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Mordercy króla Aleksandra.
Poszukiwanie kierownika spisku.

PARYŻ. (Pat). Z Annemasse do-
noszą: Dyrektor służby bezpieczeń-

stwa z Białogrodu Simanovic oraz

dyrektor Suretóć Generale z Lozanny
Jacquillard oświadczyli przedstawi-
cielom prasy, że dotychczasowe
śledztwo wykazało, iż poza istnieją”
cą pewną liczbą terrorystów zwią”
zanych z zamachem w Marsylii
istniał jeszcze ktoś, kogo. określili,

jako mózg organizacyjny, który sta-
rał się zamącić pierwsze kroki
śledztwa, Twierdzą oni, iż w związ-

ku z zamachem w  Marsyiji szereg

grup działało pod jednem kierow-

nictwem, nie znając się zupełnie i

nie wiedząc nic o sobie.
PARYŻ. (Pat), Potwierdza się

wiadomość o zidentyfikowaniu sze-

fa bandy spiskowców, którzy doko-

nali zamachu na króla Aleksandra,
Kwaternik, podający się za Kreme-

ra, utrzymywał łączność pomiędzy

poszczególnemi organizacjami — %его-
rystycznemi, dostarczał pieniędzy i
dawał bezpośrednie dyrektywy spi-|

skowcom. On to zebrał całą grupę,
w Zurychu a potem w Lozannie.|dońskiej
Dwie osoby z tej grupy przybyły do
Szwajcarji z Monachium, a dwie in-
ne wprost z Węgier. Jedną z nich
był zabójca Kelmen vel Suk vel Ge-
orgijew. Organa śledcze są zdania,
że zarówno Kwaternik jak i reszta
spiskowców, pozostająca na wolno-
ści, ukrywa się albo w Szwajcarii
albo nawet w samym Paryżu, Policja
francuska, jugosłowiańska i szwaj-
carska dokładają wszelkich starań,
aby natralić na ślad spiskowców.
GENEWA. (Pat). W poniedziałek

przybył do Genewy w t-wie dwuch
inspektorów komisarz policji fran-,
cuskiej Petit, który badał wAnne: |

masse Pospieszyla i Rajticza i odbył
dłuższą naradę z szeiem policji
genewskiej. Istnieje „podejrzenie,

„Dziennik Wileński” hodzi      

PARYŻ. (Pat), Havas donosi z
Genewy, że osobniką odpowiadają-
cego w zupełności rysopisowi Kwa-
ternika zauważyła wczoraj rano po-,
licja w jednej z kawiarni genew-
skich, jednakże przed przybyciem
inspektorów policji osobnik ów zdo-
łał wyjechać do Lozanny.
mowano policję i žandarmerję na
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PARYŻ. (Pat). Ubiegłej nocy o

godz, 3.30 po długiej chorobie zmarł

ierenie całego państwa. Komisarz|Rajmund Poincarć, przeżywszy lat

policji z Annemasse wyjechał nie-|74, wybitny mąż stanu, zdecydowa”
zwłocznie do Genewy. ny zwolennik polityki antyniemiec-

PARYŻ. (Pat). Policjairancuska | kiej, wielokrotny minister oświaty,
rozesłała do wszystkich placówek. :
żandarmerji i straży pogranicznych | finansów, spraw zagranicznych,
rysopis i totografje inicjatora zama”, trzykrotny prezes rady ministrów,
chu na króla Aleksandra Eugenjusza członek a następnie prezes irancu-
Kwaternika vel Kramera. | skiej akademji, prezydent republiki

w latach 1913 — 1920.
PARYŻ. (Pat). B. prezydent Poin-

zagranicą 8 zł.

PARYŻ. (Pat), Śmierć Rajmunda
Poincarego, aczkolwiek liczono się
oddawna z nasiępstwami jego cho-
roby, wywołałą bardzo silue wraže-
nie we wszystkich Lołach politycz-
nych, zmarły bowiem miał opinję
jednego z największych francuskich
mężów stanu. Obok  Ciemenceau
odgrywał dominującą rolę w historji
framcji przedwojennej i w epoce
wojny światowej. Stan jego zdro”
wia w ostatnich czasach nie budził
obaw, lecz wiadomosć o zamachu

Dwa
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Zgon Rajmunda Poincarć.

Terminy

onu. Tam przed trumną wygłosi
przemówienie prezydent republiki
Lebrun. Defilada oddziałów wojsko”
wych zakończy ceremonję. Złoże*
nie zwiok do grobu rodzinnego na-
stąpi w Santpigny jedynie w obec-
ności najbiższej rodziny.

WARSZAWA. (Pat). Prezydent
Rzplitej prof. Ignacy Mościcki wy”
słał do prezydenta republiki francu-
skiej depeszę następującą: Jego
Ekscelencje Pan Lebrun, Prezydent

Zamachowlec G6eorgjew.
BIAŁOGRÓD. (Pat). Zebrano tu

kilka następujących szczegółów, do-
tyczących osoby mordeicy króla
Aleksandra i ministra  Barthou.
Georgjew był członkiem macedoń-
skiej organizacji rewolucyjnej, W
roku 1924 zamordował deputowane-
go bułgarskiego Hadzi Dimowda,
zaś w 1930 dokonał zamachu na
wpływowego członka grupy Proto-
gerowa Tomaleckiego. Po tym za-
machu Georgjew został aresztowa-
ny. Zwolniono go jednak w 1931 r.
Następnie Georgjew zaangażowany
był, jako szoier, u przywódcy mace-

organizacji rewolucyjnej,
Iwana Michajłowa, później był po-
mocnikiem agenta organizacji ma-
cedońskiej w Budapeszcie, poczem
zamianowano go agentem w tej or-
ganizacji, Przypuszczać należy, iż
istnieje współpraca między mace-
dcńską organizacją rewolucyjną a
organizacją terrorystyczną, której  abyli Perczec i Pawe-
CA
SOFJA. (Pat) Wysiłki bulgar-

skiej policji zmierzają do ustalenia,
czy mordercą króla Aleksandra jest
rzeczywiście macedońskim terory"
stą Georgjewem. Nie dały one do-
tychczas ostatecznego wyniku. Po-
licja bułgarska, która ma daktylo-'

skopijny spis odcisków Georgijewa,
zwróciła się telegrałicznie do Pary-
ża o przysłanie odcisków palców
mordercy. * Mieszkająca w Sotji żo-
ną Georgijewa, którą wczoraj aresz-
towano, oświadczyła w czasie śledz-
twa, że mąż jej ma na ciele rodzimy
znak, na którego podstawie ustale-
nie tożsamości może być w zupełno-
ści niewątpliwe.

BIAŁOGRÓD. (Pat). „Prawda“
donosi z Soiji, že wedle komunikatu
sofijskiej dyrekcji policji Georgijew|
poszukiwany był przez policję buł-,
garską zapomocą ogłoszenia w
dzienniku urzędowym z 7.IX jako
niebezpieczny terorysta nielegalnej
organizacjj VMRO. Władze bułgar-
skie prowadziły energiczne šledz-
two i wszelkiemi środkami poszuki-
wały go, celem postawienia przed

BIAŁOGRÓD. (Pat). Policja so-
fijska nadesłała policji białogrodz-
kiej odciski palców Georgijewa.
Dziś policja jugosłowiańska przesła-
ia te odciski palców policji francu-
skiej do Marsylji Jutro prawdopo-
dobnie nastąpi ekshumacją zwłok

я іі'еч:,а сЁег:‘[ ustalenia, czy
nadeszłe odciski ców  odpowia-
dają odciskom jego palców.

Newe aresztowania. |

carć zmarł bez cierpień w swem
mieszkaniu, w którem przebywał od
3 tygodni. Stan zdrowia b. prezy”
dentą przedstawiał się zadawalająco
Jeszcze onegdaj lekarze opiekujący
się Poincare'm wydali komunikat,
iż stan zdrowia b. prezydenta nie
budzi żadnych obaw. Lekarze byli
jedynie zaniepokojeni stanem serca,
Na pogorszenie się ogólnego stanu
zdrowia b. prezydenta wpłynęły
niewątpliwie wiadomości o zamachu
marsylskim i o śmierci krola Ale-
ksandra, którego bardzo lubił oraz
ministra Barthou, który pozostawał
z nim w bardzo bliskich i zażyłych
stosunkach. Pani Poincarć, która
spostrzegła już wieczorem pogorsze-
nie się stanu zdrowia b, prezydenta,
wezwała jego przyjaciół, by ze-
chcieli spędzić wieczór przy łożu
chorego.

B. prezydent Poincarć zmarł nad
ranem w otoczeniu swych najbliž-
szych przyjaciół.

PARYŻ. (Pat). Dziś odbyło się
posiedzenie Rady ministrów, na któ”  rem prezydent Lebrun złożył hold
pamięci Poimcarego. Postanowiono
dnie pogrzebów króła Aleksandra i
Poincarego uznać za dnie żałoby na-
rodowej. Po załatwieniu spraw bie-
,żących minister spraw zagran. Laval
wygłosił exposć o sytuacji między*
narodowej.

PARYŻ. (Pat). Zwłoki Poincare-
że kierownik spisku, nazywany "go wystawione będą w Panteonie

marsylskim. wstrząsnęła nim.
dni temu rodzina stwierdziła coraz
większe osłabienie. a onegdaj wie-
czorem rozpoczęła się agonja. Zmarł
bez cierpień o godz. 3.30 nad ranem.

Republiki Francuskiej, „W: chwili,
gdy Francję ponownie spotkała cięż
ka żałoba, pozbawiająca Ją jednego
z największych jej synów, Rajmunda
Poincarego, pragnę wyrazic Waszej

Wiczoraj osobiście złożyli kondolen-| Ekscelencji moje najszczersze
cje wdowie prezydent Lebrun, wie-| współczucie i powiadomić, że cały
iu innych dostojników Francji, po-|naród polski nie zapomni nigdy
zatem też ambasador Rzeczypospo”
litej Chłapowski w imieniu rządu
Polski. Pogrzeb państwowy b. pre-
zydenta Poincarego odbędzie się
w. sobotę 20 bm. Datę tę ustalono
w porozumieniu z wdową i prezy”
dentem Lebrunem, który pragne
wziąć udział w oddaniu ostatniej
posługi zmarłemu. Prezydent Le-
brun powraca do Paryża z Biało"
grodu w sobotę rano. Z tego wła”
śnie powodu pogrzeb  Poincarego
musi być odroczony do iej daty.
Usialono już program uroczystości.
W obecności prezydenta Lebruna,
członków rządu i korpusu dypl.
zwłoki będą przeniesione do kate-
dry Notre Dame, skad po nabożeń-
stwie przewiezione będą do Pante-

przyjaźni, którą wielki zmarły oka-
zywał zawsze Polsce. (—) Ignacy
Mościcki. Minister spraw zagr.
Rzplitej Jozef Beck wysłał depeszę
kondolencyjną do wdowy po Raj-
mundzie Poincare,

 

BERLIN. (Pat). W obszernych
nekrologach prasa niemiecką  pod-
kreśla, że ze śmiercią Foincarego

zentacyjna osobistość Francji. Był
to, jak stwierdzają dzienniki, wiel-
ki patrjotą i polityk, człowiek o że”
laznej energii, człowiek nieskazitel-
ny, ale równocześnie nieprzejednany
przeciwnik Niemiec. Dziaialność je-
go była podyktowana duchem od-

; wetu. 
 

Zmiony w rządzie francuskim.
PARYŻ. (Pat). Prasa żywo oma- strem sprawiedliwości zostanie pro-

wia sprawę następcy na ministra kurator generalny sądu najwyższego.
sprawiedliwości. Marcel Regnier, _ PARYŻ (Pat). Utrzymuje się po-
przedstawiony jako następca muni-, głoska, że następcą ministra Chero-
stra Cherona, stanowczo odmówił na będzie Lemery, senator z Mar-'

schodzi do grobu najbardziej repre- *

przez Pospieszyla i Rajticza delega-
tem, a zidentyfikowany jako Eugen-
jusz Kwaternik, przedostał się do
Szwajcarji, gdzie spiskowcy mieli
się ponownie spotkać w Lozannie.
Policja genewska otrzymała  donie-
sienie, że osobnik odpowiadający
rysopisowi Kwaternika był widziany
w jednej z kawiarni, ale okazało:
się to pomyłką, Cała policja genew-
ska i lozańska jest zaalarmowana.
Wszystkie szosy i granica irancu-
sko-szwajcarska są pilnie strzeżone.  Policja przesłuchała też wydawcę
biuletynu chorwackiego. Śledztwo
w Szwajcarji prowadzone jest z te-
go powodu, że wedle przekonania
policji, śdyby projektowany zamach
nie udał się w Marsylji lub w Pa-,
ryżu, dokonany byłby w Lozannie,
dokąd król miał przybyć dla zasięg-
nięcia porady u lekarza, specjalisty
chorób gardła.

Kalastrla pray budowie
Kilkanaście osób rannych.

KATOWICE. Pat. — 15 b. m. za-
szedł/na terenie budowy katedry w
Katowicach nieszczęśliwy wypadek,
który pociągnął za sobą zranienie
kilkudziesięciu osób. Około godz.
9-ej przybyła na budowę grupa no-
wych bezrobotnych ochotników, zło-
żona ze loo osób, która przed
przystąpieniem do pracy pragnęła
zaznajomićj się ze stanem dotych-
czasowych robót. W czasie zwie-
dzania, gdy ochotnicy znaleźli się
na jednam z rusztowań, deski i bel-
ki podmokłe wskutek ostatnich desz-
czów, nie wytrzymały ciężaru tylu
ludzi i załamały się. Załamanie się
było fatalne. Cała grupa wraz z bu-
downiczym i księdzem Zającem ru-
nęła z wysokości półtora piętra.
Zawezwani lekarze udzielili na miej-
scu pomocy kilkudziesięciu osobom
które odniosły lżejsze obrażenia a

PARYŻ (Pat). Komisarz Policjj . STAMBUŁ, (Pat). Przebywający
w Malun ustalił tożsamość areszto- tu jako emigrant polityczny prze:
wanego osobnika. Jest to członek wódca organizacji macedońskich
bandy  terorystów Malny. Przy rewolucjonistów Michajłow od kilku
aresztowaniu nie stawiał on żadne”|dni zniknął bez śladu. Wedle krążą-
go oporu. Jak się okazuje Malny od cych pogłosek, został on wezwany
4-ch dni nie miał nic w ustach, Był do opuszczenia Turcji, wobec czego
оп u kresu sił. Przewieziony będzie, bezwłocznie wyjechał, zamierzając
do Paryża. | jakoby udać się do Szwajcarji.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biu-;

ną widok publiczny aż do dnia po-
grzebu.

PARYŻ. (Pat). Pogrzeb Poinca-
rego odbędzie się prawdopodobnie
w sobotę.

