszu inwestycyjnego.

WARSZAWA (Pat). W. dniu 11
bm. wylosowane zostały do umo-
izenią bony funduszu inwestycyjne-
$o, oznaczone numeramu: 38.620,
21.520, 18.0612, 5.841, 32.359, 26.003,
19.882, we wszystkich 10-ciu serjach,
wypuszczonych na podstawie roz-
porządzenia ministra skarbu z 10/11

lo roku 1900 kilku oaważnych pionierów,

posianowiio zając się jego ekspioatacją. W
ciągu kilku iat krajobraz riorydy zmienil

no wzrastaio bujnie i wspaniale, domy zja-
wiły się jak grzyby po deszczu, ze wszyst-
nica stron nadciągali plantatorzy i koloniš-
ci. Ubecnie piękno kraju, bogata ilora tro-
pikaina, która tworzy z Fiorydy pasmo ogro
uow, stworzone zostaio ręką ludzką,

W pięknych ramach przyrody iantazja
architektów postawiła liczne domy, z któ
rych większość jest jednak brzydka i nie-
udana. Wszystkie prawie domy Palm Beach
1 Miami posiadają wspólną cechę bogactwa
i współzawodniczą ze sobą w przepychu,
Widzi się mnóstwo naśladowniciw, a więc
są tu maie Irianon, pałace Dożów, meczety
Alhambry, domy z marmuru i domy z kora

iu. Rezydencje magnatów przemysiu i kró-
iew gieidy ciągną się wzdiuż sztucznie wy-
kopanych kanatów, po których piywają gon
dole i motorówki. Każda willa posiada wia-
sną przystań otoczoną palmami. Dom Al
Capone, który dorównywa sławą i iortuną
największym potentatom amerykańskim, wy
<hodzi,na maią lagunę i osionięty jest cai-
kowicie palmami przed oczyma ciekawych.

Hotele Palm-Beach, wybudowane wszyst
kie w stylu hiszpańskim, tworzą maie mia-
steczka i każdy z nich zaopatrzony jest w
ogromny „świmmingpool* (baseny piywac- * 2
kie) E z defiladą najpięknięszych Ba. A W: rwykupywa
świata. Piękne koląiety stanowią bowiem:e SĄ przez Kasy urzędów skarbo'
nieodzowną część krajobrazu florydy. Wi-| wych po zł. 100 za bon 25-ztotowy,
dzi się je wszędzie — na plaby, na stadjo- |
nach sportowych, w wytwornych о1В -

 
 

 

 

clubs (kluby nocne), na małych jachtach pły
nących wzdłuż wybrzeża i w chatkach po-
krytych liśćmi palmy kokosowej, wzniesio-
nych na plaży w Miami. Plaża ta nazywa
się „Tahiti* i cieszy się wielkiem powodze-
niem,

O parę kilometrów od Palm Beach znaj
duje się iarma Deering, zbudowana przed
+5 laty przez jednego z królów maszyn rol-
cnizych. Wyróżnia się smakiem artystycz-
mym w urządzeniu ogrodów i cudami sztu-
ki, zgromadzonemi w pałacach. Przedłuże-
aiem jednego z domów jest statek z marma
ru, wierna kopja statku, który posiadała
c.sarzowa chińska.

Tuż obok bogactw i przepychu, o kilka
kilometrów od Miami, w Everglades, znaj-
dują się rezerwaty Indjan, dawnych wład-
ców Florydy. Żyją oni z ryboióstwa i jai-
mużny, Zachowali wyniosią dumę i nie-
przystępność i pozostali biedni obok bo-
gactwa, które ich otacza.

