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PO ZAMACHU W MARSYLJI.
Przed pogrzebem

Prezydent Francji na pogrzebie króla Aleksandra.

PARYŻ. (Pat). Prezydent Lebrunna, postanowiono, że prezydent Le-;
zamierzał udać się do Białogrodu na
uroczystości pogrzebowe, lecz w
związku z częściowym kryzysem
gabineiu zaniechał tego projektu.
Delegacji trancuskiej przewodniczyć
będzie ma:szałek Petain.

PARYZ Pat. Ageacja Havasa do-
nosi, że na wczorajszem  posiedze-
nlu rady ministrów, odbytem pod
przewodnictwem prezydenta Lebru-

Gen. Wieniawa-Długoszowski.

WARSZAWA Pat. Na uroczysto-

ści pogrzebowe JKM Aleksandra M

króla Jugosławji udaje się do Biało-

króla Aleksandra.

brun uda -się na czele delegacji
francuskiej do Jugosławii na po-
grzeb króla Aleksandra. Prezydento-
wi Lebrunowi towarzyszyć bedzie
minister wojny marsz. Petain. W
pogrzebie króla Aleksandra weźmie
również udział eskadra samolotów
francuskich pod dowództwem mini-
stra lotnictwa gen. Denain.

rakterze ambasadora nadzwyczajne-
go generał brygady dr. Bolesław
Wieniawa Długoszowski wraz Z toj
warzyszącym mu oficerem. grodu jako przedstawiciel prezyden-

ta Rzpiitej i armji polskiej w cha-

Król Plotr w
BIAŁOGRÓD.. (Pat). Wczoraj o

godz. 8.30 wiecz. przybył na granicę :
jugosłowiańską pociąg, wiozący kró
la Piotra Il i królową Marję Jugo”.
słowiańską. Po krótkiem postoju
pociąg ruszył w dalszą drogę do|
Lublany, gdzie młodemu monarsze
zgotowano serdeczne owacje.

BIAŁOGRÓD (Pat). Krói Piotr II
w towarzystwie swojej matki 1 babki
przybył wczoraj o godz. 9-ej rano do
Białogrodu. Około dworca i na uli-
cach stolicy, przez które przejeż-
dżał król Piotr, zebrały się olbrzy”
mie tłumy ludności które obliczają
«1a: przeszło 100.000 osób, Po obu
stronach ulicy ustawiły się szpalery
wojska, sokołów, szkół i delegacje
różnych stowarzyszeń. Wychodzą
cego z pociągu króla powitali regen-
ci, poczem rozległy się dźwięki hy-
mnu narodowego. Kompanja hono-
rowa sprezentowała broń. Bur
mistrz stolicy wręczył monarsze
chleb i sól. Premjer Uzunowicz ode-
zwał się do młodego króla w nastę-  

Demarche Jugosławji w Rzymie.
LONDYN. (Pat). Reuter donosi z

Bialogrodu, iż rząd jugosłowiański
dokonał w Rzymie demarche w spra
wie wiadomości podanych przez ra-

 

WYWIAD Z KSIĘCIEM.
LONDYN (Pat). „Daily Mail“ za”

mieszcza wywiad z członkiem jugo-
słowiańskiej rady regencyjnej księ-
ciem Pawłem. Oświadczył on co na-
stępuję: „Zadanie, 'akie spadło, na i

j Ibrzymie, 'estem jednak ›
szczególnie powolany do spelnienia :
mnie, jest o

$o, gdyż zawsze byłem w zażyłych
stosunkach z królem. Jestem prze”*

PARYŻ. (Pat). Zinicjatywy mgr:
szałka Francois d'Esperay rozpo
częto zbiórkę ofiar na wzniesienie w

króla-bohatera, Aleksandra I Odno-

SekoWAŻSKAO.

Białogrodzie.
pujących słowach: *Rząd królewski
cały naród jugosłowiański witają

Waszą Królewską Mość 1 składają
Mu wyrazy wierności i przywiąza”
nia i przysięgają, że pozostaną nie*
złomni u baku WIKM, nasego uko-
chanego króla madziei wszystkich
Jugosłowian. Wszyscy Jugosłowia:
nie będą wypełniali. święty testa-
mient nieśmiertelnego ojca WKM,

wicielą.' Patrjarcha Barnaba pobło”
gosławił następnie młodego króla,
któregc potem powitali wszyscy
obecni ma dworcw dostojnicy, Z
dworca krół Piotr II w t-wie kró-
iowej Miarji jugosłowiańskiej, królo-
wej matki Marji rumuńskiej, księcia
Arsena Karadżordżewicza, księżnej
Ileany, księcia Pawłą oraz dwuch
pozostałych regentów odjechał do
pałacu wśród niemilknących wiwa-
tów zebranego tłumu. Dzisiejsze
dzienniki poraune zamieszczają go”
rące artykuły, poświęcone nowemu
królowi Piotrowi II

djo włoskie,
się, iż w Jugosławii
jest wybuch zamieszek.

Эу moż ży

w których utrzymuje,
nieunikniony ,
  

    

„ żandarmerji w Fontainebleau. Do”

 

Sprawcy zamachu.
PARYŻ (Pat). Wczorajsza prasa

wieczorna .zamieszcza wykaz na*
| zwisk osób, które brały bezpośredni
udział w zamachu mansylskim. Są
to następujący: rewolucjoniści chor”
waccy: 1) zabójcą króla Aleksandra
Keleman, którzgo nazwisko praw-
dziwe dotychczas nie zostało jeszcze
stwierdzone. Wedle przypuszczeń
nazywał się on Rudolt Suk. 2) Ivan
Rajticz, występujący pod nazwi-
skiem Benesz bądź Seve*, bezpo-
średni spólnik zabójcy. 3] Zwonimir
Pospiszyl, używający nazwiska No
vak albo Ingar Sungar, również
wspólnik zabójcy. Tak Rajticz jak i
Pospiszyl są zaaresztowani. Czwar-
ty wspólnik to J, Bombay, używają”
cy nazwiska Silny, Tożsa:ności jego
nie stwierdzono. Był on w»pólnikiem
Kelemena. Brał również udział w
zamachu Malny vel Chalny. Tožsa-
aności tego wspólnika nie stwier”
dzono, jak również nie wyjaśniona
iest rola, jaką odegrał w zamachu.
Malny był właśnie tym, który zbiegł

tychczas jeszcze nie został schwyta-
ny. Pozatem dzienniki wymieniają
nazwisko mężą zaufania kierownika
ruchu nacjonalnego chorwackiej re:
wolucyjnej organizacji  „Uprawa”,
znajdującej się pod kierownictwem
Pawelicza, Szaby. Szabo jest fak-
sycznym kierownikiem spisku i za*
machu dokonanego w Marsylji. Nie-
iktóre dane wskazują, że jego osoba
jest identyczna z Malnym. Szabo
również dotychczas - nie został
schwytany. Wreszcie lista współ
działających w zamachu wymienia
Marję Judreszównę vel Wudrównę.
Jest to kobieta, którą: towarzyszyła
spiskowcom w Aix enProvence. Ko-
bieta ta zatrzymała się w lepszym
hotelu i w jej eleganckich walizach
miał być ukryty cały materjał wy”
buchowy. W ten sposób zamachow-
«y do ostatniej chwili nie posiadali
nic, coby mogło zwracać uwagę przy)
rewizji. Pozatem duże zaciekawie-
nie budzi osoba Kremera, który miał
odgrywać rolę szeła spisku 1 na któ-

gego- śląd.. dotychczas-policja-nie -na-
(calle. Kremer miał byćowym de-

Którego przybycią . oczeki-
atyżi Novak 1' Benesz. 
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"Zeznanie aresztowanych spiskowców.
GENEWA (Pat). Z Aanemasse

donoszą: Przesłuchiwanie Benesza
aljas Rajticza trwało całą noc i kon-
tynuowane było wczoraj przed po”
łudniem. Komisarz policji Petit u-
dzielił przedstawicielom prasy na-
stępujących iniormacyj: Rajticz o-
swiadczył, że opuścił Jugosławię w
28 r. W, roku 32 przybył na Węgry,
gdzie wstąpił do chorwackiej organi-
zacji rewolucyjnej Pawelicza. Raj-
licz przyznaje, że przebywał przez
pewien czas w obozie emigrantów
chorwackich Janka-Pusta, w pobli-
żu granicy jugosłowiańskiej, w któ-

rym około 20 do 30-tu osób ćwiczy”
ło się w strzelaniu. Dnia 8, 9. r. b.
wręczono mu paszport węgierski na
nazwisko Sewera, podczas gdy Po-
spiszyl dostał paszport na nazwisko
Bombaya. Wraz z Silnym udali się
do Zurychu, gdzie spotkali Suka i
jeszcze jednego osobnika, który był
kierownikiem wyprawy. Z Zurychu
udali się do Lozanny, gdzie mieszka”
li w hotelu de Palmy. Kierownik
"wyprawy zakupił im ubrania, z któ-
rych usunięto etykiety firmowe. W
Lozannie dano im fałszywe pasz-
porty czeskie, odbierając węgier-
skie. Z Lozanny spiskowcy przepra-
wili się na irancuski brzeg jeziora i
udali się do Paryża. Wysiedli w

 

Fontainebleau, skąd do Paryża do-
stali się autobusem. Oświadczenie
Rajticza potwierdza wczorajsze ze-
znania: Pospiszyla. Wczoraj wie-
czorem obaj aresztowani 'zostali
przewiezieni do St. Julien,

PARYŻ (Pat) Stwierdzono, że
Kelemen przebywał w Atx en Pro-
vence w ciągu 48 godzin bezpośre-
dnio przed zamachem w towarzy-
stwie niejakich Kremera i Malny.
Pozostawai on też w stosunku z
przybyłą tam w niedzielę wieczorem
Czeszką, Marją Wżudroch, która
przywiozła ze sobą 4 walizki, zawie-
rające broń. Śledztwo wykazało, że
Novak alias Pospiszyl i Benesz alias
iRajticz jak również Kelenien i nie-
wykryty dotychczas jeszcze jeden
Jugosłowianin zatrzymali się 28, 9. w
jednym z lozańskich hoteli pod na-
zwiskami Ingarsungar, Sever, Suk ii
Bombay. Suk alias Kelemen miał|
stałe miejsce zamieszkania w Ber-
nie morawskiem, a trzej pozostali w,
Budapeszcie. Pokoje w hotelu га`
mawiał dła nich piąty nieznany im
osobnik. Novak, zabójcą dyrektora
dziennika zagrzebskiego „Novosti“,
spotkai się zagranicą Zz grupą emi-
grantów chorwackich, wś
sych dobrał sobie uczestników.

wśród któ-:

i zwracają” uwagę na” mie-

    

Jūgoslawji, stwierdzając, ż2 w kraju
panuje. absolutny, spokój i porządek.

PARYZ. (Pat). Dzienniki zamiesz-
czają kilka nowych szczegółw do-
tyczących osoby aresztowanego Po-
spieszyla. Pospieszy| brał udział w
zamachu na redaktora dziennika
„Novosti“ w 29 r. W zamachu tym
ogrócz  Pospieszyla uczestniczyli
jeszcze trzej jugosłowianie. Dwuch
z *» pośród nich zaaresztowano.
Wszczęty proces po owym zamachu
wykazał, że zamach był dokonany
przez tajną organizację „Hrvtaki Do-
moban* — związek obrony Chor-
wacji.

Główną siedzibą tej organizacji
była Argentyna, gdzie przebywa o-
koło 120,000 emigrantów chorwac-
kich. Pospiszyl który tam wyemi-
grował brał ponadto udział w spi-
sku na króla w końcu roku 29, kie-
dy to wysadzony został w powie-
trze most, po którym |miał przejeż-
dżać pociąg wiozący króla Alek:
sandra. Pospieszyl z zawodu jest
szoferem. Ulrodził się na Bukowinie

Z SEE CJĘ!

 

  

'| działy woiskowe.

Geśry tolerują organizację terorystów.
Źródło spisku

PARYZ. Pat, — Kilka dzienników
donosi, że w pobliżu miejscowości
finnemasse w Sabaudji zaaresztowa-
no podejrzanego osobnika, co do
którego zachodzi przypuszczenie. że
brał udział w spisku. Następne ba-
dania stwierdziły, że w dniu 8 i 9
b. m. przebywał on w Marsylji. Are-
sztowano również towarzysza po-
szukiwanego Nelisa, jugosłowianina
Olhę, jak również inne osoby, po-
dejrzane o współudział w zamachu
w miejscowościach Caen, Doual i
Calais. Z dotychczasowego śledztwa
wynika że nici spisku prowadzą do
miejscowości Janka-Pusta, zapadłe
go kąta na Węgrzech, niedaleko
granic Jugosławji, gdzie znajdować
się miał główny sztab terorystów.

PARYŻ (Pat). Wiczozejszy po”
grzeb ministra barthow zamienił się
w olbrzymią maniiestację narodową.
Na znak żatoby życie wstolicy za-
marło, Dzieci zwolnione od zajęć

szkolnych. Większość sklepow, biur

|| urzędów zamknięto. Na pl. inwa-

iidów zebrały się tłumy mieszkań-

ców Paryża, by uczestniczyć w od-

daniu ostainiej posługi tragicznie

zmarłemu ministrowi. Na trumnie
win. Barthou złożono niezliczoną

ilość wieńców. Nadesłali je szelo-

wiespaństw i rządów, liczne insty”

iucje i stowarzyszenia trancuskie
oraz osoby: prywatne.