Rozpowszechniajcie
bonyjałmużnicze „Caritasu

/ro informacyjne donosi z Genui, že)AURIO NTTTTDTTT WEIRSK POI TR ROOTAEO

w związku z zamachem marsylskim
aresztowano tam pewnego obywa-
tela czechosłowackiego, który zaraz
po zamachu przybył do Paryża, po-
tem wyjechał do Nieci, a następnie
przyjechał do Włoch, BIAŁOGRÓD. (Pat). Specjalny

PARYŻ (Pat). Zatrzymano tu; pociąg z śmiertelnemi szczątkami
obywatelkę austrjacką Ernę Rum,| krola Aleksandra przybył do Za-!
która zajmowała się drukowaniem grzebia o godz. 11.15 wieczorem. Po
ulotek w języku chorwackim,Wła" | przybyciu pociągu orkiestia odegra",
dze bezpieczeństwa postanowiłyła hymn narodowy, Na dworcu
wydalić Ernę Rum z granic Francji. obecni byli przedstawiciele wojska,'

władz cywilnych i wielkie tłumy|
publiczności. Trumnę ustawiono na
specjalnym  katafalku na placu,
przed dworcem. Przed zwłokami|
przedelilowaty tysiące osob, Które|
składały hołd tragicznie zmarłemu
królowi.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Defilada
przed trumną ze zwłokami króla,
która ustawiona była na placu przed
dworcem, trwała do godz. 12.30 po-
czem trumnę przeniesiono do po-

PRZED

КОУ ® Malowicah.
tala. Z pośród odwiezienych do
szpitala lo-ciu jest poważnie ran-
nych. Jeden z nich, Jerzy Sauer,
ma złamany kręgosłup i stan jego
jest bardzo groźny. M. in. okaleczo-

ny został ksiądz Zając. Na miejsce| ciągu królewskiego, który odjechał
wypadku przybyły władze sądowe i| do Białogrodu. Nigdy dotychczas w
śledcze, celem przeprowadzenia do-| Zagrzebiu nie zgromadziło się tak
chodzeń i dokładnego określenia
okoliczności, w jakich wydarzyl się DEKLARACJA

wypadek. BIAŁOGRÓD. (P:t). Przewód”KATOWICE. Pat. — W związku z
wypadkiem jaki się wydarzył przy
budowie katedry, komisja budowla-
na stwierdziła, że przez wejście
na rusztowanie około loo osób na

ca byłej ludowej partji chorwackiej,
mastępca Radicza, dr. Maczek, któ-
ry znajduje się obecnie na kuracji w
jednym ze szpitali zagrzebskich,

 ciężej rannych odwieziono do szpi-

jednym odcinku obciążenie prze-
kroczyło przeszło 3 krotnie wytrzy-
małość konstrukcji. Prace około bu-
dowy zostały narazie wstrzymane.
W czasie wypadku rannych zostało,
około 60 osób.

 

TEATR MIEJSKI
DZIŚ i JUTRO ostatnie przedstawienia świetnej komedji

„zwyciężyłem kryzys”
Ceny zn'żone.

Początek o godz. 8-ej wieczór.

na Pohulance

 

zwrócił się za pośrednictwem swe-|
go lekarza do marszałka dworu, pro
sząc o zakomunikowanie królowej
Marji i księciu Pawłowi w jego
imieniu wyrazów najgłębszego
współczucia z powodu zamordowa-
nia króla Aleksandrą i oświadcze-
nią, że zawsze stoi do dyspozycji o|
ile tego zażąda regencja. Deklaracja

POGRZEBEM
KRÓLA ALEKSADRA.

wiele Humów.  Zgórą 300.000 ludzi
przybyłych ze wszystkich okolic
banatów Sawy i Drawy o.Jldało hołd
przed trumną króla-bohatera.

BIAŁOGRÓD. (Pat), Pociąg ze
zwłokami królewskiemi opuścił Za-
śrzeb po południu i przybyi do Bia-
łogrodu o godz. 23-ej. Zwłoki króla
zostaną przewiezione do starego
pałacu, gdzie odprawione będzie
nabożeństwo żałobne. W. ciągu dni
16 i październiką zwłoki króla wy
stawione będą na widok publiczny.
Właściwe uroczystości pogrzebowe
odbędą się 18 b. m. Rozpoczną się
uroczystem nabożeństwem w ka-,
tedrze prawosławnej. Na dworcu|
uformuje się pochód, poczem zwłoki|
krola odwiezione zostaną do mau-
zoleum _Karadżordżewiczów pod
Białogrodem. |

!

DR. MACZKA,

gotowości współpracy dr. Maczka
zastrzega, że współpraca ta nie bę-
dzie mogła nastąpić z. obecnym rzą-
dem. Wiadomość ta, która rozeszła
się dziś w Białogrodzie, wywołała
dużą sensację.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Muzułma-
nie polscy wysłali głowie muzułma-
nów jugosłowiańskich depeszę kon-
dolencyjną w sprawie tragicznej
śmierci króla Aleksandra. Depe-
szę podpisał mufti muzułmanów pol-,
skich z Wilna Szynkiewicz,

э *

 

objęcia tej teki,
„Le Matin“ podaje,

Leon Berard i Henni Roy dali od-
mowną odpowiedź.

„L'Oeuvre“ i „Echo de Paris“
przypuszczają, že wobec niemožno-
ści znalezienia kandydata na mini-
stra sprawiedliwości wśród  człon*
ków ciala prawodawczego, mini-

|

sylji, należący do lewicy demokra-
że również| tycznej.

MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
LEMERY.

PARYŻ (Pat). Ministrem spra-
wiedliwości na miejsce Cherona,
który podał się do dymisji, miano-
wary został Henryk Lemery.

Wykory samorządowe Ge Francji.
PARYŻ, (Pat), Wczorajsze wy”

bory uzupełniające do rad departa*
mentalnych przeszły spokojnie we
wszystkich 307 okręgach. Do godz.
21 wiadome były rezultaty w 28
kantonach. Radykali przeprowadzili
w tych kantonach 8 kandydatów, a
stracili 1 mandat. Dwa mandaty zdo
byli neosocjaliści 1 — komuniści,
lewica radykalna straciła 3 mandaty
i tyleż mandatów straciło centrum
republikańskie. Agencja Havasa po”
daje, że rezultaty wyborów świad-
czą o lekkiem przesunięciu na lewo.

STRASSBURG. (Pat). Wyniki
wyborów na terenie Alzacji wykaza-
ły spadek wpływów skrajnych aur
tonomistów, którzy nie uzyskali ani
jednego mandatu. Klęskę ponieśli
dwaj deputowani Dahlet i Rosse. Naj
większy sukces odnieśli katoliccy
regjonaliści, którzy zdobyli połowę
ogónej liczby mandatów.

PARYŻ. (Pat). Ostatnie wyniki
wyborów  kantonalnych świadczą,
iż układ sił w radach generalnych
nie ulegnie większym zm*inom. Na
1512 mandatów konserwatyści zdo-
byli 70 mandatów, republikanie
umiarkowani 578,

 

dzienników stwierdza, że w sytuacji
politycznej w związku z wyborami
nie nastąpią żadne zmiany, co po”
zwalą przypuszczać, iż kraj pragnie
stabilizacji. Dzienniki
iż jest to wynik polityki
gue'a. 3

PARYŽ (Pat). Niedzieiae wybo-
ry do rad departamentalnych w du-
żej mierze zmieniły układ sił poli-
tycznych w reprezentacjach samo-
rządowych. Zyskały nowe mandaty
stronnictwa umiarkowane, jak unja
republikanów demoki utycznych
(plus 17),
15), republikanie lewicy (plus 5).
Straty ponieśli: radykali niezależni
(minus 24 mancaty), radykali z gru

Doumer-

py Herriot (minus 19), republikanie
socjalni (minus 5). Ale uaajbardziej
znamienny jest fakt, że socjaliści”
blumowcy zyskali tylkotrzy manda-
ty, podczas gdy komuniści podwoili
dotychczasowy stan posiadania z 17
na 34 mandaty.

Wybory wczorajsze przeszły na-
ogoł spokojnie, ale po wyborach
doszło do zajść, zwłaszcza na pro-
wiacji. W, Paryżu tłumy oczekiwały

umia ' radykali nieza” wyników przed redakcjami, przy”
jeżni 143, radykali socjalni : zbliżone czem  manifestowały odpowiednie
do nich odłamiy 548, neosocjaliści 23, grupy partyjne. W Nantes, gdy do-

podkreślają, .

demokraci ludowi (plus |

 

socjaliścizpod znaku S F. I. O. 117, wiedziano się a zwycięstwie kandy-
komuniści 33. Powyższe rezultaty data grupy narodowej manifestanci
świadczą, że konserwatyści, należą”, chcieci się przedostać do merostwa.|
cy do skrajnej prawicy, utracili 4 W| Epinay w. bójce. zostało kilka
mandaty, republikanie umiarkowani.osób rannych. W. Robaix wybito
zyskali 16 mandatów, radykali nie- szyby w redakcji dziennika miejsco”
zależni stracili 23, radykalisocjali- | wego. W, Lyonie jest kilka osób
ściutracili 23, socjaliści z grupyBlur, rannych, W Lille wykryto fałszer-
ma zyskali 2 nowe mandaty, komu- stwo. Zaginęła urna z wieloma gło*
niści zyskali 16 nowych mandatów.|sami. Obecnie odnaleziono te kart-
Wobec niewielkich przeważnie ki u pewnego osobnika, którego
zmian w układzie sił wszystkie pra”| aresztowano. Stwierdzono, że były
wie stronnictwa wyrażają zadowo”| to głosy oddane na komunistów.Od Administracji

Do numeru dzisiejszego dołączyliśmy nasz dodatek niedzielny „Literac-
ko-naukowy* tym P. P. Pranumeratorom, którzy dn. 14 b. m. z powodu
konfiskaty „Dziennika Wil.* (po paru godzinach cofniętej) wymienionego

dodatku nie otrzymali, lenie z wyników wyborów. Organy
socjalistyczne i  kom:nistyczne
twierdzą, że ich stronnictwa odnio*

й/

sly zwycięstwo poniewaž zwiekszyt| Poplerajcie Pelską Maclerz
się ich stan posiadania, Większość Szkolną.
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Pilna sprawa.
Przyzwyczailiśmy się już do tego,

że w kraju istnieje znaczna liczbą o-

sób pozbawionych pracy Niekiedy

pocieszamy się myślą: że w wielu

krajach ilość bezrobotnych 1 stosun-
kowo : bezwzględnie ies. znacznie

wieksas niż u nas. Uważamy już za

rzecz naturalną, że ku zimie bezro

botnych przybywa, a cieszymy się,

śdy wiosną napiszą gazety, że trochę

bezrobotnych ubyło. Bezrobocie we-
szło w stan chroniczny.

Wśród bezrobotnych odióżnić na-
ieży dwie zasadnicze grupy: tych,

którzy kiedyś pracowali, a dziś pra*

cy nie mają oraz tych, którzy jesz-

cze migdy w żadnym zawodzie nie

pracowali, którzy dopiero dorośli i
daremnie zatrudnienia szukają. Na-,

zwijmy tę drugą grupę młodociany-

mi bezrobotnymi.
Ilość tych młodocianych pozba-

wionych pracy jest bardzo znaczna,

Do niedawna roczna przewyżka u-

1odzin nad zgonami wynosiła u nas

„rawie pół miljona. Z cyfry tej wy”

nika, że corocznie około 400 tysięcy

csób kończy u nas wiek lat 18 i że
życie gospodarcze musi corocznie ta-
ką ilość miłodocianych wchłonąć,

Odszucając pewną ilość na osoby je-

szcze po 18-tym roku życia pobie-

rające naukę, otrzymamy wciąż je-

czcze bardzo pokaźną liczbę ludzi,

htórym trzeba dać jakąkolwiek pra-

cę, jakieś środki do życia,
Otóż nie ulega żadnej wątpliwoś-

ci, że od lat 5 — 6 wobec stale po”,

głębiającego się kryzysu gospodar-
czego, przy znacznej ilości bezrobot

nych, zarejestrowanych w urzędach

pośrednictwa pracy, życie gospodar-

cze rs młodego dorostu wchłonąć
nie jóg! w stanie. Tylko nieliczne jed

nostki, z tych lub innych względów
uprzywilejowane, lub bardziej szczę

śliwe. zdołają się gdzieś wcisnąć i ja

koś egzystować; reszta pozostaje na

opiece rodziców, krewnych, a bar-

dzo często na bruku,
Ta liczna armja młodocianych

Lezrobotnych wymagą bliższego zba
dania i zaimtepesowania. O ile bez-
robocie nigdy i na nikogo nie wywie-

ra dodatniego wpływu o ile dla zwy
kłego bezrobotnego t. zn. dorosłego

jest ońo slrasziiwą klęską, powodu-

Widzieć i przewidywać
Właściciel , Kurjera Porannego',

w procesie o tytuł tego pisma w od“
powiedzi na pytanie, dlacz zgo nie re
dukował wysokich pensyj jego współ
pracowników, zeznał: „Wierzyłem

panu ministrowi, że kryzys skończy
się za pół roku. Taką tezę 1 propa-
gandę krótkowieczności kryzysu roz
wijałem na łamach swego pisma”.

W. związku z tem niezwykle cha-
rakterystecznem oświadczeniem za-
mieszczą „Gazeta Warszawska“ na-
stępujące uwagi pod adresem obozu

rządowego:
Kto nie widzi rzeczywistości, ten nie

może przewidzeć tego, co będzie, nie zdoła

ocenić skutków, które przyniesie realizacja

ióżnych jego pomysłów. Wbrew oczywi-

stości będzie optymistą -

jego reformy nałożą na ludność nowe cię-

żary. Wbrew oczywistości będzie mniemał,

że siła gospodarcza ludności to nigdy nie-

, wysychające źródło, z którego można czer-

pać bez końca:

Nie. zechce on widzieć faktu, že napra-

wy gospodarstwa nie dokona się bez zrzu-

cenia z ramion panstwa olbrzymiego ciężaru

delicytowych przedsiębiorstw państwowych.

Nie zechce widzieć faktu, że nie dojdzie się

do poprawy gospodarczej bez zmiany obec-

nego systemu podatkowego i praktyki po-

datkowoej, że kapitalizacja nie może się roz-

wijać bez bzzpieczeństwa dochodu i złago-

dzenia fiskalizmu. Nie zobaczy przedewszy

stkiem, jaka jest prawdziwa sił: nabywcza

iudności, jak daleko posunęło się jej zuboże

nie. Nie zobaczy masy ludzi, niepotrzebnie

utrzymywanych z grosza publicznego, nie

reformatorem, 4 

spełniających żadnej pożytecznej pracy.

Widząc natomiast taką rzeczywi-
stość, nietrudno przewidzieć, że kry-
zys potrwa jeszcze długo. 

