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w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński” chodzi

Uroczystości pogrzebowe @
Przed trumną króla.

BIALOGROD, (Pat). Pized trum-
ną krėla Aleksandra wystawioną na
katafalku przed dworcem w Zagrze-
biu przedefilowało przeszio 300.000
osób. Wiczoraj o godz. 13 zwłoki
króla przeniesione zostały do pocią-
gu królewskiego, który wysuszył w

     

włem na czeie, rząd in corpore,
członkowie senatu i skupcziny, oraz
dostojnicy państwowi. Gdy trumnę
króla wyuoszonio z dworca, tłum
spontanicznie padł na koiana, szlo”
chając. Szloch tłumu towarzyszył

dalszą drogę do Białogrodu, dokąd do bram pałacu. |
przybył o godz. 23.15. |  BIAŁOGRÓD (Pat). Wiczoraj od

W. Białogrodzie olbrzymi plac wczesnego rana tłumy micszkańców
Wilsona przed dworcem jak również stolicy Jugosławji defilują przed
chodniki ulic, przez które kroczyć; trumną krola Aleksandra, wystawio-
miał orszak żałobny z dworcą do ną na widok publiczny w starym pa-
pałacu królewskiego, przepełnione łacu przy ul. Króla Milana. Ż całe-
były wielotysięcznym tłumem. Tru- go kraju przybywają delegacje z
mnę ze zwłokami królaAleksandra | wieńcami i składają je przy trumnie
wynieśli z wagonu do samochodu | królewskiej. O godz. 12-ej w połu-
generałowie gwardji, Za trumną kro” | dnie korpus dyplomatyczny w Biało-
czyła w ciężkiej żałobie królowa| grodzie in <corpore z nuncjuszem
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samochodowi ze zwłokami: Króla aż:

 

wdowa Marja z matką swą królową
wdową rumuńską Marją, rodzina
królewska z księciem regentem Pa-

PREZYDENT FRANCJI
NA POGRZEBIE.

PARYŻ. (Pat), Prezydent Republi-
ki Lebrun wyjechał do Białogrodu
na uroczystośc. pogrzebcwe króla
Aleksandra, żeśnanv na dworcu
przez członków rządu. Prez;dentowi
iowarzyszy marszałek Petain i de-
legacją lzby Deputowanych.

RZYM (Pat). Dziś przed połu-
dniem przejeżdżał przez Medjolan
prezydent republiki francuskiej Le-
brun oraz reprezentanci armji fran-
cuskiej i przedstawiciele francuskich
związków kombatantów, którzy
wraz z nim udają się do Jugosławii
na uroczystości pogrzebowe króla
Aleksandra. .. Prezydenta. Lebruna
powitał w Medjolanie ambasador
francuski w Rzymie de Chambrun,
komendant okręgu korpusu generał
Satini jako przedstawiciel króla
włoskiego i ministra wojny itd. Ge-
nerał Satini pozdrowił prezydenta
Lebruna w imieniu króla włoskiego.
Delegacja 131 pułku piechoty fran-
cuskiej w liczbie 240 żołnierzy i 30
oficerów oraz oddział lotników woj-
skowych byli powitani na stacji
przez d-cę dywizji miedjolańskiej.
Oddziai francuski sprezentował broń
a orkiestra, odegrała Maxsyljankę,
włoski hymn narodowy i Givvinezzę.

Peregrinettim na czele złożył wieńce
na trumnie króla Aleksandra

KRÓL RUMUŃSKI
NA POGRZEBIE.

BUKARESZT. (Pat). Krói Karol
opuścił Sir aia, udając się do Biało-
grodu na pogrzeb króla Aicksandra.

Wieczorem król Karol z ks. Mi-
kołajem był obecny na nabożeń-
stwie.

PRZEDSTAWICIEL W. BRYTANJI.
BIAŁOGRÓD (Pat). Wczoraj o

godz. 6,30 przybył do Bialogrodu
przedstawiciel Wielkiej Brytanji na
pogrzeb króla, książę Jerzy angiel-
ski, na czele delegacji angielskiej,
Jednocześnie przybyła narzeczona
Jerzego, księżniczka Maryna grecka.

PRZEDSTAWICIEL NIEMIEC,
BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler,

jako naczelny wódz armji niemiec-
kiejj wysyła premjera pruskiego
Goeringa na uroczystości pogrze-
bowe do Białogrodu. Towarzyszyć mu będą generał porucznix Blasko-
witz i komandor baron Harsdorf.
Premjer Goering odleci w srodę ra-
no do Białogrodu. Na grobie króla
Aleksandra Goering złoży wieniec
z napisem: „Swojemu dawnemu bo-
haterskiemu przeciwnikowi z bo-
iesnem wzruszeniem — armja nie-

į miecka“. Komunikat urzędowy
Rząd włoski przydzielił pik. sztabu; wspomina, że kanclerz, powierzając
$en. Canosso do oddziału francus-
kiego na czas przejazdu pzzez tery-
torjum włoskie. Marszałek Petain
wyraził podziękowanie za akt u-
przejmości ze strony rządu wlo-
skiego. ‚

zaszczytną misję swemu najbliższe-
mu współpracownikowi, pragnie wy-
razić hołd i szacunek, jakie żołnierz
niemiecki odczuwa dla zmarłego
króla Jugosławii.

 

Konferencja Małej Ententy.
W kołach politycznych (wierdzą,

że w dniu 19 bm. odbędzie się w Bia-
łogrodzie konferencją Małej Enten-
'ty. Korzystając z okazji ministrowie
spraw zagranicznych  Czechosłowa-
cji Benesz i Rumunji Titulescu, któ-

rzy będą uczestniczyć w pogrzebie
króla Aleksandra  Zjednoczyciela,
odbędą konterencję, aby omówić po”
łożenie zaśraniczne Małej Ententy,
a specjalnie Jugosławji w związku z
zamachem marsylskim.

 

Rozmowy Benesza w Paryżu.
Zmiana związku

PARYZ. Pat. — Rozmowy mini:
stra Benesza z francuskimi mężami
stanu budzą w dalszym ciągu wiel-
kie zainteresowanie z tego względu,
że Benesz działa na gruncie parys-
kim nietylko jako przedstawiciel M.
Ententy, ale głównie jako obecny
przedstawiciel Rady Ligi Narodów.
„L Oevre* podkreśla że minister La-
val zamierza być wiernym kontynu-
atorem polityki swego poprzednika
Barthou. Tragiczne wydarzenia mar-
sylskie wykazują, że ośrodkiem nie-
bezpieczeństwa jest Europa środko-
wa, toteż rozmowy ministra Bene-
sza z ministrem Lavalem nabierają
specjalnie dużej wagi. Z całą inten-
sywnością kontynuowane będzie do-
chodzenie w sprawie zamachu mar-
sylskiego, tak aby jego wynik mógł
być przedstawiony Radzie Ligi Na-
rodów na sesji listopadowej. Od
obrad tego posiedżenia, kto wie czy
nie będzie zależny pokój Świata.
„L Oevre'" zaznacza, że w najbliż-
szym czasie nastąpi zawarcie Ści-
słego porozumienia między Francją
a Rosją sowiecką. Po fakcie tym
nadejdzie natychmiast to co się
mogło narodzić wskutek zabiegówu
ministra Lavala różnych wybitnych

Francji z Polską?
żają, że Francja nie możejbyć zwią-
zana z Polską, jak to jest dotych-
czas. Jest bowiem wysoce niebez-
pieczne zachowywać „zobowiązania
wobec państwa które pozostaje w
tak glębokiem i tajemniczem poro-
zumieniu z Niemcami. Ale nie za-
pominajmy że właśnie Laval w cią-
gu długich lat był, i napewno jesz-
cze, jest przychylnie usposobiony dla
porozumienia z Niemcami, gdyby
to porozumienie nie mogło się od-
być w płaszczyźnie jakiej na nie-
szczęście nie przygotowały wypadki
obecne.

PARYŻ (Pat). Minister Benesz
odbył rozmowę z francuskim mini-
strem spraw zagranicznych Lava-
lem. Jak stwierdzą agencja Hava-
sa, rozmowy te wykazały całkowitą
zgodność poglądów między obu mę-
żami stanu na zagadnienia polityki
zewnętrznej,

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż

 

 osobistości politycznych które uwa- zabiera i wysyła.

Białodrodzie. paca administracji japońskiej

REPREZENTANT
: PREZ, ROOSEVELTA,

WASZYNGTON (Pat).  Prezy-
dent Roosevelt będzie rzprezento-
wany na pogrzebie w Białogrodzie
przez posła Stanów Zjedn. w Biało-
grodzie Wilsona, który złoży w
imieniu prezydenta wieniec na tru-

| mnie króla.

PARYŻ. (Pat), Członek organi-
zacji terrorystycznej Sylwester Mal-
ny vel Chalny, który ucieki po aresz
towaniu z dworca w Fontaineblenu,
został ponownie aresztowany w
miasteczku Maiun na drodze do Pa-
ryża. Malny został rozpoznany, gdy
wstąpii w Malun do kawiarni, we-
zwana wówczas żandarmerja przy”
była na czas. W komisarjacie oświa:
czył on, że od 4 dni nic nie jadł, u-
krywając się w lasach Fontainebleau
z których wyszedł dopiero obecnie i 

PARYŻ (Pat). Aresztowany te-
rorysta Maliny vel Chalny, badany
przez policję, zeznał, że znajdował
się w Marsylji w czasie zamachu na
króla, poczem stwierdził, że przed
samym zamachem znajdowai się
wraz z Kelemenem w tłumie, ocze-
kując na ukazanie się orszaku kró*
lewskiego. Wtedy Malny tuż przed
samym zamachem uświadomił sobie,
że zamach może poza śmiercią króla
pociągnąć i inne oiiary, Wówczas
postanowił zaniechać projektu zabi-
cia królą Aleksandra i uprzedzić o
tem Kelemena, lecz, obawiając się
jakiegos wystąpienia tegoz przeciw-
ko sobie, cddalił się od niego i zgu-
bił w tłumie.

Policja skoniiskowała w Paryżu
dużo ulotek, rzucających interesu-
jące światło na propagandę terory-
styczną separatystów  jugosłowiań-
skich. W Avignon, w pokoju, w któ-
rym mieszkał Malny, znaleziono re-
wolwer i dwie bomby tego samego
typu, jakie miał Kelemen.
PARYŻ (Patj. Aresztowany wczo-

raj w Melun spiskowiec Maliny był
| badany w ciągu 10 godzia. Docho-
„dzenie prowadziły francuskie władze
|śledcze z udziałem szeia jugosło-
| wiańskiej służby bezpieczeństwa Si-
monowicza. Z zeznań Malnego wy-

| nika, że prawdziwe jego nazwisko
brzmi Mio-Kraj. Jest on urodzony
w Chorwacji W. organizacjach re-
wolucyjnej najczęściej używał pseu-
donimu Silny. Otrzymał polecenie
[wzięcia bezpośredniego udziału w
' zamachu w Marsylji, przyczem miał
jgo osobiście dokonać bądź w Mar-
sylji, bądź w Paryżu, gdyby zawio-
diy strzały Kelemena,

O organizacji zamachu Malny

 

SOFJA (Pai). Policja kułgarska
otrzymała z Paryża odciski dakty-
loskopyne Kelemena. Po sprawdze-
niu w archiwach policji sotijskiej i

BERLIN (Pat). Gabinet niemiec-
ki uchwalii ustawę o zaprzysiężeniu
ministrów Rzeszy i członków rzą-
dów krajowych. W; myśl lej ustawy
zaprzysiężenie ministrów Rzeszy
przy objęciu przez nich urzędowania
odbywać się ma wedle następującej
roty: „Przysięgam, że będę wierny i

| posłuszny wodzowi Rzeszy 1 narodu
| niemieckiego, Adolfowi Hitlerowi,
iż poświęcać będę siły swe dla do-
brą narodu niemieckiego, przestrze-
$ać prawa, spełniać sumiennie nało-
żone na mnie obowiązki oraz bez-
stronnie i sprawiedliwie wykonywać
swój urząd”, Członkowie rządów
krajowych, o ile nie są równocześnie
ministrami Rzeszy, Składać mają ta-
ką samą przysięgę na ręce namiest-
ników a w Prusach kanclerzowi. Po
uchwaleniu ustawy odbyło się nie- 
   

  

  

    

 

Poszukiwanie morderców w Europie
Aresztowanie Sylwestra Maliny.|

  
 

zagranicą 8 zł.

