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Dokonali zamachu terroryści jugusłowiańscy
Poszukiwanie sprawców zamachu.

PARYŻ (Pat). Dotychczasowy
przebieg śleaztwą w sprawie Zzama-
chu na króla jugostowianskie$o wy”
raznie wskazuje, że zamaci w Mar-

sylji byt dzieiem organizacji tero-
rystycznej jugosiowianskiej i że bra-
io w mim udziai kilkanascie osób.
Zarowno policja 1rancuska jak i
wszystkich niemal krajow europej-
skicn przeprowadza skrupulatne po-
szukiwania, mające na celu ujawnie”
nie wspólników morderstwa. Pod
Paryżem, jak donoszą dzienniki, na
giównycu traktach, prowadzących
do stolicy, policja iegitymowaia w
ciągu dwuch dni ostatnich wszyst*
kich przechodniów i pojazdy. Ро-
zostaje to w związku z ucieczką
jednego z terorystów w Foniaine-
bleau, za którym poszukiwania, jak
dotychczas, nie daiy żadnego wyni-
ku. Prasa zamieszcza nowe szcze*
góły z zeznań dwuch przypuszczal-
nych wspólników Kelemena, Bene-
sza i Novaka. Zeznali oni, zenale-
żą do terorystycznej organizacji ju-
gosłowiańskiej Berebiczą i ze doku-
menty, ktorymi się legitymowali, są

siałszowane. Benesz, który w rze-

czywistości nazywać się ma Ivan

Rajtič, otrzymai paszport od nieja-

kiego Sarbouta, Novak zas, którego

prawdziwe nazwisko ma brzmieć
Proceć, oirzymał śwój paszport w
Zurychu od niejakiego Hansa Petita.

PARYŻ (Pat). Korespondent Ha"
vasa donosi z Annemasse (w Sa-
baudji), że przybycie inspektora po”
licji jugosłowiańskiej pozwoliło u-
czynić znaczny krok naprzód w
prowadzeniu śledztwa w* sprawie
zamachu marsylskiego. _ Ustalono
mianowicie, że osobnik, podający
się za Benesza, jest niezwykle waż”
ną i niebezpieczną iigurą w organi-
zacji terorystycznej i że prawdopo-
dobnie on w zamachu odegrał rolę
kierownika i inspiratora. Korespon-
dent „Paris Soir* donosi, ze Benesz

i Novak w zeznaniach swoich
oświadczyli, iż na kilka dni przed
zamachem w Marsylji odbyli w Mo:
nachjum konierencję z jednym z
głównych  przewódców organizacji
terorystycznej. Od niego właśnie
otrzymali rozkaz udania się do Zu-
rychu, gdzie inny terorysta wręczył
im znaczną sumę pieniędzy i polecił
wyjechać do Paryża. W Paryżu
oczekiwał па Вепезга i
trzeci członek organizacji, który
przewiózł ich do Fontainebleau. Tam
mieli oczekiwać na dalsze szcze-
gółowsze instrukcje, W Paryżu mie-
szkali w tym samym hotelu, w któ-
rym mieszkał Kelemen. Benesz wła”
da dobrze językiem portugalskim,
śdyż dłuższy czas przebywał w
Ameryce Południowej i był człon-
kiem tamiejszych organizacyj emi-
grantów chorwackich.

PARYŻ. (Pat). Z Brukseli dono-
szą, że sprawca zamachu Keleman
przebywał przez pewien czas w
Liege. Znany był tam jako chorwat,
pracujący w walcowni. Odwiedzał
on często niejakiego Sakoie'a, który

Przyznanie się

GENEWA (Pat). Genewski ko-
respondent PAT-icznej donosi: W
Annemasse, w Sabaudji, w ciągu
dnia dzisiejszego policja: pizesłuchi-
wała aresztowanych Novaka i Bene-
sza. O ile wczoraj aresztowani sta-
nowczo zaprzeczali, że brali udział
w zamachu w Marsylji, dziś wyczer”
pani śledztwem, które bez przerwy
trwało od rana do wieczora, rozpo”
częli składać zeznania. Novak, przy”
ciśnięty do muru, oświadczył w koń-
cu, że w rzeczywistości nazywą się

Pospiszyl, urodził się w roku 1904 w
' „| Jugosławii, a jako miejsce zamiesz-

kania określa Budapeszt. Pospiszyl
zeznał, że zaocznie skazany został
ną śmierć przez sądy jugosłowiań-
Škie za udział w kilku morder-
ttwach, dokonanych na policjantach

| na dyrektorze pewnego dziennika.
ospiszyl zbiegł z Jugosławii

|malazł się w obozie emigrantów
Chorwackich w pobliżu granicy ju-
fosłowiańskiej W tymto obozie
$rupa emigrantów zdecydowała do-

© zamachu na króla Aleksan-
dra i wyzmaczyła sobie spotkanie

 
Novaka!

 

į do| W.
Austrji a następnie do Wegier, gdzie  W Monachjum. Tam zebrali się 
|

w Liege m:al kantynę. Keieman wy-
jechał w maju r. b. Kilku górników
jugosłowiańskich oświadczyło kon-
sulowi jugosłowiańskiemu, że znali
zabójcę.

Pierwsze przesłuchanie areszto-
wanych osób, podających się za No"
vaką i Benesza, nie dało żadnych
zezultatów. Aresztowani z trudno |
ścią mówią po francusku. Jedynie
stwierdzono, że paszporty ich są
fałszywe. Drugie przesłuchanie, któ-
re odbyło się przy pomiocy tłumacza,
nie dało również szczególnych re-
welacyj. Policja jest przekonana, że
ma do czynienia ze spiskowcami,
którzy działali w porozumieniu.

PARYŻ. (Pat). W, czasie przestu-
chiwania 2 aresztowanych podają-
cych się za Benesza i Novaka oświad
czyli oni, .ż paszporty ich są fałszy”
we. Benesz oświadczył, iż w rzeczy”
wistości nazywa się Iwan Rajlich i
ze pochodzi z Kolodinetu z Jugosła-
wji Novak odmówił podania swego'
piawdziwego nazwiska. Obaj .przy”
znali się, że utrzymywali z Keleme-
nem stosunki w czasie jego pobytu
w Paryżu. Zaprzeczają jednak, jako-
by miali brać udział w zamachu, |

PARYŻ (Pat). „Le Journal“ do-
nosi z Genewy, że dwaj aresztowani
;ugostowianie Novalk i Benesz, któ*

z

pokładzie znajduje się minister ma-

Przeniesienie zwłok króla Aleksandra,
RZYM. (Pat).  Jugosłowiański

pancernik „Dubrovnik“ ze zwłokami
króla Aleksandra oraz irancuski!
krążownik „Colbert*, na którego |

rynarki Pietri, minęły wczoraj cieśni
nę messynską, Na spotkanie obu
okrętów wyruszyła eskadia włoska,

złożona z krążownika i flotyli torpe-
dowców. Okręty. włoskie Lowarzy-
szyły „Dubrovnikowi* na wodach
włoskich. W. cieśninie messyńskiej
nadbrzeżne baterje dały 21 strzałów
w chwili, gdy okręt ze zwiokami
króla Aleksandra mijał wybrzeże,

PRZYJAZD PIOTRA II DO KRAJU

BIALOGROD. Pat. !Krėl Piotr II
wraz z królową-wdową i ministrem
Jewticzem przybędą do Białogrodu
13-10 o godz. 8.30. $Powitanie króla

na dworcu w Białogrodzie będzie
miało charakter uroczysty. Udział w
powitaniu wezmą rząd in corpore,
delegacje stowarzyszeń i ludność.

REPREZENTACJA NIEMIEC NA POGRZEBIE.

BERLIN. (Pat). Kanclerza Hitlera
reprezentować będzie na pogrzebie
króla Aleksandra w charakterze nad-
zwyczajnego ambasadora poseł dr.
Keller, a rząd Rzeszy poseł niemiec-

Przed pogrzebem
PARYŻ. (Pat). Z powodu pogrze-

bu ministrą Barthou wydano zarzą”
dzenie zamiknięcia giełdy w dniu'
13 b. m. |

 ki w Białogrodzie von Heeren.
Króla włoskiego reprezentować

będzie na tym pogrzebie książę
Aosta.

ministra Barthou.
"GENEWA (Pat). Minisier Be-

resz i sekretarz generalny Avenol
reprezentować będą radę i sekretar-
jat Ligi Narodów: na pogrzebie mini-
stra Barthou.

PIERWSZY NEKROLGG,

MOSKWA. (Pat). W: dzisiejszych basada francuska zawiadamia o na-
. : НЫ Izwiestjach“ po raz pierwszy od bożeństwie za spokėį duszy min1zy są obecnie przesluchiwani, jak " O szy od ie pokćj duszy В

гбЗ\тіеі sam Kelemen przybyli do Czasu istnienia prasy sowieckiej Barthou, które odbędzie się 13 b.m.
Francji z Niemiec, przejeżdżając ukazał się nekrolog, w którym am"' w miejscowym kościele francuskim.
przez terytorjum Szwajcarji.

PARYŻ (Pat). Policja paryska
przeszukuje w: dalszym ciągu wszyst|
kie hotele, w kltórych zamieszkiwali
tczestnicy zamachu. W Marsylji na”
irafiono ma Nalisa, który podczas
legitymowania go — zbiegi. Ukry-
wał się on pod fałszywem nazwi-
skiem Kramera.

PARYŻ, (Pat). Nadesłany z miej-
scowości Annemasse raport policyj:
ny stwierdza, że Rajticz, występują”
cy pod nazwiskiem Benesza, oraz
Nowak należeli do jugosłowiańskiej
organizacji terorystycznej, znajdu-
jącej się pod dowództwem Paberi-
cza. Novalk był już raz wydalony z
Francji po odsiedzeniu 4-miesięcznej
kary więzienia w Miarsylji za kra-
dzież. Powtórnie Novak aresztowa”
ny był w początkach r. b. w Nicei.

PARYŻ (Pat).  Rewolucjonista,
który zdołał zbiec przy legitymowa-
niu $o przez żandarmów w Fontaine-
bleau, był już od dłuższego czasu po-
szukiwany przez policję irancuską.
Nosi on nazwisko Nalis vel Tikomir
vel Malmy vel Chalny.  Ubieglej
nocy w lesie w Fontaineblau widy-|
wano pewnego mężczyznę, podob»|
nego do poszukiwanego. Policja.
udała się na przeszukanie lasu z
psami policyjnemi. Niestety poszu-
kiwania te nie dały rezultatu.

PARYŻ, (Pat). Policja szuka
osobnika, który zdołał wyinknąć się
żandarmerji w Fontainebleau. Wła”
dze policyjne przypuszczają, że po”
szukiwany przez nią cztowiek jest
krawcem nazwiskiem _Willinger,
urodzonym 1912 r. w Monhachjum,

zamachowców...
trzej, spiskowcy. Z Monachium udali
się oni do Zurychu, gdzie w: okolicy
dworca spotkali dwuch innych spis-
«owców. Jednym z nich był Suk
vel Kelemen. W Zurychu wszyscy
5 udali się do Lozanny, a stamtąd
do Paryża. Spiskowcy, obawiając
się wysiąść w Paryżu, wysiedli w
Fontainebleau, skąd dopiero dotarli
do Paryża. Tu podzielili się na
$rupy. Novak i Chalny zamieszkali
w hotelu Palais d'Orsay, inni zaś w
hotelu „Regina”. Z Paryża Suk i,
jak się zdaje, Chalny udali się do
Marsylji Dowiedziawszy się o po-
wodzeniu zamachu, natychmiast wy-
'echali do Evian, skąd usiłowali
przedostać się do Szwajcarji. Novak
vel Pospiszyl oświadczył, že wyiko-
nałby rozkaz zabicią króla Aleksan-
dra, gdyby zaszła tego potrzeba.

iedział, że ryzykowałby życie, ale
przyjąwszy uroczyste zobowiązanie
swej organizacji rewolucyjnej, zobo”
wiązania dotrzymałby. Aresztowani
w dniu dzisiejszym osadzeni będą
w więzieniu pod zarzutem posługi-
wania się fałszywemi paszportami i
wspólnictwą w morderstwie,

' tywłoskie. W Zagrzebiu wybiło szy*

 

PARYŻ (Pat), Havas ogiaszą ko-
mmikat: Vo r0ozmowie 7 premjeiem
Doumergue'm jugosłowiański  mi-|
nister Jewticz odbył dłuższą konie-|
rencję z sekretarzem generalnym |
ministerstwa spraw zagranicznych
Legerem. Minister jugosłowiański
omawiał z francuskimi mężami sta-
nu szereg problemów inte:esujących
oba ikraje. Ze strony jugosłowiań-
skiej podkreślają, że tragiczne wy-
padki jeszcze bardziej zacieśnią

MANIFESTACJE ANTIWŁOSKIE.
PARYŻ. (Pat), Havas donosi z

Zagrzebia: Wczoraj odbywały się na|
terenie Chorwacji manifestacje ап-,

 

by wystawowe w jednej z firm wło-
skich, posiadającej tam swój od-|
dział, W! Lublanie pobito urzędnika
konsulatu włoskiego. W:ybito także|
wiele szyb. Policja przywióciła po”.
rządek. Podobne manifestacje zda-
1zyły się pod Sarajewem.

BIAŁOGROD. Pat. W ciągu dnia
dzisiejszego doszło w kilku miej-
scach kraju do demonstracyj. M.
in. w Lublanie odbyły się manife-
stacje przeciwwłoskie, w których
wyniku został poturbowany tamtej-
szy konsul włoski. Według dalszych
doniesień konsul włoski w Lublanie
opuścił Jugosławję. W  Serajewie
demonstracje miały charakter prze-
ciwchorwacki i nawet antykatolicki.

Wedle niesprawdzonych jeszcze
wiadomości, tłum wybił szyby w
siedzibie tamtejszego _ konsulatu
czeskosłowackiego. Stoi to rzekomo
w związku z tem, że wszyscy u-
czestnicy zamachu na króla Alek-
sandra mieli paszporty wydane
przez władze czeskie. W Osjeku
tłum demonstrował przeciwko žy-
dom. Kilka sklepów żydowskich zo-
stało rozbitych. Były też zamieszki
w Zagrzebiu. Zamieszki te nigdzie
większych rozmiarów nie przybrały.
Wszędzie żandarmerja zaprowadziła
szybko porządek i zajścia zlikwido-
wała.

FATALNE NIEPOROZUMIENIE.

PARYŻ (Pat). Wedłe doniesień
z Marsylji, pierwszym, który rzucił|
się na zamachowca, był niejaki Pe-|
licier, mieszkasiec Marsylii. W za-
mieszaniu policja wzięła go za spól-
niką zbrodniarza i dotkliwie go po-
biła później zakuła go w kajdany i
»dprowadziła do więzienia. Zwol-
niono go dopiero kilka dni później.
Obecnie leży w szpitalu obłożnie
chory. W] dniu wczorajszym Peli-
ciera odwiedzili delegaci poselstwa
'ugosłowiańskiego, składając podzię-
kowanie za dzielne zachowanie się
w tragicznej chwili.  

/Zacieśnienie przyjaźni Jugosławii z Francją.
węzły między Francją a Jugosławią,
Rozumie się samo przez się, że na-
leży oczekiwać identycznego stano-
wiska ze strony Francji. Śmierć kró-
ia Aleksandra i ministra Barthou
przeszkodziła szerokiej * wymianie
poglądów w sprawie wzmocnienia
elementów politycznych w najbar-
dziej zagrożonych rejonach Europy
Centralnej. Dzieło to jednak nie
jest przerwane, ale tylkoopóźnione.