Hitlerowcy o piłsudczykach.
„Robotuik” komunikuje, że we

Wrocławiu ukazała

p. L. „Otoczenie Piłsudskiego. Profile
, polskiej polityki”. („Móanner um Pił-
| sudski'').
| Nie tak dawno niemal wszystkie
| książki niemieckie o Polsce były peł
įne żółci i nienawiści. Ale stosunki
się zmieniły... Osamotniony Hitler
bardzo sobie ceni sojuszniczkę: Pol-
skę. To też książka Koitza jest hymr

się obszerna;
książka niejakiego Henryka Koitza

 

DZIENNIK MILERSKI

Zz prasy.
że generał Wieniawa-Długoszowski stanowi

„centrumi życia umysłowego Warszawy” i

Ł p. Na każdym kroku widać. iż p. Koitz

stara się jak najlepiej wywiąza: z danego

zlecenia.

W przedmowie autor zastanawia się

nad metodą polityczną Piłsudsa ego wobec

własnych działaczy.  Marszałes, powiada,

rozstawia swoje figury na politycznej sza-

chownicy, ale nic tym figurom nie mówi,

jaką mają grać rolę — niech zyadną same!

Jest to metoda — powada Koit” — „od-

rębna" i nam, Niemcom, zupełsie „obca“.

W/ tej metodzie (str. 10) znajdijemy „osad

iego wschodniego psychologiczeożo kierun-

ku, który widzi swego wodza w Dostojew-

skim”. Koitz uważa tę metodę za „zachwy-

cającą“ („reizvol!“).

Ze szczególną miłością szkicuje Koitz

sylwetkę min. Becka, który zainaugurował

zbliżenie polsko-hitlerowskie. „7 niezwykłą

zręcznością wszedł zaledwie 40-letni puł

kownik do dyplomatycznej gry Europy"

(str. 229). Charakteryzując zasadniczy mo-

tyw polityki Becka, autor widzi go w dwóch

pierwiastkach — 1) w konieczności pod-

wyższenia własnej wartości Polski i gry na

większe stawki; 2) w ostrożności wobec

wszelkich obcych podszeptów (czytaj fran-

cuskich). Naturalnie Koitz przedstawia b.

min. Zaleskiego jako polityka, który „bar-

dziej liczył się z Fłancją, niż by io wypadało

z rzeczywistych usług okazywany:h Polsce

przez Francję”.
Bardzo ciepłe słowa znajduje autor tak

że dla marsrałka Świtalskiego, którego na-
zywa „propagandystą nowej Polski”, „po-

siadającym elegancki kunszt wielkiego

mówcy'”; urodził się w „piękn;m Sanoku”

{ & d. Wprawdzie o ostatnich wyborach do

Sejmu (str. 155) mówią o Polsce, że były

to wybory „rumuńskie”, obrażające czystą

demokrację, jednakowoż o obinzie prawa

można mówić, — powiada gorliwy Koitz —

tylko w stosunku do tego, kto zrzedtem to

prawo uznał.

Naturalnie Koitz zachwyca się także i

p. Carem, twierdząc (str. 51), że jest „bar-

dziej niż zręczny (?) w interpretacji ustaw

i bardziej niż elastyczny (?) w tłómaczeniu

ргама". Znane zackoczenie Sejsau w spra-

wie Konstytucji jest według niego „prawni

czym majstersztykiem, dokonanym dzięki
parlamentarnemu poparciu marszałka Świ

talskiego“.

W zakończeniu „Robotnik“ za-
pytuje, czy przypadkiem lo ,wspa- nem pochwalnym na cześć obozu Pił

sudskiego.
Dowiadujemy się tu ciekawych rzeczy

— że prezes Sławek jest „wielkim mówcą”;

 

niałe* dzieło nie zostanie  przetłó-
maczone na polski i wydane jako
głos współczesnych Niemiec, zachwy
conych „Pelską“?7

W Hiszpanji panuje spokoj.
PARYŻ. (Pat).

donosi z Miadrytu, że w Owiedo
Agencja Havasa!W Oviedo aresztowano deputowa-

|nego socjalistycznego Menedeza.
jąca nędzę, choroby, często całkowi- (Asturja) panuje spokój. Oddziały zatrzymano również dwuch przewód-
te wyxolejenie, to dia młodocianych

stanowi ona tragedję. groźuą dla ca*

łego ich życia.
Uważni obserwatorzy życia w

mieście i na wsi od dłuższego już

czasu zaniepokojeni są pewnemi ob-

jawami życia młodocianych Nie

dawno jeden z przyjaciół naszego pi

sma poinformował nas, że w Wilnie

w różnych dzielnicach, szczególnie

na przedmieściach, tworzą się szajk*

młodocianych bezrobotnych, które

zaczynają teroryzować zamieszkałą

tam ludnosć: żądają pieniędzy na

wódkę, lub nachodzą mieszkania do*

magając się „ugoszczenia“. Stan bez

pieczeństwa na ulicach odiegłych od

śródmieścia i mniej zamieszkałych

aogorszył się znacznie. Kradzieże,

napady, bijatyki są na porządku

dziennym, o ezem świadczy kronika
policyjna we wszystkich gazetach.

Informator nasz nie zawahał się

użyć wyrazu „zdziczenie'* dla okre-

ślenia stawu moralnego tych rzuco-

nych ra ulicę i pozbawionych zaję“

cia młodych ludzi,

Na wsi, formy wystąpień młodo-
€ianych bezrobotnych są może nieco

anne, ale istota zagadnienia jest ta
sama: młodzież dorastająca, nie znaj

dując pracy i nie mając środków do

życia, demoralizuje się, wałęsa, dzi-

' czeje. Młodociani bezrobotni to e-

iement wrażliwy na wszelką propa”

gandę wywrotową, to ma'erjał po-

datny do zagnieżdżenia się występ”
ku, to ludzie którzy bardzo łatwo

mogą się wykoleić i nawzt gdy już

kryzys minie i można ich będzie za-
arudnić, już na ten normalny ich roz-
wój będzie za późno.

Dlatego młodocianymi bezrobot-
nymi zająć się trzeba. Jes* to pilna

sprawa społeczna.

Doniosłość tej sprawy docenia na

в woisk
/ Asturji
| rewolucjonistów,

rządowych działających w
usiłują opanowac ośrodki

którzy

| równiez
| panuje spokój.

PARYZ. (Pat). Z Madrytu dono-
szą: wojska rządowe otaczają ostat-
tnie ogniska ruchu rewolucyjnego.

Rumunja
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi z Bukaresztu: Podjęcie nor”|
malnych stosunków  dyplomatycz-
nych między Rumuują a Sowietami
nastąpi ostatecznie w najbliższym
czasie Do Bukaresztu przybył
urzędnik sowiecki Nikołajew, który.
zająć się ma przygotowamem -sie-,
dziby dia posła Ostrowskiego, pierw
szego posła sowieckiego w Rumunii.°

. Nikołajew ma udać się w podobnej
 

PARYŻ Pat. Onegdaj w Rennes
odbył się wielki wiec zorganizowa-

ny przez unję narodową kombatan-

tów. llicami miasta przeszedł po-

chódj złożony z 15000 osób. Na
tynkug wygłoszono kilka przemó-

wień,ttw których gwałtownie atako-

wano cudzoziemców. Podkreślano,

że niezrozumialą jest rzeczą, iż

Francja posiadającą tylu bezrobot-
nych toleruje u siebie obecność

Trzydzieści

LYON. (Pat). W kopalm pirytu w
St. Pierre la Palud, gdzie wybuchł,
groźny pożar, który pociągnął zą!
sobą śziierć trzydziestu górników,

 
ekspedycja ratunkowa  odnalažia
dwóch żyjących jeszcze gorników—
Polaków. Ostatecznie stracono
wszelką madzieję na odnalezienie
zasypanych w głębi kopalni 4 gór-
ników. Jeden z wydobytych górni”

| się w góry. W całej Hiszpanii,jak |
w Marokko  hiszpańskiem,

jtysiące depesz

ogół społeczeństwo ройзКсе. уга` паенининититниночнонщлнизисисанетньсиа
zem tego są choćby t. zw. obozy ju-
nakėw. Niedawno podaliśmy barwny. wiele, ale jakieś pieniądze znaleść
opis życia takich junaków, pracują: się na to muszą, by stworzyć dla
cydh przy budowie szosy ra trakcie! *ych miodocianych parę świetlic, u*

Batorego. Ale do obėzu junakėw tra- | rządzić jakieś pogadanki, czytania, a
fi zaledwie drobna część tychmłodo” w końcu rzecz najważniejsza nau-
cianych, Ogromna większość w dal-| czyć i przyzwyczaić do jakiejś pra-

szymi ciągi: nie ma żadnej opieki, 1! cy.
tymi właśnie zająć się trzeba. Właściwą formę pomocy niewąt-

Nowo - ukonstytuowana = Rada pliwie cię znajdzie, idzie tylko o to,

Miejslm w Wilnie ma w tymwzgl” |by z należnej strony zostaia podjęta|
dzie bardze ważne i wdzięczne za” inicjatywa i by znalazła ona echo,
danie, Nie żądajmy na początek zbyt|wśród czynników społeczaych. ||

 

,sów oddziałów rewolucyjnych. Poza
okręgami górniczemi w Asturii w

schronili | całej Hiszpanji, nie wyłączając Bar-
celony, panuje zupełny spokój. Pre-
mjer rządu hiszpańskiego otrzymuje

z prośbą o ułaska-
wienie skazanych na śmierć ofice
rów katalońskich Ferrasa i Escofeta.

i Sowiety.
misji do Sofji,

BUKARESZT. Pat. — Przybył tu
przedstawicieł poselstwa sowieckie-
go w Bukareszcie Borys Nikołajew,
celem podjęcia czynności przygoto-
wawczych w związku z otwarciem
poselstwa. Nikołajew został przyjęty
przez ministra Titilescu. Jest on
pierwszym dyplomatą sowieckim w
Bukareszcie od czasu wojny.

 

 

Przeciw cudzoziemcom we Francji.
2000000 robotników  cudzoziem-

skich. Pozwała się na to, aby w

ciągu tylko jednego miesiąca prze-
kroczyło granicę francuską przeszło

3000 cudzoziemców. Francja nie
może dłużej pozwolić na to, aby
kraj stał się przytułkiem dlawszyst. |
kich zbiegów politycznych, którzy
zamieniają ziemię gościnną na te-
ren zemsty i mordów politycznych.

Pożar w kopalni piritu.
kilka ofiar.

ków Polaków zmarł z wyczerpania:
wkrótce potem.

LYON Pat. Odbyl się tu pogrzeb
ofiar wypadku górniczego w St.
Pierre la Palud, w której zginęło
34 górników, w tej liczbie 14 Pola:
ków. W uroczystościach pogrżebo-
wych wzięli udział przedstawiciele
władz z delegatem ministerstwa
pracy i prefektem departamentu
Rodanu, przedstawiciele duchowień-
stwa, liczni posłowie i senatorowie,
przedstawiciele prasy, związków za-
wodowych oraz tłumy górników
francuskich i polskich. W pogrzebie
wziął również udział konsul Rzplitej
w Lyonie, Czosnowski, w otoczenie
personelu konsulatu, którzy repre-
zentowali równocześnie ambasadora
Rzplitej w Paryżu Chłapowskiego.
W przemówieniu swem konsul Czo-
snowski przypomniał społeczeństwu
francukiemu, że robotnicy polscy

| swoim trudemi niejenokrotnie ofia-
rą swego życia przyczyniają się do
dobrobytu Francji.

Strajk w
BUDAPESZT. (Pat). Strajk gór”

ników, który wybuchł przed dodaj
dniami w kopalni węgla „Pięć Ko-!
ściołów', trwa w dalszym ciągu.
Około 950 górników przebywa w.
szybach na giębokości około 300
metrów. Górnicy rozpoczęli strajk
głodówką i oświadczyli, iż nie wyj:|
dą z kopaini, dopóki zarząd kopalni
nie uzna ich postulatów. !

PIĘCIOKOŚCIOŁY (Pat). Strajk
wśiód górników kopalni w „Piecio-|
kościołach' objął dotychczas 1600
robotników. Z polecenia przebywa-!
jącej w Wiedniu generalnej dyrekcji!
przerwano pracę, wskutek czego bez
zajęcia pozostało 4800 robotników.,
Dla zapobieżenią rozruchom rząd

PARYZ Pat. W gmachu wielkie-
go dziennika paryskiego „Le Jour-
nal* wybuchł wczoraj wieczorem
pożar, który odrazu przybrał wielkie
rozmiary. Z powodu krótkiego spię-
cia zapaliły się sełady papieru i oli-

wkrótce cały gmach. Wezwane 4
oddziały straży ogniowej przystąpiły
w maskach gazowych do energicz-
nej akcji ratunkowej. Robotnicy
zajęci w drukarni zdołali opuścić

Spadek kursu
papierów francuskich.

PARYZ. Pat. Na giełdzie dzisiej-
szej spadły wszystkie niemal papie-
ry państwowe. Bank Francuski stra-
cił 335 punktów na akcji, Bank Al-
gierski 160, Credit Foncieres 55 pkt.
Spadły również akcje francuskich
towarzystw przemysłowych.

Zgromadzenie
Ligi Narodów.

GENEWA. Pat. — Zgromadzenie

Ligi zbierze się na sesję nadzwy-

czajną 30-11 dla powzięcia decyzyj
w sprawie sporu boliwijsko para:

gwajskiego o Gran Chaco.

 

kopalni.
wysłał do Pięciokościołów dwa puł-
ki piechoty i oddział złożony ze 100
żandarmów. Premier Goemboes wy”
słał jednego z urzędników, aby
przedstawił strajkującym propozycję
załatwienią sporu. Górnicy oświad-
czyli, że gotow: są przyjąć przedsta-
wiciela premjera. Zakomunikowano
mu, że strajk ma podłoże gospodar-
cze, że strajkujący są dobrymi Wę-
$rami, lecz międzynarodowy zarząd
kopalni, przeciwko którzmu toczy
się walka tak często ich okłamy-
wał, że nie mogą dać wiary żadnym
propozycjom, o ile nie będą ujęte na
piśmie. Górnicy postanowili wy”
trwać aż do śmierci.

 

Požar „Le Journalu“ w Paryżu,
gmach, natomiast, jak przypuszcza-
ja, nie zdołał wydostać się z kli-
szarni jeden pracownik. Do godz.
21-ej dym przedostał się na górne
piętra. Zarządzono ewakuację wszy:
stkich pracowników technicznych

wy. Wielkie kłęby dymu ogarnęłyji redakcyjnych. Ewakuowano rów-
nież mieszkańców przyległych do-
mów. Zachodzi obawa wybuchu
składu mazutu. O godz. 21 m. 30
krytyczna faza minęła.

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.

** Von Papen odleciał samo-
lotem z Wiednia do Berlina.

** (ltworzenie socjalistycznego
wspólnego frontu w Grecji wywoła-
ło silną kontrakcję ze strony
greckich ugrupowań narodowych
związków- studenckich. (lgrupo-
wania narodowe popierają utworze-
nie jednolitego frontu narodowego
aby przeciwstawić się wspólnemu
frontowi socjalistycznemu.