Uroczystości. pogrzebowe rozpo”

częły się o godz. 13-ej. Tiumnę ze

zwłokami wyniesiono Zz gmachu mi-
nisterstwą spraw zagr. i złożono na

'awecie armatuie. Аа trumną usta”

wiła się najbliższa rodzina, następnie

prezydent iepubliki Lebrun, przed-

stawiciele szefów państw z ambasa-

dorem Chłapowskim, sir Clarkiem i

mlinistrem Beneszem na czele. Dal-

sze miejsca zajęli przewodniczący

izby i senatu, premjer Doumergue z
członkami rządu, korpus dyploma-
tyczny i reprezentanci obcych rzą
dów z angielskim ministrem Simo*
nem i belgijskim ministrem: -Jaspa-
remi na czele, Za tą reprezentacją
oficjalną podążyły delegacje róż*
nych ugrupowań i instytucyj fran-

j|cuskich i zagranicznych. Na czele
konduktu pogrzebowego szły od-

O godz. 13,45
trummę złożono na specjalnie usta-
wionem podjum na pl. Inwalidów.
Gdy na trybunach zajęli miejsca pre-
zydent republiki i oficjalni przedsta”
wiciele państw i rządów zabrał głos

| premjer Doumergue. Mówca scha-

Zmiany © gabinecie francuskim,
Dymisje Sarrauta i Cherona.

PARYŻ, (Pat). Zgodnie z przewi-
dywaniami, Rada ministrów na wczo-
rajszem posiedzeniu przyjęła do
wiadomości dymisję ministra spraw
wewnętrznych Sarrauta i postano-
wiła wystąpić do prezydenta repu-
bliki z wnioskiem 0 nominację de-
putowanego Marchandeau na stano-
wisko ministra spraw wewnętrznych,

senatora Piotra Lavala na ministra
spraw zagranicznych i deputowane-
go Ludwika Roliana na ministra
kolonji. Na tem posiedzeniu rady
ministrów minister sprawiedliwości
Cheron podał się do dymisji. Dy-
misję przyjęto. Następcy jego nara-
zie nie wyznaczono.

PARYŻ (Pat) Premier Doumer-
gue odbył blisko godzinną konieren-
cję z prezydentem Lebruneni.

PARYŻ. (Pat). „Journal des De-
bats* twierdzi, że w razie gdyby w 1904 r. premjer Doumergue natrafił na pew
 

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIŚ o godz. 4 p. p.

„SLOWIK“
o godz. 8-ej wieczór

niesłabnąca w powodzeniu komedja

„Zwyciężyłem kryzys”

 

 

 

na węgrzech.
GENEWA (Pat). Zbiiżony do

Małej Ententy , Journal des Nations'*
zamieszcza p. t. „Zbrodnia przeciw-
ko pokojowi” bardzo ostry artykuł
przeciwko Więgrom. „T:udno bę-
dzie — pisze dziennik —- rządowi
węgierskiemu uchylić się od odpo-
wiedziainości, gdyż zezwciiń on na
istnienie grupy terrorystycznej Jan-

karPusta i wyposażył ją w łałszywe
paszporty, które ułatwia;e, jej wy”
wrotową robotę, Gdyby warunki
były w roku 1934 takie, jak w roku
1914, wojna byłaby trudną do uni-
knięcia, Na szczęście istnieje Liga
Narodów i sprawa ta musi być jej
przedtožona,“

 

Pogrzeb ministra Barthou
rakteryzował szlachetną postać
zmarłego rainistra, sławił jego talen-
ty jako męża stanu, który oddał
wielkie usługi Francji, oraz jego
wielki, goćnmy našladowanią patrjo-
tyzm. Mówiąc o polityce ministra
Barthou, premjer powiedział, że
była to polityka zbliżenia do które-
go Francja mawoływała wszystkie
narody. Tragiczne wypadki w. Mar-
sylji mogą tylko jeszcze bardziej za-
cieśnić węzły łączące Francję z Ju*
gosławją. Barthou został zamordo-
wany wraz ze szlachetnym i rycer”
skim królem Aleksandrem w chwili,
gdy z jego współudziałem pracował
nad ikonsolidacją pokoju nad Adrja*
tykiem i w Europie środkowej. Miał
on wkrótce udać się do sąsiedniego
kraju, by usunąć przejściowe niepo”
rozumienia i by doprowadzić do
współpracy. Przed zwłokami swego
ministra spraw zagraniczych, który
padł w chwili, gdy pracował nad za”
pewnieniem światowego pokoju,
Francja zapewnia Jugosławię o swej
wierności. W. głębokiem skupieniu
wysłuchano mowy premjera. Na*
stępnie odbyła się defilada woddzia-
tów wojskowych i delegacyj, biorą-
cych udział w pogrzebie. Bezpošre-
dnio potem zaniesiono trumnę na la*
wetę i powiezionoją do kościoła
garnizonowego św. Ludwika u о-
walidów. Tu odprawiono*modły.
Uroczystość _żałobną. .zakończyły
dźwięki marsza heroicznego Saint-
Saensa. W: godzinach popołudnio*
wych zwłoki przewieziońo na omen*
tarz „Pere la Chaise", gdzie złożono
trumnę w obecności najbliższej ro
dziny i przyjaciół w grobie rodzin*
nym.

ne trudności personalne przy obsa-
dzie teki ministra spraw zagranicz”
mych, wówczas pewne czynniki od-
powiedzialne wystąpią z propozycją

powołania na to stanowisko jednego
z byłych ambasadrów, ktoryby pod

autorytatywnym kierownictwem pre
mjera Doumerguea prowadził spra-
wy tego ministerstwa. Ambasador
ten mógłby wyświadczyć wielkie
usługi państwu ze względu na sto”
sunki w kancelarjach dyplomatycz-
nych. Dziennik nie podaje nazwiska
osoby na to stanowisko. (W. kołach
politycznych są zdania, że chodzi tu
o współtwórcę paktu 4-ch, byłego
ambasadora w Rzymie, senatora de
Jouvenela.

PARYŻ. (Pat). Zdaniem pism po”
rannych rekonstrukcja gadimetu bę-
dzie bardzo wąska, W; każdym razie
Herriot i Tardieu pozostaną w rzą-
xizie, Dzienniki podają, że premier
Doumergue ma już gotową listę no”
wego gabinetu w kieszeni,

miauty, W dalszym ciągu na stano”
wisko ministra spraw zagianicznych
desygnują Flandina, po którym naj-
per ilość głosów otrzymuje

val.

Protesty prasy
węgierskiej.

BUDAPESZT Pat. — Węgierskie
biuro korespondencyjne donosi. że
cała prasa węgierska z oburzeniem
piętnuje fałszywe i tendencyjne wia-
domości, zmierzające do ustalenia
łączności między Węgrami a zama-
chem w Marsyljj W pełnym rozgo-
ryczenia artykule, zatytułowanym
„Niecne oszczerstwa i kłamstwa” bu-
dapesztański dziennik „Az Est* wy-
stępuje przeciwko wrogiej kampa-
nji pewnej części prasy, ujawniają-
cej się przy okazji każdego niemal
wypadku o znaczeniu międzynaro-
dowem a zmierzającej do szkalo-
wania Węgier przez najbardziej nie-
prawdopodobne oszczerstwa. Węgry
nie miały nic wspólnego z zama=
chem  marsylskim, pisze dziennik.
Emigranci jugosłowiańscy  przeby-
wają na Węgrzech, podobnie jak w
wielu innych krajach, lecz o ile wię-
cej emigrantów chorwackich prze-
bywa np. w Paryżu. Wystarczy wy-
mienić syna zamordowanego prze-
wódcy chorwatów Radicza i lezde-
ra. chorwatów Pribicewicza, który
ogłosił we Francji w języku fran-
cuskim dłuższą publikację przeciw-
ko krółowi Aleksandrowi, której
każdy wiersz tchnie nienawiścią wo-
bec króla. Dziennik „Uj Nemzedk“
pisze: Będziemy mieli jeszcze spo-
sobność do zerwania opaski z obli-
cza oszczerców i rzucenia snopu
światła na spowite mrokiem piekiel-
ne laboratorjum trucicieli.

PARYŻ. (Pat). Aresztowany w
Paryżu były minister spraw wewn.
Jugosławii dr. Pribicewicz ma być,
jak donoszą dzienniki, wydalony z
granic Francji. Pribicewicz, po za-
machu stanu w 29 r., był areszto-
wany i osadzony w więzieniu jugo-
słowiańskiem, skąd udało mu się
zbiec, najpierw do Czechosłowacji
a późniaj do Paryża. Pribicewicz
jest kawplerem legji honorowej.

BUDAPESZT. (Pat). Prasa węgier-
ska w dalszym ciągu ogłasza arty-
kuły protestujące przeciwko mie-
szaniu Węgier w sprawę mordu
marsylskiego. Fkcja zmierzająca do
wmieszania Węgier w sprawę za-
mordowania króla Fleksandra wzięła
początek, piszą dzienniki, w Czecho-
słowacji i stamtąd przedostała się
do prasy francuskiej. Dzienniki
czeskie dowodziły, że Kelemen jest
nazwiskiem węgierskiem od imienia
Koloman. Okazało się jednak, że
prawdziwe nazwisko brzmiało Suk i
z nazwiskiem węgierskiem nie ma
nic wspólnego. Jeden z dzienników
wskazuje, że wystawianie fałszywych
paszportów w Czechosłowacji nie
jest nowością. Wiadomo, że zabój-
ca Doumera miał również czeski
paszport i przez 10 lat przebywał w
Pradze. Ponieważ teraz znaleziono
przy mordercy również paszport
czeskosłowacki, czesi starają się od-
wrócić podejrzenie, wskazując na
Węgry. Prasa węgierska podkreśla
wreszcie, że na Węgrzech niema
źadnego obozu emigracyjnego chor-
wackiego ani partji chorwackiej.
Jeżeli są, zresztą w małej ilości,
emigranci chorwaccy, to Są oni
także w wielu krajach.

£6046660666066066

Klinika Chirurgiczna 0. 5. В.
„ na Antokolu.

Przychodnia chorób narządu
moczowego.

Przyjmuje chorych w dnie powszednie od
godz. 10—12 w południe.

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

‚ "W. Helsinkach zapadł wyrok w
sprawie obywatela angielskiego
Browna, oskarżonego 0 usiłowanie
„dokonania morderstwa na terenie
„poselstwa sowieckiego. Sąd uznał,
że odpowiedzialność oskarżonego
jest ograniczona i skazał $o na 8 lat
więzienia,

 
trzyma*

ją jednak w sekrecie aż do ostatniej
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Šiuo or zamachu
w Marsylji.

Strzały w Mawsylji powuiiiy dwu
wielkich mężów stanu w wielkiej
chwili pracy nad wielkiein dziełem.
Dzieiu temu na imię: zabezpieczenie

pokoju Europy w nowym stanie rze”
czy 1933-34. Pracą była w pełnym
toku i powiedzmy odrazu, nad temi
trumnami, nie może ustać.

Co rozumiec trzeia jako ten no-

wy stan rzeczy. 1935-34 w £uropie ?

Nowością ią jest przybranie przez

Niemcy, oc chwili objęcia sieru rzą”

dów przez Adojia tiitierą >7%-g0 stycz
ma 1999, postaci lrzeciej Mzeszy,

która od i57go paździermika 1955 zer

waia z poiityką porozumiewania SiĘ

w Lidze Narodów i na Konierencji
uozbrojeniowej, wychodząć z trza”

skiem z uenewy. Ljawisko to w

sśodku t£uropy jest bardzo doniosie
1 nie może oasiychać, kroczyć, roz-
wijąc się 1 zyć niepostrzeżenie, INa-
rodziia się bowiem, irzecia Kzesza,

po dziesięcioleciu pochodu ruchu А

dolia Iiuitiera, poda dalekosięžnemi

nasiami, które nie mMogą Dyč Zarzu
cone, žūyž tkwią w istocie samej te“
go ruchu, nietyiko wierzącego w
przyrodzoną przewagę narodu nie-
mieckiego i jego wieikie przeznacze
nie, lecz także dążącego na;zupedniej

stanowczo i przed wszystkiem in-
nem do ponownego uzbrojenia Się, a
zarazem wysuwającego bardzo wy”
raźne żądania t. zw. przestrzeni ao
zycia, nie bez wskazania, że jest ona
na wschodzie Furopy.

Luropa nie mogia 1 mie może,

myśląc 1 działając poważnie 1 prze”
zornie, lekceważyć tego zjawiska
irzeciej Kzeszy, niewątpliwie potęż

nego, a w każaym razie bardzó pręż

nego. Nawet przymykanie oczu na
Niemcy z Locarna skończyjo się sro”

giemi rozczarowaniami. Ale igrač

złudzeniami wobec Niemiec Hitiera
byłoby ślepotą i naiwnością bez gra-
mic, lu tkwi sprężyna wieikiej prze”
miany nastroju i zarysowujących się
„ub już w ruch puszczonych wielkich
zgrupowań i przegrupowan w polity-

ce Europy. :
Nastroje zrobiły się trzeźwe.

Wszyscy rozumieją, że iozbrajanie
się, gdy Niemcy się zbroją, byłoby
samobójczem szaleństwem. Wiszyst-
kie państwa starannie uzupełniają
swe zbrojenia : urządzenia obronne.
Wszyscy też rozumieją że nawoły-
wanie do rozbrajanią się, gdy budżet
wojenny Niemiec rośnie w trójnasób
1 zużycie surowców taksamo, byłoby
«aznodziejstwem złowrogiem. Nie
pora na prace Konferencji Rozbroje-
niowej.

Tembardziej jednak trzeba było
pomyśleć o zabezpieczeniu pokoju
iietylko przez wyścig zbrojeń, 60
mogioby nie mieć poprostu granic,
gdy gospodarcze trudności naszej
ńoby zmuszają jednak do ogranicza-
nia ciężarów świadczeń ludności na

wydatki państwowe, ale także przez
zapewnienie współdziałania i wza-
jemnej pomocy przeciw napadowi.