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca

Konto czekowe w P. K. O. Ni

w Mandżurji
TOKIO (Pat). Agencja Rengo do* wanych reform. '

TOKIO (Pat). Havas donosi: W.
tutejszych kołach politycznych liczą
się z możliwością kryzysu gabineto-
wego, w każdym razie rie sądzą,
alby nastąpił on w nafblizszym cza-
sie Sytuację polityczną zaostrzył
protest kilku wyższych urzędników
ministerstwa _ kolonji przeciwko
ewentualnemu _ podporządkowaniu
policji mandżurskiej wojsku.

"nosi: Na dzisiejszem posiedzeniu ra-
"dy ministrow postanowiono w dal-
szym ciągu prowadzić prace Związa-
ne z reformą administracji japońskiej
w Mandżurji, pomimo opozycji 5000
japońskich policjantów w okręgu
kwantuńskim, którzy  spizeciwiają
się militaryzacji tego okręgu co,
„zdaniem ich, nastąpiłoby w związku
"z wprowadzeniem w życie propono*
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URZĘDOWY PROTEST WĘGIER.!
BUDAPESZT (Pat). Węgierska

kupił palto i czapkę, by zatrzeć śla-, agencja urzędowa donosi: Radjo wę”

|dy. Przy aresztowanym znaleziono gierskie, zarówno jak i caia prasa

700 iranków i kompas. odpiera energicznie oskarżenia po”

id spotkali się z dwoma innymi. Malny

Zeznania Malny'ego:

KELEMEN—GEORGIJEW,

BK: ii tDSAILT S k Zi KAYDai оасснадый

Dožywotni prezydent Rzeszy.
Przysięga na wierność Hitlerowi-

MELUN (Pat). Aresztowany wczo-
raj Malny oświadczył w dalszych
zeznaniach, że miał dokonać zama-
chu bądź w Marsylji, bądź w Pary-
żu. Trzej spiskowcy przybyli do
Zurychu w dniu 26 wrześniarb. i

i Kelemen odjechali razem do Mar-
sylji, lecz Kelemen sam dokonał za”
machu,

dai nasiępujące wyjasnienie, Trzech
spiskowcow przybyio Z6 wrzesnia W
Łurychu za 1aiszywemi paszportami.

iNa aworcu w Zurychu oczekiwai ich
suk-aeiemen w twie  Mramera,

kiory występowai jako deiegat ł'a-
welicza.  Hawelicz kierowai caią

augę. Po, skromnym posiiku na
aworcu w Zurychu, spissowcy po”
jecnau do Lozanny i zatrzymali się
w hotelu Halmiers9 lam zmienili
garderobę, przebierając się w nowe
ubrania W notelu podali się za oby-

wateli węgierskich, przybyiych &
nudapesztu Kramer udai się na
iotnisko Culioz. 28. 9. trzech spis-
kowców wyjechało do Francji, Spot-
kali się wszyscy tegoż dnia w po”
ciągu udającym się do Paryża,
miainy wyjechai do Paryża wraz z
Sukiem-Kelemenem, z którym zająt
pokój w hotelu. 9. 10, znalazi się w
ich pokoju Kwaternik-Kramer, który
wydai następującą instrukcję: „Wie-
cie, co macie robić. Król dziś przy”

lieždža do Marsylj.  Stzelajcie.*
| Kramer wręczyi dwie bomby wraz
z pistoletami, Maliny wraz z Kele-
menem wyjechali do Магзу!!. Kele-
men wyszukał w tłumie najdo-
godniejsze miejsce na dokonanie za”
machu. Malny tymczasem stracił
odwagę. Nie mógi się zdecydować

na _ zamordowanie — niewinnych.
Źwierzył się z tem Kelemenowi, Ten
schwycił $o mocnym uściskiem ręki
i zatrzymał, Malny jednak wyrwał
się i znikł w tłumie. Potem szybko
odjechał do Avignon a pożniej do
Paryża. ŻZeznanią te trwały całą

noc. Protokuł obejmuje 23 stronice
pisma maszynowego, Obecnie władze
policyjne sprawdzają prawdziwość

zeznań Malnego-Kraja.

 
 
po porównaniu nadesłanych*odcis"
ków z odziskami palców Macedoń-
czyka Georgijewa, stwierdzono, że
należą one do tej samej osoby.

zwlocznie zaprzysiężenie ministrów,
BERLIN (Pat). Na akademji ad-'

ministracyjnej sekretarz stanu dr.
Lemmers wygłosił przemówienie,
zawierające znamienną interpretację
ustawy © połączeniu urzędów prezy”
denta i kanclerza Rzeszy z dnia 1. 8.
34 r. Ustawa ta, oświadczył Lem-
mers, zriosi zarazem postanowienia
ikonstytvicji, dotyczącej okresu urzęc
dowania. prezydenta Rzeszy. Tem

wotnim prezydentem i kanclerzem
państw: niemieckiego i oba te urzę”
dy są iw jego osobie nie:ozdzielnie
ze sobią zespolone. Kanclerz jako
głowa Rzeszy nie jest przytem od-
powied ziabiy przed parlamentem.
Ministr owie również odpowiadają
tylko pmzed kanclerzem,

 
salmem  Adolt Hitler stał się doży”|

szczególnych dzienników zagranicz-
nych pod adresem Więgie: w związ-

ku z zamachem marsylskim. „Nem-

zeti Ujsag”, pisze, że Więgty, obrzu-

cone oszczerstwami pełuemi złej

woli, domiagają się pociągnięcia

oszczerców do odpowiedzialności.
„Pester Lloyd'' występuje ze zdecy-

dowanym protestem przeciwko po”

stępowaniu konsulatu czeskosłowac-

kiego w Budapeszcie. Paszport jed
nego z zamachowców marsylskich

nosił ten sam numer. co i paszport
wydany w Pradze dla nuuczycielki

czeskiej, niejakiej Majerskiej, pracu-

jącej w Budapeszcie. Urzędnik kon-

sulatu czeskiego w Budapeszcie, do-

wiedziawszy się o tem, zażądał od

Majerskiej zwrotu paszportu, nie

poinformowawszy o tem władz wę-

gierskich. „Pester Lioyd* widzi w
iem zamach na prawa stwerenne
Więgier i doimiaga się załatwienia tej

sprawy na drodze dyplomatycznej.
BERLIN (Pat). Prasa uuemiecka

z wielkiem oburzeniem występuje

przeciw kampanii dzienników fran-

cuskich i czeskich, zarzucających

Węgrom cdpowiedzialność moralną

za zamach w .Mgarsylji, „Diploma-

tisch-Politrsche Korrespondenz" ©-

oświadcza, że nie możnaby mieć nic
przeciwko zabiegom Benesza w Pa-
ryżu, gdyby nie chodziło o wyzyska-
nie sytuacji obecnej, celem zainicjo-

wania międzynarodowej akcji prze-

ciwko Węgrom. Węgry, podkreśla

„Diplomatisch - Politische  Korres-

pondenz”, wobec któryca Czechor
słowacja zajmuje najbardziej po”
dejrzliwe i mieprzejednane stano”
wisko, mają otrzymać naukę, gdyby
się nawet okazało, że nie można na
ich rachunek zapisać zamachu w
Marsylji. Ma być wszczęta akcja,
któraby mogła przedstawic Węgry
jako kraj zakłócający poxój i wy”
muszenie na nich zgody na status
quo, :

LONDYN. (Pat). Kosvespondent
Reutera w Budapeszcie donosi, że
górnicy kopalni Pięciokościoły, któ*
rzy ogłosili głodówkę zdecydowali
się onegdaj wicczorem przerwać
głodówkę i wyjść ma powierzchnię.
Podobno otrzymali oni obietnicę
zwiększenia zarobków w okresie
jesieni i zimy óraz, że żadne sankcje
karne nie będą względem nich sto-
sowane, Już onegdaj górnicy znajdo-
wali się w niebezpieczeństwie. We-
wnątrz szybu dawał się odczuć brak
powietrza. Kilku górników usiłowało
popełnić samobójstwo, aby w ten
sposób przerwać swe cierpienia.
Wielu ieżało na ziemi osłabionych i
wyczerpanych.

BUDAPESZT Pat. Strajk górni-
ków w Pięciokościołach zakończył
się wczoraj przed południem. Pro-
wadzone pomiędzy przedstawicielami

odbęd

w sali Konserwatorium - A ь

PRMickiewicza 31, M. ŻEJMO, Mickie-
wicza 24 i PAŃSTWOWE ZAKŁADY
TELE-i RADJOTECHNICZNE, War-

szawa, Grochowska 30. 33939—1

389898989980083908

Pożar w „Le Journalu".
PARYZ Pat. — Pożar w gmachu

wielkiego dzienniku „Le Journai“
umiejscowiono dopiero nad ranem.
O godz. 3 w nocy znaleziono zwę*
glone zwłoki robotnike, który nie
zdążył wydostać się z  kliszarni.
Straty wydawnictwa są bardzo duże.
Spłonął niemal całkowicie zapas
papieru | uszkodzone zostały ma-
szyny drukarskie. Dziennik mimo ta
opuścił prasę jak zwykle, jednak był
tłoczony w drukarni „Lintransigeant".
Tamże została przeniesiona prasa
na okres kilku tygodni.

Powodzie w Danii.
KOPENHAGA. Pat. —Gwałtowna

burza połączona z ulewą, która w
ostatnich dniach nawiedziła rozmai-
te prowincje Danji, spowodowała w
wielu miejscowościach gwałtowny
przybór wody i powodzie.  Najwię-
|ksze opady byly w zachodniej Jut-
landji. W ciągu paru godzin fjord
„Randers podniósł się o 1 i pół m.
i zalał przylegające do poitu części
miasta. Mieszkańcy wielu domów
musieli się ratować ucieczką przez
„okna Zniszczeniu uległy znaczne
zapasy towarów. W okolicach mia-
'sta zatonęło 30 sztuk bydła. Gwal-
towny przybór wody wyrządził wie-
le szkód na wybrzeżu karlsuaazkiem
/W porcie kopenhaskim podniosła
się woda o 65 cm. ponad stan nor-
'malny.

Huragan nad Tunisem.
| PARYZ Pat. — Ned -poludniową
„częścią Tunisu przeszedł huragan
z ulewnym deszczem. Rzeki wystą-
'piły z brzegów. Komunikacja całko-
|wicie przerwana. Straty wynoszą 10
"miljonėw franków.

 

 

Popierajcie Polską Macie:z
Szkolną.

 

Przerwanie strajku głodowego.
rządu a delegatami górników ro-
kowania doprowadziły do całkowi-
tego porozumienia. Po przyjęciu
przez strajkujących zaproponowa-
jnych przez rząd wzrunków, 738 ro-
,botników opuściło po 180 godzin-
jnym strajku kopalnię. Wiadomość
o przerwaniu strajku przyjęta zosta-
= wszędzie z wielkiem Zadowole-
niem.