** Z Kowna donoszą: W głośnej
sprawie przeciwko członkom grupy
narodowo-socjalistycznej sąd woj-
skowy pociągnął do odpowiddziai- Wybory w Brazylji.

RIO de JANEIRO, (Pat). W Bra-
zylji odbyły się wybory do parla-

mentu, Przebieg wyborów był spo”

ikojny. Udział wyborców był bardzo

wysoki i sięgał 90 proc. uprawnio-

nych do głosowania.

Arcyb.Joana podpalono
RYGA. Pat. Sekcja zwłok arcybi:

skupa Joana ustaliła, że arcybiskup

zraniony był śmiertelnie strzałami

rewolwerowemi, ale żył jeszcze, gdy

oblano go benzyną i naftą i podpa

lono. W gardle jego znaleziono

drobne cząstki węgle, które świad

czą, że w chwili podpalenia ofiare

potwornego mordu była jeszcze

przy życiu.

Udusił się w hełmie.

ności karnej 126 osób, w tem 82
odpowiadać będą z więzienia. Wszyst-
„kim oskarżonym doręczono już akty
oskarżenia. Do sprawy powołano
220 świadków. Oskarżonych broni 7
adwokatów kowieńskich.

** Niemieckie biuro informacyj-
ne donosi z Paryża iż w okolicy
Puy de Doma wydarzyła się kata-
strofa samochodowa, w której
zginęło 6 osób.

** Zmarł w Rydze wskutek ata-
ku serca znany tenor rosyjski Le0=
nid Sobinow.

woldemaras prosi
o ułaskawienie.

1

 

7 Budżet państwowy
na rek 1935-6.

Termin usiawowy złożenia do
Sejmu budżetu na rox następny zbli
ża się 1 w związku z iem prace rzą-
du nad budżetem dobiegają końca.
W sobotę p. Prezydeni Rzplitej

przyjął ministra skarbu p. Zawadz-
kiego. Audjencję tę wiążą w kołach
politycznych z pracami budzetowemi
rządu.

Wedle  obiegających pogłosek
budżet ma być zredukowany (mówi
wi się nawet o sumie 200 miljonów,
co jednak nie wyglada prawdopo-
dobnie), przyczem nawet w budżecie
min. spraw wojskowych, wióry do-
tąd był uznawany za „opancerzony,
ma nastąpić zmniejszenie wydatków
o 20 miljonów. Na największe trud-
ności natrafia podobno opracowanie
budżetów ministerstwa oświaty
rolnictwa, oraz przemysłu i handlu.

Niezależnie od tych redukcyj o-
mawiana jest bardzo szczegółowo
sprawa rentowności przedsiębiorstw
państwowych i monopoiow. Rząd
domaga się zredukowania wydatków
i zwiększenia dochodów tych przed-
siębiorstw, których rentowność w
stosunku do włożonego kapitału
jest bardzo niska.

Mimo zapowiedzianych redukcyj
budżetowych oraz projektowanego
podniesienia rentowności przedsię-
biorstw przewidywany jest jednak
deficyt. Wobec tego w koiach go-
spodarczych krążą uporczywe po”
głoski, że ma być rozpisana nowa
pożyczka wewnętrzna. Mianowicie
twierdzi się, iż pożyczka ta będzie
wyżej oprocentowana, że będzie
wieczysta, że pozatem nie obciąży
szerokich słer ludności. W każdym
razie system subskrypcji :ożnić ma
się zasadniczo od systemu  zastoso-
wanego podczas zbierania podpisów
na Pożyczkę Narodową, fak więc
nowa pożyczka przemysłowa sprze-
dana będzie towarzystwom ubezpie-
czeń wiekszym zakładom prze”
mysłowym i handlowym z pominię-
ciem drobnych płatników. Wysokość
pożyczki nie jest określana,

Połączenie ionduszu pracy i tuoduszu
bezrobocia.

Prasa warszawska donosi. że pro
jekt połączenia tunduszu pracy i tun-
duszu bezrobocia w jednę instytucję
znajduje się w opracowamiu, Połącze
nia obu tych iumduszów oczekiwać
należy w najbliższym czasie. Nazwa
instytucji po zjednoczeniu nie jest
„eszcze ustalona.

Reforma ta od dłuższego czasu
uważana była przez fachowców za
nieodzowną, Ze względów iechnicz-
mych i zasadniczych uznano za nie-
wskazane, aby lundusze przeznaczo-

ne na opiekę spoleczną spowodu kię
ski bezrobocia były oddzielone od 

 

„Dzień Kowieński' infoimuje, że
więzienia/Woldemaras przesłał z

 

tucjom podanie, w którem prosi o

ma 90 stronach MIEDJOLAN, (Pat). Oficer ma-
rynarki Alberto Guniberi1 który

| wynalazł nowy hełm dla sufków,|
pozwalający na przebywanie pod
wodą przez czas dłuższy, odbył pró-
bę w takim heimie i zma.i pod wo-
dą z powodu uduszenia. Jak stwier-
dzono, oficer czuł się niedobrze
przed dokonaniem próby 1 prawdo-
podobnie utracił pod wodą przy
tomnosć, przyczem nie zdążył uru-
chomić rurki z tlenem. Oficer Guni-
berti, dokonując poprzednio prób,
przebywał pod wodą przeszło go-
dzinę. i(T

    й Ia GS EI

Ciężary Komunalne
W ostatnich tygodniach opraco-

woną ankietę, której zadaniem było
wylkazać,* ile wynoszą dodatki ko-

munalne, wymierzane właścicielom
domów w stosunku do państwowego
podatku ud nieruchomości w roku
1933.

W! ankiecie tej wzięło udział 63
miasta, w tem wszystkie większe
miastą w Polsce, Ze względu na cie-
kawe zagadnienie i charakierystycz
ne wyniki, jakie otrzymano podaje-
my je do wiadomości naszych czy-
telników.

Przedewszystkiem ankieta wy”
kazała olbrzymią rozpiętosć podat-
ków i opłat komunainych, nakłada-
nych przez nasze samorządy. Roz-
piętość ta oscyluje w granicach od
10 proc. aż do 180 proc. W szcze-
gólności dodatki i opłaty komunalne
w stosunku do państwowego po”
datku od nieruchomości wynoszą:

1. w 12 miastach od 100 do 180*/o.
Na pierwszem miejscu kroczy Ot-
wock ze swojem wybudowanem ka-
synem, dalej szereg miast, obciążo-;
nych pożyczką  ullenowską, jak
Piotrków, Sosnowiec Radom, Czę-
stochowa, Lublin, wreszcie Zdołbu-
nowo, Kraków, Stawiszyn, Miechów.
Piastów i Pruszków.

2. w 30 miastach od 50 do 100%/,
Na czele idzie Będzin, Łódź, Wilno,
Siedlce Płock, Kutno, Łowicz, Jęd-

 

rzejów, Warszawa, dalej Łomża,
Tomaszów Mazow., Skierniewice,
Dąbrową Górnicza, Słomim, Wło-
cławek, Grodzisk, Łączyca, Wieluń,
Aleksandrow Kuj, Anin; z Pomo-
rzą Wąbrzeźno _ Wejherowo, j  Czersk, Świecie, Toruń; z Poznańskie|

KOSZYCZKA

nieruchomości miejskich.

"dodatki i opłaty komunalne nakła-

wylicza w nim swe zasługi i prosi
o darowanie mu kary, wymierzonej
przez Wojenny Sąd Dorażny.

Podobno naogół prof, Woldema-
ras w czasie ostatnim bardzo się
zmieni, W więzieniu nie wdaje się
on w zadne rozmowy Czytuje dzien-
niki zagraniczne i książki z bibljote-
ki więziennej, a poza lekturą odma”
wia modlitwy.

 

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

   

 

GETZ EYE A

go — Pleszew, Ostrów i Szamotuły;
3. w 13 miastach od 25 do 50%,

do których należą: Kalisz, Kowel,
Sieradź Nowe - Miasto, Mszczo-
nów; z Pomorza — Tuchola i Gru-
dziądz; z Poznańskiego — Kowale-
wo, Karuzy, Strzelno, Śrem, Nakło,
Koźmin i wreszcie

4. у 8 miastach od 10 do 25%,
do których należą tylko i wyłącznie
miasta (Wlojewództwa Poznańskiego
i Pomorskiego a więc Poznań, Lesz-
no, Mosina, Pobiedzisk, Wolsztyn,
Kościan, Gniew i Starogard.

marjampolskiego odpowiednim insty|

ułaskawienie. Podanie napisane jest!
Prof. Wioidemaras|

funduszów, które w drodze robót pu-
blicznych mają zwalczać bezrobocie.

Na czele zjednoczonych iundu-
szów stanąć ma, jak słychać, obecny
dyrektor funduszu pracy poseł Ma-
deyski.

Dodatki nadzwyczajne
dla niższych funkcjonarjuszów.

Na piątkowem posiedzeniu radę
ministrów przyjęto projekt 1ozporzą

dzenia rady ministrów o dodatkach

służbowych dla niższych funkcjonar-

iuszów państwowych z tyiułu za”

trudnienia w niedzielę i święta.

Projekt rozporządzenia przewidu

je przyznanie dodatku siużbowego

za pełnienie służby w niedzielę i

święta przez czas przepisany normal

nie w dniu powszednim. Dodatek
wynosić ma 1/30 miesięcznego upo”

sażenią zasadniczego wraz z dodat-

kiem lokainym i zasiłkiem wyrów-

nawczym ieżeli w tygodniu następ”

nym po niedzieli lub święcie nie mo-
żma było udzielić zwolnienia od służ
by na jeden dzień powszedni.

Rozporządzenie to wchodzi w ży”
cie z mocą wsteczną — od 1-go lu-

tego 1934 roku.

Dobre apetyty.

 

„Robotnik“ donosi: Do pewnej
instytucji  „sanacyjnej” zgłosił się
właściciel wytwornego lokaiu war” Jak wynika z tej ciekawej sta-

tystyki wiaściciele domów miast
b. zaboru rosyjskiego są najwięcej
obciążeni ciężarami komunalnemi.
Natomiast w b. zaborze pruskim,!
gdzie miasta posiadają własne &та’,
chy szkolne, szpitale, gazownie,
rzeźnie, wodociągi,  kznalizacje,
elektrownie gładkie nawierzchnie
ulic, parki i wszelkie inne urządze-
nia techniczne, stanowiące warunek
kulturalnego współżycia ludzi tam

szawskiego z propozycją, aby podję:
ła się egzekwowania sum zakredyto-
wanych najrozmaitszym dygnitarzom
„sanacyjnym“.

Chodzi tutai o niebylejuką sumę,
gdyż dochodzącą do 600 tysięcy zło-
tych, Wzamian za egzekwowanie nie
zapłaconych rachunków restauracyj-
nych — właściciel lokalu zaofiaro-
wał 25 proc. sumy uzyskanej w ten
sposób na cele instytucji, której za-
proponował eszekwowanie swoich
należności.
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Klijentami wytwornego lokalu by
li różni panowie, którzy zasegają po
30 i więcej tysięcy złotych.

doaiow są w
z pierwszymi niewiel-
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Podmuchy zimy.
LONDYN. Pat. — Na obszarachjwiu ® nocy z niedzieli na ponie-

Angiji dały się odczuć dziś pierwsze|dzialek spadły w górach obfite śnie-
podmuchy zimy. W Szkocji i Der-|gi, które przy silnej znižce tempe-
byshire padał śnieg. Temperatura |ratury utrzymywały się do _ dnia
w Londynie i innych miejscowoś-|wczorajszego. wysoko položo-

ciach spadła o kilka stopni. nych miejscowościach grubość śnie-
WROCŁAW. Pat. — Jak donosi |gu przekroczyła 10 em, biuro meteorologiczne we Wrocła- W ZRIRIE
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„ Jak się dowiadujemy, wskrzesi-
Cielka sceny polskiej w Wiinie, p.
una Młodziejowska - Szczurkiewi-

czowa, po śmierci swego męża po”
Stanowiła piękne i bogate swe zbio-
ty w meblach antycznych, obrazach
pierwszorzędnych pędzli i materja-
łach do historji teatru poiskiego w
Wilnie otiarować Tow. Przyjaciół
Nauk w Wilnie, '

Rozmowy zostały już przeprowa”,
dzone i zbiory znajdują się już w.

DYZURY APIEAK
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 45

(tel. 10-98j; Mańkowicza — ul. Pisudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Ja1-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhi--
towska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oras
Wszystkie па przedmieściach, prócz Sni-

Piszek.

WIADOMUŚCI KOŚCIELNE.
— hrcypasterz w Białowieży.

Wczoraj w południe do Białowiezy
przyby! J. E. ks. Arcybiskup-Metro-
polita Jałbrzykowski. Przyjazd Arcy-
Dasterza do Białowieży jest związa-
ny z dzisiejszemi uroczystościami
konsekracji nowego kościoła.

i Z MIASTA.
— Ofiary na restaurację Ka-

tedry. W tych dniach do Komitetu
ratowania Bazyliki wileńskiej wpły-
nąt cały szereg większych lub mniej-
szych ofiar. W ciągu ub. miesiąca
wpłynęły ofiary z 30 miejscowości.
rzeważają ofiary drobne, nieprze-

kraczające kwoty 10 złotych. Wię-
ksze zaś ofiary nadesłały: zarząd
lokalnej kolei Siersza—Trzebinia—
Skawce (200 zł., gminna kasa
oszczędnościowo-pożyczkowa w Wą-
pielsku (162 zł. 16 gr.) i wydział
ofiar „Kurjera Warszawskiego” (207
4. 50 gr. Ogółem w ubiegłym mie-
Siącu złożono na cele remontu Ba-
Zyliki wileńskiej około 700 zł.

SPRAWY MiEJSKIE.
— W. związku z robotami ka-

blowemi przy ul. T. Kościuszki
dziś o godz. 6 rano do godz. 4-ej
wieczorem—będzie wyłączony prąd
na ul. T. Kościuszki i Al. Syrokomli.
— Elektrownia miejska prze-

prowadza obecnie kapitalną budowę
swej maszynerji. W tym celu miasto
zakupuje dwa nowe olbrzymie ko-
tły. Koszta tej inwestycji wynoszą
przeszło 100,000 zł.

Regulacja uli. Wiosennej.
W najbliższych dniach zakończona
zostanie regulacja ul. Wiosennej na
Antokolu. (llica ta otrzymała nowe
chodniki i jezdnię.
› Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedz. Naukowe Wii. T-wa

Lekarsk. odbędzie się 17 b. m. o
godz. 20 (Zamkowa 24). Pokazy
chorych. Referaty Prof, Jasińskiego,
Michejdy i Dr. Marynowskiej.
— Na jutrzejszej „Środzie lite--

rackiej”, ar. Wladysiaw Arcimowicz
będzie mówił na temat „Walka o.