I to właśnie stało się zadaniem
pracy, trwającej od pół roku, nad
nowym ustrojem zabezpieczenia po-
«oju. Dnia 17-żo kwietnia r,b. zam-
knął nowy rząd francuski Doumer-
gue - Petain - Banthou osiatecznie
wszelkie rozmowy rozbrojeniowe, w
związku z ogłoszeniem nowego bud-
żetu Rzeszy Niemieckiej z j»wnemi i
półjawaem: wydatkami na zbrojenia,
a zaczął nowe przedsięwzięcia ро-
mojowe, Wi końcu kwietnia r.b. jest
ś.p. Barthou w Warszawie 1 Pradze,
w połowie maja spotyka się z Litwi-
nowem w Genewie, w końcu czer-
wca jest w Bukareszcie i w Biało-
grodzie, w początku lipca przybywa
po czerwcowych odwiedzinach jen.
Wieyganda, do Londynu, we wrześ-
niu jest w Genewie i przewodzi przy
jęciu Rosji do Ligi, a po odwiedzi-
nach jpaździernikowych we Francji
Aleksandrą l-go króla  Jugosławji,
który w końcu września r.b. był u
króla Borysa w Soiji, wyznaczonó
na 4-ty listopada r.b. przyjazd mini:
stra spraw zagranicznych F:ancji do
Rzymu. W związku z temi podróża-
mi i spotkaniami znalazł się na war”
sztacie dyplomatycznym zamysł sze
rokiego współdziałania przeciw na*
padowi w dwu grupowych zespołach
= północno - wschodniego czyli

. zw. bałtyckiego i paktu południo-
wego czyli t. zw. śródzienizomorskie
go. Istotą rzeczy w dotychczasowym
przebiegu sprawy nie była taka czy
inna budowa paktu, ale raczej pyta-
nie, kto chce przyłożyć 1ęki do
wzmocnienia bezpieczeństwa,eą kto
nie. 3

Pakt północno - wschodni, zwal-
czany stanowczo przez Niemcy, któ:
re li-go ub. m. odmówiły przyłoże-
nia doń ręki, doszedł dopiero do no-
ty rządu polskiego z 27-$o ub. m.,
wysuwającej wątpliwości i zastrze”
pia. Tymczasem odkładany na póź”
niej pakt południowy czyli śródziem
nomorski posuwał się ostatnio po-
ważnie naprzód po zbliżeniu Jugo-
stawji z Bułgarią i wobec zmiany pa
zamordowaniu kanclerza Dollfussa
stanowiska Włoch, wyrażających w
mowie Mussoliniego 6-g0 b m. w Me-
djolanie gotowość porozumienia z Ju
gosławią i z Francją.  Przybycie ś. p. króla. Aleksandra
do Francji 9-go b, m. miało stworzyć!
ostateczne podstawy do porozumie-;
nia z Włochami w zapowiedzianej

Te same metody.
MW Wielkopolsce i na Pomorzu

odbywają się obecnie wybowy do rad

groma:izki-n. Danacja, jax się oka”

zuje, przystąpita do tych wyborów
z Caiym arsenaienr „wyprobowa-
nych srodków, tycn saruych, z ja”
kiemi przeprowadzono wybuty wszel
kie do ciai samorządowycii w innych
azielnicach „Kurjer | Voznaūski“
przytaczając przykiady, ziane nam
zresztą skądinąd, tak cnarakieryzuje
wysiiki sanacyjne:

Wszędzie czynniki

swych

„sanaczvjse , bojąc

sił z sitami obozu

głosowańia, wystą-

się zmierzenia

narodowego w drodze

piły z propozycjami stworzenia list kom-

międzypartyjnych, przyczem

struay innych

ma polegać oddaniu
ludności — większości

mandatów w ręce zwolennikow BB. lub

też w tęce iudzi bez wyrobionych przeko-

nań, idących tam, skąd „wiatr wieje”. By

doprowadzić do takich list wzg'ędnie spo-

już zgłoszonych list

używa się różnego rodzaju

nacisku, znanego nam już z iat poprzed-

nich; w posiadaniu Zuajduje. się

bardzo chekawy materjał z tego zakreSu, z

którego tylko będziemy

mogli ogłosic.

W, szeregu miejscowości istotnie
doszło do stworzenia takici. list mię
szanych, ale mimo to wskutek
wyražiej posiawy ludnusci — ną
listach tych większość stanowią na-

promisowych,

ta „kompromisowošc“ ze

ugrupowan na

wbrew nastrojom

wodować wycofanie

narodowych,

naszem

niestety część

 

rodowcy.
Z tych wszystkich miejscowości, śdzie

zgłoszono listy mieszane (i gdzie wobec

tego rozgrywki wyborczej nie będzie), pra-

sa „sanacyjna” ogłasza już

czajem wręcz faniastyczne komiuiikaty, w

których 80 — 90 proc. mandatów „przyzna-

je' swemu obozowi. Donies enia, jakie

otrzymujemy z prowincji, mówią tymczasem

coś zupeinie innego: „saracyjna' bufonada

żywcem siawetne ko-

austrjackieg, z czasów

swoim zwy-

i bląga przypomina

munikaty sztabu

wojny światowej.

W bardzo wielu miejscowośuach mimo

wszelkich trudności i

bsty narodowe zostały zgłoszone

ki wyborczej, która wykaże, jakie są rze-

czywiste nastroje ludności,

 

„Katolicy obozu majowego”.
W odłamie zachowawczym B. B,

W. R. coraz częściej rozlegają się
głosy, doniagające się zaprzestania
popierania przez czynniki rządowe
Legjonu Młodych i uważania tej or”
ganizacji za reprezentację młodzieży
w błoku rządowym. Ostatnio pisze
na ten temat p. Łubieński w „Cza*
sie” z dnia 10 b. m.

W. artykule „Katolicy obozu ma-
jowego a Legjon Młodych” p. Lu-
bieński stwierdza, że mimo wyja*
snień głównej komendy L. M., iż or*
ganizacją 'a nie występuje przeciw*
ko zasadom chrześcijańskim, ani
Kościołowi katolickiemu, jako insty-
tucji religiinej,j — w samych założe*
miach ideowych Legjonu Młodych
tkwi zasadnicza sprzeczność z ka*
iolicyzmem, jak np. postulat laicyza-
cji szkoły, walka: klas, wolna miłość,
usiłowanie podporządkowania Ko-
scioła państwu w duchu bizantyń*
skim i t. d.

Zwraca uwagę p. Łubieński na
uprzywilejcwane stanowisko Legjo*
nu Młodych, popieranie tej organi*
zacji przez czynniki rządowe zarów*
no materjalnie jak i moralnie:

„Pozostanie natomiast w naszej rze-

czywistosci iakt, niepokojący dla Kościoła
i kół katolickich, iż w obozie prorządowym

organizacja młodzieży korzystając z wszel-
kich przywilejów, honorów i iaworów, Z
wszelkich sympatyj i protekcyj moralnych
i materjalnych prowadzi walkę z katoli-
cyzmem i przygotowuje młode pokolenia
do jakiegoś Kulturkampfu”.

I dalej:
„L. M. musi przestac być organizacją

młodzieży, uprzywilejowaną przez obóz

rządzący. Jeżeli w tym obozie »ą jednostki,
działacze polityczni, dygnitarze państwowi,
którzy z L. M. sympatyzują, cenią jego

ideologję i działalność i łączą z nim jakieś
nadzieje na przyszłość, to jest z ich strony
oczywiście rzeczą naturalną i siuszną przy-
ohodzić tej organizacji z pomocą, ale ze

swojej właszej prywatnej szkatnły. Nato-

miast wszelkie przymusowe opodatkowania
urzędników, wszelka konieczność figuro-
wania w kartotece L. M. dla dostania posa-
dy, wszelkie subwencje dla licznych orga
mów, wszelkie pomoce władz administracyj-
nych różnych szczebli, wszelkie ułatwienia

w zakresie środków komunikacyjnych itd,
winny być pezwzślędnie skasowane. Niech
idą o siłach własnych, wspierani radą i po-
mocą przez swych starszychprzyjaciół po-
litycznych, jak wszystkie inne organizacje.
L. M.o ile jest istotnie organizacją żywotną
nie zginie, Rozumiemty, że jego roła wśród

  

Przy nadmiernej otyłości należy sto-
sować krajową MORSŻYŃSKĄ WODĘ
GORZKĄ w dawce od '/4 — 1 szkłanki
Sprzedaż w aptekach i skład, aptecznych

 

 

 

na 4-ty listopada wizycie i. b. ś. p.
ministra Barthou w Rzymie.

Padii wielcy współtwórcy dzieła,
Pozostało zadanie doprow dzenia go
do końca. Bo Europie nagląco potrze
ba mocniejszych zabezpie:zeń poko
iu. Ten nakaz jest spuścizną ofiar za*
machu w Marsylji.

Stanisław Siroūski,

_ DZIENNIK MILESSKI

Sporadyczne akty łaski,

Niedawno prasa podała wiado*
mość o ułaskawieniu ludowca, posła
$то!у. Darowano mu kasę i wy-
kreślono z rejestru skazanych. W.
motywach aktu ułaskawiema po”
wiedziane było, że p. Smola ,dopu-
ścił się naruszenia kodeksu karnego
nie z pobudek osobistych, ale tylko
źle rozumiejąc interes państwa”. Z
tego powodu „Slowo 'Pomorskie“
pisze:

Uważamy, że zamykanie w więzieniach

za przestępstwa natury połity::aej, z wy*

jątkiem oczywiście za działania wrogie
państwu, nie ma najmniejszego sensi i je-

zeli komu przynosi korzyści, to zaczej zwo-

iennikom  zasądzonego i jego

polityczzemu. Takich,

wygłaszają przemówienia antyrządowe „nie|

z pobudek osobistych , jeno ENEA
mówi: źle) rozumiejąc interes państwa 1 2а '

to siedzą w więzieniu — jest dziś wielu.|

Tę samą zatem miarę możnaby do nich |

)

\)

\
{
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kierunkowi *

przepaści, dzielącej nasze społeczeństwo ze”!

szkodą dla interesów*państwa, byłby to|

przyczynek poważny. Ale nie da nas nale: !

ży tutaj prawo in'cjatywy a jako narodow-|

cy, biorący pełną odpowiedzialiość za na-

sze czyny, nie mamy absolutnie zamiaru

prosić o łaskę, jak to czynią nau socjaliści,

którzy w swym „Robotniku* zaimieszczają
niemal codziennie wołania o amnestję.

Skoro zaś mowa o amaestji ogól+
nej. to dziennik słusznie zaznacza, iż
co pewien czas pojawiają się wiado*
mości o niej, Tymczasem półurzę*
downie zaprzecza się temų, a w-kil:
ka dni później ogłasza się ułąska*
wienie częściowe: 2

Tak było z byłym. więźniami brzeskimi
Ułaskawiono z nich tylko jednego, kilku
odroczono odbycie kary, o tych zaś, którzy

jrzebywają zagranicą — а są to „asy“ 
przeszkód osobne

W miej-
scowošsiach tych dojdzie więc do rozgryw-

najważniejsze — nie wspomniano ani sło-

wem. Podobnie rzecz ma z posłem

: $mołą, Ułaskawiono jego jednego, podczaś

| gdy tylu innych opozycjonist+w odsiaduje

więzienie za takie same, w wielu wypad-

kach nawet lżejsze przestępstwa. Wydaje

się, że takie rozdawanie łaski ma swój
aktualny cel polityczny.

się

naszej miodzieży, w dużym odsetku kato-

lickiej, będzie trudna. Ale będzie to rola

samodzielna, oparta na własnym wysiłku i
poświęceniu, a zatem zgodna z tradycjami

pierwszej brygady, za której spadkobiercę
L. M. pragnie być uważany. Zajęcie takiego
stanowiska przez kierowników obozu rzą+
dowego wobec L. M. jest możiiwe, Usuwa
ono trudności między Kościoiem а Райч

stwem, które w przeciwnym razie w związ=
ku z problemem L. M. dla Państwa poż

wstawać ciągle muszą".

Słusznie. Legjon Młodych już
niejednokrctnie dał dowody, że nie
rozumie zasad, па którycn opierać
się winna: praca dla państwa, wypa*
cza: charaktery: miodzieży przez po*
goń za karjerą życiową. Nawet ra=
dykalizm i krzykactwo robione są
tu na zimno, w cełu zdobycia in+
tratnych posad.

uwaga. „Katolicy: obozu - majowego'*
(czytaj „konserwatyści') powinniby
się też zainteresować innemi także;
poza „Legjonem Miodych'“, objawas
mi: naszego życia publicznego. Kato*
iików bez:żadnej etykiety nietylko

| Legion Młodych niepokoi... i słusz*
nie. USA
ес еемен W O нн

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI

KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-
jemne w użyciu.

| Pudełko zawierające 30 pigułek —
ч zł. 2.50

Do nabycia we wszystk aptekach;  
 

Ale -nasuwa się też inna jeszcze| -

Nabożeństwo za Ś. p.min”Barthou
w War

WARSZAWA (Pat). Dz:ś o godz.
1l-ej w koście! Św. Krzyża odbyło
się staraniem ambasady irancuskiej
uroczyste nabożeństwo za spokój
duszy ś. p. Ludwika Barthou, mini-
stra spraw zaśranicznych republiki
francuskiej. Mszę św. celebrował w
asyście licznego duchowieństwa J.E.
ks. kardynał Kakowski, W nawie
głównej wśród zieleni stanął symbo-
liczny katafalk, dokoła którego usta-
wiły cię; organizacje polsko-fran-
cuskie ze sztandarami i pochodnia

mi oraz warszawska organizacja by”
iych kombatantów francuskich. Pre-
zbiterjum zajęli członkowie amibasa-
dy francuskiej z p. Bressy na czele.
\\/ nabożeństwie wzięli udział czon-
kowie rządu, z p. premjerem dr. Le-
onem Kozłowskim, marszałkiem
Sejmu Świtalskim i t. d. Świątynię
wypełniły tłumnie liczne stowarzy-
szenia i organizacje społeczne. Tak-
że licznie reprezentowana była ko-
lonja francuska w stolicy,

Ministerstwo spraw społecznych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Według pogłosek,
jak Smoła, którzy być przemianowane na min. sprzw społecznych.

Ambasador

ministerstwo opieki społecznej ma

w Londynie.
iTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. FAmbasadorera Po
muntama być podobno mianowany

był w Genewie.

lski w Londynie na miejsce p. Skir-
delegat polski w Lidze Narodów p.

przykładać, eo do ludowca Smoly. Dla wy- Raczyński. Na miejsce p. Raczyńskiego w Lidze ma być mianowany p.
gładzenia ostrych różnie i wyrównania B, Miedziński, który podczas ostatniej sesji Ligi Narodow, jak wiadomo,

Przyjazd Gómbósa do Warszawy.
WARSZAWA (Pat). W. piątek,

19 bm. o godz. 23-ej przybywa do
Warszawy z oficjaluą wizytą pre-
mjer węgierski Juljusz Gómbós, W.