 

Pożar parowca.
SCATTLE Pat. Parowiec Point

San Fedro nadał depeszę iskrową,
że ładunek jego objęty został poża-
rem. Znajdujący się w pobliżu pa-
rowiec Charcas pośpieszył na ratu-
nek. Parowiec Point San Fedro
znajduje się pod Cap Blanc na wy-
brzeżu kalifornijskiem. 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARQDOWEGO.
W niedzielę dnia 21 października o godz. 12 i pół

zie się

Muzycznego, ul. Końska 1

ZGROMADZENIE STRONNICTWA NARGDOWEGO
na którem mówić będzie

Prof. STANISŁAW STROŃSKI
na temat:

Polska wobec nowych zagadnień
w polityce międzynarodowej.

Wstęp wolny.
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Poincarć Przemówienie Ojca św. do kongresu

» w Buenos Aires.
Žmiwo śmierci zabiera Francji Dn. 13-go bm, popołudniu o g. 16

dość obficie ludzi, którzy wygrali

wielką wojnę. Clemenceau, Foch.

Barthou, świeżo jeden z uajcenniej-

szych +: najbardziej zasłużcnych —

Rajmund Poincarć.

Ostatnich kilką lat, z powodu

podeszłego wieku i nadwątlonego

ciężką chorobą zdrowia, odszedł od.
spraw politycznych. Ale cały swój

żywot męski, od roku 25 swego ży-

cia, poświęcił ojczyźnie : kiedy w

roku 1920 wyprowadzał się z Pałacu

Elizejskiego, siedziby pr-zydentów

Francji, parlament francus'u powzią!

uchwałę, w której stwierdził, że

„obywatel Raymond Poincarć za-

służył się dobrze ojczyźnie”. Podo-

bne odznaczenie otrzymali od naro-

du francuskiego Foch i Clemenceau

po wieikiem zwycięstwie.
Do Rajmunda Poincarć nie można

stosować miary, dość wysokiej

zresztą, przeciętności francuskiej.

Wyrasiat znacznie ponad wielu,

bardzo wielu polityków, swoich ko-

legów w ciąśu pięćdziesięcioletniej

działalności politycznej. Prawnik 7

wykształcenia, dziennikarz i publi-

cystą z zawodu, polityk z zamiło-

wania — wiele uwagi i pracy po-

święcai zagadnieniom  ekonomicz-

nymi i finansowym. Przed wielką

wojną był parokrotnie ministrem

fimansów i sprawozdawcą komisji

finansowej parlameniu, Znajomość

tych spraw przyczyniła się w znacz-

nym stopn'u dc uzdrowienia skarbu

francuskiego i stabilizacji franka w

Jatach 1926 — 1929, gdy stał na

czele rządu jedności narodowej i

zarazem piastował tekę finansów.

Ale nie to stanowi główną za-

sługę zmarłego męża stanu Francji

Był on jednym z twórców porozu”

mienia francusko-angielskiego przed

wojną i jednym z tych niewielu we

Francji, którzy bystrem okiem wi-

dzieli zbliżające się starcie aziejowe.

Wraz z Clemenceau, stałym

swym przeciwnikiem, na kilka lat

przed wojną ostro atakował strusią

politykę rządu Caillaux, czyniącą

ustępstwa tupetowi Wilhelma. Gdy

w r. 1912 stanął na czeie rządu i

prowadził zarazem — ministerstwo

spraw zagranicznych, wiele wysił*

ków poświęcił aby wzmocnić en-

tentę i zbliżyć Petersburg z Londy-

nem. W r. 1913 wybrany ostał na

prezydenta Francji. Już zapewne w

przewidywaniu rychłej wojny odby"

wa w lipcu 1914 r. podróż do Pe-

iersburga, a na krótko przedtem

przyjmuje w Paryżu króla angiel -

skiego. Wzmacnia w teu sposób

węzły sojuszu z Wielką Brytanją

i z Rosją,
Był najbardziej oapowiednim mę-

żem stanu ną stanowisku prezyden-

ta Francji w ciężkich przejściach

wojny. Wyjątkowa indywidualność

Rajmunda Poincarć, jego wytraw-

ność, zna,omiość ludzi, euergja po”

zwoliły mu przełamać tradycję i

z manekina, jakim pod względem

prawnym w  ultrademokratycznym

ustroju republikańskim była , głowa”

państwa, stać się jedną z kierowni-

czych postaci narodu. Umiał zwy-

ciężyć w sobie niechęć do najza-

ciętszego swego przeciwnika Cle-

menceau i w momiencie rozstrzyga”

jącym oddać mu ster rządów Fran-

cji, kiedy zdawało się, że naród

ugnie się i załamie.

Jeszcze raz potem, gdy przepro-

wadził retormę walutową, znowu

jako szef rządu, uratowai Francję

od ikatastrefy finansowej. a tem sa”

mem od niebezpiecznych wewnętrz*

nych walk politycznych.

Polska traci w Poincaróm jed-

nego z najwierniejszych przyjaciół,

który w czasie wojny najżyczliwiej

traktował sprawę wyzwolania i zje”

dnoczenia naszego. Francja — we”

dług zgodnego chóru głosow prasy

paryskiej — utraciła największego

z pośród współczesnych Francu-

zów, człowieka majbardziej zasłu-

żonego dla ojczyzny i pokoju.
RR

Rajmund Poincarć urodził się dn. 20

sierpnia 1860 roku w Bar-ie-Duc. Jego

karjera polityczna wiąże się z najważniej-

szemi wypadkami ostatniego ćwierć wieku.

W. stosunkowo młodym wieku został mi-

mistrem, obejmując w 1893 roku tekę

oświecenia publicznego. Był członkiem

wielu gabinetów. W roku 1912 stanął poraz

pierwszy na czele Rządu. Dn. 17 stycznia

1913 roku Poincarė został obrany Prezy-

deniem Republiki Francuskiej. Po zakoń-

czeniu swojej kadencji na stanowisku gło-

wy państwa Poincarć uzyskał mandat se-

natora i bierze czynny udział w życiu po-

litycznem. W styczniu 1922 roku Poincarć

staje pónownie na czele Rządu,  piastując

jednocześnie tekę spraw zagranicznych, Po

według czasu europejskiego Ojciec
św. w: prywatnej swej bibliotece wy-
słuchał przez radjo nabożeństwa pon
tyfikalnego odvrawionego w Buenos
Aires przez JEm. Ks. Kardynała
Pacelliego, poczem przemówił po ła-
cinie jek następuje:

Chrystus Król Eucharystyczny
zwycięża, Chrystus Król Euchary"
stji panuje, Chrystus Krói Euchary-
stji rządzi. Łączymy się duchem z
Wami w weselu i radości Waszej po-
dziwiając azisiaj zbożne wysiłki Wa
sze, najmilsi synowie w Canrystusie.
Dzięki genjuszowi Marconiego je-
steśmy jakby osobiście obecni wśród
Was. Zaprawdę Chrystus Krol Eucha
rystji triumfuje w W'aszem przesła-
wnem zgromadzeniu. Oby wreszcie
triumf fi Pokó; Najłagodniejszego i
Najmilszego Króla naszego. Jego zwy
cięstwo i panowanie rozposlarło się
z przesławnej ziemi argentyńskiej po
całym świecie i zawładneło umysła-
mi i wolą wszystkich ludzi, W tem
panowaniu bowiem Chrystusa rozbi-

 
Jak już donosiliśmy, zmarły przed

kilkunastu dniami hr. Jakób Potocki wierzchni irzech tysięcy dziewięćset dzielonych admiraiowi

Wielkoduszna fundacja $.

ty świat znajdzie prawdziwy, trwały
i wolny od niebezpieczeństw pokój,
który istnieć może jedynie w Króle-
stwie Chrvstusowem. Gorąco Boga
prosząc, podnosimy nad Wami
wszystkimi i nad każdym z osobna
w zastępstwie Chrystusa prawicę i
udzielamy błogosławieńst:va apostol
skiego za przyczyną Najswiętszej
Dziewicy Marji z Lujon, szczególniej
Patronki Rzeczypospolitej Argentyń
skiej, sw, Michała Archanioła i św.
Jana Chrzciciela, Apostołów Piotra
i Pawła męczennika św. Rocha, św.
Alfonsa Gonzales, św, Jana z Ca-
stillo i Wszystkich Świętych.

Niech błożdsławieństwo Boga
Wiszechmogąceso Ojca i Syna i Du-
cha św. zstąpi na Was i na wieki'
pośród Was niech pozostanie. |

Przemówienie to transmitowane
bezpośrednio do Buenos Aires i tam
rozgłoszone przez specjalnie usta- |
wione głośniki, przyjęte było z nie-
opisanym entuzjazmem wiesnych|
(KAP). : i !
уе а,

{

1

p. hr. Potockizgo, |
tości dwa miljony zt., 5) Osieck, po-|

'

W Hiszpanji spokoj. |
HENBAYE. Pat. Po raz pierwszy|

od 11 dni przybył tu pociąg hisz-
pański wiozący licznych podróznych
Podróżni oświadczyli, że w okoli-
cach przez które przejezdżali pano-
wał zupełny spokój. Podróżni jadą-

cy z Madrytu stwierdzili, że stolica
przybrała zupełnie normalny wygląd
i że życie płynie normalnym torem.;
Wyrażano przekonanie, że rewolucja |
została ostatecznie opanowana.
w hiszpanji spokój

W hiszpańskiem Marokku.
CASABLANCA (Pat). W. związ-

ku z rewclucją hiszpańsi:ą, władze
przedsięwzięły energiczne srodki w
całem hiszpańskiem Marokku. W
Ceucie zawieszono 10 radnych miej-
gslkich, należących do pariji socjali-
stycznej. Nałożono 5000 pesetów
kary na przedsiębiorcę portowego
Dalgado za wstrzymanie się od pra-
cy przy dobiciu do brzegu statku

pasażerskiego. W miastach Malilla,
Ceuta i innych życie powoli wraca
do normy. Uruchomiono częściowo
autobusy 1 taksówki.  Mawiarnie,
gospody i sklepy są otwarte. Wczo”

raj podjęto normalną pracę. Ogó-

łem przeprowadzono 60 asesztowań
1 skonfiskowano dużo nielegalnej bi-

buły,

 

Japonja zamierza wymówić
waszyngtoński

TOKIO (Pat). Rząd japoński po
raz pierwszy w sposób oficjalny po-
dał do wiadoimości, że zamierza wy”
mówić traktat waszyngtoński, Przed-
stawiciel ministerstwa spraw zagr.
wręczył przedstawicielom prasy ko-
munikai, dotyczący instrukcyj, ur

Tamanoto,

cały swój majątek (poza zapisami na; ha, wartości dwa miljony zł., 6) Wy który w dniu wczorajszym wylądo-

rzecz Muzeum Narodowego i Bibljo- sokie Litewskie, powierzcani tysiąc wał w Southampton. Instrukcje te

teki Publicznej; przeznaczył na wal-
kę z gruźlicą i rakiem, Zayis hr, Po-
tockiego niespodzianie otwiera przed
polskimi naukowcami i lekarzami
nowe horoskopy i zapewuia rozwi-
mięcie szerokiej działalności na polu
zwalczania dwóch groźnych  plag
ludzkości, jakiemi są rak 1 gruźlica.

Szczegółowy wykaz majątków,
przeznaczonych dla mającej powstać
fundacji, według ogłoszonego testa-
mentu śp. hr. Potockiego obejmuje:
1) Brzeżany powierzchni piętnastu
tysięcy hektarów, wartości sześciu
milionów zł., 2) Helenów, powierz-
chni tysiąc dwieście hektarów, war-
tości jednego miljona zł., 3) Jakto-
rów, powierzchni czterysta osiem-
naście ha, wariości pięćset tysięcy
zł.,4) Miastków, powierzchni tysiąc
czterysta dziewięćdziesiąt ha, war”

 

 

Uczczenie š. p.
Niezwykła popularność i głęboka

miłość, z jalką spotykał się wszędzie
š, p. ks. Edward Szwejnic, pierwszy
rektor kościoła akad. w Warsz. zgro
madziły 14 m.b. olbrzymie iłumy na
akademii, poświęconej jego uczcze-,
niu. Akademja byla poprzedzona
złożeniemi wieńca na grobie Zmarłe-
$0 oraz uroczystem nabożeństwem w,
kościele św. Anny, odgrawionem
przez JE. Ks. Arcybiskupa Roppa.
W/ czasie nabożeństwa kazanie wy”,
głosił JE. Ks. Biskup Szlagowski.