Norwida”. Początek o godz. ZO-ej,|
|Ostrobramska 9.

SPRAWY SZKOLNE.|
— Konkurs na stypendja,Zarząd|

Okręgu Lwowskiego Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Srednica i Wyżr|
szych (T.N.S.W.) ogłasza konkurs a

6 jednorazowych stydendjów po 200

zł, z Fundusźu im. Józefa i Zofji Czer

neckich, O stypendja te ubiegać się
mogą uczniowie szkół średnich i wyż

szych, którzy są sierotami po na”

uczycielach szkół średnich, b. człon-
ków T.N.S.W, Okręgu Lwowskiego.
Do podania należy dołączyć: a) ostat

nie świadectwo szkolne, względnie

polecenie Wydziału Wyższej uczelni

śród ludzi Z
Jesieś zły...
Zaledwie skończyłeś poobiednią

drzemkę, podnosisz się z otomany i

dzwonisz na służącą, żeby ci podała

herbatę. Pizeciągasz się i ziewasz,
lecz doprowadzasz już do porządku
swój krawat i włosy. Pora jest odpo*

wiednia żeby po dobrym obiedzie

pójść na „półczarnej'. Nudne to

wszystko i twarze te same, ale pój-

dziesz. —
Spędzisz parę godzin w jasnej sa”

li, w której zwierciadła wielokrotnie

odbijają zadowolone z siebie i z ży”

Cią postaci, sali, w której ze świat-

łem elektrycznych lamp «onkuruje

blask oczu pachnących kobiet, W
niemilknącym gwarze, który ryt-

micznie wypełnia lokal, pozwolisz
sobie na niewinną ekstrawagancję:
od czasu do czasu dyskreiiie zanu-

tisz w takt płaczącej orkiestry re-

еп modnego tanga...  Dojrzysz z

uśmiechem lekkiego triumfu, jak kil-
akrotnie spłoszone twym wzrokiem

| Oczy siedzącej opodal czarnuszki
Wciąż powracają ku tobie. Stwier-

zisz, że jest miła, i że, ewentualnie...
I tak w atmiosierze miłego dosy-

ta, różowego ciepła i dźwięków jazz-
bandu zabsiesz włokący się czas. Tak
jak robiłeś to wczoraj, jak zrobisz po
Jutrze jak robi tysiące codzień. —,
— Więc czemuż się złościsz? Cóż ci|
zepsuło znów humor? —

+ W zamyśleniu mieszasz przynie-

 

    
     

    

 

    

  

  

   
 

KRONIKA.
Zbiory wskrzesicielki sceny polskiej

przybędą do Wilna.

‚ м 3 aktach M. Hemera p. t. „Tirma”,

 

j nym klopsem,

drodze do Wilna.
Należy przypomnieć, że p. Nuna|

Mlodziejowska swe dobra ziemskie|
poświęciła na potrzeby wskrzeszonej
sceny polskiej w naszem. mieście,
utrzymywała ją na wysokimi pozio-
mie i w dziejach kultury miasta
przed jego wyzwoleniem odegrała
wybitną i chlubną rolę. Obecnie
zbiory swe, gromadzone przez dłur
gie lata, oddaje ukochanemu przez
siebie Wilnu.

 

b) zaświadczenie miejscowego Za-
zrądu Koła T.N.S.W., že eta jesti
sierotą po nauczycielu szkół śred-
nich, członku Okręgu Lwowskiego
T.N.S.W., c) świadectwo niezamoż-
ności. Termin wnoszenia podań u-
pływa z dniem 30 października 1934.
Podania należy adresować: Zarząd
Okręgu Lwowskiego T.N.S.W. —
Lwów, ul. Lyczakowska 5.
т Towarzystwo Kursów Technicznych

w Wilnie prowadzi rastępujące kursy
wiecz. 1) Meljoracyjne, 2) Miernicze, 3;
Drogowe. 4) Radjotechniczne, 5) Korespon-
dencyjne, budowlane i drogowe o poz.omie
srednim, 6) Samochodowe (amatorskie i za-
wodowe) z warsztatami. Wykłady będą po-
łączone z zajęciami praktycznemi.  Infor-
macji udziela kancelarja od godz. 17 do
9 (opróiz świąt i sobót). Adres Wilno
Holendernia 12. —

SPRAWY ROBOTNICZE.
RE Zwyżka bezrobocia. Bezro-|

bocie w ciągu ubieglego tygodnia
zwiększyło się o 27 osób. Obecnie
na terenie Wilna znajduje się 5057
bezrobotnych.

 

Р sijų

Teatri muzyka
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Bal w,

Savoy'u*. Dziś i codziennie wspaniale sa

stawiona i świetnie grana piękna operetka

Abrahama „Bal w Savoy'u*. Janina Kul-

czycka w roli markizy Foublas, święci

prawdziwy tryumf, czarując swym śpiewem

i porywając pełną temperamuniu grą, W

roli markiza zbiera zasłużone oklaski K.

Dembowski. Wesołość i humor wnoszą

Halmirska, Szczawiński i Tatrzański, Zniżki |

{

ważne.

— Widowisko propagandowe. Wpiątek

ukaże się po cenach propagandowych

świetna operetka Kaimana „Cyrkówka” w

ob adzie premjerowej z J. Kuczycką i K.

Dembowskim w rolach głównych. Ceny

propagandowe od 25 gr.

Miejski Pohułanka. Dziś

przedostatnie przedsta-

nowoczesnej w
kryzys” w

Teair

o godz. 8 wiecz.

wienie kapitalnej komedi

3 aktach p. t. „Zwyciężyłem

wykonaniu doskonale "granego zespołu.

Ceny propagandowe. |

Jutro po raz ostatni „Zwyciežylem |

 
Kryzys”.
— Najbliższa premjera. W uadchodzą-|

cy czwartek premjera doskona'ej komedji
j

— Stały Teatr Objazdowy gra dziś w;

„ Niešwiežu a jutro w Stołpcach doskonałą'

sztukę N. Druckiej „Zamknięte drzwi”.

HEFFEEFFFEJFEJEJFEJFEJE]

DWULAMPOWY
ODBIORNIK

| kreślii wybitnie obywateiski stosu-

| limy, samokiziaiy, aibumy,

| zbliżył się do chłopaka

PRECZ z DETEKTOREM!

do sieci z głośnikiem daje ponad 15 stacji

A Zi. 150—
|

DO NABYCIA:

Dziestęciolecie I. 0

__DZIENNIK MILEBSKI—
 

P. w l-Swięcianach.
(Kor. własna.

Celem uczczenia 10 lecia istnie-
nia Aorpusu Uchrony Pogranicza —
powiaty Wileńszczyzny od kilku
miesięcy czyniiy usiine przygotowa”

nia. W. miastach,  miasieczkach,
większych osadach powoiane zo-
staty komiiety dla uczczenia tej
rocznicy. W sx«ład komitetów we-
szli przedstawiciele wszysikich na-
rodowości bez względu na wyzna-
nie 1 poglądy polityczne.

Najbaraziej podniośle wypadły
uroczystości w Nowo-Swięcianach,
gdzie stacjonuje 22 Baon KUF pod
dowództwem ppuik. Sikorskiego.

W] niedzielę rano do N. Święcian
przybyi pociąg z gośćmi, przedsta”
wicielami władz, wojska KUP z do-
wódcą Brygady KOP Wiino pułk.
Kruk-Szusterem na czele.

Na rynku ustawiono bramę po-
witalną, ubraną zielenią, tuż nieda-
leko niej zbudowano ołtasz polowy.
Na obszernym placu przed oitarzem
ustawiły się kompanje w hełmach
szturmowych, szwadron konny K.
O. P., organizacje strzeleckie, har-
cerskie, miodziež szkolna, związki

strażackie itd.
Punktualnie o godz. 10 rano do”

wódca Brygady KOP puł. Kruk-
Szuster odebrał raport oda dowód-
cy bataljonu ppułk. Sikorskiego, a
następnie ks, kapelan mjr. Siedziew-
ski odprawił uroczyste dziękczynne
nabożeństwo, Podczas nabożeństwa
przygrywaia  orkiesira 22 baonu
KGP.

Po nabożeństwie ks. Siedziew-
ski wygłosił kazanie, w którem pod-

nek żołnierza i: oficera KOF.
Po kazaniu dowódca Brygady

pułk.  Kruk-Szuster иаекогома!

krzyżami zasługi kilkunastu podoli-

cerów, zaś odznakami KOP 18 oby-

wateli miasta Święcian . powiatu.

Z kolei nastąpił akt wręczania
prezentów i darów przez zarząd

miasta 1 obywateli całego powiatu.

Bataljonowi KOP wręczono 4 pięk-  ne fanłary i misterną trąbkę dla

trębacza szwadronu, poczem od

młodzieży szkolnej, harcerzy, zie-

mian, włościan, złożono w darze ki-,
puhary

it. d
W. trakcie tego

przedstawiciele miasta, starosta

powiatowy, delegaci powiatu i

$min. Następnie odczytano akt na-

danią stypendjum, aż do ukończenia

seminarjum nauczycielskiego przez

sierotę - wychowanka KOF, Micha-

ia Ładowskiego. Rozrzewniającą to

była chwila, gdyż przed frontem

stanął wynędzniały drobny chłopak

z karabinem na ramieniu (jest w

przysposobieniu wojskowem) by

usłyszeć rozkaz przyjęcia do za

wychowanka i nadania stypendjum.

Dowódcą Baonu ppułk. Sikorski
i ucałował

przemawiali

go w oba policzki.
Po przemówieniach i

podziękowania Baonowi

FEFFEPEFEFECEJFEFEE

złożeniu
KOP. za

ektrit

|imuzyce' — bajki 1 
i
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poza nawiasu.
siozą herbatę. O czem takmyślisz?

— Nie, nie o znanej cukierni, Mtyślisz

o lokału całkiem innym, całkiem

niepodobnym i dla zupełaie innych

ludzi. S

Jest to niedaleko, tuż obok, pra-

wie, że w sąsiedztwie, w centrum

miasta w zaułku na rogu ślepej u-

liczki. Kilka stopni wdół, suterena.

Trzy niewielkie pokoiki, każdy о-

świetlony żarówką. W! pierwszym,

narożnym stoi przy drzwiach stoli-

czek, przy którym pani skromnie u-

brana za drobne opłaty wydaje kar-

teczki z kolorowych bloczków. Za

tym pokojem następny, również nie-

wielki, a za nim kuchnia. I jeszcze

jeden pokoik, — czytelnia. Leżą tu

pisma, dowody filantropji redakcyj,|

i pisma, ach, niezbyt świeże, dowo”,

dy ludzkier pamięci o biedzie,
Nadeszia godzina piąta popołud-,

niu, godzina potajemnych rendez-

vous, godzina zakończonej poobied-.

niej siesty, godzina rozmyślań, jak/

spędzić wieczór, a dla tych, którzy |

tu przybywają, — cały dzień oczeki-
wana godzina otrzymania za 10 gro-
szy szklanki gorącej herbaty, bułki|

i kawałka chleba
Atmosfera... Hm, atmosiera jest

taka, jakiej nie lubisz, zwiaszcza po
obiedzie, atmosfera pachnąca zim-

atmosiera ludzi w
zniszczonych ubraniach, ludzi o twa”
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rzach szarych, o oczach smutnych

lub bez wyrazu, których nieśmiałe

spojrzenie, jakby przeprasza za fakt

swego istnienia. Atmosłera biedy. |

|
j

 

Ci ludzie, to bezrobotni inteli-

genci, Ten lokal, to ich herbaciar-

nia, Gdy nie mogą przyjść sami, przy

syłają swoje dzieci.  Biedne, małe

dziewczynki, błądych. | mizernych
chłopców, którzy od kilku miesięcy

nie wiedzą co to jest obiad... Jakieś

panienki, uczenice, siuchaczki ja-

kichś kursów. Czasami zajrzą tu je-

szcze stare damuiki w saiopkach i
kapeluszach z epoki Aleksandra III,
nikogo już nie obchodzące, nikomu
już nie potrzebne.

Przeważnie jednak to ludzie w si-
ie wieku. Inteligenta rozpoznasz od-
razu.Nie po czystymi kołnierzyku lub

staranniejszem ubraniu. Nędza zatar
ła zewnętrzne różnicę. [nteligenta

poznas4 po braku odwagi. Nie ma

odwagi żądać, a wstydzi się prosić,!

Wie o wielu rzeczach, jest krytycz-!

ny, wątpiący i niezdecydowany.
życiu społecznem to klasa Hamle-,
tów i Rudinów. Znalazłszy śię poza

życiowym nawiasem, staje się bar-|
dziej nieśmiały, a wyniesiona z in-|
nego środowiska duma cierpi nad

swojem poniżeniem. |
Oto jeden z wielu. Był na połud-|

niu drugiej półkuli. Zna t-uchę hisz“

pański, stąd zwą go „hiszpańczyk'”.
Przeszedł w życiu nie maio. Gdyby,

nawet sam nic nie mówił powiedzą.
o tem le bruzdy na twarzy, iałdy na:

czole i między brwiami. Zjadł z wi-

docznym apety'em podwójną porcję,

| meteor. 12.05: Codz. przegl. piacy.

W. dzone pod wysuniętą kością czołową

serdeczną opiekę nad młodzieżąi

nastąpia delilada, {
Frzedeł lowaty kompan,e  pie-|

choiy, które aziarskim krokiem |

wybijaiy takt przed swemi wiadza”|

mi, następrie przegalopowa! szwad-|

ror KUF. z taczankami, dalej strze”|

leckie kompanie, harcerze, strażacy |

komparja przysposobienia
wego, oddział marynarzy, grupa
harcerzy litewskich i młodzieży
szkolnej. Ludność: Swięcian z dumą|
patrzyia na zahartowane oddziały;
AUF, stóre stoją mocno na straży)
bezpieczeństwą granic.

U godz 12.30 w sali Miejskiej |
odbyło się uroczyste posiedzenie!
Kady Miejskiej pod przewodnic-
twemi burmistrza N. Micnatowskie-
go w obecności  przewstawicieli
wiadz, KUF prasy, społeczeństwa 1
duchowieństwa.

Po powitaniu gości przewod”
niczący odczytał ak: przeimanowa“
nia ulicy Magazynowej na ul. K.O.P.

Akt ten brzmi następująco
„Aby uczcić radosne święto 10 lecia
Morpusu Ochrony Pogranicza”, aby
zamaniiestować scisłą łączność po”
między miasiem, a  Laialjonem
KOP aby dać wyraz. wdzięczności
ołicerom, podołicerom 1 parti
wym KOP, nietylko za skuteczną
ochronę granic, lecz także za szero-
ką dziatainość społeczną, kuliurainą
i charytatywną, z której korzystały,
szerokie rzesze ludności uorosłej 1
dziatwy. Rada Miejska, powołana
do - reprezentowania interesów 1
uczuć iudności, postanawia ul. Ma-
gazynową przemianować ua ui, Kor-
pusu Uchrony Pogranicza.