MOBILIZACJA
OFICERÓW REZERWY.

BIAŁOGRUD. Pat. Według krą-
żących pogłosek, mają być powo-
łani do czynnej służby trzy roczni-
ki oficerów rezerwy.

br

WYPADKIWMARSYLJI |
W KINACH.

LONDYN. (Pat). Wie wszystkich
kinematogiafach londyńskich wy*
świetlano już wczoraj wieczorem
dokładne zdjęcia dźwiękowe, ilustru
jące przebieg wypadków w Marsylji.
Film ten jest dziś tematem rozważań
całej prasy angielskiej.

Czy min. Barthou mógł
być uratowany?

Fachowe Koła medyczne natych-
miast po depeszy o zgonie śp. min,
Barthou zwróciły uwagę na tę oko-
liczność, że rany w rękę nie są
śmierteine i że zgon francuskiego
ministra spraw zagranicznych. jest
skutkiem raczej braku opieki nad
rannym, niż samych ran.

Potwierdza to obecnie prasa fran
cuska.

„Le Jour'' notuje szczegóły doty”
czące śmierci Barthou. Dziennik
twierdzi, że Barthou mógł być uroto-
wany, gdyby ktoś przewiązał ranne"
mu ramię, tempbardziej zaś, gdyby za
raz po wypadku na miejscu udzielo-
no mu pierwszej pomocy iekarskiej.
Rana — zdaniem „Le Jour“ nie była
śmiertelna. Śmierć nastąpiła wsku-
tek zaniedbania i braku  jakiejkol-
wiek opieki nad rannym.  Barthou
brocząc krwią sam bez pomocy wy-
siadł z samochodu. Ale i wtedy nikt
nim się nie zajął. Ranny sam odszu-
ikała i kazał się zawieść do
szpitala, Tu oxazało się, że upł
krwi był tak znaczny, że zaszłake.
nieczność dokonania transfuzji, Za-
bieg ten nie uratował już życia mini-
stra.

Zamieszanie wywołane zama-
chem było ogromne, nie chce się
jednak wprost wierzyć, aby mogło
iść aż tak daleko.
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TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIŚ I JUTRO o godz. 8-ej wieczór

Doskonała komedja

„Lwyciężyłem kryzys”
Ceny zn żone.
 

Zasadnicze zmiany o gabinecie
ramcusk i m.

PARYŻ (Pat). Oficjalny komuni-į
kat potwierdza podanie się do dy-
misji ministra spraw wewnętrznych
Sarraut oraz złożenia z urzędu ge”
neralnego dyrektora Berthoine'a i
prefekta  depariameatu  bouches-
Durhone Jouhannaude'a. Jak wyni-
Ika z doniesienia, dyrektor berthoine
złożył swój urząd do dyspozycji mi-
nistra Sarraut. Minister nie przyjął
dymisji i zastosował ostrzejszą san-
kcję, a mianowicie złożenia z urzędu
dyr. Berthoine'a.

Dymisja ministra Sarrault wywo”
iała żywe komentarze, w kuluarach
izby deputowanych panuje przeko”
manie, że w poniedziałek nastąpią
zasadnicze zmiany w gabinecie.
Stanowisko ministra spraw zagra-
nicznych ma być powierzone mi-
nistrowi Flandinowi,

LONDYN, (Pat). Według otrzy”
ananych tu prze, koła polityczne
wiadomości, najprawdopodobniej-
szym kandydatem na  slanowisko
ministra spraw zagranicznych Fran-
cji na miejsce min. Barthou będzie
min. Flandin.

(Wiadomość ta wywołała w Lon-
dynie zadowolenie, gdyż Flandim
jest.
anglofila.

Zatarg o plan
BRUKSELA (Pat). W. Delgji por

wstał zatarg pomiędzy szelem szta-
bu generalnego Nuyten'em a mini-
strem spraw wojskowych Devezem
na tle planu obronnego Beigji. Ge-
aerał Nuyten miał interwenjować u
„ednego z członków gabinctu, z po-
minęciem ministra spraw wojsko-
wych, przeciwko wylkonaruu obec-
nego planu obronnego Beigji, uwa-
żając, że w żaden sposób armja bel-

 uważany za zdecydowanego

PARYŻ (Pat). Najbliższy po*
niedziałek, w który odbędzie się po-
siedzenie rady minist:6w, »ędzie de-
cydującym dla losów obe.nego rzą-
du. Koła polityczne z niepokojem
oczekują decyzji rady ministrów,
która ostatecznie ma zatwierdzić
sankcje w stosunku do wiznych za-
niedbania w organizacji służby bez-
pieczeństwa w czasie wizyty króla
Aleksandru, jak również ma doko-
nać zmiań personalnych w rządzie.
Złożenie z urzędu generainego dy-
rektora urzędu bezpieczeństwa Bert-
noina, prefekta departameniu Bou-
ches du Rhone, p. Jouhanauda, dy-
rektora służby bezpieczeństwa w
Marsylji Calsa oraz $enerainego #-
spektora bezpieczeństwa Sisterona
nie wyczerpuje, jak  (wierdzą,
wszystkich projektowanych repre-
syj. Będą one zastosowane i do in-
nych funkcjonarjuszów służby poli-
tycznej. Polityczne znaczenie ma
jednak zgłoszona i przyjęta dymisja
ministra spraw wewn. Sarrauta,
Jego ustąpienie oraz konieczność
cbstawienia teki ministra spraw
zagr. po zmarłym tragiczne min.
Barthou spowoduje nieodwołalnie
zmianę gabinetu.

obrony Belgji.
Nuytena z pominięciem drogi służ-
bowej wywołała w prasie beigijskiej
ogromną polemikę i niekióre pisma
domagają się ustąpienia generała ze
stanowiska szeła sztabu generalnego
armji belgijskiej.
BRUKSELA (Pat). Za zgodą kró-

ia, szel sztabu generalnego Nuyten
został odwołany ze swego stano-
wiska. Ma on rzekomo być zamia-
nowany dowódcą Il korpusu armji

śjską nie powstrzyma ataku nieprzy-| w Antwerpji.
jaciela na granice. Interwencja gen.

 

niki truajq fglko © stu. |
LONDYN. (Pat). Reuter donosi z

Madrytu: Wiedług obiegających por
głosek b. premjer Azana który zo-
stał aresztowany w Barcelonie za
udział w spisku katalońskim, został
wypuszczony na wolność. Wiado-
mość powyższa oiicjalnie nie została
potwierdzona.
W całym Madrycie panuje spo-

kój. Rewolucjoniści stawiają opór
jedynie w Asturji. Na terenie całej
Hiszpanji w dalszym ciągu mają
miejsce sparodyczne zajścia i i

PARYŻ (Pat). Wedle doniesień
z Madrytu wojska rządowe zajęły
wioskę Sabero, w której powstańcy
ogłosili ustrój komunistyczny.
Asturji współdziałaja z wojskiem 5
eskadr lotniczych. Starożytna ka-
tedra z poiowy XIV wieku w Ovie-
do, w Asturji, w której znajdowały
się bezcenne dzieła sztuki, spłonęła.

MADRYT Pat. Według ostatnich
wiadomości z Asturji, oddziały woj-
skowe zajęły koszary w głównym
ośrodku walk w Oviedo. Do starcia
dochodzi jeszcze w niektórych dziel-
nicach miasta, gdzie powstańcy pou-
stawiali barykady. Jeden z samolo-
tów wojskowych rzucił bombę na
pociąg na linji Oviedo-Uljo. Drugi
samolot zbombardował kolumnę 14
samochodów ciężarowych,  wiozą-
cych powstańców. Straty w ludziach
że strony rewolucjonistów są duże.

50000500000060
ingres  euchatysiyczny.

BUENOS AIRES. Pat. W ramach
kongresu eucharystycznego na wiel-
kim placu przed pałacem rządowym
i katedrą została odprawiona o pół-
nocy uroczysta Msza Sw której wy-
słuchały olbrzymie tlumy wiernych.
W czasie nabożeństwa wezwano
zebranych do modlitwy za panowa-
nie zgody między narodami,

‘

 

BARCELONA Pat. Sąd wojen-
ny skazał na dożywotnie więzienie
17 osob, oskarżonych o zaatakowa-
nie w ubiegłą niedzielę oddziału
gwardji cywilnej w pobliżu Barce-
lony.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

** Przybył do Berlina uowomia-
nowany ambasador ZSRR przy rzą”
dzie Rzeszy Suric. W ciągu ostat”
nich 9 lat Suric był przedstawicie-
lem dyplomatycznym w Ankarze.

** Reuter donosi: Amerykańska
federacja pracy uchwaliła utrzymać
w dalszym ciągu bojkot towarów
niemieckich. Stwierdzono, że człon-
kowie niemieckich związkow. zawo
dowych są prześladowani, jak rów-
mież są prześladowani żydzi.

** Prasą litewska donosi, że de”
iegacja żydowskich działaczy spo-
łecznych interwenjowała u rektora
uniwersytetu kowieńskiegv z powo
du nieprzyjęcia w bieżącym roku
akademickim na wydział lekarski
ani jednego żyda.

'* Wedle doniesień japońskich
zwolniono z braku dowodów w
Mandżurji 11 kolejarzy sowieckich,
aresztowanych w związku z zama*
chem na pociąg nr. 11 na poludnio-
wej odnodze kolei wschodnio-chiń-
skiej. Jednocześnie zaaresztowano
w Kirynie wielu Japończyków i Ko-
reańczyków, którzy. rzesomo Za-
opatrywali w broń Chunchazów,

** Wskutek długotrwałych desz-
czów rzeka Taro wystąpiła z brze”
gów, zalewając okoliczne miejsco-
wości. 'W akcji ratunkowej biorą
udział oddziały wojskowe. Linje ko-
Jejowe Pescara—Rzym i Medjolan—
Pescara zostały przerwane,
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Prezydeni i wiceprezydenc|.
We czwartek wieczoczm Rada

Miejska dckonała wyboru prezyden-

ia i wiceprezydentów m. Wilna. Wy-
bór wypadł zgodnie z przewidywa-

niami; zostali wybrani: dr. Male-

szewsk: na stanowisko prezydenta

m. Wilna, oraz pp. Piłsudski, Nagur-

ski, Grodzicki na stanowiska wice-

prezydentów — wszyscy z listy Blo-

ku Gospodarczego czyli z sanacji.

Oprócz prezydenta i wiceprezy-

dentów wybrano w głosowaniu pro'

porcjonalnem 7-iu ławników, w tem

dwóch kandydatów: Koła INarodowe

go i jednego żyda. Ponieważ jednak

— jak to wyjaśniliśmy w poprzed

nim artykule — rola ławników z Za”

rządzie Miasta sprowadzą się do

łunkcyj ściśle formalnych, Zarząd

Miasta przybrał charaktec politycz

my całkowicie jednostronuy, sana-

cyjny.
Wybór czwartkowy nie jest je

szcze aktem dla składu Zarządu m.

Wilna decydującym. Wiybór ten musi

być zatwierdzony przez władze па`

dzorcze, mianowicie przez Min, Spr.

Wewnętrznych. O to zatwierdzenie

jest niełatwo. Władze nadzorcze są

bardzo wymagające: w Poznaniu

np. nie zatwierdzono dwukrotnie

wyboru prezydenta; najprzód b. dy-

rektora Banku Polskiego, poźniej

wieloletniego i bardzo zasłużonego

dotychczasowego prezydenta m. Po-

znania,

Może i w Wilnie... Nie. nie! U-

spokójmy odrazu czytelników: w

Wilnie wybory prezydenta i wice-

prezydentów będą

Skąd wiemy? Domyślcie się państwo

sami.
Wśród czterech nowoobranych

kierowników gospodarki miejskiej

trzy osoby, a mianowicie pp. Male-
szewski, Piłsudski i Nagurski repre-

zentują wartości naogół znane. Mają

oni swe zalety, mają niewątpliwie i

wady, ale wiemy z kim mamy do

czynienia. Wartością zupełnie nie
znaną jest natomiast trzeci wicepre-

zydent p. Grodzicki. Według zebra:
nych przez nas informacyj jest on

właścicielem koncesji solnej w Wil-

nie i pochodzi ze Stanisławowa. Nie
robimy mu broń Boże z tego zarzu-
tu. Jesteśmy jak najbardziej oddaleni

od szerzenia waśni dzielnicowych.

Przeciwnie jesteśmy zdania, że istot
ne duchowe zespolenie Polski nastą*

pi dopiero po całkowitem zatarciu

tych różnic.
Ale z drugiej strony i pochodze-

nie np. ze Stanisławowa i niedługi
pobyt w Wilnie pociąga za sobą nie-
znajomość stosunków w Wilnie. Nie

szkodzi to nic w handlu soią, ale mo-

że poważnie szkodzić przy decydo-

waniu o sprawach związaaych z by-

tem naszego samorządu. Oddając

więc hołd wszystkim możliwym, a

bliżej nam nieznanym zaletom nowe-

go wiceprezydenta, wyrazić musimy

zdziwienie, że sanacja nie znalazła

snnej kandydatury, która przy rów-

nych walorach osobistych miałaby

jeszcze ponadto cenną zaietę znajo-

mości terenu, ra którym ma praco-

wać.

Wybory czwartkowe były bardzo
znamienne Przeszły istotnie wszyst-

kie kandydatury sanacyjnz, ale gło”

sami wyłącznie sanacyjnem. Trzy

z poścód wybranych osób uzyskały
tylko niezbędne minimum: głosów

potrzebnych do wyborów Gdyby je
den tyiko głos mniej nie mielibyśmy
ieszcze ani prezydenta ani dwóch wi-

ceprezydentów. Naturallnie Įsanacjo
na głosy Koła Narodowego nie liczy:
łą (t. zn. jako całość nie liczyła, bo

pojedyńcze osoby miały złudzenia).
Ale zachowanie żydów bardzo było

charakterystyczne. Ta opoka sanacji»
zydzi z kół t. zw. gospodarczych,

kandydatur sanacyjnych nie popar-

li! Co oni sobie myślą? Czyżby już

i sanatorów uważali za antysemi-

tów?
Ten wynik wyborów czwartko-

wych potwierdza naszą t:zę, wypo-

wiedzianą 'uż w okresie kampanji wy

borczej, o całkowitej izolacji sanacji

w życiu publicznem. I na terenie sa-
morządu miejskiego sanacja jest —

jak się okazuje — sama W. tych
warunikach posunięcia nowego Za

rządu Miasta cechować winna wyjąt

kowa rozwaga: na sanację spadną
wszystkie zasługi, ale i caia odpo-

wiedzialność zą losy gospodarki miej
skiej. Pamiętajcie o tem panowie.

(' Na zakończenie jeszcze jedna u-

waga. Samorząd często się nazywa

zatwierdzone.

Strzeżcie pokoju Europy!
W) „Kurjerze  Warsz.“

Stroński
zgonu zamordowanych jednocześnie
ikaóla Aleksandra i min. Barthou.
Przypomina, iż po odwiedzinach
króla w Paryżu miałą nasiąpić wi-
zyta Barthow w Rzymie, i pisze:

Mysl przewodnia jednych : drugich
odwiedzin była wyraznie zarys wana:

— Jugoslawja stanie do purozumienia

z Włochami. Francja nie poświęc* przyjaźni

: sojuszu z Jugosławją dla bardz: upragnio

rego zbliżenia z Włochami. Wł:chy gotowe

są porozumieć się i z Jugosławią i z Fran-

cją jednocześnie.