Akademię w Filharmon;i zagaiła
p. St. Tesche przedstawiając charak-'
ter uroczystości i wskazania ks.
Rektora dla młodzieży, Ze względudra Kakowskiego (KAP). ,
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Fermenty wśród sanacyjnych nauczycieli.
W] sanacyjnym Związku Nauczy”

cielstwa Polskiego od dłuższego

czasu trwają fermenty, które ujawl
miły się zwłaszcza na walnem zgro-
madzeniu ną wiosnę. Obeunie są do-
wiody na to, że Iermenty te się po-

głębiają.
W) niedzielę dnia 14-go b. ode,

było się w Warszawie nadzwyczajne
wiaine zebranie Zw. Naucz. Polsk.,
poświęcon: omówieniu projektów
rządowych wprowadzenia opłat za
naukę w szikołach powszechnych,
oraz kwestiomi zaszeregowania służ-
bowego nauczycieli i bezpłatnych
praktyk w szkolnictwie.

Zasadniczy referat w sprawie
projektu opłat wygłosił p. Włodar-
ski. Na podstawie statystyki i po-
równania ze szkolnictwem  zagra-
nicznem wykazał on, że szkolnictwo
powszechne w Polsce nietylko się
nie rozwija, ale wprost przeciwnie
wykazuje dążność do upadxu. Liczba
prymitywnych szkół jednoklasowych
w. ciągu dwóch lat, zamiast zmaleć
na korzyść wieloklasowych, wzrosła
z 43 do 45 tysięcy. Na jednego nau-
czyciela, zamiast normalnej liczby
42 uczniów. przypada obecnie 61.
Są wypadki, zwłaszcza na kresach
wschodnich, że na jednego nauczy”
ciela wypada 140 uczniów i t. p.
Oszczędności w szkolnictwie powo-
dują mechaniczne wprost wiłaczanie
dzieci do ciasnych lokali i przyczy”
niają się do obniżenia poziomu
oświaty. Mjowca nie szczędzi do-

ha, wartości jednego miljona zł, 7);
Telatycze, powierzchni tysiąc czte-“
rysta siedemdziesiąt ha, wartości
póitora miljona zł, 8) Pratulin po-|
wierzchni sześćset ha, wartościpięć |
set tysięcy zł, B) majątki miejskie:
domy w Paryżu przy ul. Euler Nr. 2
1 przy ul. Durmont d'Urville Nr, 47,
wartości ogółem dwa miljony pięć-
set tysięcy złotych, sumy z wierzytel
ności hipotecznych, sumy należne z
tytułu parcelacji zalegie tenuty
dzierżawne i t. d.

Ponadto ś. p. hr. Potocki zapisał
na rzecz fundacji całkowite urządze-
nie wewnętrzne swoich paiaców i do
mów w kraju i zagranicą, obejmują-
ce mebie, obrazy, sprzęty gospodar
cze, srebra stołowe i t, d., ogólnej
wa:tości 2 miljony złotych.

ks. Szwejnica.
t

na ukochanie Ewangelji przez ks.
Rektora, zamieszczono w q!ogramie
Rozważania nad Ewangelją wypowie
dziane przez p Bogatkiewicza. Prze
mówienia charakteryzujące sylwet-
kę duchową i pracę ks. Szwejnica
wśród młodzieży wygłosili pp. Mic-
kiewicz i Pieńkowski. Imieniem rek-
jtora U.-W. i «iała. prołesorskitgo
przemówił p. prof, dr. WŁ Tatarkie-
wicz. Wi części artystycznej udział
wzięli p. Aleksander Michatowski, p.
Czesław Polkowski i Chór kościelny
„Ambrosianum*.

Obchód odbył się pod protekto”
ratem JEm. Ks Kardynała Aleksan"

zbytnio się uzależniły od czynników
oficjalnych i nie troszczą się ani o
sprawy szkolne ani o zagrożony byt

nauczycielstwa Dostało się również
i nauczycielom, członkom związku
za ich doiychczasowe stanowisko.
Wskazywiano na to, że ostamie lata

wykopały przepaść pomiędzy naur

czycielami, a społeczeńsiwem i że

na pomoc tego ostatniego w chwili
obecnej trudno liczyć. Jednym z za”

rzutów pod adresem władz związku,

który wywoła: największą burzę,

był zarzut gloryfikowania przez te

władze projektu nowej koostytucji,

zmoszącej zasadę bezpłatnosci szkoły

powszechnej.
Wogóle zebranie miało charakter

burzliwy i robiło wrażenie zebrania

opozycji. Co chwila vozlegaiy się na

sali namiętne a dosadne okrzyki.

Prezydjum zebrania naprożno usiło-
wiało! zmienić ten nastrój,

Dyskusią przeciągnęła się od

ś. 10 do 15-ej. Uchwalono rezolucję,

domagająca się utrzymania 7-0 kla-

sowej szkuły powszechnej, bezpłat-

ności nauczania, podniesienia pozio”

młu organizacji szkolnictwa, budowy

mowych budynków szkolnych i t. p.

Wnioski grupy lewicowej nie

zostały poddane pod głosowanie.
Wywołało to opuszczenie sali przez
część zebranych.

Zebranie niedzielne ujawniło po”

ważny rozdźwięk w łonie sanacyj-

nego związku nauczycielskiego,
Związek ten traci coraz bardziej
wpływy w szerokich masach nau- sądnych przykładów dla zobrazo-

wania fatalnych skutków takiego
stanu rzeczy. |

Następni mówcy występowali.
jeszcze mocniej. Poddali oni druzgo”|
cącej kryiyce zarowno projekty
rządowe, jak bierność i uległość|
władz związku, które, zdaniem ich,

zwycięstwie kartelu lewicy w czerwcu 1924!
roku gabinet Poincare'go ustępuje. Dwaj

lata później Poincarć powraca do steru|
rządów. W 1929 roku Poincarć z powodu
nadwątlonego zdrowia ustępuje miejsca

Briandowi. Od tej pory Poincarć nie bierze|
udziału w rządach, lecz zajmuje się żywo

działalnością zawodową jako adwokat i

pracami literackiemi. Poincarć był od 1909 roku członkiem Akademji Francuskiej, |

czycieiskich, dowodem czego, poza
wyżej streszczonym — przebiegiem

zebrania był fakt udziału w tem

zebraniu zaledwie trzeciej części
ogółu członków tego związku.

Projekt nowego
prawa prasowego.

Wśród projektów ustaw, które
wniesione mają być na Sejm na nad-
chodzącej sesji budżetowej znaleźć
się mą także nowe, rozporządzenie
0 prawie prasowem.

Projekt nowego prawa prasowe-
$0 przewidywać ma m. m, zakaz
wydawania czasopism z białemi pla-
mami, wynikłemi wsxutek konfiskat.  

zawierają 5 punktów: 1) wychodząc
z założenia, że każdy naród ma pra*
wo do bezpieczeństwa Japonja do-
maga się prawa pozwalającego jej
na zapewnienie własnego bezpie-

traktat morski.
czeństwa i pokoju na Dalekim

Wschodzie: 2) Japonja domaga się

wedukcji zbrojeń; 3) redukcje te po-

winny dotyczyć przedewszystkiem

broni. ołensywnej przy jedaoczesnem

wzmiocnieniu broni mającej charak-

ter delensywny; 4) Japonja wyma-

wia traktat waszyngtoński w na-

dziei, ze zostanie zawarty nowy

tralktat, oparty na bardziej słusz-

pych podstawach; 5| w razie niepo-

wodzenią konferencji, Japonja bę-
dzie zmuszona przedsięwziąć kroki

w celu zapewnienia własnego bez-

pieczeństwa.

BRYZAKEYTOTO ООО POWZEWEOZE DE EZOCZOEOTPEOWEOCIEEE

Nowa wyższa
W prasie pojawiiv się lakonicz*

ne, krótkie wiadomieści o mającem,

nastąpić utworzeniu państwowego

liceum rolniczego z ukraiuskim ję-

zykiem wykładowym. Zapowiedź ta
posiada podstawowe znaczenia dla
naszego szkolnictwa. Jest bowiem

zapowiedzią tworzenia odrębnych

wyższych szkó: ruskich.
Ma to być 3-letnia szkoła rolni-

cza, do której będą przymuwani ab-

solwenci 6-klasowego obecnego gim-

nazjum nowego typu, względnie

średniej szkoły agronomicznej, Zada-

niem szkoły będzie wychować go-

spodarzy, którzy umieliby kierować

średniem lub większem gospodar:

stwem rolniczem, różnego typu przed

siębiorstwami tolniczemi, aby mogli

być kierownikami lub urzędnikami

instyucyj rolniczych.
Personel nauczycielski ma być

złożony z ruskich sił naukowych.
Inicjatywę do powstania tej szko-

ły dały ruskie organizacje rolnicze.

W. lipcu ub. r. złożyły premierowi J.

Jędrzejewiczowi memorjał, w któ-

rym wskazywały na potrzebę zało-
żenia takiej szkoły z trzemia wydzia-

uczelnia ruska.
łami: agronomiczno - leśnym, spół:
dzielczo - ekonomicznym i technicz-
no - inžynieryjnym.

W] gruncie rzeczy w okresie, kie-

dy likwidować się ma wydział roini-

czy w Wilnie, kiedy zasłużona akade
mja rolnicza w Dublanach ma być
zniesiona—przystępu'e się do tworze

nia wyższe” fachowej ucze!ni duskiej!

Dzieje się to wtedy, kiedy Czecho-
słowacja hkwiduje akademyję ruską

w Podiebradach.
W, polityce narodowościowej akt

ten będzie pociągnięciem pierwszo-

rzędnego znaczenia. Przekreśla bo-

wiem zasadę uirakwizacji stosowa-

ną dotąd w szkolnictwie, a ma stwo”

rzyć uczelnię, pozostającąwyłącznie

w ręku nauczycielstwa ruskiego i wy

łącznie dla ruskiego społeczeństwa.
Dzieje się to w dobie likwidowa”

nia analogicznych polskich plac6-

wek i w dobie zamierzonego wpro-

waądzanią opłat w szkolnictwie po-

wszechnem!
Czyżby decydującym czynnikiem

przy zapadaniu tej decyzji były ja-

kieś inne pobudki aniżeli szkolne i wychowawcze...
Także oddłużenie,

Łódzka .Prawda* (nr 42) z 14-go

bm, pisze p, t. „Darowane długi” co

następuje:
„ — Rozporządzeniem Pryzedenta Rze

czypospolitej z 24 września b. : zlikwido-

wane zostały trzy fundusze państwowe.

Likwidacji uległ m. in. Państwowy Fun

dusz Kredytowy ft. zw. fundu z L), utwo-

rzony rozposządzeniem o plaine stabiliza-

cyjnym w październiku 1927 roku Na kapi-

tał funduszu przeznaczowo częśc wpływów

z pożyczki stabilizacyjnej w "umie około

200 miljonów złotych. Plan stabilizacyjny

stanowił, że Fundusz F. zasilać będzie kre-

d;tem przedsiębiorstwa państwowei rol-

nictwo.