Szybki rozkwit Florydy porównać mo-
uża jedynie z rozwojem Kaliiornji. W obu
tych krajach przemiana bezludnych obsza-
rów w żyzne plantacje i wspaniałe osiedla
ludzkie dokonała się w iście amerykań:
skiem tempie, EPE SZY
ANAMAOA ROAŁDK DOZ RA
Od 1920 roku istniejąca szkoia „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dła dorosłych — h
codziennie od godz. 9 — t. R

Zarząd Rady Centraiuej
Tow. Pań Miłosierdzia

I/TNIEJE
TYLKO JEDEŃ
PUDER ABARID

Ten ulubiony puder, produkowany.
według ostatnich zdobyczy wiedzy
kosmetycznej, nie zawierający metali
odmładza Pani twarz, chroni i pie-
lęgnuje Jej cerę, zapewniając zaw-

sze świeży i młodzieńczy wygląd.  Św. Wincentego a Paulo. A

 

apr

| NAUKA ||| Z GU;8,Y |
WYKWALIFIKOWAN

nauczycielka, o zdolno-
ściach literackich, udzie-
la lekcjj w zakresie
szkoły powszechnej i
niższych klas gimnazjal-

 

14) ŚRODKIER

ę A ZZL.
>” BÓLE GŁOWY

"MIGRENA, NEWRALGJA,

SKRADZIONY
weksel na sumę 200 zł.
za podpisem Wincente-
go Rusowicza jako wy-
stawcy i žyrami Ale.
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H+ PZDR
EM zKOGUTKIEM

A2

Dziś „CZARNY KOT". Boris KARLOFF, Bela LUGOSI oraz SLIM

W NASTĘP

Marleny Dietrich

NYM
NYMRamie NA Otwarcie sezonu zimowego

szykujemy WIELK I SUKCES

„IMPERATOROGA”
reż.

J. Sternberga

 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju

z praco-
wni

(UL. OSTROBRAMSKA 25)
jest eleganckie,

obuwie

W.PUPIAŁŁO
lodna, t-nie I gwarantowane.

P.P. Oflcerom polecam buty | sztyblety.

Kupno
Sprzedaż

DOMEK
drewniany, dwumieszka-
niowy, wolny od podat-
ku, do sprzedania. Oglą-

DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE
w doborze odmian ziemi Wileńskiej, pochodzące

ze szkółek „daszuny”, „Nacz-Czarnockich" i innych
wolne od chorób | szkodników
poleca w sezonie bieżącym

Wileński Spółdzielczy Synykat Rolniczy
Wilno, Zawalna 9, tel.

Zwracamy uwagę, że jecyale tylko drzewka owo-
 

 

mieszkanie

do wynajęcia za 140 zł. 
= cowe wyhodowane w szkółkach miejscowych są] | dać od godz. 16, przy ul.

* . uodpornione na tutejsze warunkia Finnej zaułek Lewy-Żol-

6-cio pokojowe | przystosowane do naszej gleby. z | nierski 2-A. 2295—0

z wygodami i kasą ogniotrwałą

informacje u dozorcy, Jagleilońska 8.
RSE GG ST 6

  
 

 | działa mnie z inną ko- B

bistą? Czy dowiedziała

się, Że już nic nie mam?

A może zwyczajnie ja-

Dręczące pytanie,

-— Ukochana nie dała
mi się pocałować! Co to

znaczy? Czy mnie prze-

im murowany
placem do sprzeda-

nia na dogodnych warun-
kach b. pilne. Zwierzy-

  

prowadzi następujące kursy wiecz.

1) Meljoracyjne, 2) Miernicze, 3) Drogowe,
4) Radjotechniczne, 5) korespondencyjne,

budowlane i drogowe o poziomie średnim,

6) Samochodowe (amatorskie i zawodowe)

z warsztatami. — Wykłady będą połączone

z zajęciami praktycznemi.

Informacji udziela Kkancelarja od godz.
17 do 19 (oprócz świąt i sobót).
Adres, Wiino, Holendernia 12.

Du sprzedania
PARCELE
budowlane, położone w
malowniczej  miejscowo-|palto zimowe A na
С lub ezarne z ladnym fu-
ści, przy ul Belmont | irzanym kołalerzem. O-
Nr, 31. Informacje na feęrty w Administracji
miejscu.