W. to dzieło, tak doniosłe i tak daleko

już posunięte, padły strzały w Marsylji.

Lecz nie śmiertelne, daj Boże, dla zamie-

rzonego przez nicn dzieła.

Poszła wieść w świat, że ostatnie sło-

wa ś. p. króla Aleksandra były, jakie być

musiały, jeśi. mógł jeszcze przemówić, i

reasumuje konsekwencję ! Raczej odwrotnie. Bo zamożność

 jaka była napewno jego myśl ostatnia:

—Strzeżcie Jugosławii!

Niezwykły w napięciu, w sprawności,

w rozległości wysiłek ostatnich miesięcy

życia Ś. p. Ludwikabujnego w twórczości

Barthou woła głośno:

— Strzeżcie pokoju Europy!
Ten głos musi przemówić do sumień i

do umysłów kierowników polityki Suropej-

skiej i narodów.

Egzekucja dóbr koronnych.
Konserwatywny „Czas* przypo-

mina wiek szesnasty, kiedy to doma-
$ano się „egzekucji dóbr koronnych''
i porównywą ów prąd reformatorski
@ sytuacją w czasach obecnych:

„Dzisiaj ta sytuacja z przed czterech

wieków się niestety powtarza  Znowuž

Rzeczpospolita jest właścicielką olbrzymie-
40 majątku, którego wartość wynosi po-

dobno około 15 miljardów złotych. Nawia-

sem mówiąc, państwo polskie jest większym

właścicielem, niż rząd brytyjskiego im-

perjum. Rząd bowiem Jego Brytyjskiej
Mości n'e posiada ani kolei, ani tak roz-

iegłych lasów państwowycf, ani tylu fabryk

 
„słuszne,

 |
ani takiej mnogości banków. A jednak trud

WARSZAWA (Pat).

dnictwem  premjera Koztowskiego
posiedzenie Rady ministrów, na któ-
iem rozpatrzono projekty rozporzą”

 WARSZAWA. (Pat). W gmachu
ministerstwa W. R. i O. P. odbywa
się rozpoczęty 11 bm. 3-dniowy
zjazd kuratorów okręgów szkolnych.
Obradom zjazdu przewodniczy mi-
nister Wacław Jędrzejewicz. Biorą
w nim udział wyżsi urzędnicy W. R.
i O. P., kuratorzy okręgów szkol-
nych i wizytatorzy ministerjalni. W

WARSZAWA. „(Pat).
wiskach komendantów wojewódz-
kich policji państwowej dokonano
następujących zmian: Inspektor
Edmund Czyniowski mianowany zo-
stał komendantem wojewódzkim P.
P. w Białymstoku, lnspektor Jan
Płotnicki komendantem wojewódz-

związku ze stuleciem założenia mia-j
sta. W, uroczystości wziąi udział
przedstawiciel ambasady  Rzplitej,
radca Sokołowski, który podkreślił
rolę Kościuszki w dziejach Ameryki
i Polski, MW czasie uroczystości od-
czytano list prezydenta Roosevelta,
w którym tenżem.in. pisze: „„Czcząc
wielkich ludzi przeszłości, nietylko
czcimy samych siebie, ale też pod-
trzymujemy i przekazujemy potom-
rości tradycje wzniosłycu uczuć i
szlachetnych czynów, Dlatego z
uznaniem pozdrawiam obywateli i

mordowany został we własnej willi
pod Rygą arcybiskup Joan, głowa

 

Zdaje się, że sanacja zrozumiała
to dostownie i wybrała sobie kandy*

datów do Rady Miejskiej tak jak się

wybiera kandydatów ma kurs do-

kształcający. Odbyły się dopiero
dwa posiedzenia Rady, ale brak
przygotowanią i wyrobienia radnych
sanacyjnych już. rzucaj się w-oczy.

Jest tam parę zaledwie osób, które

arjentują się w. sytuacji i zadanie ich

polegające na instruowaniu reszty

kolegów jest istotnie niełatwe. Czy

wobec tego wiele pomocy znajdzie

prezydjum miasta ze stromy swych szkołą życia publicznego.

W. piątek, kasach oszczędności,
12 b. m., w pałacu prezydium Rady ctwie
ministrow odbyło się poll przewo”. stych 1 rzeczowych

l

 

stawione zostaną Prezydentowi | wych.
Rzplitej. M. in. Rada
uchwaliłą projekty

DZIENNIK MILERSKI

«© prasy:
Neville Chsmberlain'a,į

prof. s,! jako ubogiego kolegę p. prof. Zawadzkiego. |

no traktowač p.

skarbu

zależy od dochodów państwa, a nie od jego

majątku.

Obywatele polscy, dziś jak przed wie-

kami, domagają się, by maątek państwa

dawał odpowiednie dochody i by te do-

chody szły na pokrycie wyda'kėw budže-

towych. Majątek państwa nie placi podat-
ków. Gdyby dawał choć 5 proc. dochodu

rocznie, wnosiłby rokrocznie do budżetu
750 miljonów zł. i tem samem aasze trudno

ści budżetowe byłyby rozwiązane. Tym-

czasem wnosi zaledwie kilkadziesiąt miljo-

nów, mniej niż 10 proc. tego, co wpłacać

powinien. Żądanie zmiany tegu fatalnego

stanu rzeczy, to jest współczesna „egze-

kucja dóbr koronnych”. Ten ruch nietylko

nie ustanie, ale się z pewnościa wzmocni i

stanie się jednym z głównych ;rzedmiotów

walk politycznych przyszłości. i jeśli nie

zwycięży, konsekwencje klęsk: będą rów-

rież ponure, jak ongiś w XVI stuleciu”.

Ba, uwagi „Czasu niewątpliwie są
Przedsiębiorstwa państwo”

we i monopole dają niezwykle małe
dochody, chociaż są uprzywilejowa-
ne. Gorzej, bo kontrolą nad ich go-
spodarką jest utrudniona. Trzeba w
:0 wejrzeč i to wejrzeć bardzo głę-
boko.

Zmieniają się... punkty widzenia.
„Myśl Narodowa* w rubiyce „na

marginesie" robi następującą uwagę:
Jak to +mieniają się... punkiy widze-

nia!l.. Delavigne, zacny liberał r przed stu
Int, chcąc odmalować tyranję Ludwika XI,

1mieszcza w swoim dramacie scenę, w któ-

rej lud na jarmarku w wymownych słowach

wyrzeka na ucisk zdzierstwo ze strony

urzędników, na krzywdy, jakie <iągle musi

znosić, ra niewolę...

A publiczność, przysłuchuąca się dzisiaj

tej scenie, szepce cichutko do siebie: „Ja-

każ swoboda panowała w tej Francji w

wieku XV, jeśli tak można było krytyko-

wać rząd po jarmarkach, mówić głośno,

publicznie co się myśli, a wśród liumu nie

mieć ani jednego... konfidenta!

i
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Rada ministrów uchwaliła
projekty nowych dekretów.

o pošredni-
ubezpieczeniowem, © osobi-

świadczeniach
wojennych oraz: projekty rozporzą
dzeń zawierających prawo o postę-
powaniu układowem, prawo upadło-

dzeń z mocą ustawy, ktore przed-| ściowe i przepisy o kosztach sądo-
(reszcie uchwalone zostały

ministrów| rozporządzenia Rady ministrów 0
rozporządzeń! dodatkach służbowych dla niższych

Prezydenta Rzplitej o komunalnych funkcjonarjuszów państwowych. |

Zjazd kuratorów.
posiedzeniu popołudniowem dn. 11
bmi. wzięli udział również z ramie-
nia ministersrwa spraw wewn. wice-
minister Krychowski, dyr. departa-
mentu Kawecki oraz naczelnik Su-
chenek a z ministerstwa spraw zagr..

Obrady zjazdu za:|dca Koppens.
kończą się w sobotę wieczorem.

%

Mianowania W policji.
Na stano-, Ludwik Abczyński komendatem wo-

jewódzkim P. P. w Nowogródku,
podinspektor Leon lzydorczyk ko-
mendantem wojewódzkim P. P. w
Lublinie, podinspektor Marjan Ko-
zielewski komendantem P. P. m. st.
Warszawy, podinspoktor Władysław
Łoziński komendantem wojewódz-

kim P.P. w Tarnopolu, podinspektorikim P. P. w Warszawie.

 

List Roosevelta o Kościuszce.
NOWY JORK (Pat), W mieście przyjaciół miasta Kościuszko, któ-

Kościuszko w: stanie Mississipi od:| rzy,
byłą się podniosła uroczystość w.nazwiskiem. Kościuszki,

nazywając tę municypalność

przez całe stulecie pamięć czło”

wieka o wzniosłej duszy. Zasługi
Kościuszki dla spraw: Stanow Zjedn.
zdobyły mu trwałe miejsce w na-
szych dziełach i w naszych sercach.
Ułam, że natchnienie, kiore czer-
piemy ze służby Kościuszki dla
spraw wolności, ożywi nietylko
uczestników zebranych dla uczcze-
nia jego imienia, ale wszystkich
obywateli jakiegokolwiek pochodze-
mia, na których dziś opierą się
istnienie Stanów Zjedn.* |

Ё

®

Zamordowanie arc. Joana.
RYGA. (Pat). Ubiegłej nocy za”; kościoła prawosławnego na Łotwie.

Zbrodniarze dla zatarcia śladów
podpalili willę. Straż ogniowa po
ugaszeniu pożaru oxlnalazła zwłoki
arcybiskupa ze śladami mordu, przy
kryte słomą. Dotychczas niewiado-
mo, czy chodzi tu o akt zemsty oso-
bistej, czy o mord rabunkowy.

RYGA (Pat). Władze prowadzą”
ce śledztwo podejrzewają, że moty-
wem zamordowania arcybiskupa
Joana byłe zemsta. Arcyb;skup miał
zeznawać wprocesie, który wkrótce
miał się rozpocząć. Stwierdzono, iż
z mieszkania zamordowaneżo przed
podpaleniem! wyniesiono pewną ilość
dokumentów.

06606666686
Najskuteczniejwalkę

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów kolegów polityczmych wą:pimys Jałmużniczych „Caritasu”.)

utrzymali '

  

 

Zamęt w
Wypadki w Marsylji odwróciłły

uwagę świata od tego, cv odbywa

się w Hiszpanii. Zamieszki rewolu-
cyjne irwają tam nadal, chociaż na-
stężenie ich jest coraz mniejsze. Ale
mie trzeba się iudzić. Hiszpanja od

kilku lat nieustannie spływa krwią i
będzie nadal broczyła, jeśli ше znaj”
dzie sposobu. na utrwalenie przez
czas dłuższy rządu, ktory wytępi
źródła anarchji

Przyczyny konwulsyj, jasie prze-
chodzi młoda republika. są skomplir
kowane; lecz najważniejszym powo”
dem niestalošci rządów i całego
ustroju demokratycznego są trzy zja
wiska społeczne, występujące' bar-
dzo ostro na ogólnem tle najnow-
szych dziejów: Hiszpanii: brak klasy

° э е

Hiszpanji.
ludowa, Stejališci mają 53 mandaty,
komunisci zaledwie1, pozatcm lewi-
ca katalonską 19. Srodek stanowią
iberali, radykali, agrarjusze.

Na czele najsilniejszej grupy,

«ontederacji  auionomucznej stoi
głośny dzis młody, energiczny Gil
Robles. Poparł on po wyborach rząd
republikański  Sampera. /Gabinet
Sampera nie stanął jednak na wyso”
kości zadania, Nie potrafił dać soebie
rady ani z zagadnieniami spoieczne-
mi i gospodarczemi, ani z wzmożoną
działaliiością skrajnej lewicy, przy”
bierającą coraz wyraźniej charakter
rewolucyjny, ani wreszcie z ruchem
separaiystycznym w Kataronji i w
kraju basków. [o też akcja Ludowa
cotnęta swe poparcie, gabinel Sam- średniej, nędza mas i demagogja

skrajnej lewicy.
Partji prawdziwie liberalnej, któ-

raby odegrałą taką rolę, jak angiel-
ska, stronnictwa, ma  ktoremby
można było oprzeć demokiatyczny
system rządów nie było w iliszpanii,
gdyż nie było stanu średniego. Stru-
iktura społeczna kraju byłą anachro-
nizmem. Z jednej strony ogromne
latytundja, ieudalizm i wszechwia-
dza wielkich właścicieli dobr — z
drugiej olbrzymia warstwa nieoświe
conego wiościaństwa i masy robotni-
cze, oddane na łup najskrajniejszych
haseł wywrotowych. Cienki pokost
inteligencji jest słabą siatką ochron-
ią. Nic więc dziwnego, że rwie się
ona usiawicznie,

Już po przewrocie anlimonar-
chicznym, u zarania rządów republi-
«ańskich ujawniła się dziwna sła-
bość kierowników nawy państwowej
względem prądów skrajnie lewico-
wych. Zamiast wystąpić zdecydowa-
nie i energicznie przeciwko anarchiji,
szerzącej się zwłaszcza na południu
-— patrzano przez palce па tormo*
wanie się coraz to niebezpieczniej-
szych dla ustroju demokratycznego i

ści kraju prądów rewolucyjnych.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy
była nietylko otwanta waka z Ko-
ściołem, które; ofiarą padło kilka-
dziesią. świątyń i klasztorów, ale
także najdalej idące rozprężenie ca-
iej maszyny administracyjnej, zmon-
towanej niedawno, a więc z koniecz-
ności wadliwej.

Partje skrajne w Hiszpanii nie
utażsamiają się bynajmniej ani z de-
mokracją, ani nawet z umiarkowa-
nym socjalizmem. Najczynniejszem,
jakkolwiek liczebnie słabem stron-
nictwem są anarchiści, których kon-
cepcje państwowo - twórcze są wię-
cej aniżeli piynne. Żywioły te są
zdecydowane na wszystko, prowa-
uzą zorganizowaną walkę zapomocą
bojówek — i im Hiszpanja ma do
zawdzięczenia wszystkie zamachy
na pociągi, mosty, kościoły 1 urzędy.
Ofiarą tych zamachów padło od
chwili ogłoszenia repubiiki około
10 tysięcy osób, nie mających prze-

„ważnie nic wspólnego z polityką.
Skolei 1dą komuniści, którzy gło-

| szą hasła dyktatury proletarjatu jako
| formy rządów. Socjaliści idą ną pa-
sku komunistów i nie mają prawie
żadnego znaczenia.

Coraz większa anarchja spowo-
dowałą reakcję umiarkowanych kół
społeczeństwa i oto wybory do kor-
tezów, które się odbyły przed ro-
kiem dały wielkie zwycięstwo ugru-
powaniom umiarkowanym,  kaito“
lickim. Najsilniejszem stronnictwem
parlamentu (Kortezy) jest konfede-
racja autonomiczna, inaczej akcja

 
Teatr Narodowy

u żargon.
W. Warszawie, stolicy Fuiski, u-

kazaty się na mieście plakaty rekla-
mujące kino Miejskie w języku ży-
dowskim, czyli żargonie, Frasą naro”

dowa wyraza z tego powodu oba-
wę, by; po uczynionym w ten sposób
początku, również 1 w innych insty-

tucjach warszawskich, zaieżnych od
usanowanego poddanego wiaazy ko-
misarskiej ratusza, nie został stop”
niowo wprowadzony żargon, jako

drugi język urzędowania, cozporzą-
dzen i obwieszczeń, dzięki czemu

program przekształcenia Polski na
Judeopolskę zostałby  urzeczywist-
niony — narazie przynajmaiej na od
cinku samorządowego (choć nie sa-
morządnego) życia stołecznego.