Zgodnie z tem przeznaczen'em Fundu-

szu F, udzielono z niego kredytów takim

przedsiębiorstwom państwowym iak Mości-

ce, Poczta i Telegraf, Koleje Państwowe,

Polmin, Zakłady Tele i Rad,otechniczne,

Państwowe Zakłady Zbożowe i t. p. Więk-

szość tych p:zedsiębiorstw nie może obec-

 

 

nie płacić procentów od zaciągniętych w

Funduszu F. pożyczek, gdyż przeznaczone

zostały one przeważnie na inwestycje, któ-

re :kuthiem kryzysu nie dają przewidywa-

nych dochodów. Wobec tego iząd uznał

dalsze ,stnienie tego Funduszu za bezcelo-

we i zlikwidował go. Pożyczki, zaciągnięte

przez przedsiębiorstwa państwowe, zostaną

przekazane im na kapitał zakładowy, a w

pewnej części umorzone.

Mamy tu przeto do czynienia z oddłu-

żeniem państwowych przedsiębiorstw prze-

mysłowych. Gdy okazało się, że nie są one

w stanie wywiązywać się z zaciągniętych

zobowiązań, długi zostały im podarowane.

Komu tak dobrze? 3

Wrzód „etaiyzmu,  zwalczanego

stale przez obóz narodowy, a ujaw-

niającego się tak dobitnie w nieopła-

cających się przedsiębiorstwach pań
stwowych, przypomina się stale
swem ropieniem z pod nakiadanych

kosztownych plastrów.

 

List Witosa. ||
Ostatni numer „Piasta” ogłasza

list Wincentego Witosa do Rady Na-

czelnej Stronnictwa Ludowego z re-

zygnacją ze stanowiska przewodni-

czącego te! Rady, a nadesłany na jej

zebranie, kitėre odbyło się w dniu

29-go września. Jak już wiadomo,
da Naczelna Stron. Ludowego rezy”
gnację b. posła Wincentego Witosa

nie przyjąła. List brzmi: :
„Dowiedziawszy się z gazet, że posie-

dzenie Rady Naczelnej zostało zwołane na

dzień 29 bm.. korzystam z tej sposobności,

ażeby zgłosić swoją rezyśnację ze stanowi-

ska przewodniczącego do rąk tych, od któ-

rych wybór otrzymałem.

Przez ten rok pragnę ułatwić normalną

pracę Rady Nacz. i umożliwić wybór prze-

wodniczącego, który będzie w możności kie

rowania nią i ponoszenia odpowiedzalności.

Dziękuję wszystkim przyjaciołom za lo-

jalną współpracę. Uważam za obowiązek

przy tej sposobności zwrócić Ich uwagę, że

jeżeli kiedy, to w tym momencie dźwigają

na Sobie wielką i ciężką odpowiedzalność

zarówno za losy ludu polskego, jak i całego

Państwa i Narodu.
Jeśli więc przypadek zdarzył, że Rada

Naczelna zbiera się w tym czasie, tak bar-

dzo w wypadki brzemiennym, to nie wolno

jej pod żadnym warunkiem przechodzić w
milczeniu koło nich.

Zgodność w działaniu, zortropność w po

czynaniach, odwaga w posunięciach, bez-
względność w tępieniu wszelkiego zła Po-secesjonistów.

 

winny być teraz naczelnem dla wszystkich
przykazaniem.

Chcę wierzyć, że wolni od wszelkich
ubocznych względów, wszyscy kierować się

będą jedynie i wyłącznie dobrem i troską

tych, których interesy reprezeniują.

Wincen:y Witos”,

Aresztowanie p. 1. Zaborowskiej
W. sobotę została aresztowana w

Warszawie z polecenia prokuratora
b. przewodnicząca rozwiązanego
przed kilkoma. miesiącami ——
przez władze — Chrześcijańskiego
Związku Służby Domowej, p. Hele-
na Zaborowska. Wiyznaczeni z ra-
mienia Komisariatu Rządu likwida-
torzy Związku, pp. Koralewski (b.
ławnik miejski) i Urbański (b, poseł)
podnieśli przeciw p. Zaborowskiej
zarzuty, że wipływających od człon
kiń wkładek nie wpłacała do kasy,
lecz zużywała na wiasne potrzeby.

Zawieszenie, a następnie roz-
wiązanie Chrz. Zw. Służby Dom.
nastąpiło wikrótce po ujawnieniu się
w warszawskim obozie Cisześcijań-
skiej Demokracji zasadniczych róż-
nie programowych, wskutek których  część członków utworzyła nowe
stronnictwo 0 orjentacji prorządo-
wej. P. Zaborowska należała do gru-
py opozycyjnej, jej oskarżyciele do,

DABARSGI Nia03)OOO

  
  

 

   

  

 

  

 

  

  

 

  

   

  
  

  

  
  

  

  

  

  

 

  
  

 

  

 

  

     

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

 

  

    

  

  

“„Uparty“.
W „Kurierze Lwowskim“ czytamy na“

stępującą charaktcrystykę jednego Z „Up

tych* i wytrwałych miodych aarodowców

Na ierenie Nowego Sącza jednym

najbardziej narodowvów jest P

Jozei Slomka. bezrobotnji
gdyż za swe przekonania zostai usunięty

warsztatów kolejowych, chwytał się jakiej

kolwiek pracy, aby zarobić na kawał

chleba. Ostatnio został koipocterem pis

uarodowych. Dzięki wzorowej ' systemė'

tycznej pracy potralii tego dokonać,

prasa narodowa zaczęła zdobywać coraz t

więcej odbiorców, zaczęła robi

poważną konkurencję pišmidiom sanacyjno

zydowskim.

Lecz to żadną

podobać pewnym

więc p. Siomce

poriowania gazet, pomimo, że istuieje sp:

cjalne Sądu Najwyższego

sprawach prasowych, nie mowiąc już

samej konstytucji, Czując nad sobą opieki

prawa, p. Słomka nie uląkł się i prowadzi
dalej swą akcję.

Wtedy rozpętaia się prawdziwa burz

Miody narodowiec wędrował raz poraz ni

komisarjat, siedział tam caiemi godzinam

czekając na protokół, aby po wyjściu mi

świeże powietrze, znowu wziąć się do dal

szej roboty. Z pośród wszystkich młodyc

narodowców p. Słomka pobił rekord nowo

sądecki.. w przytrzymaniach przez policję
był przeszio 100 razy aresztowany, i to

ciągu 6 miesięcy. lież to razy nakianian!

go, ażeby porzucił pracę narodową i zaj

się czem innem.

— A czem? —pytał—Dajcie mi pri

cę, to przestanę.

— Pan zawsze będzie taki sam — o

powiadano mu.

— No, to czegóż chcecie? — mówił

Słomka i wesoło pogwizdując, szedł dal

do swej pracy.

Rozprawy sądowe, które mu wytoczo

no, albo kończyły się wyrokiem uwalniają

cym, albo odraczano je. Po pewnym jedna!

czasie wyczerpała się również cierpliwoś

p. Słomki, wniósł więc skargę do sądu m

policję z żądaniem odszkodowania za sko!

fiskowane pisma. Skutek był taki, że szy
kany cdrazu zaczeiy ustawać, a ostatni
dano dzielnemu narodowcowi spokój. Tal

więc p. Słomka zwyciężył, bo nie uląkł sić

pogróżek i straszenia Berezą. Choć jes

biedny i tyle miał przeszkód, jednakj

przełamai. Pokazał innym, jak należy walą

czyć. Miodzież narodowa winna być duma:

z takich członków.

Zgon Šš. p. inž.
ŽM. Downarowicza.
+4 WARSZAWA. Pat. Dziś o godz:
4,30 mad ranem w szpitalu Dz. Je*
zus zmarl wiceprezydent m. st. War
szawy, inž. Medard Downarowicz:
Downarowicz przebywał w szpitalu
od 29 lipca r. b. był chory na ser
ce i nerki. Ostatnio wywiązało si
zapalenie płuc. Od 2 tygodni stan
zdrowia się pogorszył. Inz. Downa”
rowicz osierocił żonę, Marję. i 2-ch

znanych

Do niedawna

й

a nawet

miarą

czynnikom.

rozpowszechniania i kol

nie

orzeczenie

synów, Stefana i Jerzego, studen”
tóry politechniki. Zmarły liczył 56
lat.

 

<a

„Na gapę” do Rzymu.
WIEDEŃ. Pat. Policja w Leoben

(Styrja) przychwyciła dziś 5 mlo-
dych polaków, którzy jechali na ga”
pę z Polski do Rzymu, ulokowawszy
się pod wagonem  kursującym w
bezpośredniej kómunikacji między
Warszawą a Rzymem. Po 12-godzin-
nej jeżdzie młodzi podróżnicy bylil
tak zziębnięci 1 wycięczeni, że mu-
sieli przerwać swoją podróż. Pierw-
szy wydobył się z wagonu 15 letni
chłopak a za nim 4-ej inni. Na py-
tania dokąd jechali, odpowiedzieli,
że jechali do Rzymu.  Wszyst*
kich pięciu oddano w ręce żandar-
merji,

Tajfun na Filipinach.
SAN FRANCISCO Pat. Według

doniesień z Manilli przeszedł tam
gwałtowny tajfun. Ulice miasta znaj
dują się pod wodą. Połączenie ra-
djowe z Filipinami zostało przerwa”
ae. Tajfun wyrządził wielkie szkody.
Wiele statków znajdujących się w)
porcie zostało wyrzuconych na brzeg.

MANILLA Pat. — Ostatni tajfun
pociągnął za sobą 5 ofiar w ludziach.

   
  

  

  

 

Straty  materjalne  obliczają na
1500000 dolarów.

AO zwi ik + i

Proces Hauptmanna.
NOWY JORK. (Pat). W czasie

przesłuchiwania w  trybunale naj”
wyższym Hauptmann oświadczył, że
w dniu porwania dziecka Lindbergha
znajdował się u siebie w domu.
Hauptmann protestuje energicznie
przeciwłko wydaniu go władzom są*
dowym w New Jersey.      

     

  

       

 
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE PO CENĄCH

KONKURERCYJNYCH

U[KARNI A
„ ZWIERZYŃSKIEGO
za

ZEB WiLNO, UL. MOSTOWA 1
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Jak już donosiliśmy, władze ko-
lejowe na wiosaę r. przysziego przy-
stąpią do budowy o:lnogi kolejowej
od stacji Kobvlnik do schroniska
szkolnego w Naroczu Odnoga ko-
lejowa wynosić będzie około 4 klm.
i znacznie ułatwi dostanie się do.
schroniska |

Projekt zaś zbudowanią dłuż|
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pugoda o zachmurzeniu zmien-

nem, miejscami możliwy przelotny

opad. Chłodno, w górach i na wy-
żynach lekkie przymrozki. Słabe lub
umiarkowane wiatry z zachodu i
północo-zachodu. Rankiem miejsca-
mi mglisto. ы

DYŻURY APTEK
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 15

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh2.-
комзКа Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

; _ URZĘDOWE.
— Przysięga Rady staroobrzę-

dowców. W dniu 16 b. m. m. p.
wojewoda wileński działając na pod-
stawie ustaw o stosunku państwa
do kościoła staroobrzędowego w
Polsce odebrał przysięgę od człon-
ków Rady Naczelnej staroobrzę-
dowców w Polsce. Przysięgę złożyli
w wielkiej sali konferencyjnej urzę:
du wojewódzkiego członkowie Rady
naczelnej staroobrzędowców z sena-
torem i posłem Pimonowymi na
czele.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne. Kara-

zija Paweł, prezes litewskiego t-wa
kulturalnego ukarany został przez
Starostwo Grodzkie grzywną w wy-
sokości 25 zł. z zamianą w razie
nieuiszczenia na 5 dni aresztu za
niedostarczenie na żądanie stero-
stwa sprawozdania z działalności
towarzystwa.