„Uchwałę dowódca
pułk. Sikorski przyjął wyrażając
serdeczne podziękowanie burmi-

Bataljonu

Groźny pożar
Wczoraj wieczorem wybuchł

mieszkańców miasta wielką łuną.

a

 

na Belmoncie.
pożar na Belmoncie, alarmując

Na miejsce podążyła straż ogniowa, która znalazła w pio-

mieniach drewnianą nieruchomość oznaczoną Nr. 40 przy ul. Belmont

Akcja ratownicza zmierzająca do ziokalizowania pożaru 1 nie

dopuszczenia rozszerzenin pożogi

poźniej nocy.

na sąsiednie posesie trwała do

Szczegóły pożaru, wobec spóźnionej pory, podamy w nume-

rze najbliższym.

> |WSEALINAKASTEK OPAR I IA ZERASDE

Recepta żydowska.
(Jak pomóc ludnosci wiejskiej?)

Maks Hohn ze Zbaraża wysuwa
projekt („Hajnt') Nr. 223)  „ulżenia
nędzy włościan, bez szsody dla

drobnych kupców.
„Obiegaja pogioski « projekcie rozło-

żenia diugów włościańskich na 15 lat, przy

czem spiata ma zacząć się po 5 iatach oraz

polowa długów ma być wogóle skreślona”.

Jeżeli potwierdzą się te pogłoski,
to drooni handlarze żydowscy

„stracą swój kapitał obrotowy i wogóle

cały swój majątek. To się później odbije na

większych kupcach i na przemysiowcach,

bowiem drobny kupiec straci możność po-

krycia swoich zobowiązań”.

Aby umożliwić dalszą eksploata-
cję wiościan, trzeba, aby drobni
handlarze żydowscy otrzymali kre-
dyt od: rządu:

„Kredyt winien być dany przez Bank
Rolny, ten sam bank, który inansował

akcję inwestycyjną wiościan i kióry $ро-

wodowai obecne ich trudności. Kredyty

Banku Roluego dla drobnych kupców

|PNmmmmsm is

SZCZAWNICKA woda JOZEFINA
uśmierza kaszel.

TAE NAZZAAZ MOZE

astaaM aСЕС PIENAS

„Wizyty mikrofonu“ — wizyta w kolonji strzowi miasta, podkresiając, iż
K.O.P. nie zawiedzie w swoich dal-
szych poczynaniach iudności
N. Święcian i powiatu.

Następnie odbył się
obiad w  którem  wzięjo
z górą 300 osób.

Wieczorem odbył się bankiet.
(Н.52.)

udziai
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Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dmia 16 paždziernka 1934 r.
6.45: kMieśń, Muzyka Gimnastyka. Mu-;

zyka. Dzten. por. Muzyka. Chwilka pan
domu. 7.40: rrogr. dzienny. 7.50: Pogad.
społeczna. 7.55: Gieida rolnicza, 11.57
Czas. 1200: Hejnał. 1203: Wiad. meteor
12.05: Codz. przegl. prasy. i2.1V. „Dzieci w

groteski muzyczne.
12,45: Pogawędka dla dzieci. 13.00: Dzien-
nik poł. 13.05: D. c. koncertu, 13.30: Wiad
tksport. 15.35: Codz. odc. pow. 15,45; Go-
dzina muzyki lekkiej. 16.45: Skizynka P. K.
U. 1700: Recital fortepianowy. 17.25:

Skrzynka językowa. 17.35: „Solo na sakso-
ionie' w wyk. A. Sadowskiego.
S Chones. 17.50: Skrzynka pocziuwa techn.
18,00: Koncert reklamowy. 18.05: Odizyt

gospodarczy litewski. 18,15: Muzyka lekka.
13.45: „Chłopi w pochodzie na Farans' — N
szkic liter. 19,00: Koncert choru Jurauda.
.9.20: Pogad aktualna. 19.30: utwór Lalo
Ipłyty). 19.45: Progr. na środę. 19.50: Wiad. |
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00; ,Ba-
ion Cygański" — operetka Jana Straussa.
Dzien. wiecz. „Jak pracujemy w Polsce?"
d. c. operetki, 22.35: Koncert życzeń (pły-
ty). 23.00: Wiad. meteor. 2305: Muzyka ta-|
neczna.

|
Środa, dria 17 października 1934 r |

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Pogad.'
społeczna. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57:

12.05: Wiad,
12.10:

Muzyka tan2 zna. 13.00; Dzien. poł. 13.05:
Utwory Liszta (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15,45: Pogadanka
muzyczna — prof. M. Józefowicza. 16.00:
„U stóp śniężnych olbrzymów — reportaż
muzyczny. 16.45: „Zwierzęta Barbarki* —
opowiadanie dla dzieci. 17.00: Pieśni. 17.35:

Sygnał czasu. 12.00: Hejnał.

- :

zapalił skręconego papierosa i teraz strów, wódz rozbitej opozycji litew-

mówi, dużo i, jak widać, z lubością,
Starannie zaokrągla zdania, dobiera,
wyrazów. Mówi z dyżurującemi pa-
niami. Słucha się go przez grzecz-

ność.
To i owo trzebaby mu wytłó-

maczyć, sprostować. Ale przecież on
jes: niczem, jego zdanie nie ma zna-
czenia. On wogóle nie ma zdania.

Nie liczy się zupełnie. Więc, niech

mówi... Lecz oto ktoś zaprosił go do
stołu. Hiszpańczyk z ukłonem wy”
rzekł „przepraszam i usiadi przy

nowej herbacie. Już nic nie mówi

tylko je nanowo, z równym apetytem
jak przedtem. Dziwisz się? Niema
czego, cechą tych ludzi jest stała

predyspozycja do jedzenia. Zawsze
są głodni.
Są i inne typy, ciekawsze. Oto po-

słać o cechach tragizmu Wysoki,

tęgi, barczysty mężczyzna w szarym
tanim garniturze. Blondyn z włosami
zaczesanemi do góry. Głężoko osa-

szare oczy patrzą z powagą z za
szkieł, grubych w drucianej oprawie.
Jedząc, sizdzi nieruchomo i łokcie
trzyma mocno przy sobie, Uśmiecha
się życzliwie, ale raczej przed siebie,
w przestrzeń "iż do otoczenia. Bu-
dzi sympatię. Jest zawsze sam. Przy
chodzi tu codzień, spożywa porcję,
kłania się dyżurującym paniem, za-
biera z wieszadła płaszcz, kapelusz,
parasol i odchodzi. Rzadko zostaje
dłużej, lub z kim rozmawia. Zwykle

žoinierski *

Akomp.!

! 40.00, bezsprzeczne najpiękniejsza operei-;

 

«la psychicznie chorych. 17.50: Poradnik

15.1U:sportowy. 16.00: Skrzynka roliicza.

rrzegląa Litewski. 18.15: Utwory na

skrzypce. 18.45: „Pieniądz i kredyt wwalce

kryzysem  — odczyt gosp. wygl. M.

klucz. 19.00: Recital śpiewaczy. 19.2U:

Pogad. aktualna. 19.30: Gwiazdy polskiego

kabaretu (płyty). 19.45: Progr. na czwartek.

19.5: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport

20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien. wiecz.

20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00: Kon-

cert chopinowski. ż1.30: „Pisarz kresowy

lo Melchjorze Wańkowiczu) telj. liter.

wygl. 1. Łopalewski. 21.40: Koncert kame

ralny. 22.00: „W, krainie cudów (IV ist z

Londynuj — A. bBchdziewicza. 12.15: „Ża-

tcsne dzieje piosenki — audycja muzycz-

ta w oprac. Konstantego Gałczyńskiego 1

"Tadeusza Byrskiego. 23.00: Wiad. meteor.

23.05: Muzyka taneczna. I

7 ŁA KOTAK STUDJO,
bolesiaw Woytowicz w iadjo.

mogłyby byc zabezpieczone długami, na-

leżnemi tym kupcom od włościan i ustalo-

nemi przez sądy rozjemcze. Środek ten jest

jedynem wyjściem z ciężkiego położenia,

w którem znajduje się drobne kupiectwo,

które dasi się pod ciężarem wizsnych Z0-

bowiązań, podatków i t. p.“

lnnemi słowy. państwo mą wspo”

magać swoimi zasobami wiejskich i
małomiasteczkowych lichwiarzy ży”
dowskich, ułatwiając im dalsze wy”
zyskiwanie drobnego rolnika.

To jest żydowska recepta na
obecne cierpienia gospodarcze na-
szej wsi.

 

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

przyjmuje zamówienie na —.
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflsze,

okólniki plakaty, bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

KRONIY 4 POLICYJNA.
— Złodziej w potrzasku. Na

stacji towarowej do jednego z wa-

gonów dostali się złodzieje, którzy

zerwali plomby, poczem dostali się

do wagonu, skąd poczęli zabierać

różne towary. Jeden z włamywaczy
dostał się do środka wagonu, gdzie

zabrał się do ładowania towarów.

Zauważywszy gospodarkę włamy-

wacza, Streznicy kolejowi zamknęli

wagon i uwięzili włamywacza, a na-

stępnie powiadomili policję. Przybyli

funkcjonarjusze P.P. znaleźli w wa-

gonię znanego złodzieja kolejowego

Franciszka Śkarminskiego (Zgoda

36). Przekazano go władzom šled-

czym.
— Strzały na ul. Zakretowej.

Posterunkowy P. P. stojący w po-

blizu konsulatu łotewskiego, usły-

szał strzał rewolwerowy, oddany od

strony ul. Zakretowej. Następnie
oddano jeszcze dwa strzały. Poste-

runkowy niezwłocznie pośpieszył na Znaay szeroko pianista polski, Oraz

ceniony kompozytor 1 pedagog bolesiaw

woytowicz wystąpi w rolskieim Kadjo w į

aaiu 16 października o godz. 17.00 (wto-į

rekj. Frogram o linji kiasycznej Zawiera

utwory: Kacha, Beethovena i Mozarta.

Nowe piosenki przez radjo,

W koncercie muzyki lekkiej, który na-'

daje radjostacja warszawska w dniu 10“

października o godz. 13,45, wystąpi pełna

wdzięku pieśniarka, p. Jadwiga Radwa

ówna, która odśpiewa kilka nowych, maio

jeszcze znanych słuchaczom piosenek, jak

Jaworskiego — „Walca, Budzyńskiego— |

„Piosenkę banalną" i „Dwie piosenki SE

| rerkowssiego.
£imowy sezon radjooperetki,

Tegoroczny sezon zimowy radjooperel- |

"Li przedstawia się szczególnie ciekawie.|

| rowiększone znacznie chóry 1 orkiestra i)

| soliści O pierwszorzędnej wartości arty-

|stycznej, oraz program, który przewiduje

„swiat literatury operetkowej mówią o

poziomie. Na pierwszy ogień pójdzie w

| dniu 16 października tj. we wtorek o godz.

 

La Jana Straussa „Baron Cygański,stano- |

wiąca do dnia dzisiejszego żelazny reper-

tuar wszystkich scen operetkowych w;

kuropie. Uperetkę tę zradjofonizowała i

' wyreżyserowała niestrudzona kierowniczka, |

p. Michalina Makowiecka. Wykonawcami

oędą: Ulga Szumska, Kugenja Hoimanowa,

Aleksander Wasiel, Stetan Witas, Edward“

Wejsis, Kazimierz Petecki, Hieronim Żucz- ;

howski i inni. Orkiestrą i chórem dyregu-,

je Mieczysław Mierzejewski.

skiej, dziciaj «lepiący biedę  poli-
tyczny emigrant, — Pleczkajiis? —

Jesi i Kosjanin. Przystojny, wy*
smukły, o kruczych włosach, bladej,
matowej twarzy, w szarej, wciętej

kurtce angielskiego kroju wyróżnia
się wybitnie od tego otoczenią ele-

gancją ruchów, zaokrągieniem ge-

stów. Był młodym oficerem w armji
carskiej. W; tym lokalu jest niemal
piękny. Kiedy bierze szk.ankę her*
baty z rąk usługującej pam z N.O.K.
czyni to tak wytwornie, jakby się

znajdował na fajlie u frejliny dworu
Jej Cesarskiej Mości.

Z niechęcią przenosisz wzrok na
człowieka, który jest przeciwień-
stwem tego Rosjanina. Ma dziwnie
czarne, chciałoby się rzec, wyszu-
waksowane wąsy, sterczące wgórę,
jak szeroka piątka rzymska i przy”
lizane włosy ż których aż kapie bry
lantyna. Jest niegrzeczny 1 dlatego
tu nielubiany.Chleb kraje kozikiem,a
przy jedzeniu jego małe bystre oczki
skaczą po ścianach, po głowach ludz
kich, po porcjach nakrajanego dla
innych chleba. Bez żalu przyglądasz
się, jak nacisnąwszy czapkę wycho”
dzi, trzasnawszy drzwiami.

Milszy jest ten biały staruszek,
który znał osobiście Bolesława Pru-
sa. Jak to było?

A to proszę pana, przez nie-
takt mojej żony, — odpowiada. —
Bardzo dawno temu. W Warszawie
nie mogłem dostać zajęcia i żona u-

   jest zamyślony.— O czem to tak
myśli tea niedoszły prezes mini-!

dała się do Prusa który był wielkim
społecznikiem, Dopomógł, potem już

miejsce strzałów, lecz sprawców nie

zaalazł.
— Bójka i grabież na ui. Wąwozy.

,Na ul. Wąwozy 3 osobn'ków wszczęło bój-

kę ze Stełanem Koudą i jego żoną Stani-

sławą, mieszkańdami  kolonji  waleńskiej

(Wesoła 2) oraz z Michałem ! Wiktorją

Bereszniewiczami (Wąwozy 35), w czasie

której jeden z osobników wyrwał Stanisła-

wie Roudo torebkę zawierającą 50 zł. w

gotówce, pierścionek i inne drobne przed-

mioty wart. 80 zł. Ustalono, że bójkę

wszczęli Seigjusz Wierszołowicz (Wąwo-

zy 5), Jan Dalecki bez stałego zamieszka-

nia i Stanisław Kazikonis (zauł. Pr. Nowo-

świecki 1) Wierszołowicza i Kazikonisa

zatrzymano.

— Awanturnicza trójka na ul. Kal-

waryjskiej. Władysław Szumski (Wilko-

mierska 52), Edward Piotrowicz (Mostowa

3) i Marja Jawikowska (Trwała 50) w sta-

nie nietrzeźwym zaczepiali na ul. Kalwaryj

skiej koło rynku przechodniów, zakłócając

spokój publiczny i wywołując zbiegowisko.

Szumski zamierzał uderzyć nożem  poste-

! ,unkowego, który nadszedł, by interwen-

jować, został jednak w porę  unieszkodli-

wiony. Szumskiego i Piotrowicza areszto-

wano.

było łatwiej. Nie, bliżej nie znałem.