KLPIĘ DOMEK
mały z ogródkiem, eweu-
tualnie plac. Oferty pod
adresem: Witoldowa 15,
m. 8, M. D. | 2212—1

Kupię mało używane  dia przedtem czosnek?| niee, Lipowa 1. 2230—1
stała kochać? Czy wi-  

nych. Można komplety,
ceny przystępne. Zgło:
szenia do Admin, „Dz.
Wil dla SŁ N. 2

FRANCUSKI. PARY-
ŻANKA naucza  doro-
słych, młodzież mówić
poprawnie w  trzydzie-
stu-czterdziestu lekcjach.
Metoda własna, Wszyst-
kie wyższe francuskie
egzaminy. Widzieć 10-—
11 rano, 6—7 wieczorem,
oprócz świąt. Łukiszki,
Pańska 19. 2294—1

 

zmnnn
Mieszkania

| I pokoje |rzezi nd

MAŁE  4-ROPOKOJO-
WE MIESZKANIE

z wygodami do wynaję-

cia. Gimnazjalna 4,
2291—2

ksandra Kondratowicza i
Kazimierza ;Jankowskie-
go, ze wsi Ulkiszki, p-ta
Rudziszki — uniew. się.

m ÓW mAMNAWAm w M

| PRACA į

OGRODNIK rutynowa:
ny, z ukończoną szkołą
ogrodniczą i kilkuletnią
praktyką, przyjmuje pra-
ce przy zakładaniu sa-
dów. Wilno, ul. Żwirowa
Góra 18 m. 1. 3

OSOBA |
W ŚREDNIM WIEKU
poszukuje slużby do
wszystkiego. Kuchnię
zna. Świadectwa są. Bo-
brujska 19 m. 5, (4)

SŁUŻĄCA w średnim
wieku, poszukuje  posa-
dy. Posiada dobre świa-  2297—2 | Dziennika

-pod „palto',
Miienškiaga,

066660:
LJ

dectwa. Subocz 2 (sklep)
——

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA: PRZEZIĘBIENIA

A aTa"
uALNEM CFAROWAM

5 PROSZKOWWwPUDELKU

 

Szczęšcie 1 bogactwo
— Bogactwo nie daje

szczęšcia!
— Ale pozwala wy-

kiać najprzyjemniejszy
rodzaj szczęscia!

„умастокислююиевятеС:СаЫи
1

| RÓŻNE |

Kucharz
z długoletnią praktyką
poszukuje posady. Mie-
dźwiedzia 8 m. 1 (Sołta-
niszki.) 2
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: RENI

„D. G. WCDEHOUSE,

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

- 3,

 

7)

Pan Keeble zerwał się z krzesła i z rozgorzałym wzrokiem, pod-

rażniony do ostateczności trwał w złowróżbnem milozeisiu. Na ten wi-

dok Fredzio wzniósł do góry rękę gestem przepraszają.ym. Zaczynało

mnu świtać w głowie. że sprawy swej nie przedstawił z należytą dokiad-

nošcią.
z".

3 — Peł sekundy rzekł błagalnie. — Wstrzymaj się z pęknięciem ze

złości przez pół selkundy. Zaraz się wytłumaczę. 3

Uczucia pana Keeble wyraziły się w głośnem pansknięciu.

— Wytłumaczi
— Oczywiście, że wytłumaczę. Cały kłopot w tem, že rozpoczą*

łem od złego końca. Nie powinien był zaskoczyć cię taknieoględnie. —

Faktycznie, wujaszku Joe, mam pewien pomysł, Dajęcisłowo, jeżeli od-

łożysz apopleksję na trzy minuty — powiedział Fredzio mierząc oczy”

ma z pewaą obawą pieniącego się z pasji krewnego —powiem ci coś, co

cię naprawdę zainteresuje. Chodzi tylko o to: jeśli pomysł mój wart bę-

dzie dla ciebie tysiąc biatów, czy zęchcesz je zapłacić? Mam ochotę

pozostawic to twojej wspaniamyślności. Zapłacisz, jeśli oferta wydą ci

się korzystna. : '

— Tysiąc funtów!

 

Ładna, okrągła sumka — dodał zachęcająco Fredzio,

/„_ Hirdawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. | к
1

 

—Na co «i ten tysiąc funtów? — spytał pan Keeble, przyszedłszy
już nieco do siebie. :

—Juśli o to idzie, to któżby nie potrzebował tysiąca funtów —
powiedział Fredzio. — Zraszią mogę ci wyjawić, naco potrzebuję ich
właśnie w tej chwili, jeśli przysięgniesz sztamę przed starym.