Staszys Konstanty, właściciel do-
mu przy ul. zaułek Literacki Nr. 11,
ukarany został przez starostwo grodz-
kie grzywną w wysokości 100 zł.
z zamianą na 14 dni aresztu za
utrzymywanie domu w stanie antysa-
nitarnym. '

SPRAWY MiEJSKIE.'
— Wybory prezydjum Zarządu

miasta uprawomocniły się. Z
dniem 14 b. m. upłynął termin skła-
dania protestów przeciwko dokona-
nym wyborom prezydjum Zarządu
miejskiego. W przepisanym terminie
żaden protest nie wpłynął, w zwią-
zku z tem Magistrat skierował od-
powiednie powiadomienie dó władz
wojewódzkich.
— Zatwierdzenie protokułu z

inauguracji Rady miejskiej. Wła-
dze wojewódzkie zatwierdziły pro-
tokuł pierwszego posiedzenia nowej
Rady miejskiej, na którem ustalone
zostały pobory prezydenta, wice-
prezydentów i ławników.

Redukcje w  Magistracie.
WjZerządzie miejskim projęktowane
są dalsze redukcje personalne. Re-
dukcje te tłomaczone są względami
oszczędnościowemi.

Z MIASTA.
— Kwesta wil. T-wa Opieki

nad dziećmi. Dn. 18 i 19 b. m.
wil. Tow. Opieki nad Dziećmi urzą-
dza kwestę na rzecz swoich zakła-
dów, wzywająci wszystkich ludzi mi-
łosierdzia, którym obojętną nie jest
nędza opuszczonych niemowląt i
bezdomnych dzieci, do złożenia
choćby nmajdrobniejszej ofiary na
ręce Kwestarek. Żłobek im. Msryi,
Gniazdko św. Teresy i Ochronę dla
dzieci w wieku szkolnym zawsze
zwiedzić może wielkoduszay ofiaro-
dawca. Zaden grosz nie pójdzie na
marne: z każdego zwykło się Tow.
Opieki nad dziećmi wyliczać skru-
pulatnie przed społeczeństwem.

Ofiarnemu sercu Wilnian kwestę
tę polecamy.
— $ciąganie zaległości przez

Ubezpieczalnię Społeczną. Trwa-
jące od miesiąca egzekucje prze-
prowadzane przez organa (lbezpie-
czalni Społecznej w Wilnie dały
pewne rezultaty. W ciągu półtora
miesiąca zdołano  wyegzekuowač
około 150 tys. zł. |

SPRAWY WOJSKOWE
— Dodatkowe komisje povo-

rowe odbywać się będą raz na
miesiąc aż do dnia 1 stycznia r. b.
Posiedzenie najbliższej komisji po-
borowej wyznaczone zostało na
dzień 7 listopada r. b. Dodatkowe
komisje mają umożliwić uregulowa
nie swego stosunku do wojska
wszystkim tym, którzy we właści-
wym czasie z jakichkolwiek powo-
dów z obowiązku tego nie wywią-
zali się.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
— EKSport rękawiczeń wiien-

skich. Mimo wysokich ceł ekspor-
terzy rękawiczek wileńskich nawią-
zali ponownie kontakt z odbiorcami
zagranicą. Jeżeli starania o otrzy-
menie zniżek na wywóz rękawiczek
wileńskich uwieńczone zostaną po-
myślnym wynikiem, należy przy-
puszczać, że w listopadzie r. b. do
poszczególnych państw zagranicz-
nych odejdą większe transporty rę-
kawiczek wileńskich. Dotąd wply-

KRONIKA.
Sprawa odnogi kolejowej do jeziora Narocz.

I

szej odnogi kolejowej do pozosta: |
tych schronisk położonych nad №а-,
roczem, jest obecnie iczważany,

| odbył się

| DZIENNIK BILEBSKI 3

Obchód 10-lecia K. O. P. w Landwarowie. |Zwrot Kożuchowców prawej właścicielce
Dnia 14 b m, w Ladwarowie

KO, Pau
O godz. 9 2 komp. KOP-u oraz

wszystkie organizacje
przed kościołem.

Fo nabożeństwie udano
okolicznościowe przemówienia, któ-

się na|

Po defiladzie wszyscy udali się
uroczysty obchód 10-lecia na otwarcie boiską sportowego oraz

strzelnicy.  mialokalibrowej. -Po od-
| daniu strzałów honorowych rozpo”

zebrały się|częto strzelania na odznakę Strze-
iecką i na Р. O, S.
W związku z obchodem święta

| KOF-u odbyły się tegoż dnia roz-
przez centralne władze kolejowe.| re wygłosili: w imieniu obywateli m. grywki siatkówki i koszykówki, w
Jak wiadomo, nowa odnoga kolejo- | Laudwarowa p. Wotczarski stresz-| których wzięły oddziaty irzy zespo”|

słowach zasługi |iy: K. O. P. (Landwarów),
pamiątkowe | lec"

proporczyki komip, K. M, 1 Odwodo*| Klub Sportowy.

wa ciągnęłaby się od Kobylnik do
ws: Pasynki stąd zaś do wsi Bliź-
niaki, czyii wzdłuż jeziora Narocz
na przestrzeni około 20 klm.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
W sprawie zniżki cen na

węgiel. Donosiliśmy już o przygo-
towaniach do zniżki cen węgla.
Obecnie dowiadujemy się, że nowy
cennik na węgiei wprowadzony zo-
stanie w życie z dniem 1 listopada
r. bież. Jednocześnie ze zniżką cen
węgla ulec ma zniżcę taryfa kole-
jowa na przewóz tego artykułu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sroda literacka. Dzisiaj o

godz. 20-е) dr. Władysław Arcimo-
wicz wystąpi na kolejnej „Środzie
literackiej" z interesującym refera-
tem p. t. „Walka o Norwida".

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

Savoy'u*+ Występy Janiny  Kulczyckiej.

Dziś w dalszym ciągu słynna operetka

Abrahama „Bal w Savoy'u”, kioia osiągnę-

ła wyjątkowe powodzenie. Zniżai ważne.

— Piątkowe widowisko propagandowe

w „Lutm * W piątek przedstawieme z cyklu

propagandowych.  Reperiuar zapowiada

melodyjną operetkę Kalmana „Cyrkówka”
z J. Kulczycką i K. Dembowskim w rolach
głównych. Ceny propagandowe

Poranek symioniczny w „Lutni“.
Niedzieiny poranek symfoniczny poświę-

cony będzie twórczości Z. Noskowskiego,

z okazji 25-cio lecia zgonu znakomitego

kompozytora. W wykonaniu programu

bierze udział Wil. Orkiestra Symfoniczna.

Jako soiistka wystąpi Zofja Pławska. Ceny

minimalne.

— Teatr Miejski Pohulanka.

godz. 8 wiecz. po cenach propaandowych

doskonała komedja  współczesrego reper-

tuaru Volpiusa „Zwyciężyłem k.yzys”, któ-

ra dzięki swemu zagadnieniu o kryzysie—

cieszy się ogromnem powodzeniem, ca

spowodowało przesunięcie jut:zejszej pre-

piery na sobotę.

Jutrc o godz. 8 wiecz. „Zwycięžylem

 

Dziś o

kryzys”.

— Piemjera w Teatrze na Pohulance!

W sobotę w Teatrze na Pohulance premjera

doskonatej komedii w 3 aktach M. Hemera

p. t „Firma.

— Stały Teatr Objazdowy įra dziś w
Stołpcach — doskonałą sztukę współczesną

w 3 aktach N. Druckiej p. t. „Zamknięte

drzwi”, — jutro w Baranowiczach.

Polskie Radjo Wiino
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:
Sygnał czasu. 12.00: Hejnał. 12.05; Wiad,
meteor. 12.05; Codz. przegl. pracy. 12.10:
Muzyka tane 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 śnieżnych olbrzymów” — reportaż
muzyczny. 16.45: „Zwierzęta Barbarki* —
opowiadanie dla dzieci. 17.00: Pieśni. 17.35:
„Wizyty mikrofonu“ — wizyta w kolonji
cla psychicznie chorych. 17.50: Poradnik
sportowy. 18.00: Skrzynka rolnicza. 18.10:
Przegląd litewski. 18.15: Utwory na
skrzypce. 18,45: „Pieniądz i kredyt w walce
z kryzysem” — odczyt gosp. wygł, M.
Klucz. 19.00: Recital śpiewaczy. 19,20;
Pogad. aktualna. 19.30: Gwiazdy polskiego

 

' kabaretu (płyty). 19.45: Progr. na czwartek,
19.50: 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. 21,30: „Pisarz kresowy“
(o Melchjorze Wańkowiczu) telj. liter.
wygł. T. Łopalewski. 21.40: Koncert kame-
ralny. 22.00: „W krainie cudów' (IV list z
Londynu) — A. Bchdziewicza. 22.15: „Ża-
icsne dzieje piosenki* — audycja muzycz-
ta w oprac. Konstantego Gałczyńskiego i
Tadeusza Byrskiego. 23.00: Wiad. meteor.
23,05: Muzyka taneczna.

ania
Czwarick, dnia 18 października.

6.45: Pieśń. Muzyka Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por Muzyka. Chwilka pań
Gomu. 7.50: Pogad społeczna. 7.55: Giełda
:oln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 14.03:Wiad.
i1eteor. 12.05: Przegl. prasy 12.10: „W
myszynieckiei puszczy Kurpie sobie sie-
dzą' — pogad. dla dzieci z muzyką. 12.30:
Poranek szkolny z Konserw. Warsz. 13.00:
Dzien. poł. 13.05: Z rynky pracy. 13.10: d.c
poranku +zkolnego. 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15,45: Muzyka lek-
ka. 16.45: Lekcja fran uskiego. 17.00: Słu
<nowisko: „Katastrofa G. 33. 17.50;
„Skrzynka pocztowa Nr. 325'. 18.15: Kon-
cert dla młodzieży (płyty) „Świat dziecka
w muzyce”. 18.45: „Co czytać?' szkic liter.
19,00: Recital organowy. 19.20: Pogad. ak-
tualna. 19.30: Muzyka popularna (płyty).
9.150: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
26.00: Muzyka lekka. 20.40: Tiansm. opery
z Turyn „Cyrulik Sewilski*  Kossiniego.
Dziennik wieczorny. D. c. opery. „Jak pra-
cujemy w Polsce”. D. c. opery. 24.00: Wiad.
rneteor. Zakończenie aud. i hymn (lokalnie
— Wilno).

EEEEEEEEFEFOEEOEELEEEEFEFEEEFE
Ž ZAWSZE PRZODUJĄCE SĄ =

czając w krótkich
„kopisty' i wręczając

wej, zas p. kap. Polankiewicz, dzię-
kując obywatelom Landwarowa za
opiekę i pamięć
senjora i janjora Kureców

oddziaty straży ogniowej i samary-
tański oraz strzelcy.

BRASŁAW (Pat). Baon KOP
„Slobėdka“ obchodzii dn. 14 bm.
bardzo uroczyście 10-lecie swego
istnienia. Uroczystość rozpoczęta
się o godz. 10 nabożeństwem, po-
czem odbyła się defilada oddziałów
KOP craz Krakusów konnych w
skład których wchodzą członkowie
Związku Rezerwistów. Po defiladzie

stawicieli władz i organizacyj spo-
iecznych oraz licznie zgromadzonej

 

Ze Stołpców donoszą iż z wię-
zienia muńskiego i połockiego w
ostatnich dniach zwolnieni zostali
działacze białosuscy: Biruciki, Krze-
sztowicz Adrejko i Maiyszynow.
Odsiadywali oni wszyscy ciężkie
więzienie za , rzekomą  nacjonali-

PATSkaz   

powodzi ziożono do dn. 17 b. m. 72.068,95 zi.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Audycje wileńskie.