Czerstwy staruszek bawi panie

rozmową na tematy arlystyczne.

Dostojewski? Pi, niema się czem

zachwycać, taka „Zbrodnia i kara”,

niby jakaś analiza psychologiczna, a

w rzeczywistości pospoiita zbro”

dnia... W dziedzinie malarstwa? Ra-

fael? Nic nadzwyczajnego... — Czy
można. prosić cbwarzanek, zamiast
chleba?... — —

Chcesz już odejść, Posiedzieć godzi
nę w żwarze tak różnym od tego w

cukierni, w zaduchu, w dymie tanie-

go tytoniu, wśród ludzi «tórzy nie

mają własnego domu, których mie-

siącami nie stać na obiad, którzy nie

mają przyszłości, a przeszłość zapra-

wia im dzień dzisiejszy goryczą i po”
czuciem krzywdy, ludzi, których e-
$zystencja się wlecze jak pacierz w
bezzębnych ustach, ludzi, dla któ-
rych radością są dwa dni w tygodniu,

kiedy otrzymują masło i kawałek
zimnego mięsa, — wydaje ci się
czemś niezwyłkiem. A czemże jest
w takim razie ich szare zycie, bez
nadziei jakiejś zmiany?

Otóż właśnie, o tem myślisz i to
cię wprawiło w zły humor, to ci ze-
psuło dzisiejszy wieczór.

Obok błyszczącej światiem cur
kierni, gdzie w atmosferze miłego
dosytu, różowego ciepła i dźwięków
'azzbandu zabijasz wlokący się «czas,
przechodzą przecież i oni; ci z her*
baciarni z zaułka, z rogu ślepej
uliczki...  
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"zyskawszy przytomnošci

ZKR AJ U.
Bolszewicy a 10-lecie K. 0. P.

Do strażnicy granicznej w My-
ślenicy, w rejonie Michniewicz zbli-
żył się patrol sowieckiej straży
granicznej, który w imieniu swoim
i towarzyszy złożył żołnierzom KOP.
życzenia z powodu 10-lecia istnie-

Wrogie stanowisko Litwinów
10-iecia

Z pow. Święciańskiego donoszą,
"iż wi miektórych gminach zdarzyły,
się nielojalne wystąpienia ze strony
rozagitowanej ludności litewskiej.
Podczas uroczystości 10 lecia KOP| zostały następnie usunięte.

lud-|skowano przytem mnóstwo różnychagitatorzy litewscy namawiali

nia KOP.
Prócz tego komendanci niektó-

rych odcinków  sowiecko-polskich
nieoficialnie składali życzenia z po
wodu rocznicy KOP.

wobec
K. 0. P.
bojkotując wszystkie uroczystości
КО Р.,

W] powiecie wywieszono kilka
litewskich flag państwowych, które

Skonfi-

mość, aby nie brała udziału w świę-j nielegalnych druków i pism  litew-

«ie, przyczem rozrzucano

Antypaństwowa działalność księży Litwinów|
Ze Święcian donoszą, iż wobec

stwierdzenia antypolskiej działalno”
ści mektorych księży Litwinów,
którzy prowadzą w swych parafjach
nieiojalną politykę wobec państwa
polskiego władze za zgodą J. E. ks.
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego po-

Zamknięcie wystawy rolni-
czej w Wołożynie.

Wczoraj w południe w Wołoży-
nie zamnknięto wystawę prac tego-
rocznych przysposobienia rolaiczego
młodzieży.

Wystawa ta wypadła nadzwyczaj
efektownie. Do tego przyczyniła się
głównie młodzież, zrzeszona w ka-
tolickich stowarzyszeniach młodzieży
żeńskiej i męskiej. Większość bo-
wiem najlepszych eksponatów wy-
stawili właśnie członkowie tych sto-
warzyszeń.

© Mord pod wsią Janczuny
w pow. święciańskim,

Znaleziono zabitego Konstantego
Kuprana, lat 23, ze wsi Janczuny,
gm. święciańskiej, który pasł konie
na polu w odległości 1 km. od wsi.
Kupran otrzymał cios w głowę za-
dany tępem narzędziem, prawdo-
podobnie kamieniem i zmarł nieod=

po odwie:
zieniu do szpitala w Swięcianach.
O zabójstwo tu podejrzani są Sta-
nisław i Karol Rymaszowie, którzy,
czując do zabitego nienawiść na tle

ulotki, ' skich, sprowadzonych z Kowna.

stanowiły usunąć 7 parafij kilku

księży Litwinów.
Po usunięciu ks, Zajączkowskie-

go, Żojdisa, Jalkowianisa,
dniach opuścić ma parafję daugie-
liską również ks. Kuźmiński.

się, że go zabiją, a krótko przed
zabójstwem widziano ich, jak je
chali wślad za Kupranem, który
udawał się na pastwisko.

Włamanie i kradzież na stacji
Mosty.

MOSTY. Na stacji Mosty nieznanl
sprawcy, po wyłamaniu krat w
oknie pokoju kasy kolejowej, doko-
nali po dostaniu się do wnętrza
kradzieży ze specjalnej szafy bile
towej pieniędzy w sumie 103 zł
Władze śledcze wszczęły energiczne
poszukiwania za włamywaczami.

Okradzenie wagonu towaro-
wego.

POSTAWY. Na stacji w Woropa-
jewie przy wydawaniu przesyłki cu-
kru nadeszłej pod adresem Szołoma
Gurwicza w Duniłowiczach stwier-
dzono brak 6 worków cukru warto-

ści 738 zł. Wagon, z którego doko-

nano kradzieży, nadszedł ze stacji

Nachawki — Janikowo Poznańskie
zamknięty i zaplombowany z nieu-
szkodzoną plombą. ——

w tych

DZIENNI!:

W «Legjonie Młodych»
Prasa warszawska ogłasza na-

stępujący komunikat:
WI dniu 12 b. m. odbyło się Walne

Zebranie Obwodu II Warszawa —
Północ „Leśjonu Młodych* w obec-

|ności około 400 osób, na którem byli
|obecni przedsiawiciele wszystkich
| Obwodów L. M, m. Warszawy. Po
burzliwej dyskusjj nad obecnym
oportunistycznym kierunkiem repre-
zentowanym przez Komendę Głów-
ną L. M., zdecydowaną większością
głosów powzięto następującą uchwa-
łę:
„Walne Zebranie Obwodu II War

„ szawa - Północ stwierdza, że obecna
oportunistyczna Komenda Główna

| zaprzepaszcza ideologię miodolegjo-
inową i zmierzą do powolnego ale
| ciągłego likwidowania Legjonu Mło-
|dych Związku: Pracy dla Państwa,
| wobec czego Walne Zebranie uchwa
, far żądać:

1) Bezzwłocznego cofnięcia ostat-
niego rozkazu Komendanta Okręgu

| Stołecznego leg. Jana Piotrowskiego
mówiącego o likwidacji Obwodów
Zawodowych i dotychczasowych

| Obwodów Miiejskich i Robotniczych,
oraz przywrócenia stanu organiza”
cyjnego, jalki panował przed wyda-
niem powyższego rozkazu.

2) Bezzwłocznego ustąpienia p. o.
Komendanta Głównego Witolda
Bielskiego i natychmiastowego zwo-
łania Rady Głównej, która, wobec
przekroczenia Statutu zajęłaby się
zwołaniem Kongresu.

3) W wypadku odmówienia wy-
konania powyższych żądań, Obwód
Il wymawia posłuszeństwo Kom.
Okr. Stoł. J. Piotrowskiemu i p. o.
Kom, Gł. W. Bielskiemu, stwierdza-
jąc, że od swych postulatów nie od-
stąpi, na żadne kompromisy nie
pójdzie i wiernie stać będzie na
straży całości ideologji młodolegjo-
nowej'.

Jest to jak widać, nowy „bunt“
przeciwko głównej komendzie Legjo
nu. Dzieje się tak w następstwie
ograniczenią działalności  Legjonu
do terenu akademickiego, a likwido-
wanie placówek mięszanych .robotni
czych, bądź włościańskich, Podobne
tarcia istnieją także na prowincji.

 

 

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.  

ŚWILENSKI

| PARYŻ. (KAP), Wakacje się

| skończyły. Wszyscy powracają do

' swych zajęć, do prac, przerwanych
| ferjami letniemi, Między ianymi wra
ca do swej konspiracyjnej

sonerję we Francji, to przygotowuje
się ona obecnie do walnej batalji na
wszystkich odcinkach, zarowno ży”
cia politycznego, jak gospodarczego
oraz społeczneżo.

Przygoiowaniom tym poświęca
na łamach „La France Catholigue“
dłuższy artykuł

się pod pseudonimem ,,Verax'".

wiedzieć — pisze „Verax' — o u-

w tym roku ukryły się zą specjal-
nym murem tajemniczości i milcze-
nia), wynika, że zarówno Wielki
"Wschód, jalk i Wielka Loża (obrząd-
ku szkockiego) zarządziły wśród
swych członków niebywaią „czyst-
kę'. Przyczyną tej reorganizacji
wewnętrznej i klasyfikowanią na
„prawdziwych i „nieprawdziwych“

mularstwa francuskiego; coraz wię-
cej „braci” poczyna się skłaniać ku
socjalizmowi, co nie odpowiada ży-

uji, która, aczkolwiek usposobiona
wybitnie radykalnie, broni się od
wpływów komunistycznych W sobotę dnia 13 października 1934
roku w sali Okręgowego Ośr. W. F. odbyły
się doroczne zawody o mistrzostwo Wileń-
skiej Chorągwi Harcerzy w 1934 w piłce

siatkowej. Rozgrywki zostały pizeprowa-

„dzone systemem puharowym. Do zawodów

| zgłosiło się 9 drużyn wileńskich, a miano-
| wicie: „Błękitna Jedynka Żeglarska”, Wil.
|D. H, „Litewska Gromada”, 2 Wil. D. H,
| 3-cia Wil D. H, 5 Wil D. H, 7 Wil D.
H., 9 Wil. D. H., 11 Wil. D. H., 12 Wil. D.
H., oraz „Czarna Trzynasika“ Wil. D. H.

Pierwsze miejsce, tytuł mistrza  Cho-

rągwi w 1934 r., nagrodę przechodnią Ko-

mevdy Wil. Chor. Harcerzy, oraz dyplom

otrzymała „Błękitna Jedynka Żeglarska
im. Romualda Traugutta, odzyskując po

kilkuletniej przerwie zajmowane przed la- | stąpi w soboię w świetlicy gimn. im. Kr.|

ty pierwsze miejsce w siatkówce.

roboty
także 1 masonerja. Jeśli chodzi o ma,

znany publicysta.
katolicki, a były mason, ukrywający,

„Z tego co się już zdołałem wy”,

chwałach Konwentów masońskich
(które odbyły się niedawno, a które

masonów jest rozłam w łonie wolno”,

czeniom i zamiarom reszty masone-|

| porozumienie pomiędzy masonerją|

 

autorytetu. Stworzona

Patri' jest próbą rozwiązania

ta potrafi urzeczywistnić piany ra-

aykałów masońskich, czas pokaże,
Czemże jest to „Tiers-Patri“,

dziwny twór fantazji masonskiej?
Nie jest to Związek Narodowy (jako
że Związek Narodowy jest usposo-
biony zbyt prawicowo) zaznacza
wyraźnie manitest, ogłoszony przed

' kilkoma tygodniami. Lecz równo-
cześnie Tiers - Patri zarzeka się
wszelkich „dążeń rewolucyjnych”.
Tiers - Patri — to „grupa, ktora na-
rzuci prawo republikańskie" (Le
groupement de la masse qui impose*
ra la loi republicaine). Tiers - Patri
jest także „wyraźnie laicystyczną“
partją. Tiers - Parti będzie: „wystę-
ipowač w obronie wszelkiej wolności
i tolerancji przed sekciarzami“...
„Katolicy, pracujący społecznie,

lecz usposobieni laicystycznie —
muszą mieć możność wstępowania
do naszych szeregów (sic!)*... „Tiers
Parti będzie stawało w obronie szko
dy laicystycznej, która jest szkołą
wszystkich* (wyjątki z Manifestu,
cytowane przez „Le Temps“ z dn.

| 45.VIII 34).
| W zakończeniu swego artykułu
Verax pisze: „Konszachty i tajne

|a policją francuską stają się coraz

 

Drugie mejsce i dyplam otrzymała
7-ma Wil. Drużyna Harcerzy imienia Ja
kóba Jasińskiego, tem samem po 3 latach

(1931, 1932 i 1933) tytuł mistrza Chorągwi.
Trzecie miejsce i dyplom przypadły w

udziale „Drużynie Dołęgi* 5 Wil. Drużynie
Harcerzy.

Jeżeli chodzi o wyniki decydującego
meczu finałowego, rozegranego między

„Błękitną Jedynką  Żeglarską: a 7 Wil
Druż. Harc. przedstawia się on w sposób
następujący: w pierwszej połowie * 15:15
pkt, w drugiej połowie 12:15 pk, i wresz-

cie w trzeciej „połowie'* decydującej 16:14

pkt.

1 D О Po” Тетрз Ргезеп{' (К!бгево
wyższej sytuacji, Jak dalece partja| zeszyt, trzeba dodač, zawierai diuž-

w socjaliźmie przeciwwagę swego ną. Ciekawy i niepozbawiony pikan

S.P ORT
Harcerskie mistrzostwa piłki siatkowej.

| 54.89'/: — 34.98 — 3481.

KONSZACHTY MASONERJI Z POLICJĄ. -
į „niedawno terji zbieg okoliczności: oto w Nr. 2

przez masonów - radykałów „Tiers-| czasopisma Documents du
p:erwszy

„Les

szy antykuł masona Lebey'a) znajdu-
jemy szczegółową monografję, po-
święconą... policji, Interesów masoń-
skich bron. znakomicie w łonie po-
iicji francuskie: t zw. ,Gioupe Fra-
ternel de la Prefecture de Police et
de la Suretė Gėnėrale“ (braterska
śrupa pretektury policji 1 bezpie-
czeństwą publicznego), całość jest
nader sprawnie dyrygowana przez
Ministerstwo Spraw Wewaętrznych,
przepeinione masonami, a to w
pierwszym rzędzie dzięki wielce
przychylnym prefektom, wyznaczo-
nym w swoim czasie przez „wznio-
słego Księcia Królewskiej Tajemni-
cy“ Chautemps“,
Co warta jest policja i służba bez-

pieczeństwa we Francji opanowana
przez masonerję, świadczy najlepie'
ostatni zamach na króla Aleksandra
i ministra Barthou.

 

iPopierajcie Polską Macierz
Szkolna.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty

Belgja 123.60 — 123.91 —— 123.29, Berlin
213.30 — 214.30 —. 212.30, Holandja 358.75

  
widząc| bardziej rzeczą pewną i siwierdzo- 359.65 — 357.85. Kopenhaga 115—115.69

— 114.40. Londyn 25.79 — 25.92 — 25.66

Kabel 5.257/s — 5287/s — 5.22%/5g. Paryż
Praga 22.10 —

42.15 — 22.05. Stokholm 133 — 133.65 —
132.35. Szwajcarja 172.63 — 173.06—172.20.