Obawy te n.estety bardzo rychło
się spełniły.

Całą Warszawa oklejoaa jest pla
katami,  informującemi o dwóch
przedstawieniach, mających się od-
być — dnia 11 : 16 października — w
teatrze Leinim i w teatrze Narodo-
wym. Plakaty te wydrukowane są w
języku polskim i w żargonie. Część
żargonowa dotycząca teatru letnie-
$o, poza podaniem godziny i t p.
szczegółów brzmi: „Teatr „Letni”.
Der Mensz Wos Trinkt Nisztt M.
Znicz, K. Lubieńska, A. Różycki yn
di hojpt roin*. Część dotycząca te-
atru Narodowego: „Ludwik Der XI
myt Wengzszyn yn der ho;pt rol".

A więc doczekaliśmy się już te-
go, że się i teatr Narodowy po ży”
dowsku ogłasza — i że nazwisko Wę
grzyna, przetransportowane na piso-

wnię hebrajską (Wengzszyn), zdobi

 
ii

 | żargonowe plakaty,

coraz to groźniejszych dlą przyszło”|

pera podat się do dymisji i prezydent
iepubliki powierzyi misję uliworze”
nia nowego rządu Lerroux. W, по-

| wym gabinecie, będącym pewnego
| rodzaju rządem jedności uarodowej,
reprezentowani «są przedstawiciele:
Akcji Ludowej (C.E.D.A.), radykali,
agrarjusze, liberali demokratyczni,
Razem 234 głosy bezwzględna wię-
kszość i możliwe poparcie 105 po”
słów _ rozmaitych drobniejszych
stronnictw. Opozycja, w ckiad kto-
rej wchodzą socjaliści, lewica kata-
lońska, radykalni socjaliści 1 jeden
komunista—liczy razem 108 głosów.
Rząd p. Lerroux, w którym były
premjer p. Samper objął tekę mini-
stra spraw zagranicznych, jest więc
rządem parlameniarnym.

Skrajna lewica postanowiia wów*
czas wygrać swą ostatnią kartę. O-
głoszono strajk generalny, na ulice
Mladrytu, wielkich miast i ośrodków
przemysłowych wystąpiły bojówki,
rozpoczęła się regularna walka z
policją i wojskiem. Rewolucjoniści
nie stanowią bynajmniej jednolitego

żywiołu. W walkach brali udział za”

równo socjaliści, jak komuniści i

„narchiści Sytuację zaostrzył je-

szcze nieunikniony fakt, że 1uch re-

wolucyjny musiał podniecic dążenia
separatystyczne, zagrażające jedno”

ści państwa.
Przewodniczący rady administra-

cyjnej Katalonii, Companys, ogłosił
niepodległą republikę ikatalońską w
ramach federacji hiszpańskiej, a w
Barcelonie utworzył się rząd rewo-

iucyjny z Azaną na czele. Niepo-

dlegia Katalonja nie przetrwała no-

cy ipo krwawych walkach rząd
opanował sytuację w Barcelonie. Do
zaciętych walk doszło w kraju Ba-
sków i w ośrodku górniczym w

również zyskiwał na sile.
Do tej chwili walki nie ustały,

fednakże front rewolucyjny jest roz-

bity, główni przywódcy socjalistycz”
ni zostali aresztowani lub też zbiegli

zagranicę, a na polu walkipozostali

już niema! wyłącznie komuniści i

anarchiści. Ostateczne opanowanie

sytuacji przez rząd nie ulega wątpli-
wości,

Hiszpanja to jeden z najnieszczę-

śliwszych dziś krajów w świecie. Od
kilku lat, jak już podkreśliliśmy,
spływa krwią. Wiele tu zawinił w
swoim czasie rząd dyktatorski Primo
de Rivery, ktory do naturalnych
przeciwieństw, będących następ”
|stwem procesów historycznych, do-
| dał jeszcze rozbicie i dezorganizację
istniejących sił i orgamizacji poli-
tycznych i zanarchizował stosunki.

Może gabinet Lerroux, który
wykazał sporo energji, zdoła zapro-
wadzić w kraja porządek i zapew”
116 Hiszpanii dłuższy okres spokoju. 
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Człowiek będący
własnym zwierzchniniem.
Taki cud mógł się stać tylko w

cudnej dobie „sanacji , tymi zaś, któ*
ry iego cudu aokonał jest ar. Bujal-

ski, Wlykrył zaś cud „Koboinik“ 14-
cznie z „Nowinami Codziennemi'.

„Naczelnym lekarzem izby ubez-
pieczeń jest dr. Jerzy Bujalski pobie
rający na tem stanowisku tylko 700
zł. miesięcznie. Ale dr J. Bujalski
jest jednocześnie naczelnym  leka-
rzem zakładu ubezpieczeń na wypa”
dek choroby i na tem stanowisku о-
trzymuje 2.000 zł. miesięcznie, poza-
tem jest rownież naczelnym leka-
rzem  ubezpieczalni społecznej w
Warszawie, za co pobiera 600 zł.

„miesięcznie, czyli razem 3.300 zł.
miesięcznie, "

Pomijając kwestję wynagrodzenia,
należy zwrócić uwagę na wysQce nie
zdrowe zjawisko, jakie stanowi po-
iączenie tych trzech stanowisk w
jednej osobie, Jako naczelny lekarz
trzech kolejnych istancji, dr. Bujal-
ski jest jednocześnie dwukrotnie
swoim zwierzchnikiem, W ten spo-
sób wszelkie sprzeciwy dwóch niż-
szych instancyj są zawsze bezprzed-
miotowe, gdyż w ostatnie instancji
rozstrzyga dr, Bujalski, naczelny le-
karz izby, który nie może występo-
wać przeciwko wnioskom dr. Bujal-
skiego — naczelnego leka:za zakła-
du ubezpieczenia chorobowego, lub
też ubezpieczalni społecznej w War-
szawie“. |

Gdy: setki wykwalifikowanych
lekarzy specjalistów nie mają z cze-
50 żyć, jeden lekarz, zajmuje trzy
stanowiska i jest dwukrotnym swoim
zwierzchnikiem,

, Gwoli ideologji, czy gwoli pie-
niędzy, pieniędzy, pieniędzy?
 

Asturji, gdzie ruch separaiystyczny|

 

Przy drzwiach
,zamkniętych.

| We czwartek odbyła się w War-
szawie w Sądzie Ukręgowym  roz-
prawa przeciw p. lrejie Bąuzyńskiej
oskarżonej o przynależność do orga”
nizacji, ktćrej istnienie ma pozostać
tajemnicą wbec władz pań:twowych.

Jest to pierwszy proces b. O.N.R.
Wywołał od powszechne zaintereso”
wanie,

Na wniosek prokuratora zamknię
to drzwi ao sali sądowej. Wniosek
swój prokurator motywowai wzglę-
dami bezp'eczeństwa pańsiwą i za-
chowania tajemnicy. Wobzt tego nie
możemy podać ani tła sprawy, ani sa
mego przebiegu procesu.

Powszechną uwagę zwiaca fakt,
że proces Bądzyńskiej, chociaż aresz
towana ona byla razem z innymi b.
członkami O.N.R., został wydzielo-
ny. Jak wiadomo, sprawą pozosta-
łych oskarżonych ma odbyc się w
Sądzie Okręgowym 27 b.m. W kulu-
arach krąży pogłoska, że wydziele-
nie sprawy nie jest rzeczą przypad-
ikową i že do procesu, któy rozegra
się 27 b.m. powołana zostanie p. Bą-
dzyńska, aby zeznawać w uharakte-
rze świadka oskarżenia.

Po zamknięciu przewodu sądo-
wego, sąd ogłosił wyrok skazujący
Bądzyńską na 3 miesiące aresztu i
karę tę zawiesił jej na 5 lat. W mo-
tywach sąd stwierdził, że wina zo-
stała udowodniona przyznaniem się
Bądzyńskiej. Jeżeli zaś idzie o to, że
Bądzyńską zajmowała się pracą w
O.N.R. w czasie. śdy ogłoszenie o roz
wiązaniu Obozu Narodowo - Rady-
kalnego nie było jeszcze wydane, sąd
stwierdził, że pozostaje to dia spra-
wy obojętne, gdyż oskarżana, mimo
braku takiego ogłoszenia, zdawała
sobie sprawę, że prowadzi działal-
ność nielegalną.

Po wyroku sąd wydał nakaz wy-
puszczenia Bądzyńskiej z aresztu,

sprzedać tytuł pisma?
Wydawnictwo „Kurjera Poranne-

go' w Warszawie we wrześniu 1932
r. samo zgłosiło się do Sądu Han-
dlowego 0 „ogłoszenie upadłości.
Sprawdzanie wierzytelności trwało
długo i zostało zakończone w koń-
cu ubiegłego roku. Według art. 514
Kodeksu Handlowego — w ciągu 3
dni po upływie terminów zaręcza-
nia wierzytelności wierzyciele będą
zwołani przez syndyków tymczaso-
wych. Tymczasem mimo domagań
się wierzycieli i upadłego syndycy
tymczasowi nie zwołali zebrania
wierzycieli, choć upadłość trwa już
25 miesięcy. Co iwięcej, chcieli w
tajemnicy przed wierzycielami sprze-
dać prawo do tytułu „Kurjera Po-
rannego" obecnym dzierżawcom wy-
dawnictwa.

Niektórzy wierzyciele wnieśli
skargę do dądu Handlowego, kwe-
stjonując prawo syndykatów tym-
czasowych do takiej tranzakcji, do-
wodząc jej szkodliwości dla masy
upadłościowej, oraz domagając się
zwołania wierzycieli.
w imieniu „red. Fryzego i grona

wierzycieli występują adwokaci Hof-
mokl-Osirowski, Jar. Ostrowski i
Gacki.

Sprawa miała być wczoraj roz-
patrywana w Sądzie.

Wywóz nierogacjzny do Aasirji,—
WAKSZAWA. Fat. * w wyniku

tuczących się w Warszawie rokowań

poisko - austrjąckicu, mających na
celu тойупкас;е pewnycu postano-
wień obowiązujących w obrucie han-

dlowym1 polsko - austrjackia, w dniu
10 b. m. nastąpiio paratowanie do-
aatkowego ukiadu, iNa podstawie u-
«wiadu przypadające Folsce od i5/X
r. b. na mocy dotychczasowych prze
pisów powiększenia kontyugentowe
ala nierogacrizny, (które są dla stro-
ny austrjackiej niewygodne 42 wzglę
du na obecną sytuację rynlsowąj zo-
stają skompensowane Polsce pewne
mi możliwościami w zakresie ekspor
tu żyta na rynek austrjacki. Zreali-
zowaniem tych możliwości niają się
zająć państowe zakłady przemysło-
wo - zbożowe, Układ obowiązuje na
czas do 31/11 35 r. Od dnia 1'1V 35 r.
weszłyby w życie normalue, to jest
powiększone do 3700 sztuk świń ty*
godniowo kontyngenty nierogacizny,
w eksporcie Polski do Ausirji.

Litwa reformaje swoje szkolnictwo.
„Dzień Kowieński” informuje, że

w Kownie odbyło się pierwsze po-
siedzenie rady oświatowej, która
została powołana jako organ dorad-
czy przy osobie ministra oświaty w.
sprawach reformy szkoluiciwa, sy”
stemu nauczania, planu pracy nau-
kowej w szkołach, programu szkół i
ich kierunku, przygotowania perso-
nelu nauczycielskiego i in. W pierw-
szym rzędzie w program prac Rady
wejdzie sprawa reformy szkolnictwa
początkowego, w kierunku stworze*
nia systemu  sześcioletniego okresu
nauczania powszechnego. W najbliż-
szym czasie wypadnie założyć przy-
najmniej po jednej takiej szkole w
każdej gminie, poczem stopniowo
przyjdzie dalszy ciąg reform.

LSL k ika COROT 0 zAiSuka dh

ONA FLOTA WOJENNA
najlepsza gwarancja

niepodległości.

 

   



 

 
 

KRONIKA.
Czy tofnaprawa szosy?

Wskazywalismy już parokrotnie,
ze napiawa szosy od Wilna w stronę
Piekieliszek i Podbrodzia ciągnie się
wyjątkowo leniwo, choć ostatniemi
tygodniam nadano temu tempo szyb
sze, | jaśki

Zamknięcie tej szosy dla ruchu ko
łowego na odcinku Wilno — Jero-
zolimka wywoływać musiało stałe u-
tyskiwanią i to zarówno ze strony
mieszkańców zamieszkujących przy
tym kawałku szosy: a więc Bołtupia,
Nowosiołek, Jerozolimki, Werek i
t. d., jak i ze strony włościan, zdąża-
jących tą szosą z dalszych stron.

Naprawą w niektórych miejscach
jest gruntowna i z wielkim nakładem
prowadzona nie uniknęła ona jednak
przesady.

Oto bowiem na terenie Jerozolim
ki obniżono kawałek szosy (około
200 m.) poczynając od drogi poprzecz żane będzie za złośliwe.

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Najpierw przeważnie pochmurno

z przolotnemi deszczami, potem za-
chmurzenie zmienne. Nieco «cieplej,
umiarkowane, na wybrzeżu porywi-
ste, wiatry zachodnie.

wYŻURY APTEK:
Dziś w «mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiegyo — ul. Kijowska

Nr. 2 jtelel 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 .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przygotowania de świąt

Chrystusa Króla. Wczoraj wieczo-
rem w lnstytucie Akcji Katolickiej

'

nej wiodącej do „Kolonji Zgoda” pra; w
wie do mostu, pozostawiając po bo”,
kach dość szerokie podwyższenie ni-;
by —: chodniki,

Ponieważ jednak w tem miejscu,,
gdzie styka się z szosą droga do „Ko;
ionji Zgoda”, teren wybitnie obniża
się, tworząc wiosną i jesienią for"
malne jezioro, które nawet przery-
wa kontakt ,„Kolonji z szosą — na-
ieżało wzdłuż obniżenia szosy wy”
kopać rów odwadniający ten teren
nizinny.

W. ten sposób o ile z jednej stro-
ny zrobiono niby chodniki w Jero-
zolimce, o tyle z drugiej uwiecznio-
no błota, bagna odcinające wiosną i
jesienią tę piękną dzielnicę willową.

Jeśli nie będzie naprawiony i to
niezwłocznie ten błąd, to kierowni-
ctwo robót, które to prowadzi, uwa-

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja A-czek. Zawiada-

mie się ogół Sodalisek Akademi-
czek, że dn. 14 b. m. o godz. 8,30
bez kwadransa, oobędzie się u S. S.
Urszulanzk (Skopówka 11) Msza św.
i Komunja św. — poczem nastąpi
Śniadanie i zebranie ogólne. Obec-
ność członków obowiązkowa — go-
ście mile widziani.

Teatr | muzyka.
Teatr Muzyczny „Lulnia”, Dziś

piękna operetka P. Abrahama „Bal w Sa-
voy", ktora przyjęta została na premjerze
entuzjastycznie przez całą qubliczność.
Piękne melodje płynące jak z 1ogu obłito-
ści, oraz oryginalnie pomyślane tance, były
gorąco oklaskiwane.

 

 odbyło się zebranie asystentów ko-
ścielnych Katolickich Siowarzyszeń
Kobiet, Mężów, Młodzieży Męskiej,
i Żeńskiej z Wilna oraz prezesów,
Parafjalnych Zarządów Akcji Kato-|
lickiej również z Wilna. !