 

WARSZAWA. (KAP) W dniu 11
b: m. przybyła do Warszawy  dele-
$acją rodziców dzieci szkolnych z
Augustowa,  Rajgrodu, Grajewa,
Szczuczyna Białostockiego i. Kolna
i udała się do ministerstwa W. R. i
O.'P. celem złożenia wspolnego me-
morjału panu ministrowi oswiaty, w
którym: to memiorjale zwracają się z
prośbą: o uwzględnienie słusznych
postulatów: usunięcia żydow wycho-
wawców ze szkół polskich oraz od-
dzielenia: dzieci katolickich od ży-

le i skargi rodziców katolickich? Łe
dotychczas władze szkolać nie za-
iatwiły tej palące) kwestji na pogra”
niczu: wsckodnio-pruskiem. Łamanie

Kis 4 Kai a

Okres pobytuw obozie sędzia

podatkowej.

społecznych informują:
Zmiany między innemi mają p

 
BERLIN. (Pat), Niemieckie, biuro

inlormacyjoe donosi z Waszyngtonu:
Jak' słychać w. kołach gospodarczych
prezydent Roosevelt wypowiedział
się co do' dalszego podniesienia cen|
na towary: oraz w: sprawie odpowied
niego podwyższenia zarobków pra*
cującym. Przypuszczają, iż cel ten

 

MEKSYK. (Pat). Na piacu przed
pałacem narodowym zebrał się wczo
taj tłum około 1000 osób, pochodzą*
cych z kół katolickich celem zapro-
destowania przeciw obecnemu sy:
stemowi nauczania w szkoiach. Po-
licja przy rozpraszaniu tłumu użyła
gazów łzawiących, na postrach dano

Proces Violetty Nozieres,
PARYŻ (Pat). Wyrokiem śmierci

zakończony został proces Violetty
Nozieres, która otruła własnego. oj”
Ca i usiłowała otruć malkę celem
zdobycia po nich majątxu. Proces
odsłonii deprawację pewnej y

Plany gospodarcze Roosevelta.

Demonstracje katolickie w Meksyku.

 

udą się osiągnąć bez dalsze, obniżki
dolara iub inflacji kredytów.

Prezydent Roosevelt nakazał re-
dukcję czasu pracy w przemyśle ba-
welnianym 2 40 do 36 gódzin ty-
godniowo. Nowy czas pracy obowią-
zywać będzie z dniem 1 grudnia,
Zmiżka płac nie jest przewidziana.

1 salwę w powietrze. Miimo to policji
nie udało się rozproszyc оП-
strantów, tłum: wzrastał z każdą
chwilą. Z iłumu zaczęto izucač ka-
mieniami w policjantów.  Zraniono
szereg agentów policyjnych. Policja
dokonała licznych aresztowań,

Uwięziona pomimo okupu.
NOWY JORK (Pat). Mimo za*

płacenia żądanego w wysokości
50.000 dolarów okupu za panią Stoi,
dotychėžas nie powróciła ona do
domu, Zeznania aresztowanego w młodzieży _uniwersyteck'ej, óra

wciągnęła oskarżoną do mierządu, aby czerpać z tego zyski materjalne;!

związku z tą sprawą osobnika nie
dały: żadnych wskazówek

programie pobytu premjeia węgier-
skiego w Polsce nie są przewidywa“
ne żadne zmiany,

Delegacja: rodziców w Ministerstwie WR. i0.P
w sprawie zatargu szkolnego.

strajku, tego ostatecznego šrodką 0-
brony ze sirony zrozpaczonych rodzi
ców przy pomocy policji i egzekucyj
karnych kopie przepaść pomiędzy
społeczeństwem a sferami rządzą”
cemi, jednocześnie wywołuje spon-

, taniczną niechęć do ludności żydow*
: skiej.

Przedstawiciel pana ministra, p.
Dancewicz przyrzekał zakomuniko-

| wać postulaty delegacji panu mini-
strowi w myśl życzeń delegacji.

Zjazd kuratorów i naczelników
dowskich. Delegaci przedstawili ża- | wydziałów, jaki obecnie się odbywa

*pówinieh " piztdówszystkiem zliłkwi-
dować ten opłakany *stan rzeczy w
szkołach polskich.

Berezie Kartuskiej.
(Telefonem od własnego Korespondenta.] UAB

WARSZAWA. Wbrew obiegającym pogloskom obóż:
 

w Berezie Kar-
tuskiej nie będzie zlikwidowany. :Żnajdujący:się *tam,izajówani na jesień
lub zimę będą przeniesłeni.do zabudowań dawnej szkoły podchorążych.

śledczy Kordymowicz przedłużył sze-
regowi izolowanych na dalsze trzy miesiące.

10-procentowy dodatek.
[Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ministerstwo skarbu wyjaśniło, że prze lsiębiorstwom
przemysłowym, opłacającym w ustalonej wysokości podatek przemysłowy
od obrotu należy doliczać 10:procentów dodatku od wykazanej kwoty

Zmiany w ubezpieczeniach.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W ciągle aktualnej sprawie zmian w ubezpieczeniach

ójść w następujących kierunkach:
Pracownicy, zarabiający ponad pewną określoną kwotę miesięcznie—500
lub 720 zł.—mają być wolni od przymusu ubezpieczenia cliorobowego.

Od przymusuubezpieczenia od wypadków mają być zwolnieni ci pra:
cownicy, którzy nie mają bezpośredniej styczaości
szynach.

z pracą przy ma-

 

„Bezrobocie we Francji dochodzi
do punktu kulminacyjnego. Ostatnie
sprawozdania wymieniają cyfrę 386
tysięcy osob, jest to najwyższa cylra
jaką dotychczas tami zanotowano,
Fast ten wysuwą zagadnienie pracy
dla robotników francuskica na czoło
aktualnych zagadnień państwowych.
Rząd rzucił na walkę z bezrobociem
10 miljardów franków, a równocześ-
nie w prasie rozwinęła się ożywiona
dyskusja. Skierowała się ona w du-
żej części przeciw zatruduionym we
Francji robotnikom cudzoziemskim.
Na każdych 30.bezrobotnych Francu
zów — oburza się prasa paryska —
żyje we Framcji 100 pracujących cu-
dzoziemców. Jednocześnie rośnie in-
wazja roboiników obcych. W samym
Paryżu jest 156.206 robotu:ków fran
cuskich bez pracy. Równocześnie w
stolicy Francji znajduje się 230.000
robotników cudzoziemskich, którzy
pracują. Na prowincji 230.000 bez*
robotnych Francuzów i 840.000 „ro-
botników obcych, Każdego tygodnia
bezrobocie powiększa się o 221 0-
sób. Jednocześnie w: tym samym 07
kresie czasu, 34 robotników cudzo-
ziemskich przybywa do Francji.

Atoli te, bazdzo popularne i słu- 

Ulgi przy spłacie
zaległości podatkowych.

Minister Skarbu p. Zawadzki wy”
jaśnił w specjainem rozporządzeniu,
że płatnikom, którzy nie posiadają
majątku nieruchomego, na którym
możnaby zabezpieczyć przypadające
od nich zaległości podatkowe, mogą
władze skarbowe na indywidualne
należycie uzasadnione podainia,w wy
padkach zasługujących na uwzględ-
nienie, umarzać czwartą częsć tych
zaległości pod warunkiem  iuszcze-
nią pozostałych 3/4 części w 12 rów-
nych ratach kwartalnych, od pierw”
szego stycznia 1935 począwszy, za
opłatą odsetek za odroczenia w wy”
sokošci pėi proc. miesięcznie, licząc
od dn. l październiką 1933 +. Chodzi
mianowicie o zaległości, xtóre po-
wstały do tegc terminu. Podania
przy iącznej sumie zalegioeści do
50.000 zł. załatwiają urzędy skarbo”
we, powyżej tej sumy — izby skar”
bowe. Kary za zwłokę oraz odset-
ki za odroczenie, przypadające od
zaległości podatkowych za okres
dnia powstania tej zaległcsci do 30
września 1933 roku włącznie umarza
się niezależnie od tego, czy prawo
ratalnej spłaty przysługuje płatni-
kom z urzędu czy też na zgioszone podania. Ulgi nie dotyczą zaległości
od dochodów z wolnych zawodów i
osobistych zajęć przemysłowych, od

, zaległości w zakresie podatków, dla
| których za podstawę służył dochód
j z kapitałów, pozatem od zaległości,
| powstałych wskutek wyraznej złej
| woli według oceny ministra Skarbu.

Czy będą ex«smisje
mieszkaniowe w porze

zimowej.

Z dniem 31 października r.b. wcho
dzą w życie przepisy o moratorjum
mieszkaniowem w porze zimowej,
przewidziane w ustawie o ochronie
tokatorów. Dotychczasową praktyka
sądowa, dawała ochronę wszystkim
lokatorom małych mieszkan, nie do-
puszczając do wykonywania żadnych
eksmisji w miesiącach zimowych.

Ostatnio w kołach sądowych ro-
zeszły się pogłoski, że moratorjum
stosowane będzie wyłącznie do bez-
robotnych i że wszyscy czasowo za-
trudnieni lub niemogący się wykazać
właściwemi dowodami braku pracy,
a zalegający z komornem, będą pod-
iegali eksmisji.

W, związku z tem do p. ministra
Sprawiedliwości udała się delegacja
Stow. Lokatorów i złożyła memorjał.

Memorjał wskazuje, że wskutek
ogromnej ilości eksmisyj. wyznaczo-
nych na 31 października, caią masa
rodzin mogłaby znaleźć się na bru-
ku i to w najgroźniejszym okresie —
zimowym. #

Stow. Lokatorów prosi p. mini-
stra o wydanie odpowiednich zarzą-
dzeń, aby nie dopuścić do klęski ma-
sowych eksmisyj ludzi, którym przy”
sługuje pełna ochrona z treści i du-
cha ustawy.

Natastrofa samolotówa.
LUBLIN, (Pat). Na Jomisku w

Puławach w czasie ćwiczeń spadł
samoloi piłotowany przez por. Obu-
chowskiego, jako obserwator znaj-
dwał się na samolocie por. Adolf Gi-
cal. Samolot strzaskał się. Porucznik
Obuchowski poniósł śmieić na miej
scu, por. Gicalo zmarł po przewie-
zieniu go ao szpitala. Przyczyna Ка
tastrofy nieznana.

 

 

CHORY ŻOŁĄDEK
JEST ŹRÓDŁEM

WIELU NIEDOMAGAN
W kiszkach wzmaga się wówczas pioces
gnicia, powodując cały szereg chorób, jak:
satwardzenie, zła przemiana malerji, artre-
tyzm, madmierna otyłość, kamienie żółcio-

we, bóle głowy, hemoroidy i t. p.
IHE CHAMBARD, środek roślinny,
v przyjemnym smaku, reguluje żołądek.
cczyszcza organy trawienia ! zapobiega

wszystkim tym chorobom.
Cena torebki 35 groszy.

 
iąMae

 

is sn m z

0 losy polskiej emigracji we Francji.
ność polską, której we Francji jest

około 600.000. O wydaieniu jej z

granic nie może być narazie mowy.
Rząd irancuski, jak oświadczył mi-

nister pracy Marquet w wywiadzie
prasowym nie chce zaost:zać stosun
ków z Polską. Był projekt osadzenia

bezrrbotnwch Polaków na roli. Przy,
jęto go w teorji, jednak realizacja

natrałiła na duże trudności. Osadni-

ctwo robotników przemysłowych
est przedewszystkiem zbyt koszto-

wne. Projektowano też stopniowe
przesiedlanie Polaków do  kolonji
irancuskich. Problem nie jest rozwią

zany, a yślne jego załatwienie u-
PAE gyAWZA stosuaki poli-
tyczne, Kadynalnym: błędem naszej
polityki emigracyjnej, było przeciw-
działanie przed kilku laty prądowi
naturalizacyjnemu Polaków we Fran

cji. Byliby dzis pełnouprawnionymi
obywatelami i mogliby żyć bez tro-
ski o jutro. Wśród emigrantów sły-
szy się wiele skarg i narzekań w po-
dobnym duchu. Zadaniem dyplomacji
polsikiej będzie obecnie nawiązać ni-
ci współpracy między obu rządami
dla rozwiązania tego trudnego pro”
blemu społecznego. ; 

chane skargi godzą oczywiscie w lud  

  



 

KRONIKA.
I0-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza.
W listopadzie 1924 r. oddziały

nowej formacji wojskowe: pod na-
zwą Korpusu Ochrony Pogranicza
objęły straż na granicy bolszewic-
kiej. Formacja K. O. P. iozpoczęla
się w październiku tegoż roku, gdy
władze centralne doszły do przeko-
nania, że natychmiastowa radykalna
zmiana ochrony pogranicza wscho-
dniego jest niebędna.

Niemal w ciągu czterech lat po
zawarciu pokoju polsko-bolszewic-
kiego tereny przyległe do granicy
bolszewickiej były „dzikizmi pola-
mi* po których hulały bandy dy-
wersyjne, niszcząc mienie obywateli
polskich, Nie było tygodnia bez na-
padu jakiejś większej lub mniejszej
bandy, nasyłanej z za kordonu na
osiedla polskie. Policjant polski,
któremu powierzono ochronę gra-
nicy, krwawił się w ustawicznych
walkach. W Stoipcach na miejsco-
wym cmentarzu widnieią liczne mo-
giły polegiych policjantów w walce
z bandami dywersyjnemi.

Sytuacja na wschodzie Polski sta-
wała się coraz gorsza, Wśród ludno-
ści mietylso włościańskie, ale na-
wet inleligencji utrwalało się prze-
konanie o słabości państwa polskie-
go. Oczekiwanie „przemiany“ było
nietylko na ustach włościan, ale na-
wet ziemian, którzy zwątpili w
sprawność organizacyjną _admini-
stracji polskiej.