Program radjowy na środę zawiera kii-
xa audycyj iokalnych, z których na uwagę
zasługują: w dziedzinie sitowa
go — teljeton literacki o Melchjorze Wań-
kowiczu i jego najnowszej książce, obra-
zującej życie naszych kresów (godz. 21,30),
następnie nowy list z Londynu Antoniego

zyki — koncert z płyt,
j szości Liszta (g. 13,05] oraz audycja mu-
„yczna p.t. „Załosne dzieje piosenki, opra-
<owana przez K. l. Gałczyńskiego 1 Т. Byr-
slaego (godz. 22,15), Ponadto o godz. 19,3U
wysiąpią przed mikrotonem gwiazdy kaba-

ietu polskiego w repertuarze przebojowyci
piosenek (pfyty).

Kadjostacje wioskie
transmitują koncert chopinowski.

Tradycyjne koncerty chopinowskie sia-
iy się już- dzisiaj audy.ją znaną całemu
swiatu, wyróżniającą radjotonję poiską zpo-
śród radjoionji caiego świata. Koncerty te
mają już dzisiaj statych słuchaczy zagra-
nicznych dzięki transmisjom wieczorów
chopinowskich przez broadcasiingi obcych
krajów. Niemcy naprzykład nadają kon-
certy chopinowskie co tydzień, sporadycz-
nie brały z Polski te audycje: Francja, An-
glja, Ameryka, a w dniu 17 października
zgłosiły chęć nadawania koncertu utworów
Lhopina stacje włoskie w Medjolanie, Tu
rynie, Genui, Bolonji, Florenoji, Triestu,
poza radjostacjami niemieckiem — w Kró-
lewcu i Monuchjum. Zaznaczyć należy, iż w
dniu tym przypada 85-ta rocznica śmierci
Chopina — to tez koncert ten posiadać
będzie bardziej uroczysty nastroj niż zwy-
kle. Okolicznościowy feljeton po koncer-
cie o godz. 21.30 wygłosi prof. Binental w
języku francuskim.

Lekka piosenka na iaiach eteru.
Melodyjny koncert, złożony z bosto-

nów, walców i popularnych piosenek, znaj-
dą słuchacze w programie radjowym.z dnią
17 października o godz 20.00. . Solistą
koncertu będzie  ladeusz  Faliszewski,
Utwory orkiestrowe' wykona zespół Haliny
Adamskiej-Grossmanowej.

„U stóp śnieżnych olbrzymów*.
Lwowskie reportaże muzyczne znanej

artystki operowej p. Celiny Nahlik mają
utaloną opinję. Nową audycję tego typu
usłyszymy w środę, 17 b. m. o godz. 16,00,
będzie to reportaż p. t. „U stóp śnieżnych
clbrzymów”, wędrówka ze słynnego mie-
dzynarodowego letniska wysoko-górskiega
po szczytach alpejskich. W wędrówce tej
zaznajomimy się z szeregiem pieśni i me-
lcdyj szwajcarskich. Reportaż przewidy-
wany był w programie na połowę wrzęśnia
b. r., został jednak przesunięty na termin
późniejszy z powodu transmisji meczu te-
nisowego w Warszawie.

Pogierajcie Polską Macierz

Szkolną.
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   nęły zamówienia z Rumunji, Francji,
Anglji i państw bałtyckich.

  

  

udekorował pp.| (poziom
oraz p.| kówce zdacydowaną przewagę nad

Lenartowicza honorowemi orderami|KOF-em wykazała drużyna H.K.S.
KOP-u.
W defiladzie wzięły udział 2 kom-

panje KOP-u drużyna harcerska, dużo,

Na odcinku Słobódka,

i odczytaniu rozkazu dowódca bao-!
nu ppik. Jan Michnowicz w obec- | la mu obywatelstwo honorowe gmi-

| ności starosty powiatowego, przed- ny stobodzkiej. Ludnosė przyjęta to

 

na powodzian. Więcej dużych wygranych i więcej
W Wil. woj. Komitecie pomocy ofiarom!

mówione- |

(Ludwinowoj

| W] siatkówce pierwsze miejsce
zajęła drużyna KOP-u przed H. K. S.

gry słaby), zaś w koszy”

|(23:2).
Publiczności mimo złej pogody

W. R.

słobódzikiej obuwiemi odzieżą, a
dziatwę szkolną książkaniu i innemi
podarunkami. Wieczorem odbyła
się uroczysta akademja, podczas
której wójt: gminy Żurawski oznaj-
mił, że rada gminna w Siobódce,
uznając zasług: płk. Michnowicza,

„Strze- ,
oraz Harcerski!

| gródku.

W dn. 15 bm. w Sądzie Apeia-
cyjnym rozważane było powództwo

p. Ksawery z Woyniłłowiczow Źmi-
grodzkiej o zwrot zasekwestrowa-
nego 1 przymusowo sprzeuanego z

licytacji w r.1868 maj. Kożuchowce w
Nowogródzkiem. Matkap. żmigrodz-
kiej., s. p. Stełanja Woyuiłłowiczo-
wa, byia po powstaniu zesiana na
Syberję, a majątek jej sprzedany z
licytacji niejakiemu Leonowiczewi,

urzędnikowi policyjnemu w Nowo”
Kożuchowce były obecnie

jego spadxobierców,w posiadaniu
Leonidasa
czów,

cyjny postanowił:

njalny Zarząd Wileński sprzedaż z
licytacji majątku „Kożuchowce” z

Postanowienia o osobistych swiadcze- położone na: polu współpracy ludno-
ści cywilnej z wojskiem oraz nad
rozwojem kulturalnym gminy, nada-

j oświadczenie oklaskami ną dowód,

1 „odl
 

Zwolnienie z więzień czterechdziałaczy
białoruskich.

styczną działalność wśród młodzieży
białoruskiej,

Krzesztowicz otrzymał zezwole-
nie na opuszczenie granic Rosji i
udanie się na pewien czas do Cze-
chosłowacji celem poratowania zdro”
wia, gdyż nabawił się gruźlicy,

wybrańców szczęścia.
Koroną loterji jest główna wygrana w

IV-ej klasie wynosząca miljon ziotych.
"Jak się okazalo przed kilku tygodniami,
miljon ten może odrażu uszczęsliwić kilka-
naście rodzin. Ale pozatem mamy całą ma-
sę głównych wygranych po 100.000 zł.

pierwszej klasie jest jedna wygrana,
|która wynosi 100.000 zł. W drugiej klasie
isą już dwie, w trzeciej—trzy, w czwartej—
t cztery. Razem dziesięć
100.000 zł. każda. Gdy więc w poprzedniej

Bohdziewicza (godz. 22), w dziedzinie mu- j !oterji podobnych wygranych było tylko; Moraczewska, nie objęła
poświęcony twor | trzy — obecnie w 31-ej loterji

dziesięć, szanse więc zdobycia majątku są
į trzy razy większe. niż poprzednii,

Miljon złotych hypnotyzuje swym ogro-
mem i swą ilością. Ale przeciez każdy, kto
ciężko pracuje na chleb dla siebie i naj-
bliższych, wie dobrze, jak olbrzymią sumą
jest nietylko miljon, lecz i sto tysięcy zło-
tych. Sto tysięcy złotych—to zabezpiecze-
nie bytu rodziny na całe życie.

Już 18 b. m. rozpoczyna się ciągnienie
I-ej klasy; losy pierwszych 100.600 złotych
rozstrzygną się zatem za kilka dni.

 

dad sobie, a p. Woron sobie.
Z polecenia władz sądowych

w dniu wczorajszym aresztowano
właściciela biura eksportowego
ekspedycyjnego,  Jakóba Worona
(Kwaszelna 2) pod zarzutem oporu
władz i nie wykonania zarządzenia
sądu. Woron procesował się z wła-
ścicielem fabryki cukrėw“ „Atlas“
przy ul. Zawalnej i sąd w sprawie
taj przysądził na rzecz fabryki zwrot
maszyn, Woron jednak maszyn nie
zwrócił, lecz przywłaszczył je. Gdy
komornik zjawił się celem zajęcia
ruchomości, Woron stawiał zacięty
opór.

Frania Ranch pod klaczem,
W dniu wczorajszym zaareszto-

wuno b. właścicielkę sklepu kosme-
tycznego przy ul. Zamkowej--Fanię
Rauch (Literacki 5). Rauch wzięła
na kredyt od szeregu firm towary,

że współpraca ludności cywilnej z|
publiczności cywilnej obdarował naj-| wojskiem coraz bardziej się zacie-
biedniejszych mieszkańców gminy:snia.

wygranych po!

niach wojennych zostaną w najbliższym

Czasie zasadniczo zmienione.

Nowy dekret Prezydenta Rzeczypo-

spolitej, uchwalony na posielzeniu rady

ministrów w dniu 12 b. m. ustanawia, że z

„chwilą wybuchu wojny, lub zarządzenia

mobilizacji powstaje z mocy samego prawa

na obszarze całego państwa obowiązek

ludności wykonywania na rzecz państwa

za wynagrodzeniem robót i usług bezpo-

srednio lub pośrednio potrzebnych do obro

ny państwa.

Ponadto rada ministrów może w dro-

dze rozporządzenia wprowadzi; obowiązek

świadczeń osobistych na całym obszarze
państwa lub jego częściach, j2śli wymaga

tego interes obrony państwa, potwierdzony

uchwałą rady ministrów, lub na wniosek

ministra spraw wewnętrznych w przypad-

ku ćwiczeń wojskowych, mających na celu

sprawdzanie sprawności, stawiennictwa re-

zerwistów, o ile władze adminisiiacji ogól-
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| w związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet.

Ag. „Press“ twierdzi, że w sana-
cyjnym Związku Pracy Obywatel-
skiej Kobict podjęta zostaią medja-

,cja, mającą na celu pojednanie dwu
zwaśnionych na ostatnini walnym
zjeździe ugrupowań.

Biuro Związku jest narazie nie-
Przewodnicząca pos. Zofja

1

, czynne.
i aoiychczas

mamy ich| wzędowania. Prowadzon: są roz-
„mowy, aby zwołać nadzwyczajne
waine zgromadzenie Z. P, O. K., na
którem dokonanoby wyborów prze-
wodniczącej Związku, ;

Jako kandydatka — па kiorą zgo-
dzilyby się oba ugrupowania, wysu-
wana jest p. Twardo, žona b. woje-
wody warszawskiego.
A tymczasem jednak naprowincji

wojna kobieca trwa, W Wilnie w
niedzielę odbyło się zebranie Wileń-
skiego Oddziału Z. P. O. K. Po oży*
wionej dyskusji powzięto jedno-
głośnie następujące uchwały:

1) Wyrazić radość z powodu wy*
boru nowego Zarządu i objęcia prze-
wodnictwa przez p, Zoiję Mora-
czewską. 2) Zaprotestować przeciw-
ko wszelkiemu utrudnieniu pracy
nowemu Zarządowi,

Słowem, kcbiety sanacyjne
(Wilnie nie chcą p. Jaworskiej.

Niezwykła przygoda
podróżnych. sa

Nielada przygodę przeżywali pod-
różni pociągu osobowego. zdążające-
go z Nakla do Chojnic. Pomiędzy
stacjami Obkaż — Ogorzeiiny, sza-
iejący wicher zerwał dach jednego z
wagonów. Przerażeni podrożni pod-
nieśli alarm. Pociąg zatrzymano i

LS

 a następnie ogłosiła fikcyjną upa-
dłość. Właściciele firm poszkodo-
wanych wystąpili ze skargą do władz
sądowych, które poleciły aresztować|
Rauch.

— Qkradzenie piwiarni. Po otwarciu|

akna nieznani sprawcy dosta! się dopie|

wiarni Aleksandra Zaporoszenno (zauł. Li-|

teracki 4), skąd skradli gardeicbę męską,

papierosy i gotówkę ogolnej wart. 300 zł.