Omawiano sprawę organizacji |
obchodu Swięta Chrystusa-Króla wi
Wilnie, które, jak wiadomo, w roku
bieżącym przypada w dniu 28 bież.
miesiąca. Omówiono też charakter
tegorocznego obchodu i w głów-
nych zarysach jego program.

SPRAWY MIEJSKIE.'
Zatwierdzenie wyborów

prezydenta i wiceprezydenta m.
Wilna oczekiwane jest dość rychło.
W dniu wczorajszym biuro Magi-
stratu przesłało już protokóły wybo-
rów do (lrzędu Wojewódzkiego, któ-
ry w czasie najbliższym prześle wła-
ściwe akta do Warsżawy. Prawdo-
podobnie już około 20:go b. m. no-,
wy Zarząd m. Wilna obejmie swoje
funkcje.
— Zmiany w składzie Rady

Miejskiej. Wobec tego, że pewna
część ławników została obrana z po-
śród radnych i że ławnicy, wcho-
dząc do Zarządu m. Wilna, przesta-
ją być radnymi, wejdzie do Rady
Miejskiej cały szereg zastępców ra-
dnych, a mianowicie: z Koła Naro-
dowego p. p. Otton Jasieński i Woj-
ciech Gołębiowski, z Bloku Gospo-
darczego pp. Piotr Hermanowicz,
Maciej Kiełmuć, prof. lwo Jaworski,
Bronisiaw Herman-lżycki i Aleksan-
der Pudło.

SPRAWY PODATKOWE.
— Ulgi w podatku docnodo-

wym. Min. Skarbu w wykonaniu
nowej ordynacji podatkowej ustali-
łe procedurę przyznawania ulg w
podatku dochodowym w wypadkach
nadzwyczajnych. Bo powodów u-
sprawiedliwiających wystąpienie płat
nika o obniżenie wymiaru podatku
dochodowego, zaliczono: ciężką cho-
robę płatnika, oraz klęski żywioło-
we, jak pożar i powódź. Maksymalna
obniźka wymiaru podatku dochodo-
wego wynosić będzie do 3 ch sto-
pni wdół według skali progresyw-
nej

POCZTA I TELEGRAF.
-- Pośrednictwa pocztowe w

hotelach. W Wilnie w hotelach
Georges, Bristol i Europa oraz w
Baranowiczach w hotelu europej-
skim wileńska dyrekcja poczt i te-
legrafów uruchamia z dniem 15
bm. pośrednictwa pocztowo telegra-
ficzne, które obejmują: sprzedaż
znaczków pocztowych i druków płat
nych, wydawanie blankietów tele-
graficznych, przyjmowanie przesy-
łek listowych zwykłych, krajowych i
zagranicznych i wreszcie przyjmo-
wanie telegramów krajowych.
— Zwinięcie poczty w Miedni-

kach. Okręgowa „Dyrekcja Poczt i „iego'. 18.00: Skrót dramatu „Horsztyń-
Telegrafów komunikuje, że z doiem| -ki* — J. Słowackiego (dla uczczenia
31 października 1931 r. zwija się| i25-ej roczn. urodzin). 19.15: „Człowiek

pośrednictwo  pocztowo-telegraficz-| епа — człe wiek nauki”. 19,30: Koncert
ne Miedniki pow. Wileńsko-Troc| 390: 'Kojcert 1330 nie T
kiego. więcz. 20.55: "TAUodai wPolsce?"

ŻYCIE GOSPODARCZE. 21.00: „Na wesołej lwowskiej fali". 21.45:
— Popyt na wędiiny „litew-j Wiad. sport. 22.00: Aud, poetycka. 22.30:

skie'. W ub. miesiącu z powiatów
Wileńszczyzny oraz Nowogródczyzny
wywieziono około 3000 klg. różnych
wędlin i kiełbas do Francji i Belgji.
— Eksport drewna z Wlień-

szczyzny do Francji. W b. r. prze-
mysł drzewny we Francji zakupił w
województwach kresowych na 8 mil.
franków drewna, budulca i papie-
rówki.

Z Wileńszczyzny wywieziono dre-
wna na sumę 2,900,000 franków.
W końcu listopada r. b. nastąpi

konferencja zainteresowanych sfer
przemysłowych polskich i francu-

— Jutrzejsza popoludniėwka w „Lutni“
Jutro na przedstawieniu popoludniowem po
cenach propagandowych świetna operetka
Kalmana „Cyrkówka' w obsadzie premje-
SN z J. Kulczycką i K. Dembowskim na
czele.
— Widowisko propagandowe w „Lutni*

W poniedziałek przedstawienie z cyklu
piopagandowych. Repertuar zapowiada
ogólnie lubianą  operetkę Lehara „Hr.
Luxemburg". Ceny propagandowe.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś i jutro

o godz. 8 wiecz. świetna komedja współ-
czesnego repertuaru ,„Zwyciężyłem kryzys”
Wyborna gra wszystkich aktorow z J. Bo-
neckim i M.Węgrzynem w rolach głównych
Dekoracje pomysłu W. Makojnika. Ceny
propagandowe.
— Jutrzejsza popołudniówka w Teatrze

na Pohulance. Jutro o godz. 4ej na przed-
stawieniu popołudniowem cudowna bajka
dla dzieci według Andersena p.t. „Słowik”
w przepięknej i bogatej wystawie. Ceny
propagandowe.
— E. Umińska i Z. Dygat w Teatrze na

Pohulance! Jutro o godz 11 rano odbędzie
się w Teatrze na Pohulance audycja muzycz
ad, wchodząca w zakres przedstawień dla
szkół średnich. Wystąpią wybitni muzycy >
1ozgłosie zagranicznym: E. Umińska i Z.
Lygat. W programie: Bach, Mozart, Cho-
pin, Wieniawski, Statkowski. Audycja nosi
sharakter „Stylizowanej muzyki tanecznej”.
Będzie również przeprowadzony plebiscy*
wśród młodzieży. Słowo wstępne prof. T
Szeligowskiego.
— Stały Teatr Objazdowy gra dziś w

Wołkowysku sztukę współczesną w 3-ch
aktach N. Druckiej „Zamknięte drzwi”, — |
jutro w Słonimiu,

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 13 października.

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Koncert reklamowy. 7.53.
Ciełda rolnicza. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
„2.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegl. prasy.
12.10: Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. pot.
13.05: Słynne uwertury  (płytyj. 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. prasy
+oln, 18.15: „Meetingi hippiczne' — pogad
18,25: Muzyka lekka. 1845: Reportaż.
19.00: Picsenki ludowe. 19.20: „Szamotuły
— gród Halszki z Ostroga”. 13.30: Utwory
na dwa fortepiany (płyty). 19.50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport: 20,00: Mu-
myka lekka. 20,45: Dzien. wiecz. 20.55:

„Jak pracujemy w Polsce?" 21.060: 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 |płytyj. 24.00-—1.00: Mu-
zyka taneczna.

Niedziela, dnia 14 października.
9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dziennik por. Muzyka. Chwilka pań

 

   

a./mu. 10.10: Muzyka popularna (płyty).
10.30: Nabożeństwo. Kazanie. i1.57: Czas,
12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:
, Wahania cen produktów rolnych“ — od-
czyt. 12.15: Poranek muzyczny z Konserw.
Warsz. 13.00: „Przez lądy i morza”. 13.15:
Transm. zakończenia meczu piłk. Polska—
Rumunja. 13.45: D. c. poranku muz. 14,00:
Koncert muzyki lekkiej. 15.00: Pogad. rol-
nicza, 15.15: Aud. dla wszystkich. 16.00:
Recytacja prozy. 16.20: Recital wioloncze-
iowy. 16.45: „Łamigłówki”. 17.00: Muzy-
ia do tańca. 17.50: „Pamiętnik d-ra Lasoc-

Reportaż z meczu bokserskiego Polska —
czechosłowacja w cyrku warsz. 23.10:
Wad. meteor. 23,15—23.45: Koncert ży-
czeń (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO.
Obrazek humorystyczny
w „Loży Szyderców”.

Loża Szyderców zapowiada na dzień
13 października, t. jj w sobotę, jak zwykle
‹ godz. 23.05 humorystyczny obrazek pióra
znanego autora „Kratek sądowych” — Ste-
iana Wiecheckiego, znanego pod pseudo-
зытет „Wiiecha”. Historja ta zaprowadzi
radjosłuchaczów do sądu, aby odmalować
im konflikty oskarżonych i świadków, któ-
1e tak często noszą charakter tragikomicz-
ny, z czego korzysta ostre pióro humory-
"ty. Kto więc chce się uśmiać dowoli i skich w sprawie przyszłego kontyn-

gensu drewna do Francji,

DZIENNIK MICERSK!

Opowieść 6 katolicyżmie © Polsce.
W zeszycie wrześniowywi „La Vie

inteileciue.ie  jraryż) ukużai się ar”

liykui p. i  „Aatoncyzm w Łoisce,
poapisany tajemniczo „Cyryl M. L.

niewątpliwie zajmującą 1 cenną
bytapy opinja bezstionnego cudzo”
ziemca o stanie katolicyziau w dzi

siejszej Hoisce lecz, niestety, arty"
«ud w „La Vie inteliectueie nasu”
wa przypuszczenie, iż auior cudzo”
ziemcem nie jest 1 że natchnienie
czerpai ze źrouta politycz ego, mo”

cno zabarwionego tendencjami nie-

zawsze zgodnemu z rzeczywistością

polską.
Wprawdzie, spostrzeżenie p. Су-

ryla M.E.W. w niektórych wypad-
kach są słuszne, lecz jednocześnie u-
jawnia od dużą skłonność do uogól:
nień, przejaskrawień i niesłusznych
oskarżeń. Nie daje to, oczywiście
prawdziwego obrazu życia katolic-
kiego u nas. Jest to raczej niezbyt
wybredny szkic groteskowy.

Razi już sam wstęp do tych wy-
nurzeń, ironizujący na temat  „sar“
mackich* ryqerzy, uważających swój
kraj „za przedmurze chrześcijań-
stwa.

Można się zgodzić z twierdze-
niem autora, że katolicyzm polski
grzeszy pfytkością, że w kołach in-
teligenckich religijność ogranicza się
do tradycyjnej obrzędowości, często
radużywanej i pozbawionej wewnę*
trznej treści. Prawdą jest również, że
poza urzędowym katolickim szyldem,
odrodzonej Rzeczypospoliiej kryją
się nieraz wcale niekatolickie dąż-
ności. Ale pocóż pomijać milczeniem
nawrót do Kościoła znacznego odła-
mu inieligencji polskiej, biorącego
czynny udział w życiu religijnem. Po
co twierdzić, iż miiodzież polska prze
niknięta jest ideologią mater;alistycz
ną, gdy własnie młodzież z inteligen-
cji (akademicy) w większości swej
jest katolicką, o czem świadczy
gremjalne przystępowanie jej do Sa-
kramentów Świętych.

Istotnie w pewnych kołach, bliżej
znanych autorowi, modną jest dziś
„wymiana żon i mężów” przy łaska-
wej choć kosztownej pomocy ducho-
wnych prawostawnych, pastorów, a
nawet podobno i mułłów, ale oby”
czaj ten nie jest tak znowuż rozpo”
wszechniony i świadczy jedynie o
degeneracji określonego środowiska,

Ukiad artykułu jest dość cha-
otyczny. Utrudnia to analizę treści.
Zbadajmy jednak bliżej niektóre
twierdzenia:

Autor uznał za potrzebne zaata-
kować duchowieństwo katolickie,
Nie podoba mu się np. „Rycerz Nie-
pokolanej”, wydawnictwo 00 fran-
ciszkanów, gdyż rzekomo „szerzy
praktyki iście przesądne i wypacza
doktrynę katolicką”,

Każdy mą prawo wypowiadania
sądu o poziomie „Rycerza Niepok.“,
ale pomawianie tego popularnego
miesięcznika o rzekome zabobony i
wypaczanie doktryny katolickiej —
jest oskarzeniem zarówno ciężkiem
jak i niesłusznem. Zresztą „Rycerz“.
jest cenzurowany przez władze koś-
cielne i nie trzeba być plus catho-
lique que le Pape.

Zwykłą insynuacją jest, iż dzien-
niki katolickie (jakie?) uciekają się
jakoby do meiod denuncjatorskich.
P. Cyryl pisze: „Pan nauczyciel po-
sprzeczał się z księdzem  probosz-
czemi nazajutrz można czytac w pra”
sie we wszystkich zakątkach Polski
wzmiankę: „P. X., nauczyciel w Y.
ożenił się z rozwódką.* Jak długo
jeszcze rodzice katoliccy mają zno-
sić, podobnych _ wychowawców
swych dzieci?"

Tak się załatwił korespoldent „La
Vie Intel." z walką prasy polskiej z
wychowawcami z pod znaków p.
Spasowskiego.

Widocznie dla zbudowania czy”
telników francuskich autor artykułu
podaje dwa przykłady wyzyskiwania
ubogicn wieśniaków przez księży,

żądających opłat za posługi. Przy”
puśćmy że są to fakty piawdziwe.
Wszystko się zdarzyć może — ale
czy fakty te są tak cahraktery-

Stanisława Argasińska i Aleksander
Michałowski przed mikrofonem.

Ciekawy koncert nadaje Polskie Radjo

w dniu 13 października, t. j. w sobotę o

godz. 17.00. Koncert ten, złożony z pieśni
Mahlera, w których zamknął kompozytor|
rizległą skalę uczuciową o barwach po-

godnych, smętnych a często naiwnie ludo-|
wych, oraz z pieśni Wolfa, należących do

aajgłębszych natchnień kompozytorskich —-|

wykonany będzie przez śpiewaczkę o wy-

sokiej kulturze, Stanisławę Argasińską. Na

vwagę również zasługuje koncert wieczor:
ry o godz. 21.00, w którym wystąpi znany
szeroko bas operowy Aleksander Micha-
towski z programem aryj operowych z „Bo-

rysa Godunowa*, „Don Karlosa* i „Cyru-
'Ка Sewilskiego“. :

Wieš w literaturze bolszewickiej.
ramach audycji literackiej 13. X.

o godz. 21.45 p. Jan Waśniewski poda ra-
djosłuchaczom w krótkim szkicu obraz wsi
bolszewickiej, skonstruowany na podstawie
współczesnej beletrystyki rosyjskiej wraz &
podkreśleniem linji, na jakiej załamuje się
lc zagadnienie w Z. S. R. R.