Pamiętamy dobrze te czasy, śdy
większe dwory, jak za czasów przed-
rozbiorowych, wznosiły  fortalicje
obronne trzymając większą ilość
służby dla obrony przed bandami
dywersyjnemi. I walki toczyły się

JAKA DZIŚ ByDZIE POGODA?
Žachmurzenie zmienne z przelot-

nemi deszczami, zwłaszcza na po-
łudniu i wschodzie. Nieco chłod-
niej. Ulmiarkowane, chwilami jeszcze
porywiste, wiatry z północo-zachodu.

DYŻURY APTEK:
Driś w zccy dyturują aastępujące

apteki:
Śukc, Augustowskieyo — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31; Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (tę.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielką 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rredmieśc ach, prócz Śnipiszok.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele św. św. Jakóba

1 Filipa. W związku z zakończe:
niem Pierwszej serji robót, nad od-
nowieniem kościoła św. św. Jakóba.
i Filipa, dziś o godz. 11 rano J. E.
ks. Frcybiskup-Metropolita odprawi
uroczystą Mszę św. na pomyślność
dalszej działalności Komitetu Odno-
wienia Kościoła. Jednocześnie Ar-
cypasterz poświęci sztandar mło-
dzieży, zrzeszonej w kole „Krucjata
Eucharystyczna”. Podczas nabożeń-
stwa ks,prałat Lcon Żebrowski wy-
głosi okolicznościowe kazanie.

Z MIASTA.
— Dziennikarz włoski w Wil.

nie. Wczoraj samolotem z Rygi
przybył do Wilna korespondent kilku
pism włoskich na państwa bałtyc-
kie i Sowiety, z obecną siedzibą w
Rydze p. Vittorio Foschini z mal-
żonką. P. Foschini, który interesuje
się zagadnieniami narodowościowemi
i niedawno był w Kownie, obecny
pobyt swój w Wilnie poświęca rów-
wież tym sprawom. Ponadto pp.
Foschini żywo interesują się kulturą
i historją Wilna.
— Komitet Budowy « Pomnika

Adama Mickiewicza zamierza przy-
stąpić w najbliższym czasie do u-
kładania fundamentów pod przyszły
pomnik, przy placu: Orzeszkowej.

SPRAWY MIEJSKIE.
, — Budowa kanału na, ul. Po-

narskiej. Magistrat rozpoczął bu-
dowę wielkiego kanału murowanego
na ul. Ponarskiej, Przy robotach
tych znalazło zatrudnienie 80 bez-
robotnych. W miarę postępowania
robót liczba zatrudnionych będzie
wzrastała. /
— Drugi szalet podziemny.

Magistrat w początkach przyszłego
tygodnia przystępuje do budowy
drugiego zrzędu podziemnego szale-
tu w Wilnie (pierwszy na placu
Łukiskim). Nowy szalet stanie nie
przed ratuszem, jak to początkowo
projektowano, lecz na rynku drzew-
nym przy ul. Zawalnej. Ma być
nieco większy od wybudowanego na
placu bŁukiskim. Koszty budowy
obliczone są na sumą25000 złotych.
— Rozbiórka stajni na płacu

Łukiskim. Postanowiono _ znieść
szpecącą miasto ruderę przy ul.
Łukiskiejj w której przed wojną
mieściła się stajnia dla koni ko-
zackich. Rozbiórka stajni nastąpi w
przyszłym tygodniu.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.,„ guracyjne przedstawienie amatorskie.
— W zwiąchu  aAwańturaimi

na rynku Drzewnym władze admi-
nistracyjne w dnie targowe poleciły
ustawienie posterunku policyjnego.
Prócz tego z rynku Drzewnego bę-
dą usunięte wszelkie stoliki, straga-
ny z łakociami i cukierkami, któ-
rych właściciele uprawiają oszukań-
cze gry, co daje powód do usta
wicznych awantur.

Кн

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

 

 

„1a całej przestrzeni 1400 klm. gra-
nicy polsko-bolszewickiej. Bandy
dywersyjne, wysyłane z za kordonu,
siały poczucie niepewności i nie-
pokoju. Giośne były wówczas na-
pady band na miasteczka takie, jak
Gródek lub Kraśne, gdzie po oby-
dwu stronach były ciężkie straty.
W takim stanie rzeczy Korpus

Ochrony Pogranicza objął straż na
granicy. Do formacji K. O, F. z sze”
regów arn.ji pospieszyli olicerowie
doświadczeni w walkaci;, którzy
niezwłocznie podjęli akcję kontr-
ofenzywną. Rozpoczęio się bez-
względne niszczenie band dywersyj-
nych. W ciągu pierwszego roku
K. O. P. stoczył 83 bitwy z dosko-
nale uzbrojonemi bandami. Ostatnia
i majwiększa stoczona żostała w
woj. Poleskiem, gdzie oddziały
K. O. P. w pościgu za bandą we-
pchnęły ją w błota i zniszczyły do-
szczętnie. Mińsk zrozumiał że dal-
sza akcja band może doprowadzić
do nowej wojny i bandy odwołał,
sam zresztą przez diuższy czas nie
mogąc sobie dać z nim rady na
własnym terenie.

Od tego czasu na granicach Rze-
czypospolitej wschodniej : litew-
skiej, gdzie próby band dywersyj-
nych zduszone zostały w zarodku,
panuje spokój.

K. O. P. obchodzi dziś swe świę-
io 10-lecia, obchodzone również uro-
czyście przez ludność miejscową w
pasie pogranicznym.

Do życzeń i wyrazów wdzięcz-
ności za wprowadzenie w kraju 6ро-
koju i my dołączamy swó; głos.

SPRAWY PODATKOWE.
— Lustracja przedsiębiorstw

przemysłowo-handlowych. W Wil-
nie została zakończona lustracja
przedsiębiorstw handlowo - przemy-
słowych przez. kontrolerów Izby
Skarbowej. Zbadano przeszło tysiąc
przedsiębiorstw i zakładów pracy, i
stwierdzono, iż niemal wszystkie za-
kłady pracy i przedsiębiorstwa pro:
wadzą regularne księgi, listy płac
itp. Za wyjątkiem drobnych uchy-
leń kontrolerzy nie znaleźli poważ-
niejszych usterek.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie w sprawie Kina-

Rewji Dziś odbędzie się o godz,
12-ej walne organizacyjne zebranie
dla powołania do życia Towarzy-(
stwa obrony i popierania Teatru;
Kina-Rewji i innych scen 'popular-
nych,

, Organizatorzy proszą o przyby-
cie każdego, kto się tą sprawą inte-
resuje, Wejście wolne.

 
 EN

Przy zapzrciu stolca. wzdęcia brzucha.
iagodnie działająca naturalna woda gorzka
, Franciszka-Józeia daje łątwe wypróżnie-
1ie, uwalnia crganizm od pozostałości w je-
liiach, Pytajcie się lekarzy. 26814
AAA LIT INTENSO AS — sun

Teatr | muzyka.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Bal w

Savoy", Dziś o godz. 8 m. 15 siynna ope-
setka Abrahama „Bal wSavoy“,
była ogólne uznanie i wywołała. doskonałe
orzyjęcię. W roli Markizy czarujewidownię
rięknym swymgłosem J. Kulczycka,w oto-
czeniu Fialmirskiej,.- Łasowskiej, Dembow-

r'lach głównych. Opracowanie reżyserskie
M. Domosławskiego. Nowa. malownicza
wystawa oraz efektowne tańce i ewolucje
dopełniają artystycznej całośc. _ Zniżki
ważne. Toko

—Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni“,
V ziš o godz. 4 pp.. ujrzymy po cenach pro-
pagandowych cięszącą się wielkiem powo-
dzeniem  melodyjną  operetkę Kalmana
„Cyrkówka” premjerowej zw obsadzie
udziałem: J. Kulczyckiej.
— Poniedziałkowe widowisko w „Lutni”

Jutrzejsze przedstawienie z cyklu propa-
gandowych wypełni ogólnie lubiana świetna
operetka Lehara „Hr. Luxemburg'. W ro-

która zdof”

 

solistek pod kierownictwem dyr.
skiego, ' Szczawińskiego i Tatrzańskiego w]

DZIENNIK WIEERSRMI

Przeżywamy Cchiw:lęĘ niesiycnanie

ważną, Jestesmy swiadkumu walka!
dwocu prąaow. veden ną «rwawycn|
sztanaaraca swoich wypisai hasto
WaiKi Z DOgiem 1 Jego prawami dą-|

spoteczeńsuwa bez Oparcia g0 O ja”

K1EKOIWIEK zasady мма i niezni”

szczaine 1 drugi prąd, Kiory wszyśi-

ko Chce oprzec na prawaci bozyci,

wszystko chce czynic z imieniem
boga na ustach i zgodnie z Jego
swiętą Wolą.

Wtem: starciu Akcja natolicka
niepośleanią voagrywa rolę. Uoraz
wyrażaiej widac znaczenie szeregow
świeckich katolików walczącyca —
bo dziś tysko tem mianem można
określić działalność Akujj Mato-
sickiej — przy boku i pod przewo

dem swoich kapianów. oraz po”
ważniejsze miejsce zajmują organi-

zacje Akcji Katolickiej w układzie
iudzkich stosuiików, coraz większy
wptyw mają ną organizacje 1 uksztai
towamie się oblicza spoieczeństwa.

Kosną szeregi inteligencji, która
coraz liczniej napływa, aby, prze-
szediszy nieraz przez okres zwąipień
i wahan, stanąc mocno pod sztanda-
iem krzyża. Kosną szeregi uświado*
mionych katolicko robotników, któ*
rzy coraz wyraźniej stawiają opór
rozkiadowym doktrynom któremi
ich przez wiek cały karmiono, Tę-
żeją szeregi ludu wiejskiego, który z
eoraz większą świadomością przystę
puje do walki z panoszącem się
złem, Wszyscy jednym ceiem zwią-
zani: „ku odbuaowaniu žycią kato-
lickiego w rodzinie i spoieczeń-
stwie”,

I oto staje się, że coraz większe
rzesze we wszystkich trudnościach
świata wzrok swój i myśl zwracają
tam, skąd pomoc  istot:ue nadejść
może, Coraz wyraźniej zdają sobie
sprawę, iż. odrodzenie—wChrystusie,

Lecz nie łudźmy się, że zwycię-
stwo już osiągnięte. Jeszcze długa i
mozolna doń droga. Jeszcze wielu
odpadłych od Boga, otumanionych i
uwiedzionych walczy, często nie-
świadomie z Bożym świata porząd-
ikiem, jeszcze wielu nawet z pośród
bieżących katolików, nie rozumiejąc
znaczenia chwili, którą przeżywa”
my, ociąga się 1 zasklepia jedynie w
sobie.

Społeczne apostoistwo swieckich
 

Koncerty w Wiinie
— Poranek śpiewaczy na powo-

dzian. 15 najiepszych śpiewaczek
Wilna wystąpi w teatrze „Lutnia'
dziś o godz. 12-ej w porunku śpie-
waczym,

Udział biorą panie: Jag'minówna
Bronisława, Kacówna Pola,  Korsak-
Targowską Janina, Hendrichówna
(Wanda, Lal Helena, Pawłowska
Dina, Plejewska-Monkiewiczowa Zo-
fja, Wajnówna Lena. Kotarewska
Tatjana, Kružanka-Reissowa Jadwi-
ga, Igdal Elza, Śwaięcicką iKonstan-
cja, Piawska Janina, Wyležyūska
Zofja, Kulczycika Janina.,
„+Całkowity dochód na powodzian.

Ceny: miejsc: od 2 zł. do 50 groszy,
‹' №zakończenie wykona zespół
 

Władysława Szczepańskiego 2 kom-
pozycje wokalae Kr»łowicza i Ma-
szyńskiego. :
— Koncert w Związku Literatów

(Ostrobramska 9). Dziś o 8.15 wiecz.
wystąpią, z, jedynym: koncertem wy-
Ditni artysci pp. Umińska i Dygat.
W programie sonata skrzypcowa
Schumanna, szereg utworów Chopi-
na, Ravelą i Debussy'ego. Bilety do
nabycia przy wejściu w cenie od
30 gr. do 2 zł.
— Koncerty orkiestr wojskowych.

W. dniach 14, 21 i 28 bm. każdora- sach głównych J. Kulczycka 1 K. Dem-
bowski.

— Teatr Miejski Pohulaaka. Dziś o
gedz. 1l.ej rano odbędzie się w Teatrze na
Pohulance audycja muzy zna, wchodząca
w zakres przedstwień dla szkół średnich.

<agranicznym: E. Umińska i Z. Dygat. |
— Dzisiejsza popołudniówka „Słowika”

na Pohulance. Dziś o godz. 4.ej na „przed
„tawieniu popołudniowem przepiękna bajka
dla dzieci według Andersena p. i. „Slowik“
w bogatej kolorowej wystawie. Efektowne
tańce w wykonaniu szkoły baletowej N
Muraszowej. Muzyka kompozycji A, Za
tubina. Ceny propagandowe.

Wieczorem — о godz. S-ej dana będzie
kapitalna komedja nowoczesna w 3 aktach
Vawła Volpiusa p. t. „Zwyciężyłem kryzys“
z J. Boneckim i M. Węgrzynem w rolach
słównych na czele świetnie zgranego zespu
"u. Ceny propagandowe. A
— Amatorski Teatr Robotniczy. Dziś

staraniem sekcji teatralnej Chrześc. Uni.
wersytetu Robotniczego, odbędzie się inau-

|.. W programie: I) Słowo wstępne dr. K.
Niżyńskiego — prezesa Ch. U. R., I) „w
cygańskim obozie" obrazek ze Spiewami i
tańcami K. Petaszewskiego, III) Taniec ma-
*ynarzy ze śpiewami, IV) „Kłamstwo zawsze
się wyda” obrazek sceniczny B. Otolskiej,
4) Taniec „Krakowiak“, VI) „Weseli mał.
WEI komedja wesoła w jednej od-

słonie.
Przędstawienie w sali teatralnej ul.|

Metropolitalna 1 м podwórzu. Początek o'
godz. 6 wiecz, Wstęp bezpłatny. '

— Stały Teatr Objazdowy gra dziś wł
Słonimiu „współczesną sztukę w 3 aktach
N. Druckiej, cieszącą się coraz większem
1 owodzeniem „Zamknięte drzwi”, jutro w

Porodzieiu,
  
 

zowo od godziny 12—14 odbędą się
w grodzie po-Bernardyńskim — Коп-

  

Przed Swiętem Chrystusa Króla.
(Komunikat Instytutu Fikcji Katolickiej).