Włochy 45.35 — 4547 — 45.23. Tendencja
niejednolita.

Akcje: Bank Polski 96.00 — 95,75 —
96.00. Lilpop 10.70 — 11.00 — 10.95. Stara-
chowice 13.80.  Tendencja przeważnie u-
trzymana.

Papiery procentowe: Budowlana 47.85.
Jnwestycyjna 118.25. Konwersyjna 67.90.
Kolejowa 63. Dolarowa 74.25. . Dolarówka
53.75. Stabilizacyjna 77.50 — 73.00 — 77.88.
Listy ziemskie 55.50 — 55.25.

STANDARTY ZBÓŻ NA R. 1934/35.
Na posiedzeniu Rady Giełdowej w

dinu 12 października rb. ustanowione  zo-
stały standarty zbóż na rok gospodarczy
1934/35, a mianowicie:

Żyto I standart 700 g/i. Żyto II standart
670 g/l. Pszenica I standart 745 g/l. Psze-
nica II standart 720 g/l. Owies I standart
190 g/l. Owies II standart 470 g/l. Jęczmień
browarniany 670 g/l. Jęczmień przemiało-
wy (na kasze) I standart 655 #/. Jęczmień przemiałowy (na kasze) II standart 625 g/l.

Rozdanie nagród i dyplomów przez! Gryka I standart 630 g/l. Gryka Il standart
Komendanta Wil. Chorągwi Harcerzy na-|600 g/l. Siemię lniane basis 90 proc. stan

| Zyśmunta Augusta.

wilgotności — 10 proc., przyczem maksy-
malna dopuszczalna wilgotność do przyję-
cia jest 13 proc.porachunków osobistych, odgražali

 

 

Jestw Wilnie wielu mę
których Przeznaczenie może wkrótce

odnaleźć w zaułkach biedy, wydobyć

 

PAN
 

DZIS EUROPEJSKA PREMJERA,

reż J. Sternberga.«iIMPERATOROWA>

 

NAJNOWSZY TRIUMF

MARLENY DIETRICH
ilustracja muzyczna: Czajkowski i Men-

delsohn. Nai program: Najświeższe aktualja I świetny doda-
tek. Bilety honorowe nieważne. Aby uniknąć natłoku uprasza się o przybycie koniecznie na po-

czątki seansów, punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15.

 

ednictwa Pracy przy Wileńske No-
woegródzkiej izbie Lekarskiej ogłasza konkurs
na stanewiske lekarza rejonowego w Prozo-
rokach pow. Dziśnieński Bliższe Informacie
oraz składanie podań w Ka arji Izby Lekarskiej
(Wileńska 25) da dnia 3) października r. b.,
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oórodzie zoologicznym

 

   

ckmielony. Sędzia  u-
 z szarzyzny, zaprosić do uczty życia...

Są to ci, którzy nie przestali marzyć

o lepszej przyszłości, którzy odważnie

wychodzą na spotkanie swego Szczęś- (IU)
Dziś premjera. Najnowsza I najweselsza Kas se-

stu „SYNOWIE PUSTYNI“p. ti
Flip i Fiap

Krėlowie komedji | władcy śmiechu znowu w długometrażowym fllmie pierwszym po słynnym „BRAT

pytona, ktory mierzy
dziesięć metrow  dlugo-'
ści.
— Poco to? Przyjrzyj

się glišcie ziemnej

šmiecha się i powiada:
— Wobec tego zmie-

niam ' wyrok. Zamiast
czternaście dni dostanie
paa tylko dwa tygodnie

 

A. WOLANSKA LEO
Nowe niebywale
przygody  „Czło-
wleka Malpy“

W rol. gł. niezapomn. bohater filmu

„MiłOŚĆ Tarzana”
„Człowiek Małpa” jeden i jedyny JOHNNY WEISSMULLER | urocza

Maureen Osullivan 3000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nadprogram: Atrakcje. Przychodźcie I po»
dziwiajcie. Na 1 szans ceny zniżone. Pocz. o 4-żj. Honorowe bilety nieważne.

! а 1-ej klasy no- DJ ABŁA*. Wielka wystawa. Ł,ooo statystów. Doskonała muzyka. Obraz jubileuszowej produkcji X-le- ч 2
km Sz kiai dającej wi Z ej <la Metro-Goldwyn-Mayer. Nad prograin: Aktualja. Seanse; 4, 6, 8 1 10 wlecz.—W sobotę I niedzielę od g. 2ej| Pt“ mistoskop, A. 208 CA Sy
wej... ZIrej. u epszonej, ) Wkrótce: Najnowszy przebój: „WESOŁA ZUZANNA” z Liijaną Harvey. aszyśz 10, samo, p= е
szans, loterji. Oczekuje ich jedna = and“ Tie, kio Kasis
z licznych  wygranych—w kolekturze INAUGURACJA NOWEGO SEZONU| — Uroczysta premjera. Film cud Gigantyczne arcydzieło epokowe. Nr. 82 Šarodė dziesiońi uży-

jes'to Nr telefonu Biu
ra Ogłoszeń Stefa-
na Grabowskiego w
Wiinie ul. Garbarska
JR 1. Wystarczy tylko
zatelefonować a b uro

wane książki dla IV-go
eddziała szk  powśz.,
trochę zeszytów i ubra-
nek dla dzieci — Hala—
9 i pół lat, Zosia—61 pół
1 Jurek —4 I pół. Adres

 

WIELKA He 6.
Ciągnienie 1-ej klasy 18 października.

PAY Cena losu */: zł. 40, 2 zł, 20, "/: zł. 10,

P. T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzymaniu

TEATR-KINO Dawno niewldziany CHARLES

|
KING KONGA Fay Wray I Richard Arlen. Zdrada | sensacja. Niesamowita treść.

Balkon 25 gr. — 2 szlaglery w jednym programie.

FARREL we wspaniałym filmie e A R YS K l E S Z A L E N S T w A“

wszelkie zlecen'a za:|| w
łatwi  telafonicznie

natychmiast

Administracji
Wii.“ dla S, I.

„Dz.
2
 

= Młoda kulturalna ose- DA ALLUU
REWJA Największa Malarze | modelki. Humor i śpiew. ь W rol. gł ba poszukuje posady Pi EW

£ e ° 4 У bony—wychowawczyni— pib уу czy P.
ze „Bożek Mórz Południowych . eo Poslada b. dobre refe o AiUŚ

rencje I świadectwa. Ła-
skawe oferty do Admi- ZASTOSOWANIE

  
 

 

dobermany sprzedam ul.
Krakowska 46 m. 2 od
11—4-ej.

NAAMAAAASAAAAAAAAS

do wynajęcia za 140 zł.
Informacje u dozorcy, Jagiellońska 8.

2283—6

 

   

 

D. G. WODEHOUSE. 1 1)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Miodziutiia „dziewczyna do wszystkiego” ukazała się na dźwięk

dzwonka ' stanęła w osłubien:'u, gdy gość wydobywszy monokl, umieścił
go w prawem uku i począł ją przezeń oglądać.

— СюерЮ dziś na świecie — przemówił uprzejmie,
— Tak proszę pana. ;
— Bardzo miło — zaopinjował młody człowiek, — Powiedz mi,

czy pani Jackson jesi w domu?
—Nie, proszę pana.
— Niem. jej w domu?
— Nie proszę pana.
Młody człowiek westchnął,
"— Ach, dobrze więc — powiedział — musimy zawsze pamiętać, że

te drobne rozczarowania spotykają nas w jakimś zbożnym celu. Niewąt-
pliwie uduchcwiają nas. Czy zechcesz uwiadomić panią, że byłem z
wizytą? Nazwisko moje jest Psmith, P—smith.

— Pesmiih, proszę pana?
—Nie, nie. P—s—m—i--t—h, Muszę ci wytłómaczyć, że zacząłem

życie bez początkowej litery, a ojciec mój trzymał się bezceremonijalnie
zwykłego Smitha. Tylu jest jednak Smithów na świecie, iż jak sądzę,
mała odmiana nie zaszkodzi. Nazywanie się Smithem uważam za órz-

liwy wybieg, a znów nie pochwalam zbyt rozpowszechnionego zwyczaju
przybierania dodatkowego przydomka, połączonego z nazwiskiem myśl-

 

Miydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSK.Z

2 +. AA

solidnych lokatorów. ui.
Słowackiego 16—2.

 

 
|. Drukarnia A. Zwierzyśskiego,Milno,Mostowa Nz 1.

z wygodami do wynaję- Podobna do siebie,

cia. Gimnazjalna 4. | — To zadziwiające.jak
2291—2 te siostry blizniaczki są

|
5

. ' 4 siebie podobnel

nikiem. Zdecydowałem się zatem zaadoptować Psmitha, P — powinien
byłem to dodać dla twego objaśnienia — jest nieme, jak w wyrazach:
phtycis, psychic i ptarmigan.*) Rozumiesz mnie?

Z uprzejriym ukłonem zeszedł ze stopni i podążył ulicą, Dziewczy-
na śledziła go wytrzeszczonemi oczyma aż znikł jej z oczu a potem zam*
knęła drzwi i powróciła do kuchni,

Psmith szedł w zamyśleniu przed siebie, Miłe ciepło popołudniowe
nastrajało go pogodnie. Nuciż pocichu, doszedłszy zaś do końca ulicy
urwał raptownie, ponieważ omal nie wpadł na niego jakiś miody czło-
wiek w jego wieku, który wyszedł nagle z za rogu. 3

— Pizepraszam — rzeki młody człowiek. — Jak się masz, Smith.
Psmiih spoglądał na niego z dobrotliwą czułością.
— Kolego Jackson — powiedział, Oto dobre spotkanie. Jesteś je-

dynym cziowiekiem, z którym pragnęłem się spotkać. Wpadniemy gdzieś,
jeśli nam czas pozwoli, ną szkiankę herbaty. Sądziłem, że rodziną Jack-
sonów wyprawi mi małe przyjęcie, żona twoja jednak, jak mnie powiado-
miono, wyszła z domu.

Mike Ja -kson roześmiał się,
— Pnyllis nie wyszła. Ona...
— Nie wyszła? — rzekł Psmith z urazą, — W! takim razie popeł-

nono czya brzydki, ponieważ odprawiono mnie ode drzwi. Czyż to jest
sławna gościnność Jacksonów?

—Pnyllis przyjmuje herbatą parę swych dawnych koleżanek szkol-
nych — Liumaczyt Mike, — Powiedziała służącej, że niema jej w domu
dla nikogo innego. Nawet mnie nie pozwoliła zostać,

— Dosyć, kolego Jackson — rzekł Psmith wesoło, — Nie mów nic
więcej. Jeśli nawet ciebie wyrzucono mimo całej miłości, czci i posłu-
szeństwa, przyrzeczonych ci przez żonę ołtarzu, jalkże ja mógibym się

) a

 

*) wym.: thajsis, sajkik, tarmigen. i
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tuje i sprząta, w średnim
wieku. Legjonowa 3 m.7.

 

 
  

— : tracj „Dz  WIl.*dia BOLĖ GEOWYzamówienia. Konto P. K. O. Nr. 145.461. a 1 | — Tak, zwlaszcza ta į Nauczycielka- wychowa-| "!S!72€)
| 1 osa) 1 Duży pokój i M wynajęcia ! po $rówójslronie, ;pó Aa poszukuje,posa- vbony: 3 „SA TTWTTLTICITY

okoje do ajęcia z całkowi-| 4. k mieszka- dy do dzieci, chętnie й
5 и K лоы т La aaa dla 2 W ai w dzie»|; wyjedzie do majątku. kicie RAE ь BOLE ZĘBÓW.

6-cio pokojowe || "s „|3 POKOJE mieumeblo. | osob. Węsławscy. Nie.| zinau ul Micklawica '9|| ROŽNE |||Reisrenije|świadectwa| gotowaniem | deoremi |KAGRZZYDSTTTYTYJ
° ° _—__ЁРЕ‚.‘!_Е… cieple, sloneczne, świeć MA (4m 2317—2 ty do Administracji „Dz. zaraz AO.aż ASA

mieszkanie || Szczenięta żoodremontowanez wy| MAŁE | 4-ROPOKOJO- - Polecam Wil.” dla „Nauczycielki. ZARA EZ ;

z wygodami i kasą ogniotrwałą Śoidaych lew u.| WE MIESZKANIE | dobrąysłażącę dobrze go- Nie kijem go.
4 Oskarżony tłumaczy

Oszczędni Szkoci. „się Że w czasie popeł-
SZ Papo, daj mi szy- nienia przestępstwa nie

lirga, chcę obejrzeć w* był pijany, tylko pod-

 
2316

skarżyć. Ostatecznie, pocieszmy się, dobrze się stało, że nas tam nie do-
puszczono. Te zebrania dawnych koleżanek nie są funkcjami, w które
człowiek czynu chciałby być wplątany. Jakkolwiek stanowimy kapital-
ną kompanję kolego Jackson, zawadzalibyśmy bez kwestji fatalnię,
Prawdopoaobnie konwersacja dotyczyć będzie wyłącznie wspomnień z
dawnej, drogiej szkoły, opowiadań o potajmnem piciu kokosowego mle-
ka w dormitorjach, oraz tego, co powiedziała dama klasowa schwytaw-
szy Amgelę na życiu tytuniu w krzakach. Nie straciliśmy, jak sądzę, zbyt
wiele... No nie mam zbyt pochlebnego zdania o wyglądzie tego domu.
Prawda, widziałem go tylko z zewnątrz, lecz... nie. nie mami pochlebne-
go zdania.

— Najlepszy, na jaki mogliśmy sobie pozwolić.
— I kimże ja jestem — rzekł Psmith — aby wyszydzać uczciwe u-

bóstwo przyjaciela lat chłopięrych? Szczególnie, gdy sam stoję na progu
ubóstwa. ; .

TS?
— Ja, we własnej osobie, Słyszysz to przytłumione wycie? To wil-

ki czatujące u moich drzwi,
— Twój wujaszek jak sądzę, płaci ci wcale niezłą pensję.
—Płacit też. Lecz jesteśmy właśnie w przededniu rozstanią z wu*

jem. Od tej chwili, on, że się tak wyrażę, pójdzie górą, a ja doliną, Jem
z nim dziś więczorem obiad i przy deserze mam zamiar zwiastować mu
tę złą nowinę i złożyć rezygnację z mego stanowiska w firmie. Niewąt-
pliwie wuj chciał mego dobra, umieszczając mnie w firmie handlującej
rybami, lecz nawet to nieznaczne doświadczenie, jakie tam zdobyłem,
pouczyło mnie, że nie jest to moja dziedzina. W klubach szepczą sobie:
Psmith nie znalazł swojej dziuli!

- (d. c. n.) lea ga

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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