Koncert warjacyj fortepianowych.
Interesujący ze względu na swą bły-

skotliwość wirtuozowską koncert warjacyj
iortepianowych nadaje radjostacja war-
rzawska w sobotę, dnia 13 października
a godz. 17.20, w wykonaniu znakomitej
pianistki Lucyny Robowskiej. Program
obejmuje, prócz warjacyj Henryka Opień-
skiego i Janiny Grzegorzewicz-Lasockiej

pierwszy raz wykonywane w Polsce (grane
Lvły już w Brukseli).  Warcjacje Stefana spędzić wesoło wieczór, niechaj posłucha

eudycji — „Proszę kochanego sądu”,
Malinowskiego o charakterze bardziej no
woczesnym od poprzednich w programie,

styczne dla naszych stosuaków? Wy
gląda
skiego przed zagranicą. $

Е. Суту! Мык.\. 101 Бмтог, рг
sze więc: „gdzieindziej proboszcz w
ubogiej wiosce jest jedynym człowie
kiem, którego stać na kupno samo”

chodu”. lo cata rewelacja w stylu
„wolnomyśliciela A my lu nic w
Holsce nie wiemy o lakiej zamoż-

ności proboszczów w ubogich wio”

skach.
Kościół — twierdzi autor — we-

dle konkordatu zachował wszystkie
dobra. Ksiądz powinienoy przeto
mieć z czego żyć. Oczywiscie, szko
da tylko, że na przeważającym ob-
szarze kraju Kościół żadnych
„dėbr“ nie posiada a ksiądz w wielu
miejscowościach ze swej mizernej

pensji opłaca służbę kościelną...
Szeroko rozpisał się kryptonimo-

wy publicysta o polityce, która, je-
go zdaniem, stanowi w Poisce skom-
plikowane zagadnienie w dziedzinie
spraw katolickich. Twierdzi on, że
„księża polscy zadużo uprawiają po-
lityki.  Przedewszystkiem znaczny
odłam duchowieństwa uzaieżnił się
od partji narodowo-demokratycznej
„endeków* i popiera ją wszelkiemi
srodkami do nadużywania władzy
duchownej włącznie. Istnieje dieze-
cja, której biskup zakazuje corocz-
nie odprawiania Mszy św. na inten-
cję marszałka”.

Miniejwięcej to samo spiewa p.
Stpiczyński z „Kurjera Purannnego"
i ogół katolicki u nas wie co o tem
sądzić. To zaś, co napisał p. Cyryl
o biskupie z pewnej diecezji jest
wręcz kłamstwem, a sprawa nabo-
żeństw w dni świąt narodowych, pań
stwowych i t. p. jest uregulowana
przez rozporządzenie Episkopatu Pol
ski. Wiedzą o tem wszyscy w całym
kraju.

P. Cyryl nie lubi „endexów* —
to rzecz przekonań politycznych i
gustów, ale czy można ten obóz, nie
raz występujący w obronie Kościoła,
przyrównywać do potępionej „Ac-
tion Franćaise .

Autor nie ukrywa, że pomimo
przejścia konserwatystów ao BB „z
bronią i ekwipunkiem”, w„ływy le-
wicy w tym obozie są „szeroko re-
prezentowune'. Biok jednak „pozo-
staje w zasadzie otwarty dia wszyst-

kich Polaków. Chodzi o wprowadze-
nie do niego jaknajwiększe, liczby
katolików ażeby powiększyc i wzmo
cenić ich wpływy w kwestjach wiar
BY

„Wiadomo wszystkim — czytamy
dalej, że zwolennicy tych poglądów:
stanowią ugrupowanie, na którego
czele stoi znakomity książe Kościo-

ia Kardynał Prymas Hlond. Wiado-
mo również, że nowi bisks1pi jak Ich
Eksc. Adamski, Kubina, Gawlina
zostali wybrani z pośród grona zwo”
ienników lojalnej współpracy z kie-
rownikami państwa”. Jest to nie-

godna próba wciągania książąt Koś-
cioła do spraw polityki partyjnej.
Stanowisko JEm. Ks. Mardynała
Hlonda jest bardzo wyraźnie spre-
cyzowane w liście pasterskim o pań-
stwie chrześciiańskiem. Niema tam
wszakże mowy o tworzeni: w łonie

BB jakiejś nowej „katolickiej bryga-
dy“. Zwolennikami lojaliej wspėl-
pracy Kościoła z państwem i rządem
są nietylko wymienieni, aie wszyscy
Biskupi polscy, lecz nie oznacza to

wcale, by mieli popierać lę iub inną

partję czy blok polityczny. Stanowi-

'asne: Kościół stoi i stać będzie zda”

la od walk i rozgrywek politycz

nych. :
Interesuje s:ę korespondent i wy-

chowaniem kleryków. „Młodzi semi-
narzyści pisze — powinni być zor-
jentowani na czem polega właściwie
nieutralność, niezależność...'

Obawiamy się jednak, że owo
„orjentowanie”, gdyby odbywało się
w myśl życzeń autora, łatwo mogło-
by mieć charakter trącący józefini-
zmem, czy też metodami niesławnej
pamięci o. Stacewicza z Petersbur-
ga. Pozostawmy raczej troskę o wy”

chowanie młodych kapłanów Księ-
żom Biskupom.

Dla amatorów rzeczy wesołych
polecić możemy podaną przez Cyry-
'a M.E.W. listę katolików: uczo-
nych, pisarzy i artystów polskich. Obok katolików niewątphwych są
tam i katolicy z nieprawdziwego zda
1zenia. Braknie tylko A. Sionimskie-
go, który przecież był kiedyć ochrz-
czony. :
Chcemy wieczyć, iż katolicka „La

Vie Intellectualle“ na przysziošė bę-
dzie ostrożniejsza w doborze infor-
matorów z „jkraju Sarmatów” i nie
będzie rozpowszechniała legend o;
katolicyzmie w Polsce bo to i о-
pinję pisma na szwank naraża.

Leon Rodziejowski.

to na oczernianie uieru pol;

sko sterników Kościoła w Polsce jest,

trzyzakresowe i
ofe  ZAMKOWA 20

tel. 16-28;
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Wielkie poruszenie w sferach

kupieckich wywołała wiadomość o

arasztowaniu znanych kupców drze-

wnych żydów braci Sołowiejczyków

(Sadowa 10) w związku z wykryciem

afery leśnej. Wraz z braćmi Soło-

wiejczykami aresztowano leśniczego

Wilamowicza, który współdział:ł z

nimi na szkodę skarbu państwa.

Wilamowicz sprzedawał najlepsze

gatunki drzewa i budułca Sołowiej-

czykom, którzy płacili według taryfy

Bank Gospodarstwa krajowego
otrzyma prawo egzekucji.

W chwili obecnej Bank Gospo”

darstwa Krajowego, o ile ma do

czynienią z dłużnikiem, który nie

spłaca pożyczek lub odsetek, może

wystąpić przeciw dłużnikowi na dro

gę sądową i w drodze normalnej

przeprowadzić  rewindykację na”

leżności, Obecnie procedusa ściąga”

nia należności przez B. G. K. ma

F- Michał Glrda|E L € KTRIT
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Radjoodbiorniki ELEKTRIT
DWÓJKI POPULARNE, TRÓJKI

superheterodyny

Is j
ja |
je|
H
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ja|

rują [u|   
WILEŃSKA 24

tel. 10-38
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Wykrycie afery Iešneį.
za najgorsze gatunki. Skutkiem tej
kombinacji Sołowiejczyków i Wila-
mowicza skarb państwa poniósł stra-
ty na kilkanaście tys. złotych.

Tranzakcyj Sołowiejczykowie do-
konali około 30 i we wszystkich o-
szukali władze.

Na skutek dochodzeń prokurator
Sądu Oxręgowego p. Janowicz po-
lecił wszystkich oszustów osadzić w
więzieniu na Łukiszkach.| ,

 —

КВОМИ А РОШМСУЗМА.
— Smiertelna bójka między

rzeźnikami. Przy ul. Beliny między
rzeźnikami powstała zażarta bójka
na tle konkurencji. Podczas bójki
rzeźnikowi Joselowi Wizenbergowi
(Szeptyckiego 8) 'rozpruto nożem
brzuch, tak mocno, iż wypłynęły je-
lita. Wezwane pogotowie ratunkowe

nego Wizenbenberga do szpitaia Św.
Jakóba. Stan jego jest beznadziejny.
Dwóch sprawców bójki aresztowano. być uproszczona. Rozważany jest

projekt usiawy, na mocy którejbank |

ten ma oirzymać prawo dokonywa”,

nia egzekucyj bezpośrednio. W ten|

sposób obdłużone pożyczkami BGK.|

nieruchomości będą mogły być wy”j

stawiane na licytację bez wyroku

sądowego. BGK. otrzyma ponadto,
komisarzy doprawo wyznaczania

zarządzania zadłużoną  nierucho-

mością.

Skrócone przedawnienie pretensji
pracowników umysłowych.

W związku z zastosowaniem no

wych przepisów kodeksu o zobo-

wiązaniach, skrócony został czas|

przedawnienia pretensji pracowni-|

ków umysłowych z tytułu zaległych

pensji, nieuiszczonych należności ze

niewykorzystane uilopy itp. Według

dawnych przepisów kodeksu cywil

nego, należności takie przedawniały

się z upływem lat pięciu, obecnie

zaś stosowane będzie przedawnienie
trzyletnie.

Obieg przedawnienia liczyć się
będzie dopiero od daty wejścia w

życie nowego przepisu o zobowią

zaniach tj. dopiero od dn. 1 lipce|
1934 roku.

Od najzupeiniej wiarożodnej oso-

by, przybyłej w tych dniach z Ry-

gi do Warszawy, ZAT-na virzymała
następujące informacje o ciężkiej sy”
tuacji żydów pod panującym obecnie
na Łotwie reżimem.

Inteligencja żydowska jest syste-
matycznie wypierana ze wszystkich
pozycyj w życiu społecznein. Wszys-
cy są usunięci z Kas Chorych. Adwo-
kaci żydowscy są coraz bardziej od-
suwani od dostępu do sądow.

Również sytuacja kupiectwa ży”
dowskiego jest nader ciężka. Pod

| płaszczykiem surowej reglamentacji

|importu żydzi: są faktyczaie wypie-
| rani z handlu, gdyż w obecnym an-
tyżydowskim kursie prawie niepo”
dobieūstw2m, aby żydzi otrzymali
zezwolenia na import towarów. Na
wzór niemiecki: jest też na Łotwie

| uprawiana gwałtowna agitacja za
| zmuszaniem żydów do zatrudniania
pracowników - Łotyszów. Szyldy ży”
dowskie na ulicach Rygi znikły;
bądź usunięto je, bądź je zasmarowa
no. Żydzi są odsuwani pokolei od co
1az to innych źródeł zarobkowania.

1  
«naście rur wodociągowych.

— Okradzenie mieszkania. Nieznani
sprawcy dostali się przez otwarte okno do
mieszkania Marji Szapiro (Kalwaryjska 59),
skąd skradli garderobę damską oraz koc
pluszowy i kapę na łóżko wartości 350 zł.

— Złodzieje w składzie szpitala woj-
skowego. Wczorajszej nocy dokonano wła- *
mania do składów szpitala wojskowego na
Antokolu. Włamywacze dostali się przez
dach do składów i usiłowali skraść kilka-

Spioszeni zło-

WYPADKI.
— Harce taksówki. W pobliżu sądów

przy ul. Mickiewicza taksówka (numer nie-

ustalony) przejechała 54-letniego A. Arcie-
janowa (Obozowa 23). si

Polarne linie lotnicze.

dzieje zbiegli.

 

 

W zimie 1935 uruchomione zostaną w

Arktydzie nowe linje lotnicze. Przylądek

Czeljuskina połączony zostanie z wyspą

Russkij, zatoką Opatrzności i wyspą Wran-

$la. Dalej organizowane jest połączenie po-

między Niżnie-Kołymskiem, zatoką Opa-
trzności, Wankaremem i Wyspą Wrangla.
Jenisejska linja lotnicza przedłużona zosta-
nie aż na wyspę Dikson; od niej pobiegna

boczne linje do Gydojamo i Charangska.
Podjęty zostanie również lot do zatokiNor
Ук na linji Krasnojarsk — Dudinka —
Norwik, który przecinać będzie cały półwy-
sep Tajmir. Obska linja lotnicza przedłużo-
na zostanie do Nowego Portu. W bieżącym
icku w zimie zapoczątkowana zostanie
prawidłowo komunikacja na linji Jakuck —

| zatoka Siksi,
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Sytuacja żydów w Łotwie.
tylko nikła liczba szkół żydowskich
o charakterze ortodoksyjnie - religij-
nym (szkoiy Agudy).

Oficjalny antysemicki kurs znaj-
duje tez wyraz w teatrze i xinie. Dla
tego kursu jest charakterystyczny
następujący obrazek z odbywającej
się obecnie w Rydze wystawy rolnej:
Naprzeciwko siebie są umieszczone
dwa kioski mleczarskie, jeden wzo-
rowo czysty i estetycznie udekoro”
wany, z napisem: „Tak wygląda ło”
tewskie gospodarstwo mleczarskie”,
drugi zaś kiosk brudny z napisem:
„To jest żydowskie gospodarstwo
mleczarskie”'.

O surowo policyjnym reżimie
świadczy boda; fakt, że nawet dla
odoycia pesiedzenią zarządu czy ko-
misji legalnej organizacji ta ostatnia
zaopatrzyć się musi w zezwolenie,
przyczem posiedzienie odbyć się mo-
że tylko w obecnościpoli.janta... Je
dyne pismo żydowskie w Rydze,
„Hajnt”, faktycznie podlega cenzu-
rze prewencyjnej. Aresztowania
wśród _ inteligencji odbywają się
wciąż bez przerwy. Z sybsudjów państwowych korzysta

Co ich najba
Lacki-Bertoldi omawia („Hajnt“,

nr. 220) ostatnią pracę Jakóba
Chmurnera (,Leszczyńskiego') człon
ka „Bundu“, napisaną w żargonie,
wydaną przez Komitet delegacyj ży”
dowskich IParyż) i poświęconą „ży”
dowskiej ekonomicznej ruinie w Eu-
ropie wschodniej od czasu po wojnie
światowej:

„ — Otrzymujemy przerażający obraz.
Żydowstwo wschodniej i środkowej Europy
„najduje się w potrzasku, skąd napozór nie-
ma żadnego wyjścia. Już minał i prawie cał
Lowiciė zapomniany okres wolnego liberal-
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Tragedja bezrobotnego.
LODZ. (Pat). Dziš w Lodzi w

dyrekcji elektrowni miejskiej roze-
grała się mrożąca krew w żyłach
tragedja. Do dyrekcji zgłosił się
niejaki Hertz, zredukowany swego
czasu długoletni pracownik elektrow
ni. W rozmowie z dyrektorem elek-
trowni Ullmanem Heitz prosił o po-
nowne przyjęcie go do pracy. Gdy
spotkał się z odmową, nie opuścił
siedziby dyrekcji, lecz usiłował
wejść do gabinetu innego dyrekto-

ra, Dzieniakowskiego. Gdy Heit:a
nie wpuszczono do gabinetu, nfe-
szczęśliwy bezrobotny wydobył
brzytwę i ciął się pod gardłem tak
mocno, że głowa niemal calkowicie
odchyliia się od tułowia. Do bro-
czącego krwią nieszczęśliwego u-
rzędnika wezwano pogotowie ratun-

rdziej boli?
nego kapitalizmu europejskiego”.

ecnie żydzi żyją
w — w okresie „skrępowanego kapita-

lizmu'*, podczas którego państwa skrępowa
iy prywatną inicjatywę i wtrącają się do go
spodarki swoich obywateli. Żydowskie ce-
chy przedsiębiorczości, zdolności i energii
stały się przeio zupełnie bezużyteczne. Du.
żą podnietę ten ruch znalazł w „zbałkani-
zowanej'* Europie, wśród nowych państw
narodowych, powstałych na gruzach ów-
czesnej carskiej Rosji. Nowe miode pań-
stwa — Polska, Litwa, Łotwa, Czechosło-
wacja i t. d. — swoje narodowe zadanie
dostrzegły vw wytworzeniu „własnego
mieszczaństwa”,

Powstanie stanu miejskiego wła-
snego w nowych państwach — to
jest w rozumieniu żydów istotne dla
nich niebezpieczeństwo i na to nie
potrafią znaleźć żadnej rady.