'eszcze ie wszystkich ugarnęło,
Jeszcze nie wszyscy stanę:1 na we”
<wanie Ujca Lnrzescijanstwa.
Udy ovcnoaziniy aoroczue święto

Akcji Natolicsiej, gdy skianiamy
ży do zpuuowalnia Zycią jeunostki i giowy i „Lnrys'usa ranem : Królem Stroński. W ostatnich czasach teren

uaszym byc wyznawamy powin”;
tasmy uświadomic Sobie LC, czego |
144 dokonaliśniy 1 to, co jeszcze
przea nam., io czego jeszcze mamy:
uokonac, | Rz

1
1eg0roczne nasio swiąteczne i

„W. Uurystusie Udkupienie — w
<nurystusie  Udrodzenie' powinno
mam wskazać drogę dalszej pracy.;
iNaszymy obowiązkiem jest szerzyć
je, uczynic z niego drogowśkaz za-
rowno dia nas samych, jak i dla tych
ktorzy jeszcze iie stanęii puva sztan-
aarem Chrystusowym.

Udy będziemy w duiu Swięta
Chrysiusa Mrólą w skupieniu i ро-
wadze manitestować nasze przywią-

zanie do wiary swiętej, to czyńmy to
z myśią wskazania drogi tym, ktorzy
jej jeszcze nie widzą, wskazujmy, iż
tylko i jedynie w Chrystusie Odku-'

pienie — w Chrystusie Odaodzenie. skiego, dotyczą bowiem podstaw na-
Wiino przygotowuje się do godne-

go uczczenia dcrocznegś święta, Pra

ce przygotowawcze
chodu już ię rozpoczęły. W dniu 12

liczył prel. Sirońskiego. |
Polska wobec nowych zagadnień
w polityce międzynarodowej.

Na temat powyższy wygłosi od-
czyt w następną niedzielę w Stron-
nictwie Narodowem w Wiinie wy-
pitny znawca stosunków imędzyna-
rodowych, poseł prof. Stanisław

polityki międzynarodowej siał się
szczególnie ożywiony. Wpłynęła na
to zmiana w układzie powojennym
Europy przez politykę  Irzeciej

eszy oraz powrót Rosji, jako mo-
carstwa do polityki europejskiej, co
znalazło wyraz w przyjęciu jej do
Ligi Narodów i przyznaniu jej sta-
łego nmuejsca w Radzie Ligi. Zja-
wiska te wywołały planową akcję
ze stromy dyplomacji francuskiej
prowadzoną energicznie „izez tra
gicznie zmarłego w tych dniach w
Marsylji ministra Barthou, a także.
szereg posunięć dyplomacjipolskiej. ,
Rozdźwięki, jakie przytem powstały
między Polską a Francją, stały się
powodem licznych komeniarzy w
prasie europejskiej. Oczywiście, za-
gadnienia te muszą budzić najżywsze
zainteresowanie wśród ośółu pol- szej polityki zagranicznej. Chcąc
dać o nich informacje, pochodzące |

kim jest prof. Stroński Stronnictwo

 

Sport.
GYMKHANA MOTOCYKLOWA

ODWOŁANA.
Z powodu tego, że padający wczoraj

przez cały dzień deszcz rozmoczy! zupełnie
boisko na Pióromoncie, które stało się nie-

dostępne dla wyścigów motocyklowych i
kolarskich, zawody te zostały wczoraj w

ostatniej dowołane i przełożone

automatycznie na 21 b. m.

chwili

ROZKŁAD DZISIEJSZYCH ZAWODÓW.
Dziś walczymy aż na trzech irontach w

zawodach międzynarodowych. We Lwowie
o godz. 12 mamy mecz piłkarski z Ru-
munją, w Warszawie pięściarze spotykają

się z drużyną Czechosłowacji, walcząc:"o
puhar środkowej Europy i w końcu w Ry*'
dze o godz. 15 gra nasza jedenastkaw

organizacji ob' od tak kompetentnego znawcy ja-| meczu międzynarodowym z Łotwą.
O wejście do Ligi mamy cały szereg

b. m. odbyso się posiedzenie księży Narodowe w Wilnie zaprosiio $o do |spotkań. I tak wSosnowcu z"
asystentów kościelnych i prezesów wygłoszenia odczytu, który bezwąt:|zeŚląskiem, w Toruniu Gryf e ”

zarządow paraijalnych Akcji Kaio- pienia wzbudzi w naszem mieście Chełmnie P. K. S. z 7 p. p. leg. i w Stani
lickiej Wiina, na którem cmawiano
program uroczystości,

Uroczystość Chrystusa Króla przy
pada w roku bieżącym na dzień 28
b. m. (niedziela). W przeddzień
święta w sobotę prezes Archidiece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
p. dyr. dr. Kazimierz Niżyński wy”
głosi przea mikrofonem  rolskiego
Radja pogadankę na ten:aty zwią-
zane ze świętem, W) dniu 28 w go-
dzinach pirzedpołudniowych odbędą
się we wszystkich kościołach wileń-
skich uroczyste nabożeństwa. W,
godzinach wieczornych .zaś (g. 6-ta)
odbędą się uroczystości religijne na
placu Lukaskim.

Nie wątpimy, iż organizacje spo-
ieczne, stojące na gruncie kato-
ligkim, rozpoczną już teraz przygo”
towania do obchodu. Szczegółowy
program uroczystości w dniach naj”
bliższych będzie rozesłany przez
Archidiecezjalny Instytut Akcji Kar

wielkie zainteresowanie,

GRODNO, (Pat). Na mocy za-
rządzenia urzędu wojewódzkiego
posiedzenie Rady miejskiej w celu
dokonania wyboru Zarządu miej-
skiego odbędzie się w dniu 19 b.
m. Kandydatem BBWR. na prezy-
denta jest szef intendentury O. K.

Wczoraj ww godzinach rannych
przedstawiciele samorządu  gmin-
nego otworzyli wystawę prac przy-
sposobienia rolniczego w  Wołoży-
lnie, Większość znaczna eksponatów,
znajdujących się na tej wystawie,

W okresie od 30 września do
6 października r. b. na terenie Wi-
leńszczyzny zanotowano następujące tolickiej organizacjom spoiecznym.

AELudka -
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Recytacja prozy. 16,20: Recital wioloncze-
iowy. 16.45: „Łamigłówki”. 17.00: Muzy-
ia do tańca. 17.50: „Pamiętnik d-ra Lasoc-
»1ego“. 18.00: Skrót dramatu „Horsztyń-
ski” — J. Słowackiego (dla uczczenia
125-ej róczn. urodzin). 19.15: „Człowiek
czynu — człowiek nauki”. 19.30: Koncert
chóru „Eryano”. 19.50: Feljetun aktualny,
20.00: Koncert wieczorny. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?
21.00: „Na wesołej lwowskiej Iali“. 21.45:
Wiad. sport. 22.00: Aud. poetycka. 22.30:
Reportaż z meczu bokserskiego Polska —
tzechosłowacja w cyrku warsz. 23.10:
Wiad. meteor.  23.15—23.45: Koncert DA
czeń (płyty).
Poniedziałek dnia 15 października 1934 r.

0.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu.
zyka, Dzien. por. Muzyka. Chwiisa pań do=
mu. 7.50. Koncert reklamowy. 1i.57: Czas»
12,00: Hejnał. 12,03: Wiud, meteor. 12.05;
Przegl. prasy. 12.10: Koncert muzyki lekkiej
* tan. 13.00: Dzien. poł. 13,15: Wokalne ze-
społy operowe (płyty). 15.30: Wiad. eksport,
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Mitzyka lekka:
16.45: Lekcja niemieckiego. 1700. Recital
śpiewaczy. 17.25: „Rezerwa na ćwicze-
mech'—felj. 17.35: Kwadrans przebojów,
17.50: „Gospodarka człowieka na morzu”.
13.00: Koncert reklamowy. 18.15: Recital
fortepianowy. 18.45; Pogad. dla dzieci,
'9,00: Audycja żołnierska. 19.25: Pogad. Wil
Aeroklubu. 19.30: „W! ojczyźnie Napoleona"
19.50: Wiad. spori. 19.56: Wil wiąd. sport
20.00: Muzyka lekka i popularna. 20.45;
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol.
se”, 21.00: I-szy Koncert historyczny mu-
zyki polskiej. 21.45: „Technika i kultura”,
22.00: Skrzynka pocztowa Nr. 324. 22.15:
„Operetka francuska” (płyty). 23.00: Wiad,
meteor. 23.05—23.30: Muzyka taneczna

Z ZA KOTAR STUDJO,
Muzyka w Rozgłośni Wilenskiej,

W. poniedziałkowym programie radjo-
wym miłośnicy lżejsze; muzyki znajdą certy-poranki orkiestr wojskowych

1 dywizji piechoty Legjonow. Czy-|

się na powodzian, budowę pomnika|
Szopena i fundację im. M, Karło-|
wicza.
— Koncert na rzecz powodzian.

Wie wtorek, dnia 16 b. m. o godzinie|
8-ej wieczorem odbedzie się w Cu-|
kierni „K. Sztrala“ (Mickiewicza 22,|
obok „Bristolu“) interestjący kon-;
cert orkiestry prof. Tchorza z udzia-
iem p. Stefanii Grabowskiej, absol-|
weniki Konsecwatorjum Wileńskie”i
go. P. Grabowska wykona szereg|
pieśni kompozytorów polskich i ob-,
cych z towarzyszeniem orkicstry. |

P. Grabowska przeznacza swe;
hor<rarjum na powodzian, jak rów-|
nież Zarząd Cukierni składa część|
dochodu na ten cel. !

Polskie Radjo Wilno
Niedzieia, dnia 14 października.

9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-|
zyka. Dziennik por. Muzyka. Chwilka pań'

 

4/mu. 10.10: Muzyka popularna (płytył. |
10.30: Nabożeństwo. Kazanie. 11.57: 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;

dwie ciekawe uadycje, które będą wyko-
rane w studjo wileńskiem. A mianowicie:

Q godz. 17,35 stanie przed mikrofonem
Wystąpią wybitni muzycy o iozgłosie już! sty dochód z koncertów pizeznacza| stalentowany młody artysta Karol JunoszaSzaniawski, który odśpiewa z towarzysze-

n'em fortepianu kilka najnowszych
bojów”.

O godz. 22,15 rozpocznie się audycja
poświęcona operetce francuskiej. Szerokie;
rzesze melomanów znają przeważnie wie-
deńską twórczość operetkową, tyimczasemirancuska literatura muzyczna posiada sze-
reg operetek Pierwszorzędnij wartości.ędzie o nich mówił prof. M. Józefowicz,a następnie usłyszymy kilka cię kawych
'ragmentów operetkowych z pzyt.
RW „niu dzisiejszym zaś (niedziela) wkoncercie muzyki lekkiej wystąpi ja ka so-
"tka Anna Skorukówna, która na itle ze-społu jazzowego pod dyr.
snowskiego odśpiewa refreny populą rnychtang i fokstrotów (godz. 14).
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Sy!westra  Czo-| przechodzącego przez jezdnię Gierszanowi-

CEEEEEEEFEFFEFEEEFEFEFEEEFCE
i ,PRECZ z |DETEKTOREM!

do sieci z głośnikiem daje ponad 15 stacji

końca 2im
DO NABYCIA:

wypadki zachorowań:

Utenięcie przemytnika,
Z Dzisny donoszą, iż w czasie

przeprawy przez Dźwinę łodzi prze-
mytniczej wydarzyła się ketastrofa.
Łódź z przemytnikami wywróciła
się. Jednego z przemytników nie-
jakiego Dorna Mikołaja wyciągnięto
z wody, drugi zaś Swietochowicz
Stanisław utonął. Towar poszedł na
dno rzeki.

 

KRONIY 4 POLICYJNA.
Włamanie do składnicy

Izby Skarbowej. Nocy wczorajszej

sławowie Rewera z Czarnymi.

PPE°

Rada miejska w Grodnie.
Ili Grodno mjr. Wiktor Misky, na
wiceprezydenta dotychczasowy wicei-
prezydent Roman Sawicki. Kandy-
datury te mają zapewniony wybór
wobec większości posiadanej przez
Klub”radziecki BBWR.

Wystawa rolnicza w Wołożynie.
należy do członków miejscowychi
okolicznych Katolickich Stowarzy-
szeń Młodzieży Męskiej i Żeńskie,

Wystawa będzie otwarta przez
cały dzień dzisiejszy.

Jutro zostanie zamknięta.

Stan chorób zakaźnych.
46 wypadków duru brzusznego

(w tem 2 śmiertelne), 68—płoniey,
24—błonicy (1 śmiertelny), 4—odry,
2—rózy, 5 — krztuśca, 3—zakażenia
połogowego (2 śmiertelne), 11—gruź-
licy (4 śmiertelne), 74—jaglicy, 3—
ospy wietrznej.

Pożar tartaku pod. Grodnem.
GRODNO, (Pat). W osadzie 'Ryt-

nica pow. grodzieńskiego w nie-
czynnym tartaku Szemiawicza, kup-
ca z Wilna, powstał groźny pożar.
Mimo ratunku tartak spłonął całko-
wicie wraz z urządzeniem. Wartość
tartaku wynosiła okoła 25,000 zł.
Spalony tartak był ubezpieczony -w
P. Z.U. W. w Wilnie na sumę
57,180 zł. Jak zdołano ustalić pożar.
powstał wskuiek podpalenia w celu
otrzymania premji asekuracyjnej..