— Jeśli rozumiesz przez to, że nie mam powtarzać twemu ojcu co
usłyszę od ciębie w zaufaniu, nie zamarzę o czemś podobnem.

Wyaiąd Fredzia, który nie był bynajmniej genjuszem, zdradzał
zmieszanic,

— Nie mogę cię zrozumieć — przyznał się.
czy nie powiesz? ‚

— Nie powiem
—Porządny stary z ciecie, wyjaszku Joe — rzekł Fredzio z ulgą.

— byczy chłop! zawsze to mówiłem. Uważaj zatem, Ostatnio jak wiesz,
miałem kłopoty z powodu wyscigów. :

— Wiem. `
— Między nanii mówiąc. puściłem około pięciuset funtow. A te-

raz pytam się tylko. Dlaczego puściłem tę monetę,
Diatego, że jesteś skończony osioł, 0

— Uczywišcie — zgodzii się Fredzio, rozważywszy
można to i tak powiedzieć. Ale dlaczego jestem osioł?

— Mój Boże — krzyknął zrzpaczony pan Keeble. — Czyż jestem

psychjatrą?
— Chciałem powiedzieć, że straciłem tę monetę poprostu dlatego,

że nie byłem po tej stronie ogrodzenia, gdzie potrzeba. Stawiac na ko-

— Powiesz mu,

tę opinję —

okmacheszm i to wiaśnie zrobię, jeśli dasz mi te tysiąc funtów, Kolega
mój z Oxiordu ma zajęcie u bookmachera i oni mię tam wezmą do spół-

ta nie będzie trwała wiecznie
rencja panuje w tej branży,

DrukarniaA. Z

 Nie masz pojęcia, jaka djabelna konku-

    

nie może tyiko fraje:. Jedyny sposób na zrobienie monety to zostač bo-

ki, jeśli wytrzasnę tysiąc blatów. Muszę tylko prędko dać znać, bo ofer- |

WEA

Pan Keeble napróżno usiłował podczas
| słowa, nareszcie zdołał przemówić.
! — I ty na serjo przypuszczasz, że ja dałbym? Zresztą co tu mówić.
Nie mam wożnośći wydobycia sumy, o której wspominasz. Gdybym
mógł... — rzekł pan Keeble żałośnie. — Gdybym mógł... — I tu oczy
aa” na list na biurku, list rozpoczynajcy się od słów: „Kochana

yilis“,

Fredzio spojrzai na wuje ze szczerem współczuciem.
— O, wiem, w jakiej jesieś skórze, wujaszku Joe i wściekle żałuję.

Myslę o ziotce Konstancji i tak dalej.
— Co! — krzyknął pan Keeble, pocieszający się zawsze w swem

przykrem położeniu tinansowem myslą, że jest ona tajemnicą między
nim a żoną, — Co ty sobie myślisz?

— Wiem że ciotka trzyma rękę na monecie i pozwala tylko na
bardzo małe wydatki. Sądzę także, że to skandal nie chcieć rozwiązać

| trochę worka, pomóc biednej Phylis. Zawsze lubiłem tę dz:ewczynę.
| Okropny skandal. Dlaczego nie miała wyjść za tego Jacksona? Miłość
‚ Ю miłość — rzekł Fredzic, uważający się za niezwykle kompetentne-
go na tym punkcie.

i Pan Keeble przetykai glošno.
! „ — Powinienem się właściwie wytłumaczyć — rzekł Fredzio — že
paliłem sobie spokojnie pod oknem po obiedzie i słyszałem wszystko.

, To znaczy, jalk spieraliście się z ciotką o biedną Phyllis i jak prėbowa-
łeś nabrać starego i tam dalej.

— Tyś.. tyś podsłuchiwał!! — zdołał nareszcie wyrzucić,
— Wyjdzie ci to djabelnie na zdrowie — rzekł Fredzio z poułałą

serdecznością, nie cdwzajemnianą bynajmniej przez wuja, pod którego
wzrokiem uczciwy miodzienie: zarumienilby się po uszy. — Masz dja-
aa szczęście, żem was słyszał, bo przyszedł mi do głowy pewien po-
mysł. `

tego wykładu przyjść do

' UEz, (d. c. n.]

_ Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ,
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