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
P-zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

 

kowe, które odwiozło rannego do Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
Szpitala ubezpieczalni społecznej.| okólniki plakaty, bilety, wizytowe
W drodze do szpitala Hertz, niej Ceny konkurencyjne.
odzyskawszy przytomności, zmarł.
 

przewiozło niezwłocznie ciężko ran-*



  

ZKRAJU.
Poświęcenie kościoła w Białowieży.

W poniedziałek dnia 15 bm. od-|dokona J. E. ks. Hreybiskup-Metro-
będzie się w Białowieży poświęcenie|polita R. Jałbrzykowski.
i konsekracja nowowzniesionego ko-
ścioła katolickiego.

Fktu konsekracji nowej świątyni

Poświęcenie domu parafjalnego w Widzach.
(Od naszego korespondenta).

Widze, jedno z najbardziej han- wa, okrytym gontem dachu o współ-
dlowych miasteczek Brasławszyczyz czesnych, wielkich oknach.

ny, było świadkiem pięknej uroczy- dzono go w ten sposób, żeby wszyst-

dni.
Uroczystości będą trwały- dwa

Urzą-

DZIENNIE

Skutki zamordowania króla Alek- -
sandra i ministra Barthou odbiją się
poważnie na polityce francuskiej.'
Przedewszvstkiem wytoczony zosta-
nie problem odpowiedzialnošci za
brak skutecznej ochrony króla pod-!
czas jego przejazdu z porlu marsyl-
skiego do prefekiury. Nadbezpie- |
czeństwem gością Trzeciej Republi-
ki czuwała policja francuska, i oto|
jak zdała egzamin ze swej sprawnoś-|
ci!

Zaledwie orszak królewski prze-
był 100 metrów, gdy zamachowcy —
a było ich od 6 do 10 —- dali doń| 

stości katolickiej. Na zakończenie kie miejscowe organizacje Akcji Ka-

40-godzinnego nabożeństwa, odbyło tolickiej znalazły wewnątrz dla sie-
nowo- bie dostateczne pomieszczenie.się uroczyste poświęcenie

wzniesionego domu parafjalnego. Aktu poświęcenia tego domu do-
, Dotychczasowy dom  parafjalny konał ks. Marceli Stupiūski, pro-

miešcil się w niewielkim, ciasnym boszcz z Gajd, w obecności miej-

domku, stanowiącym własność żyda. scowych władz i delegacyj organiza”
Ponieważ dom. parafjalny w życiu cyj społecznych, przedstawiciele cen
miasteczka odgrywa wielką rolę zo”, trali wileńskie; K.S.M., majorą Pil-
gniskowując w sobie nietylko žycie czewskiego oraz tłumów wiernych.
religijnie, ale też i kulturalno - towa” |

rzyskie, jak to zresztą dzieje się we
wszystkich niemal miasteczkach na |

Nieco później w nowowyświęco-
nym lokalu odbyła się akademia о-
kolicznościowa pod przewodni: |

prowincji, miejscowy proboszcz, ks.|ctwem parafjanina p. S. Obolewicza.
Dominik Amankowicz, wystąpił z i- | Podczas akademji wygłoszono kilka
nicjatywą budowy nowego, własne*|przemówień, z których należy wy-
śo lokalu. Miyśi, rzuconą przez za-
służonego kapłana, popari! miejsco-
wi parafjanie, nie szczędząc ani ofiar
pieniężnych, ani też pomocy przy
wznoszeniu budowli.

I dzięki temu w ciągu zaledwie
trzech miesięcy stanął na placu, w
niewielkiej odlegtości od kościoła,
nowy dom parafjalny. Jest to budy”
nek parterowy, wzniesiony z drze-

mienić: ks. Brukuwickiegv, ks. Słu-
pińskiego, p. Jachmudowicza i p. He
leny Moczanówny.

Akademję zakończył urozmaico-
ny dział wokalny, na który złożyły
się deklamacje członkiń i członków
miejscowych Katolickich 'Stowarzy-
szeń Młodzieży oraz popisy chóru
tychże stowarzyszeń. mt

Jak w szkolach litewskich obchodzono
14-tą rocznice wyzwolenia Wilna.

W kilku szkołach litewskich w
pow. suwalskim zanotowano nielo-
jalne wystąpienie młodzieży szkol-
nej i personelu nauczycielskiego w
14 rocznicę wyzwolenia Wilna przez
wojska gen. Żeligowskiego. Litwini
ową rocznicę obchodzili na terenie
polskim w żałobie. W dniu tym w

Poważny wzrost bezrobocia.
W Wileńszyźnie zanotowano po-

ważny wzrost bezrobocia. W ciągu

ostatniego tygodnia stan hezrobocia

powiększył się o blisko 300 osób i

wynosi obecnie 6247 osób, z czego

1456 koblet.

Stare cmentarzysko.

We wsi Łukasze gm. jaźwińskiej

podczas kopania studzien natrafio-

no na stare cmentarzysko. Wyko-
pane szkielety zabezpieczono. Wczo-
raj na miejsce przybyła komisja,
która poleciła miejsce zabezpieczyć,  

szkołach omawiano w pogadankach
dla młodzieży szkolnej sprawę
„okupacji” Wilna. Spiewano hymn
narodowy litewski i wnętrze sal
szkolnych udekorowano czarnemi
chorągiewkami. Podobne wypadki w
szkołach litewskich zanotowano rów-.
nież w pow. Swięciańskim.

Wobec zakończenia robót rolnych
i sezonowych ilość bezrobotnych
obecnie z każdym tygodniem będzie
wzrastała.

przyczem wydanc zakaz kopania
studzien w tym miejscu ze względu
na warunki higjeniczne.

——

| skich,

 

około 20 strzałów. Jeden z żabój|
ców zdołał nawet wskoczyć na stop-

dwie przykładając mu rewoiwer do
głowy. Czy policja nie wiedziała, że
do Marsylji przybyli emigranci chor-
waccy? Czy nie była poinformowana
o ich organizacjach terrorystycz-
nych? Czemu ich nie aresztowała lub
nie wydalifa z miasta? Jak mogą w
przyszłości obcy szefowie państw,
przybywać do Francji, jeśli tam mo-,
;że spotkać ich śmierć na oczach po-, kładny: zamordowanie króla, gościa
licji, niedołężnej i niedbałej?

Przypominamy, że także Prezy*,
dent Doumer w lipcu 1932 r. zginął|
dzięki brakowi opieki policyjnej, Ro|
sjanin Gorgułow, znalazł się w Pała-
cu Rotszykłów w Paryżu, sa wysta-
wie książek, tuż przy osobie Prezy-
denta, i nietylko potrafił go zamor-
dować, ale i ranić prefekta policji.
Niektóre dzienniki paryskie wyrazi-
ły wówczas przypuszczenie, że poli-

 

i «korytarz» też się przydał..
Niedawno jeden z przewódców

niemieckiej socjalnej demokracji,
pierwszy socjalistyczny kanclerz re-
publikańskiej Rzeszy, Filip Scheide-
mann, przejechał przez Gdynię i tu
wsiadł na polski statek, udający się
do Danji, i wyjechał.

Pa rewolucji narodowo - socjali-
stycznej w Niemczech w styczniu
1933 r. staremu wodzowi socjalizmu
niemieckiego udało się wraz z córką
przedostać się do Czechosłowacji,
gdzie był wbardzo ciężkich warun-
kach i gdzie znalazł pomuc u miej-
scowych czeskoslowackich i nie-
mieckich socjalistów.

Zaproszony przez socjaiistów duń
Scheidemann obrał drogę

przez Polskę, aby na polskim statku
udać się do Kopenhagi. :

Scheidemann posiada wśród so-
cjalistów polskich kilku przyjaciół, z
którymi się zetknął podczas zjazdów
drugiej międzynarodówki. Korzysta”
jąc z przejazdu przez Polskę, pierw”
szy kanclerz republiki niemieckiej

Wina francuskiej policji.

*"WIDERSKI

cja rozmyšinie dopuściła do zabój-
stwa, gdyż Doumer był znienawidzo-
nym przez masonerję za to, że wy”
stawił swą kandydaturę na Prezy-
denta przeciw Briandowi. Policja
francuska, zwłaszcza jej centrala, t.
zw. Suretė Gėnėrale, roi się — jak
wiadomo — od wolnomularzy.

Od czasu afery Stawiskiego zdro-
wa opinja francuska domaga się co-
raz gwałtownie; reformy policji. Afe-
ra ta wykazała, że słynny oszust
mógł śrasować przez 8 lat jedynie
dzięki poparciu niektórych organów
policyjnych, które, oczywiście nie by
ło bezinteresowne. — Afcra Maria-  
niego w Lille znowu wykryła udział'

„mie powozu i zastrzelić króla, niele-' komisarza w handlu narkotykami.!
Od stycznia br. policja paryska usi-|
iuje zamordowanie sędziego Prin-
ce'a (przez ludzi masonerji) przedsta
wić jako samobójstwo. Poaejrzewa
się ją również, ze zatuszowała głośną|
sprawę porwania i zamordowania,
śen. Kutiepowa. Takich aier ciem-;
nych jest kilkanaście. Obecnie do
nich dołącza się skandal bezprzy-

Francji oraz jednego z ministrów
Francji. Nic dziwnego, że nastąpiła
dymisja ministra spraw wewn. Sar-
rauta, masoną i radykała, który bro-
nił dotąd wszelkiemi siłami skorum-
powanego personelu policyjnego, za-
pisanego do masonerji. Teraz chyba
nikt już nie obroni osławionej „spe”
lunki z rue des Saussaies', jak Da-
udet nazywa codziennie Suretć Ge-
nćrale.

ty pracował w Niemczeca razem z
Scheidemaunem.

Pobyt w Wiśle tak się Scheide-
mannowi podobał, że po uzyskaniu
zezwolenia władz zatrzyniał się u:
swego przyjaciela przyz trzy tygod-
nie,

Tułaczka oraz ciężkie przeżycia
i rozbicie niemieckiej par:;: socjalno
demokratycznej, do której i jako te-
oretyk niemało się przyczynił, bar-
dzo odbiły się na zdrowiu blisko
70-letniego starca. Jest dzisiaj zupeł
nie złamany i nie chce mówić o Niem
czech.

O pobycie Scheidemanna w Wiś-
ie dowiedział się jeden z krakow-
skich dziennikarzy, współpracownik
„Naprzodu, bawiący tam na wyw-
czasach i prosił go o wywiad lecz
spotkał się z kategoryczną odmową.

Przed wyjazdem do Gdyni Schei-
demann pytał swego gospodarza,
czy droga przypadkiem nie prowadzi
przez obszar Wolnego Miasta Gdań-
ska, i nie krył swego zadowolenia, po przewrocie listopadowym 1918 r.

zatrzymał się w Wiśle u p. Kosso-,
budzkiego, który przed wieloma la-

gdy go zapewniano, że pojedzie
przez Pomorze, które Niemcy nazy-  wają t. zw. „korytarzem polskim”,

Najmniejsze państwo feudalne.
W angielskiej izbie gmin niedawno te-

mu wskazywano na to, że najmniejsza jed-
nostka imperjum brytyjskiego, wyspa Serk,
dotąd nie została dotknięta zupełnie kry
zysem i, że nie posiada ani jednego bezro-
botnego. Wysepka ta to curiosum poli-
tyczne, jedyne w swoim rodzaju na świe-
cie. Jest ona jedynem państwem ieudalnem
na świecie, a władczynią jej jest pani Sybi'
Hathaway.

Wyspa Serk położona jest w odległo-
ści 100 klm, od wybrzeża angielskiego.
Jest sześć klm. długa i trzy klm. szeroka
i zamieszkała dzisiaj przez około 700 mie-
szkańców. Aczkolwiek należy do Wielkie)
Śrytanji, jest ona państwem feudalnem,
posiadającem własne ustawy, wiasny par-
iament, własne ustawodawstwo podatkowe,
1 rządzona jest przez kobietę, która na
podstawie dawnego prawa feudalnego ma
wyspę w leznie i dzisiaj jeszcze pobiera
Gziesięcinę, jak się to działo przed 250 laty
zasiada w najwyższym trybunale, zwanym

„Chiet Pleas*. Ten dziwolag polityczny,
prawie wcale nieznany, zwraca dzisiaj u-
wagę na siebie przez swój rozkwit gospo-
darczy.
W roku 1565 królowa Elżbieta oddaio

wyspę Serk, którą Anglicy uwolnili od tran
cu.kich i szkockich najezdźców, jako lenno
rodzinne de Carteret pod warunkiem, że
osadzi się tam 40 rodzin kolonistów, kto-
rych mężczyźni sprawni byliby w używaniu
kroni Kiedy rodzina de Carieret wymarła,
prawa lenna przeszły w poiowie ubiegłego
stulecia na prababkę pani Hathaway, Kie-'
cy Sybil króiko przed wojną poslubiia ame
rykanskiego lotnika porucznika Hathaway,
tenże musiai przyjąc obywatelstwo angiei-
skie, gdyż tego wymaga prawo ieudaine

lwyspy.
Sybii Hathaway zamieszkuje swój sta-

rożytny dwór, poiożony pośród wspaniałe-
go parku. Każdy mieszkaniec wyspy w
oznaczonym dniu tygodnia ma prawo prze-
chadzać się w tym parku. Dom władczyni
wyspy jest pozatem otwarty dła każdego,
szukającego rady lub prawa. Parlament,
składający się z głów owych 40 rodzin,
zbiera się 3 razy do roku pod przewod-
mictwem  wiaścicielki wyspy. Wyspa nie
płaci żadnych podatków do skarbu pań-
stwa, a prawa brytyjskie o tyle tylko są
tam stosowane, o ile zechce tego król an-
gielski jako najwyższy lennowładca. Wyspa
>erk nie posiada żadnych długów, a w ka-
«je jej zawsze są pieniądze, mimo, że
mieszkańcy nie płacą żadnych podatków

, bezpośrednich. Podatek od alkvholu i tyto-
niu oraz opłata, jaką składają turyści, przy
hywający na wyspę, wystarczają dla zrów-
noważenia budżetu. Urzędowym językiem
jest, rzecz dziwna, francuski, aczkolwiek
każdy mieszkaniec zna także język angiel-
ski. Tłumaczy się to tem, że pierwotnym
językiem mieszkańców było normańskie na-
zzecze trancaskie, jakiem posługiwano się
za czasów Wilhelma Zdobywcy.

Sybil Hathaway ma oczywiscie prawo
wydawania rozporządzeń. Ona jedynie po-
siada przywilej trzymania gołębi, psów i
mielenia zboża. Wprowadzanie samocho-
dów na wyspę jest wzbronione. Osobny
trybunał, którego przewodniczącego mia-

— A widzi pan, i panu „korytarz”
jednak na coś się przydał, a pan był
dawniej takim jego przeciwnikiem!!
—rzekł doń na pożegnanie p. Kosso
budzki,

Scheidemann nic nie  odpowie-
dział, tylko gorąco podziękwał swe-
miu gospodarzowi za staropolską goś
cinność.

  

Azn Bisos eu Эр 219107 *AdskM trrd ofna
1azy do roku. Więzienie wyspy prawie
zawsze jest puste, a jedyny policjant, wy-
bierany przez parlament, nie ma co robić,
Pani wyspy pobiera dziesięcinę od zboża,
wełny i bydła, oprócz tego każdy właścicie!
płacić musi rentę gruntową. Bezrobotnych
niema. Wszyscy czują się zadowoleni i
szczęśliwi.