Mresziowanie MsgnaLui
Karjera jak w powieści krymi-

  

 do skłądnicy towarów skonfiskowa-
nych izby Skarbowej w Wilnie przy|
(ul. W. Pohulanka 10) włamali się!
niewykryci sprawcy, którzy splądro «|
wali składnicę, przyczem zrabowa!: |
100 kig. sacharyny.

Powiadomione władze śledcze za
rządziły energiczne dochodzenie,
— Rozprawa nożowa. W dni

wczorajszym przy zbiegu ulic Ciche:
i Wileńskiej powstała bójka między
grupą pijanych osobników. W cza
sie bójki dotkliwie pokaleczony zo
stał nożem Władysław Wodczys (Kra
kowska 5) przez niejakiego S. Kraw-
szuna (Lwowska 37) Raanego Woc-
czysa oparzoGo w szpitalu Św. Je-
kóba, skąd po kilku godzinach opuś
cił szpital, tłumacząc, iż będzie i-|
czył się w domu. Tymczasem ni-
mówił on swego brata Bronisław.
oraz innego osobnika, którzy nap:
dli na ul. Mickiewicza na Krawszur:
i dotkliwie go pobili.

— Złodziejaszek warszawski w szatni
„Lutni“. W szatni teatru „Lulnia” z pal-
ia, należącego do Odlanickie,jo-Poczobuta
Stanisława  (Zakretowa 11), skradziono

| purtfel z) gotówką, Kradzieży dokonał
Goldberg Berek z Warszawy, którego po-
iicja zatrzymała.

! WYPADKI.
| — Wypadki samochodowe. Przy zbie-
igu ulic 3 Maja i Mickiewicza samochód
| Nr. 33101 najechał na przechodzącego przez
|iezdnię Andrejanowa Eljasza (Obozowa 23)
|'at 53. Andrejew doznał lekkiego obraże
j nia ciała.
| Na ulicy Zarzecze autobus komunikacji
| miejskiej Nr. 38264, prowadzony przez Wer-
| sztowa Zygmunta (Trocka 15), najechał ne

 
cza Abrama (Zarzecze 3). lat 5. Gierszano-
wicz ma zdarty naskórek na głowie.

ektrit E
T

150 —

ELEKTRIT
WILEŃSKA 24

tel. 10-38.
       
 

naineį.

ryskiej, która dostałanareszcie w sweręce

długo tropionego dżentelmena wiamywacza

Ludwika Einaca.
Był to przestępca najwyższej rangi, któ

rego ryzykanckie wyczyny dały przed laty

autorowi powieści kryminalnych Leblanc'o-
wi gotowy temat do.jego słynnej serji ksią-

żek o przygodach dżentelmena - włamy

wacza, Arsenjusza Lupin.

Pewna doza rycerskości we wszystkich

swietnie obmyślanych oszustwach, a następ

nie świetne maniery, nabyte w ciągu kilku

łat towarzyszenia w podróżach pewnemu a-

rystokracie, zapewniały Einac'owi sukcesy

złodziejskie zwłaszcza w świecie kobie-

cym. Poszkodowane nie miały często nawet

żalu do bochsztapiera i wprost <bronily go
przed ręką sprawiedliwosci.

Równocześnie Einac był tak doskonaa

iym akrobatą, że tej umiejętuości mógłby

miu pozazdrościć niejeden arżysta w.tym

iachu. W ostatnich latach wyspecjalizował

prawdziwym postrachem wszystkich wili w

dzielniczch zamożnych ludzi w Paryżu. Po

ostatnim niemiłym kontakcie z policją był,

zmobilizowano przeciw niemu wszystkie
siły policji mundurowej i konfidentów. Po-

szlaki prowadziły do Marsyiji, w której spo

dziewano go się nareszcie ódkryć
W rzeczywistości jednak nie opuszczał

on Paryża, $dyż iam czuł się najbezpiecz-

niej. Aresztowanie jego nastąpiie wskutek

zdrady kobiety, której jako jedynej w swem

życiu Efvac zaułał i którą naprawdę kochał.

W czasie rewizji w .aleszkaniu włamy-

wacza na Montmartrze znaleziono niezliczo-
ną ilość fałszywych bród i wąsów i arty-

stycznie spreparowanych nosów Einac nie

zmieniał w ubiegłym roku 50 razy nazwisk
czysto mechanicznie, ale naprawdę był pod

każdem nazwiskiem zupełnie innym czło-
wiekiem. Tego mistrzostwa w <harakteryzo

waniu się zazdrościliby mu napewno wszys

cy razem wzięci fwyzjerzy największych

teatrów. Teraz ten utalentowaay człowiek

znajduje się pod kluczem, a właściciele

will mogą nareszcie spać spokcjnie.
Lekkomyślne zaś starsze damy, obłado

wane kiejnotami, napróżno wypatrują w
nocnych łokałach czarującego złodzieja serc,
który jako najlepszy specjalista od precjo
zów w Paryżu, tak dyskretnie pozbawiał je 

 

klejnotów.

  

Niezwykiy połów udał się policji pa».

się on we wspinaniu się po murach i był.

on przez półtora roka nieuchwytnym,choė

 



4

AASVSCES DASRNNEENNEIS|SKTS ONGTR

Každa Pani Domu
powinna pamiętać o doskonałych wyrobach znaku

  

 

    
  

GE)S
z

Do nabycia w sklepach kolonjalnych i u pp. hurtowników

DS+ENNIs nūikšERGĖi

Lo
Proszki do pieczenia — galaretki owocowe i budynie

Lubońska Fabryka Drożdży Spółka Akcyjna.
Luboń, powiat Poznański tel. 71-56 i 72-74

Przedstawiciel na Wilno tel. 9-87.
=

«KRÓLOWADZIS PREMJERA. Najbardziej melodyjny film produkcji

CZESKIEJ w języku dla wszystkich zrozumiałym

 

DZIS o godz. 12:ej OSTATNI PORANEK
fllmu polskiego

Nad program:

„MYA
PAN
KT

Jutro premjera.

Marleny Dietrich
WKRÓTCE największy przebój śwłata, FILM—CUD

ch „IMPERATOROWA”
<CAR SZALENIEC».

 

CYGANERJI»
Niezwykle emocjonujący dramat. Napięcie. Humor. Nad program: „KOB:ETA-TARZAN'"' i tygodnik Pata.

1-sza BRYGADA"
„KOBIETA-TARZAN*. Ceny propagaadowe od 25 gr.

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

Na otwarcie sezonu zimowego.

reż.
J. Sternberga

CENY ZNIZONE

„Mitošė Tarzana“ 2 Oeissmullerem.
 

 

Dziś niebywała sensacja R E MO-SATAN

Fenomenalny | alezwykły film

o miljonie przygód w niebez-
plecznej dżungli p. t:E TYGRYS-MORDERCA

 
|

Na 1-szy seans,

' remontowane, o

 

Najodpowiedniejsze dla ziem północno-wsehodnich

„DRZEWKAOWOCOWE"
które można nabyć w Szkółkach
Drzew Owocowych w folw.

S$taro-Jalnia pta Szczuczyn klLidy st. kol.

Różanka niNiemnem woj. Nowogródzkie.

Ceny niskie. Cenniki wysyłamy bezpłatnie.
 

 

Niniejszem podaję do wiadomości Sz. Kli-

jenteli, iż zakład mój:

Krawiecko Kuśnierski
został przeniesiony na ul. Królewską 1.

Zakład mój istnieje bez przerwy od 1922
roku i cieszy się całkowitem zaufaniem.

z žaniem

owa WIŚNIEWSKI
Dyplomowany Mistrz Cechowy
 

 

Pracownia futer aš okryć damskich

LEONA BARANOWSKIEGO
Wilno, ul. Mickiewicza 22 m. 7.
Wejście z bramy Zielonego Sztralla

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres kra-

wiectwa i kuśnierstwa wchodzące.

Wykonanie solidne — Ceny przystępne.

Tamże płaszcz do sprzedania karakułowy|
 

 

Wytłacza się STARE PLUSZE pod źre-

baki i inne. Plisowanie i Dekatyzowanie

Jasińskiego 1 — 2    
POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą rodzi-

nę, która błaga. o obuwie dla chłopaka ucznia,

lat 10, kl. II i uczenicy, lat 8, kl. I. Adres: No-

wo.Popławska 28, m. 6, Macander, lub w Admi-

  0NSR NN

AMOLANSKA
"WILNO, WIELKA Ne 6.

Ciągnienie | klasy 18 października. (ena losu */, zł. 40, */3 21. 20, */, zł. 10,

P.T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzy-
maniu zamówienia.

3 przy minimum
— wyzitku

bez pracy, bez osobistej za-

sługi, możecie osiągngč-wiel-

ki rezultat finansowy, zdo-

być w jednej chwili Fortunę,
dzięki szczęśliwemu losowi
loteryjnemu. Obecna 31-a

loterja jest znacznie ulepszo-

na, daje więcej wygranych,
większe sumy i większe

szanse niż loterje dotychcza-

sowe. Ten minimalny wysiłek
polega na nabyciu losu

loteryjnego l-ej klasy

w szczęśliwej kolekturze

Konto P. K. O. Ne 145.461.

nistracji „Dziennika Wileńskiego”.

AŁADAŻAM.

MiESZKANIE
bardzo ładne, nowood-

dwa
balkonach, na pierwszem
piętrze, składające się z
pięciu pokoi ze wszel-
kiemi nrowoczesnemi wy-
godami, suche, bardzo
ciepłe i słoneczne, do
wynajęcia. Zgłaszać się:
Mickiewicza Nr. 48 do
dozorcy domu, lub Lu-

AAKAAMAAABASAABA KAAADDAŁANAANNANAANOA

Matura
repetytorja z poszczeg.
przedmiotów, języki ob-

| ce. Uniwersytecka 4—22,
90—3

UDZIETAM lekcjiz 1a-
ciny, matematyki i fizy-
ki w zakresie sżkół śre-
dnich na dogodnych wa-

Po raz pierwszy w historji światowego filmu sensacja, która zapiera dech w piersiach zelektryzowanegc| dwisarska Nr. 1 ш. 1 40 = @

widza. Walki—tygrysa—mordercy, krokodyla, niedžwiedzis, lamparta i in Przygody ludzi wśród źądnyeł| właściciela domu. ię diec 6

krwi bestyj. — Seanse: 4, 6, 8 1 10 wlecz. — W sobotę I niedzielę od g. ink — Bilety bezpł. nieważne. -- 69—2| ub w ® й

UWAGA: Wkrótce przebój: „WESOLA ZUZANNA“ Z Liljan Harvey. AE: TowAaa,

 

DZIŚ Ceny od 25 gr.

TEATR= KINO „CORKA PUŁKU".1) Najdowcipniejsza

W roli głównej Ina Benita i tre-komedja sezonu p.t. я

2) Sztandarowy a

REWJA film polski „HANKA (Oczy czarne) giezale zmarly Zbigniew Stanie

wicz. Chór rosyjakich kozaków Semjonowa z ulubioną wykonawczynią romansów cygańskich

 
 

 

 

 

0igą Kaminską sa czele. Žywiolowe tańce | pieśni cygańskie. Tajgi Syberyjskie. — Seanse| wa 16, m. 4. 2216—1| nienka ze średniem wy-

4, 6, 8 i 10 wiecz.
°

0 AS Da Asia z dodat-
niemi šwiadeclwami, po-

= = is KLPIĘ A MAŁE  4-ROPOKOJO-| szukuje jakiejkolwiek

6-с10 pokojowe maly zogrėdkiem, ewen- || WE MIESZKANIE | pracy, jako bona, do
a” tualnie plac. Oierty pod dkt G sklepu, lub handlu —

A k ы = adresem: Witoldowa_15,| *. TE AGE wies” względnie do wszystkie-

miesz ani ch m.8, M.D. 2272—1 I cia. wimnazjalna mia go. „umie a szyć. |-

z wygodami i kasą ogniotrwałą DOM MUROWANY | о 7 rzyjmie kondycję па

do wynajęcia za 140 zł.
z placem do sprzedania| , DO WYNAJĘCIA = Łe:AS

Informacje u dozorcy, Jagiellońska 8. Е Ę SA e 0ipok2] ny P. w Admin. „Dzien.

2263—6 Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że jpa Lipswa:l w zo? Bas ogródkiem. r i WiL“ Adres tamże,

15% choróbpowstaje z powodu obstrukcji. в я ! Ignacego 8, tel. 11-80, |———2200971:

E Chory żołądek jest główną przyczyną po” KUPIĘ mało używane 2304| |

DRZEWKA I KRZEWY PA watawania najrozmaliszych chorób,—zanie- palio zimowe dekite —н — | RÓŻNE |

w doborze odmian ziemi Wileńskiej, POE i czyszcze krow | tworzy złą przemianę łub czarne z ładnym fu.;2 POKOJE  nieumeblo-| mamuuzmeawanzzanam”

łek „J. + „Nae:-Czarnockich“ I innych A i
ze szkółek „Jaszuny, » | materii. trzanym kołnierzem. O. wane i 1 umeblowany,

wolne od chorób I szkodników

oleca w sezonie bieżącym

Wiwat” Spółce Synykat Roa
Wilno, Zawalna 9, tel.

Zwracamy uwagę, że je y ie tylko drzewka owo-

cowe wyhodowane w szkółkach miejscowych są

uodporaione na tutejsze warunki klimatyczne

i przystosowane do naszej glebv.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA

[ak to stwierdzili wybitni lekarze, sa ideal

nym środkiem dla uzdrowienia żołądka,

usuwają obstrukcję, są łagodnym środklem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga*

nów trawienia, wzmacniają organizm | po”

1 budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroky, kai

žėlelowych, cierplenių hemoroldalne.

reumatyzm I artretyzm.
Cena a Zl. 1.50; podwólne

Sprzedaż w aptekach | drogeriach

Kencesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O.P.

Kumy kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

wania

S. Stefanowiczowny
wielka 56 m. 3.

przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-

 

  

 

   

     

77"Chrześcijańskie, Krawieckie Pogotowie”

«KRESOWIANKA>»
 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

ierty w Administracji
„Dz. WiL* pod „palto”.

Vyorzedai:

 

Wielki podwójny program. do wynajęcia od 27 paź-
W roli głównej Anna O©ndra. Niech żyje.| dziernika cieple, słon.,

radość, humor, ANNA ONDRA $runtownie  odremonto-

 
| godami do wynajęcia dla '
solidnych lokatorów. ut.,

ZA 100 ZŁ. miesięcznie

wane, wesołe 5 pokojo-
we mieszkanie ze wszel-
kiemi wygodami. Mosto

 

 
 

ciepłe, słoneczne, świe.
żo odremontowane z wy

Słowackiego 16—2.

„Dz. WiL* dla S. N.

| PRACA |

 

MŁODA inteligentna pa-

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
nież reparacje i opako-
o

ul.

0 E 2306—2 z B
1) sypialni  jesionowej wanie mebli.

stylu „Modern“ r. 1934, solidne, ceny niskie.

najlepszej konstrukcji, Mickiewicza 24 m. 17.

2) jadalni dębowej, naj-

lepszej konstrukcji, Mo.

żliwie na raiy. Warszta- | FRANCUSKI.

pod „Gotówka”.

 

|

 

NAUKA

 

PARY-

egzaminy. Widzieć 10—
11 rano, 6—7 wieczorem,

 
 

poszukuje zajęcia lek-

 

I. Chmielewski 812

DOSKONAŁE  DOMO-
ty pracy: Subocz 19, ŻANK. WE OBIADY na maśle

tel. 198, ZAB OCR WE doro.|z 2-ch dań i 3-ch dań
mz.2.50 AAM ORC ych, młodzież mów. 50 i 80 Port

|. aptecznych.) | poprawnie w  trzydzie- śr. diora

„ PIANINO _. | stu-czterdziestu lekcjach. 14, wprost ul. Stycznio-
kupię. Oferty: Biuro , Metoda własna. Wszyst-| 9" wejście od ulicy.

memiu,|Karlina, Niemiecka 35,| kie wyższe Sowikie Przyjdź i przekonaj się.
2241

PRACOWNIA |
: ch. — Lekcje kroju dla dorosłych.- eaorowy jej j E i ieszkania oprócz świąt. Lukiszki,

2—1017 Portowa Nr: 6 { I pokoje|| Pańska 19. ' 2294—1 UBRAŃ
Przyjmuje się wszelką garderobę damską, mę= cia = = д

5 ską i dziecinną do nicowania, przeróbek, repe- : į DAMSKICH

Przekonajcie się obuwie racji, odświeżania, prasowania, czyszczenia, pras Dužy pokój M ŁO DA inteligentna A. WITKOWSKIEJ

że wszelsiego rodzaju nia chemicznego i farbowania, do wynajęcia z całkowi- panna b. studentka U.W. ;
przeniesiona została do

 

WKŁADY TERMINOWE Ё
i DROBNE OSZCZĘDNOŚCI

przyjmuje I płaci wysokie procenta —1

(rzościjańki Rank Spółdzjelci
na Antokolu, z siedzibą Zamkowa 18.

Bank wydaje pożyczki nacele produkcyjne.

BANK CZYNNY rano $ — 1 i wieczorem 5 — 7.

WSERY holenderskie t-yj jalośii ol 1,70 1 kly.
Doskonałe mae wędliny wiejskie

wyrobu p.  FIEDOROWICZOWEJ

im MIÓD LIPCOWY
PO CENACH NAJNIŻSŁYCH POLECA

„POLSKA PLACÓWKA *
* WILEŃSKA 10.

POSADĘ GOSPODYNI ;
zajmę, mogę samodziel-

 

 

   E
STS

POTRZEBNA služąca do
nie prowcdzič gospodar-| wszystkiego, mloda, pra Zajmujący

stwo, kuchnię, hodowlę Žana Sadi — Był dziś u mnie
inwentarza, przyrządza.| mi, W. Pohulanka 27, 7'mujący pan.
nie wędlin, pieczenie| m, 9.а 2303) — Ktoż taki?

chlena i ciasta, Zamko. — Komornik.
wa 18 m. 17, 2300

30006066 ALL

Л
MLODA panienka, po
ukończeniu szkoły han-
dlowo-przem., pozostają-

       

        

  

© “4 ORYGINALNE PROSZKI

ca bez pracy i środków ŻĘ Apk BE

do życia, prosi o jaką- 3 O BZYL
kolwiek pracę, Oferty 25 97 Aj lydai
Proszę sari pod т g) LEEA

„Wdzięczna“ do Admin. ži :
„Dzien. Wil." za BÓLE GŁOWY

sekės c. © ы '
PRZEDSTAWICIELA E ód RENA, NEWRALGJA:

hmi energiczne. R BÓLE 74 EBÓW.
o do sprzedaży artyku. pknlonand ЫЛ

{ lis“ poiaAk 4 GRYPA, raztzigsiEuia

SÓLE: ARTRZTYCZNE,
AULALTA

й `БКОУ
(T ULU
ONA ZALASа.
ZUA LN SALA KAZALA
PO>PROSZKÓWWPUDEŁKU

Dobrze zrczumiane.

dobrą prowizję poszu
kuję. Oferty: „Prowizja*
Biuro Pietraszek, War.
szawa, ul. Marszałkow-
ska 115. 34493

BR
OD
Y    
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POTRZEBNA  OCHMI-
STRZYNI do dużego
dworu w Kutnowskiem
Konieczna dobra znajo-
mość gospodarstwa do-
mowego, wszelkich prze-
tworów i hodowli dro-

\

WSZYSTKIE ZDROJE
MINERALNE W DOMUJ

DAJĄTABLETKI
Państwo  Piekosiūscy

    

    

  

 

   
 

‹ p Wy szybkie i solidne, i dl i 2 : > :

| z praco A tem utrzymaniem dla 2 RT 2 biu. Wymagane poważ- przyjechali z rodzinnego

' „Ni torki, albo udzieli lekcyj|nowego lokalu przy ul. : ы ši Z

Ee Ww. PUPIALLO i 2308—2 awakwy N% francuskiego w zakresie| Jagiellońskiej 3. m. 22. a Pyry AR + MUSUJĄCE m ZA do

; (UL. OSTROBRAM;KA 2; AAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAADAAAAAAAAAAAA _ | 8 kl gimnazjum, Oferty 2301| składać ladec ! zawy jedzają

e jest elegancxie, modn:, t nie | gwarantowane.
A „Warsiawianka“ do Ad ъ !“/ładać w „Dzienniku ją. Na Placu £amkowym

PP Oficerom polecam buty | sztyblety. ||Kupno| [p sprzedania | Mministracji „Dz. Wi” | MŁODA, inteligentna o-| am dla SJ. i RAZZE:

=3
2292| soba, łagodnego charak |—————— — - i Gbiaśkia.

« E d Sprzedaž P A R c E L E mn| teru, znająca się na go” MŁODA, inteligentna о-, bc wiedziały

KRUPNIKczrządasz.po LA Aaa F t lan " ли i dr PER AS 5AApowa 5 sda 3 RC Sza dzieciaki, że io jest ten

spo! ы и ż ok. świeżo odremon. z i.| kuchni, lubiąca zieci, jyką jurową, poSszu- г й

wy ziolowo-korzennej. or ep KEN: p. * \О\Впс. bardzo ładne,| udziela lekcyj trancu. poszukuje posady za| kuje posady w tymkie- | ak mis

Fiakon 1 zł.wysarcza na | — 3 litry wódki. w b. dobrym stanie, o, malowniczej miejscowo-| suche, słoneczne, ze! skiego. Uczy dzieci i do:| skromne wynagrodzenie,| runku, względnie jako — Tatu... — przerywa

Polecat Skład Apteczny pięknym tonie, sprze-| ci, przy ul. Belmont wszelkiemi nowoczesne.| rosłych — początki —|w miejscu lub na wy- bona - wychowawczyni,| VINNE. Henrys najsniodsza po

Władysława TRUBIŁŁY daje się bardzo tanio.| : Ё mi wygodami, ul, T. Za. | konwersacja. Zgloszenia:| jazd, w charakterze bo-| Zgodzi się chętnie nai p < cie Śliwa Spos

: Ul. Krakowska 34—1. | Nr. 31. Iniormacje па| па 7. 2312 ul. Wielka 10 m. 1 od| ny lub ochmistrzyni, Po-| wyjazd, Reierencje b. La AL | sióskich. — A gdzie

wILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie)). 2314—0 zilejści. 2291—2 godz. 8—11 i od 16—20| siada bardzo dobre re-| dobre. Łaskawe oiertyg [MAT IGI) | mieszkały inne karty.

Tamże wody koluńskie na wagę 78 przecudaych jw u nauczycielki irancu.| ferencje. Ul. Mostowa| kierować do Administr. sa ninkai Ё

Е : zapachów. TDIAui angas - EE mu skiego. 23021 16 m. 4. —3 „Dz. WiL* dla „A. T.“ е R)

| у 2 SS by bezwzględnie potępiająco:

| D. G. WODEHOUSE. 9) No chyba! O i y bezwizględnie potępiająco. „| EE
— Dobrze, zatem napiszę wieczorem do Phyllis, že prawdopodob- „Mimo to nie mógł pogodzić się z myślą biernego zezwolenia, aby

Zaufajcie Psmithowi.
nie będę mógł spełnić jej życzenie. i

— Nie pisz „prawdopodobnie“ — zawolal Fredzio lekceważąco.

Napisz „spełnię”, do licha!

dwa tysiące funtów wymknęły mu się z rąk...
Młody człowiek znalazł się na roztajnychdrogach.

Niepokój, opanowujący go wskutek tych rozrayślnych poderwał go

Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— (Col

— Coby to byłc bym...

— 2 mo Na twarzy pana Keeble'a ukazał się zno*

wu wyraz nadziei, — Mój chłopcze, zrobińbyś to naprawdę?

. — Za tysiąc blatów? Możesz się założyć, że zrobię, Pan Keeble

schwycił .ękę 1ałodzgo kuzyna i trzymał ją kurczowo. `

* — Fredz'u — rzekł w chwili, gdy wręczysz mi ten naszyjnik, dosta”

niesz nie tysiąc lecz dwa tysiące: funtów.

— Wujaszku Joe — rzekł Fredzio z równą mocą — trzymam zasło”

wol :

Pan Keeble otari czoło.

—Sądzisz. że dasz radę? ; ч

— Czy dam radę? — odparł Fredzio z lekceważącym uśmiechem.

— Wkrótce ci pokażę! Be :

Pan Keeble schwycił go za rękę i uścisnął ją gorąco. :

— Muszę wyjść na świeże powietrze. Jestem zupełnie roztrzęsiony.

Czy mogę naprawdę powierzyć ci tę sprawę? 
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uderzającym do głowy, lecz jak inne

narkotyk! ma tę ujemną stronę, że działanie pobudzające rzadko trwa

czas dłuższy. Po rozstaniu z wujem Fredzio Threpwood leżał około dzie-

sięciu minut w swoim fotelu w stanie ekstazy. Czuł się silny, dzielny

bystry. Stopniowo, jak mroźny wiatr zaczęło go ogarniać zwątpienie, a

po kwadiansie znajdował się zupełnie w jego mocy. Albo, jeśli określimy

to z mniejszą elegancją, miał porządnego pietra.

Wesołość jest narkotykiem

Im aokładniej rozważał ryzyko, którego się podjął, tem mniej nę-'

cącą przedstawiała się sprawa. Mimo braku imaginacji nawet on zdołał

ze strasziiwą jasnością wywołać wizję ogromnego blamażu, w razie gdy-

by go schwytano na kradzieży naszyjnika ciotki Konstancji. Prosta przy”

zwoitość nie pozwoliłaby mu zdradzić współudziału wuja Józeta. Gdyby

nawet — co mogło się przecież zdarzyć — prosta przyzwoitość zawiodła

go w momencie krytycznym, rozządek mówił mu, że wuj Józef napewno

zaprzeczy jakimikolwiek związkowi z tym czynem. Witedy wpadłby

Fredzió w grubą kabałę. Nie mógł bowiem zaprzeczyć, że jego poprzed-

nie postępsi najzupełniej nie wykluczały w przekonaniu jego najbliż-

szych i najdroższych, możliwości | ienia przez niego kradzieży klej

notów krewnej dla celów osobistych. Wyrok w razie wykrycia brzmiał-

 

 

 

z głębin wygodnego fotelu i zmusił do nerwowego krążenia po palarni.

Wśród tej wędrówki zawadził dość boleśnie o długi stół, na kiorym ka-

merdyne: bea:h, osobnik  miłujący porządek, porozkładał starannie

dzienniki, tygodniki : miesięczniki nadesłane do zamiku. Uderzenie wyr”

wało go z osłupienia i, machinalnie chwyciwszy do ręki najbliższy dzien

nik, którym był „Świat Poranny”, powrócił do fotelu chcąc uspokoić ner-

wy przeczytaniem wysików wyścigów. Jakikolwiek nie mógł już obecnie

brać faktycznego udziaiu w poczynaniach świata wyścigowego, zawsze

odczuwał melancholijne zainteresowanie do przepowiedni znawców gar

zeciarskich dotyczących tak zwanego największego wypadku dnia, Za-

palił papierosa i rozwinąłdziennik,
JW nasiępnym momencie, zamiast jak zwykle przejść wprost do 0-

statniej stronnicy poświęconej sportowi, począł wpatrywać się gorączko-
wo w pewne ogłszenie na pierwszej kolumnie.

Było to dobrze umieszczene ogłoszenie, pociągające tego unia oczy

niejedneg: czytelnika. Ułożono je tak, aby; zwracało uwagę i cel ten osią-

gało. Lecz o ile inni czytelnicy uśmiechali się tylko i dziwili, jak mógł

ktoś wyrzucić pieniądze na umieszczenie podobnego nonsensu w gazecie,

Fredzio putralktował je zupełnie serjo, O to mu właśnie chodzic. Umysł

jego wyćwiczory w: kinie, oceniał należycie wartość tego ogłoszenia.
ld. c. nii
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