‚ "Žywy magnes.
W Londynie zmarł urzędnik bankowy

Dawid Morton. Człowiek ten nosił za życia
frzezwisko: człowiek-magnes. Interesowaly
się nim szerokie koła uczonych nietylko an-
gielskich, gdyż Morton posiadał niewytłu-
maczoną zdolność przyciągania przedmio-
iów żelaznych, odchylania igły magnetycz-
nej i t. d. Wystarczyło, by wyciągnął rękę
i zbliżył ją do kupki opiłek żelaznych, a na.
tychmiast, jakgdyby tu działał zwykły ma-
gnes, opiłki przylegały do ręki, Lekarze i
fizycy przeprowadzali z Mortonem szereg
doświadczeń i nie mogli, pomimo usilnych
starań i dociekań, wyjaśnić natury tych

  

dziwnych u człowieka objawów magnetycz-
nych.

Morton nie był jednakże wyjątkiem w
galerji ludzi obdarzonych niezwyxłemi właś
ciwościami. Przed nim jeszcze słynny Duń-
Cczyk, Peter Johansen, którego ciało w ciem
mym pokoju promieniowało  bladoniebie-
skiem światłem, czemś w rodzaju fluidu, Jo
hansen mógł dotknięciem ręki zatrzymać
np. wahadło zegara i t. d. W rodzinie Jo-
ransena cechy magnetyczne były jednak

, dziedziczne i nie ograniczały się tylko do
„tiego, $dyż dwaj jego bracia posiadali te
same właściwości magnesu.

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.

Gierda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,60—123,91—123,29. Berlin 213,20
—-214,20—212,20. Gdańsk 172,75—173,18---
›72,32.  Holandja 358,75 — 359,65—357,85.
Kopenhaga 115,10—115,70—114,50. Londyn
25,78—25,91—25,65.. Kabel 5,23%/—5,26*/s—

5,20*/s. Paryż 34,89'/2—34,98—34,81, Praga
7210 —22,15—22,05. Sztokholm 132,90—

133,55—132,25. Szwajcarja 172,55—172,98—
172,12. — Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 95,75. Cukier 27.
L'lpop 10,15—10,30. Starachowice 14—13,9:.
Jendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe: Budowiana 47,75
-—48. Inwestycyjna 118,00—118,25. Dolaro-
wa 73,50. Dolarówka 53,75. Stabilizacyjna
11,38—17,63—77,25. Listy ziemski 56—
54,38—56,25. Tendencja dla pożyczek
niejednolita, dla listów przeważnie utrzy
mana.

 

 

 CENY NABIAŁU I JAJ.
Ceny nabiału w/g notowań Związku

Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w
Wilnie, Końska 12, na dzień 12 paździer-

mika 1934 r.:
Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 2.90

(hurt), 3.20 (detal). Stołowe 2.70 (hurt),

| 3,00 (detal). Solone 2.40 (hurt), 2.70 (detal).

Sery za 1 kg. w zł.: Nowogródzki 2.40

(hurt), 2.80 (detal). Lechicki 2.00 (hurt),

2.40 (detal). Litewski 1:70 (hurt), 2.00 (det.).

Jaja: Nr. 1 5.10 za 60 szt., 0.10 za 1

szt. Nr. 2 4.50 za 60 sz, 0.09 za 1 szt
Nr. 3 3.90 za 60 szt., 0.08 za 1 szt.

PAŃ W NASTĘP
Dziś „CZARNY KOT", Boris KARLOFF, Bela LUGOSI oraz SLIM

na otwarcie sezonu zimowegoNYM
ROGRAMIE

szykujemy WIELKI

Marleny Dietrich „IMPERATOROWA” »
 

НЕО
Ostatnie dni Czołowy film
pred. SOWIECKIEJ 1934 r «CAR SZALENIEC».

WKRÓTCE największy przebój świata, FILM CUD

„Miłość Tarzana” z Geissmullerem.

 

SUKCES
reż.

Sternberga

 

do jesiennego sadzenia

dostarcza za gotówkę I na kredyt

 Na Lszy seans
CENY ZNIZGNE

 

(АН
Fenomenalny I aiezwykly film
o miljonie przygėd w niebez-

piecznej dżungli p. t.:

Dziś niebywała premjera ВЕМО -

krokodyla, niedźwiedzia,

SATAN

— PowiedzKupno
Sprzedaż

Do sprzedania

TYGRYS-MORDERCA budowlane, położone w| —
Po raz pierwszy w historji światowego filmu sensacja, która zapiera dech w piersiach zelektryzowanego
widza. Walki—tygrysa—mordercy,
krwi bestyj. — Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz. — W sobotę I niedzielę od g. 2-ej. — Bilety bezpł. niewaźne. —

UWAGA: Wkrótce przebój:

PARCELE||

 

"TEATR - KINO

REWJA
D. G. WCDEHOUSE,

 

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINSKIEGO.
Pan Keeble nie mieł zbyt wysokiego pojęcia o sprycie swego mło”

dego kuzyna i gdyby nie był iak przybity, bardzo wątpliwą jest rzeczą,

czy tracidby czas na badanie szczegółów tego pomysłu, wzmiankowanego

ciągle przez Fredzia. Był jednak tak przygnębinony, że w oczach jego

pojawił się słaby błysk nadziei.
— Pomysł? Masz na

się z kłopotu?
— Absolutnie! Jeśli żądacie pierwszorzędnych foteli, możemy je o-

fiarować. 'lo znaczy — wytłumaczył Friedzio te szczególne słowa — ty
chcesz m:eć trzy tysiące blatów, a ja mogę ci powiedzieć, jak je dostać.

— W takim razie zechciej to zrobić — rzekł pan Keeble i otwo-
rzywszy drzwi wyjrzał ostrożnie, poczem zamknął je,
pokój i zamknął okno.

— Trochę

— Przypminaim sobie.
— No i dlaczegożby nie?
— Q czem ty mówisz?
— Mówię, dlaczego nie ty?
Pan Keeble spoglądał na siostrzeńca z nieukrywanem zdumieniem,

Był przygotowany na coś głupiego, lecz to co
wszelkie vczekiwania.

— Mam ukraść naszyjnik swojej żony!
—Tak jest. Djabelnie szybko wszystko pojmujesz. Musisz zwędzić

 

„  Birdawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

1) Najdowcipniejsza
komedja sezonu p.t.
2) Sztandarowy

film polski
wicz. Chór rosyjskich kozaków Semjonowa z ulubioną wykonawczynią romansów cygańskich
Olgą Kaminską na czele. Źywiołowe Ag o cygańskie. Tajgl Syberyjskie. — Seanse

» wiecz.

myśli coś, co pozwoliłoby mi wywikłać

będzie duszno, ale może masz rację — rzekł Fredzio
obserwując te manewry. — Oióż przypominasz sobie, wujaszku, jak mó-
wiłeś ciotce, że jakiś ptaszek może się zakraść i zwędzić jej naszyjnik?

DZIŚ Ceny od 25 gr. Wielki podwójnyprogram.

„CORKA PUŁKU".

е

8)

przeszedł przez

usłyszał, przechodziło

„HANKA” (Oczy czarne)

 

 
 

  

DRZEWKA I KRZEWY

ze SZKÓŁEK PODZĄMECKICM

(ARZEŚCIJAŃSAI BANA SPÓŁDZIELCZY
Bluro Banku w Wilnie, ul Zamkowa 18

mu,
meSz naprawdę lat.

Duży pokójmalowniczej  miejscowo-
lamparta i in Przygody ludzi wśród żądnych

У на ! ści, przy ul. Belmont awawa zaj: s
я em utrzymanie;„WESOLA ZUZANNA“ z Liijan Harvey. Ne 3LS Ialraėja dd ь, waa:=: Z

miejscu. 2297—2| miecka 3 m. 9.

spodzianie słuchacz.
nawet w domu

Posadę gospodyni
zajmę, mogę samodziel-

 

NAUKA

 

Młoda iateligentna pan-
na b. studentka d. w.
poszukuje zajęcia lektor-
ki, albo udzieli lekcyj
francuskiego w zakresie
8 kl. gimnazjum. Oferty
„Warszawlanka“ do Adm.
„Dz. W.“ 2292

 

Francuska —Paryžanka
udzlela lekcyj francus-
kiego. Uczy dzieci | do-
rosłych— początki—kon-
wersaeja. Zgłoszenia: ul.
Wielka 10 m. 1 od godz
8—11 | od 16—20tej u

am
taką książkę
— Niemożliwe! —irytu-

je się mówce, przypu-
szcrając, że go słucha-
cze podejrzewają o wy*
powiedzenie ściągniętej
skądś mowy.
— Gotów jestem zało-

żyć się o sto złotych,
że ulema wogóle takiej
ksiażki.

Po kliku dniach prze-
grał zakład. Słuchacz
przyniósł istotnie książ:
kę, w której było każde
słowo mowy.
Był to słownik.

nle prowadzić gospodar-
stwe, kuchnię, hodowlę
inwentarza, przyrządza-
nie  wędiln, pieczenie
chleba I ciasta. Zamko-
wa 18 m. 17. 2300
pool o
Młoda panienka —sie-
rota znajdująca się w
krytycznych warunkach
materjalnych prosi o po-
moc w opłaceniu poło-
wy opłat szkolnych w
Seminarjum  Ochroniar-
skiem. Sprawdzone przez
3 Konf. Antokolską T-wa
Pań Miłosierdzia Św. W.
a Paulo. Łaskawe oflary

nauczycielki francuskie-
go. ` 2302

mAH
Przegrany zaklad. ;

5| Mėwca powiedziai pię-
kną mowę |, w nadziei.  

 

ROŽNE |

 

Potrzebny

do Adm. „Dz. W.“, adres
tamže. 2
—

Bóu zapłać za dobre
serce Tym, kto zechce
oflarować dzieciom uży-
wane książki dla IV-go
oddziału szk. powśz., W roll głównej Anna G©adra. Niech žyje.|grii MIESZKANIE że usłyszy komplement, S trochę zeszytów I ubra-

radość, humor, ANNA ONDRA 2 13 pokoje z wygoda- |zapytuje jednego ze wO 2zd SETEK)
W_rołl głównej Ina Benita I tra:| Miedzy przyjaciėlsami, |! do wynajęcia. Anto-| słuchaczy: domić Berowa Nr. 1. i Jurek —4 | pół. Adresgicznie zmarły Zbigniew Stanie kol: Holendernia 5, urzę: | — Jak się panu podo- 2299|w  Admlni traci Dz.— Chciałabym zrobić|dnicze doiny przed Ko-| bała moja mowa? Wi.“ al St а 3

narzeczonemu jakąś nie-| ściołem Sw. Piotra || — Znam každe Jej sio-| „i ołspodziankę na Imieniny.| Pawła. wol — odpowiada nie- apra (RT)

naszyjnik ciotki Konstancji. Pamiętaj przytem — ciągnął Fredzio, zapo-
minając "upełnie o należytym wujowi respekcie i klepiąc go silnie po
piersiach — że jeśli mąż zwędzi żonie, to nie jest kradzież. Tak mówi
prawo, Dowiedziałem się o tem w kinie na ostatnm filmie,

Fredzio był zapalonym znawą kina. Na pierwszy rzut oka umiał
odróżnić super tilm od super-super-tilmu, a to co wiedział o zabłąkanych
żonach i iekkomyślnych klubowcach, możną było zmieścić w podtytule
filmowym.

— Zwarjowaieś? — mruknął pan Keeble.
— Nie byłoby ci trudno dostać do rąk ten naszyjnik, A gdy go już

będziesz miał, wszyscy będą szczęśliwi. To znaczy pozostałoby ci tylko
napisanie czeku na kupno nowego naszyjnika, co uszczęśliwiłoby ciotkę
Connie, i zostatby ci naszyjnik w ręku. Witedy miałbyś ten naszyjnik, ten
zwędzony, do dyspozycji. Rozumiesz mnie? Mógłbyś sprzedać go ukrad-
kiem, posiać Phyllis te trzy tysiące, szurnąć mi tysiąc blatów, a to, coby
zostało wepchnąć tak, aby ciotka Connie nie wiedziała, i miałbyś ładny
prywatny tundusik do.dyspozycji _ Djabelnie wygodnie mieć pod ręką
na wszelsi wypadek.

— Czyś ty....? '
Pan Keeble chciał już powtórzyć swoją poprzednią uwagę, gdy na-

gle przyszio na myśl, że młody człowiek mimo wszystko był warjatem.
Plan, który pan Keeble chciai początkowo wyśmiać, był tak świetny
choć prosty, że trudno było uwierzyć, aby Fredzio sam go wymyślił,

— To nie mój pomysł — rzek skromnie Fredzio jakgdyby w odpo-
wiedzi na ię myśl. Widziałem raz w kinie bardzo podobną rzecz. Tylko
ten typ cnciań okpić towarzystwo asekuracyjne i zwędził polisę, a nie
naszyjnik. W. każdym razie zasada pozostaje ta sama, Na, i jakże, wu-
jaszku? C5ż będzie? Czy to warte tysiąca blatów, czy nie?

Jaksolwiek pan Keeble sam zamknął drzwi i okno, nie mógł się
wstrzyma od rzucenia konspiratorskie spojrzenia wokół siebie, Dotych-
czas mówili zn'żonemi głosami, lecz od tej chwili zaczął szepiać ledwie
dosłyszalnie.

— Czy naprawdę możnaby to zrobić? Czy to byłoby wykonalne?
 

|

PEGI DEEKEY PKPZY III OOOO III
= Wykonalne? A cóż, u licha, może ci przeszkodzić? Możesz do-

kazać leg; w jednej sekundzie. A co najlepsze, że gdyby cię policja na-
kryła, niktby nie mógł nic powiedzieć, bo jeśli mąż zwędzi coś żonie, to
nie jest kradzież. Tak mówi prawo

Panu Keebleowi oznajmienie, że nikt nie będzie miał nic do po-
wiedzenia w danym wypadku wydało się tak odbiegające od rzeczywi:
słości, iż musiał je zakwestjonować.

— Ciotka miałaby w tym wypadku dużo do powiedzenia — zauwa-
* żył żałośnie,

— 00? A no tak, rozumiem, co masz na myśli. To już musiałbyś za-
ryzykować. W, każdym razie irudno przypuścić, aby się dowiedziała.

— Mogłaby: jednak.
— No, zapewne, że ostatecznie mogłaby.
— Fredzio, mój chłopcze — powiedział pan Keeble słabym gło-

sem — nie ośmielę się tego zrobić!
Wizja wysuwającego się z rąk tysiąca funtów podziałała na Fre-

dzia tak siinie, że pozwolił sobie na wyrażenie zupełnie nieodpowiednie
dla młodego człowieka wobec starszego.

— Nie bądź takim nędznym tchórzem!
Pan Keeble potrząsnął głową i powtórzył:
— Nie, nie odważę się.
Wyglądaio na to, że negocjacje doszły do martwego punkiu, lecz

Fredzio, podniecony perspektywą zdobycia tysiąca funtów, nie chciał do-
puścić do talk marnego końca obiecującej intrygi, Gdy tak stał klnąć
tchórzostwo wuja, nagle przyszła mu nowa myśl do głowy.

— Na Boga! Powiem ci coś! — zawołał!
— Nie tak głośno! — jęknął przerażony pan Keeble. -— nie tak

głośno! ‚
— Powiem ci coś — powtórzył Fredzio chrapliwym szeplem, — A.

coby to byio, gdybym tak ja spróbował go zwędzić?

ы (d. <. a.) šasi 
Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,  