— Przy pomocy dobranego klucza, Ze

składziku w podwórku przy ul. Artyleryj-

skiej 20 nieznani sprawcy

dobranego klucza skradli

Umiastowskiemu z maj.

przy pomocy

Zdzisławowi

Oleszew, pow.

święciańskiego, jeden dywan, 10 przeście- 
 RadjoodbiornkiELENTRT
SOLAGNE

-) а)а ГГГ))а)а)Са)

adei, makatę i inne drobne rzeczy ogólnej

wartości 270 zł. |

WYPADK! ,
— Zaginiony chłopiec. W:' Wróblewska|

(Tyzenhauzowska 34) powiadomiła policję, |

iż 14-letni jej syn Czesław wyszedł z domu|

i zaginął. Policja wszczęła poszukiwania|

za zaginionym.
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bony jałmużnicze „Caritasu”
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podróżnych, nie mających ochoty
podróżować pod „gołem niebem*,
przeprowadzono do innych wago-
nów. sa

\

dziesięcin, poiożonego w gminie ku-

szelewskiej, pow. nowogródzkiego,

oraz akt. nadawczy z dn, 22 kwie-

inia 1568 »., wydany przez Mińską

Izbę Sądu Kariego i Cywilnego Wi-

kiorowi Leonowiczowi unieważnić;

przyznać JGsawerze z W'oyniłłowi”
czów Zmigrodzkiej prawo własności

do pomienionej wyżej majętności

wraz z zabudowaniami : młynem;

wyjąć tę majętność z posiadania po-

zwanych Leonidasa i Aleksandra
Leonowiczów oraz opieki nad mie-

niem zmarłego Teogena Leonowicza
i Aleksandry Leonowi- i przekazać w posiadanie Ksawery,

Zmigrodzkiej; — z powódziwa Ale-
Powództwo w imieniu p. Żmi-'ksandra i Leonidasą Leonowiczów

grodzkiej wnosił adw. Wi, Szysz- zasądzić od Ksawery ŹŻmigrodzkiej
kowski z Warszawy. Sąd Apela- na rzecz Aleksandra 1 Leonidasa Le-

onowiczów Sumę dziewięć tysięcy
Wyrok Sądu Okręgowego w No- trzysta trzydzieści dziewięc zł, 26

wogródku z dn. 9, 23, 30 czerwca  gr., resztę podwództwa Aleksandrą i
1933 r. zmienić i dokonaną wdniu| Leonidasa Leonowiczów oddalić i
17 stycznia 1868 r. przez b. guber-|ściągnąć od Ksawery Żmigrodzkiej

na dochód Ministerstwa Sprawiedli
wości tysiąc sto sześć zł. 55 gr. z ty”

młynem Kruciłowicze, obszaru oko* |tułu kosztów sądowych i postępo”
ło dwieście sześćdziesiąt dwie i półsiwania,

Osobiste świadczenia wojenne.

 

nej, współdziaiające w ćwiczeniach nie

posiadają odpowiednich środków własnych

do wykonani: związanych z ćwi-

czeniami.

Świadczenie osobiste polega na wszel-

kiego rodzaju pracy ludzkiej fizycznej i

umysłowej. Praca ta może być spełniana na
rzecz władz państwowych lub samorządo-

wych, oraz wszelkich instytucyj, pracują-

cych w interesie obrony państwa.

Do świadczeń osobistych obowiązani

są wszyscy mieszkańcy państwa płci oboj-

ga w wieku od ukończonych lat 17-tu do

ukończonych lat 60ciu z wyjątkiem osób

peiniących czynną służbę wojskową i po-

mocniczą służbę wojskową, zwolnionych od

siużby wojskowej na skutek reklamacji

urzędu, instytucji, organizacji, przedsię-

biorstwa lub gospodarstwa wiejskiego, w

którem są zatru'lnione, duchownych, po-

słów na sejm i senatorów, pracowników

przedsiębiorsiw Polskie Koleje Panstwowe,

oraz Polska Poczta, Telegrat i Telefon,
pracowników polskich monopolów  pań-

stwowych, osób, którym przysługuje prawo

eksterytorjalności i członków ich rodzin.
Powoiani do świadczeń osobistych

mogą wykonywać tylko te roboty, które

odpowiadają ich zwyczajnemu zatrudnieniu

albo umysłowemu, lub fizycznemu uzdol-
nieniu. Od tej zasady można odstąpić jedy-

nie w przypadkach nagłej konieczności.

Świadczenia osobiste są wykonywane za

wynagrodzeniem, które obejmuje pracęi

używanie własnych narzędzi w czasie wy-

konywania pracy.
Dekret przewiduje następnie zaopatrze-

nie inwalidzkie dla osób, które doznały

uszkodzenia zdrowia przy wykonywaniu

wojennych świadczeń osobistych oraz za-

siłki wojskowe dla rodzin osób powołanych

do świadczeń osobistych.

Šplata zaległości podatkowych
świadczeniami w naturze.
Ustawa o Funduszu Pracy z dn.

16.11.33 r. wśród środków, przezna”
czonych na walkę z bezrobociem
przewiduje wpływy z zaległości po-
datkowych uiszczanych w naturze.
Autorzy projektu spodziewali się z
tego zródła. poważnych kwot, bo-
wiem zaległości podatkowe wyno-

szą z górą miljard zł. i są przy dzie

siejszej konjunkturze gospodarczej
w znacznej części trudne do wyegze-
kwowania.

Należy jednak podkreślić, iż w
świetle cyłr za ub. rok budżet:
nadzieje otrzymania poważniejszyc.
wyników z wpłat świadczemami w
naturze nie ziściły się. Według zam-
knięć rachunkowych Fund. Pracy w
tym okresie świadczeniami w natu”
rze pokryto zaledwie 912.000 zł. W.
roku bieżącym sprawa tą nie przed-
stawia się lepiej. Jeżeli zważyć, iż
budżet Funduszu Pracy zamknięto w
tym okresie sumą zł. 88.500.000 zł.
i że 76 prec. wpływów stanowią о-

zadań,

 

„płaty od uposażeń, należy dojść do
wniosku, iż odsetek  iaki stanowią
świadczenia w naturze, jest bardzo
niski i że należałoby przedsięwziąć
energiczne środki w kierunku e- go wykorzystania tego źródła. Spra-
wa ta staje się tem aktualniejsza, iż
klęska powodzi spowodowała po-
trzebę dodatkowych poważnych
świadczeń w dziedzinie obwałowań,

| dróg, mostów i t. p.
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Rewelacyjne przypomnienie.
Wydawany w Paryżu dziennik być w latach 1934—6. Przedstawi-

emigrantów rosyjskich „Wozroż* ciele tej organizacji działac mieli w
dienje” przytaczą artykuł, arukowa*| Paryżu, Londynie, Pradze, Berlinie,

26 września
artykułu S, Aleksiejew,
znawca stosunków
kominternu, twierdzi

ny dn. 1932 r. Autor| Budapeszcie i in. ośrodkach.
wybitny| ne zalecenie

zakulisowych|w porozumienie z organizacjami te-
że przy ko-| rorystycznemi a więc z organizacją

Specjal
otrzymali, aby wejść

minterrie powstała specjalna sekcja! macedońską i z terorystycznemi or"
pod kierownictwem komumsiy Piat-; ganizacjami
nickiego, które; zadaniem było przy, kich.
gotowywanie rewolucji swiatowej.
Piatnicki przystąpił do organizowa*
nia ośrodków terorystycznych, które
miały wywołać
państwach, potęgować ie zamachami
na głowy państwa, wybitnych przy-
wódców narodowych i t. d.

|
|

wrzenie w innych|%ieye

Przygotowania te miały potrwać|
dłuższy czas, tak że Piatucki liczył
się z możl'wością podjęcia żywszej
akcji dopiero latem 1934 r. Najo-
strzejszy kurs terorystyczny miał

emigrantów  chorwac-

„Czy to tylko przedziwny traf i
zbieg okoliczności?..,
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A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
okólniki piakaty, bilety,
Ceny konkurenc a.

 
 



 

ZKRAJU.
Pašwiecenie Kościoła w Białowieży.

Wczoraj zrana J. E, ks. Arcy-| nego duchowieństwa, a w obecności

biskup-Metropolita Wileński doko- władz. administracyjnych i samorzą-

nał w Białowieży aktu konsekracji dowych oraz iłumu wiernych lud-

nowowzniesionej tam, okazałej świą* | ności miejscowej i przybyłej z bliż-

tyni katolickiej. Piękna ta uroczy:| szych i dalszych okolic.

stość odbyła się przy udziale licz-

Wystawa rolnicza w Mejszagole.
\ dniu 15 b. m. odbyła się w! nagrodził nagrodami. Pierwszą na-

Miejszagole wystawa rejonowa prac grodę zespołową w postaci planie

przysposobienia rolniczego, zorgani- metra (narz. roln.) otrzymało Ka-
zowana przez Komisję przysposobie- tolickie Stowarzyszenie Młodzieży

nia rolniczego na powiat wileńsko-.z Żarnowóg. Dwie drugie nagrody
trocki. W. wystawie wzięło udział zdobyły K. S, M. z Podbrzezia i
13 zespołów Katolickich Stowarzy-, Korwi. Nadto nagrodzono 5 przor
szeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej z. downików poszczególnych zespołów
liczbą uczestników 39 osob oraz 1|z Olan, Korwi Żamowóg i z Pod-
zespół Koła Młodzieży Wiejskiej z 5 brzezia.
uczestnikami. | Tegoż dnia, w którym otwarto

Biorące udział w wystawie K.S.M. | wystawę, odbyły się w Mejszagole
przybyły: z Podbrzezia, Żarnowóg,|egzaminy dlą członków zespołów na
Mejszagoły, Korwi, Olan i Dukszt.I i Il-gi stopień przysposobienia

pijarskich, | rolniczego. :
Jak zwykle na wystawach rolmi-| Pierwszy stopień uzyskało 9-ciu

czych i tym razem młodzież z K,S.M. członków K. $. M., a drugi 2-u.
przoduje w pracach przysposobienia. Oprócz tego na. pierwszy stopień
Sąd konkursowy zgodnie uznał pra-' złożyły egzaminy 2 osoby z Koła
ce zespołów K,S.M. za najlepsze i Młodz. Wiejskiej.

nistów w Lidzie. Gazeta za 3 grosze.
Wczoraj zrana rozpoczął się w, W Białymstoku zaczęły wycho-

Lidzie ikurs instruktorski dia orga-! dziė dwą nowe pisma, Jedno w języ

 
Kurs instruktorski dla orga-

' śm. polańskiej,

| tek zatrucia nieznanem gazami. Na

_ DZIENNII. „BILEERSKI

Zatruci gazami na dnie studni.
OSZMIANA (Pat). Bronisław Li- Gudogaje, którego również spusz-

twinowicz z zaścianwa Radziuliszki, czono na lince do studni, lecz w.
sprawdzając stan chwili gdy wyciągano go ze studni!

nowowykopanej studni betonowej, razem ze zwłokami Litwinowicza, na
spuścił się ma linie na dno studni na wysokości mniejwięcej 10 ni. stracił

głębokości około 20 m. Znalazłszy on również przytomność wskutek

się tam, stracił przytomnosć wsku* zatrucia gazami i runął na dno stu-
dni, gdzie poniósł śmierć, Zwłoki.
Litwinowicza i Kowiela wydobyto.'
Dochodzenie prowadzi się.

RUCH WYDAWNICZY.

ratunek Litwinowiczowi pośpieszył
sąsiad jego, Piotr Kowiel, ze wsi

 

Burza śnieżna.

ZDzisny „donoszą, iż na pea Wyszedł z druku Nr. 10 (rok IX)

CH esaw pg Dak w łą dad „Przeglądu  Organizacji* organu Instytutu

Z: „przeszia W dieA+ ži Naukowego Organizacji i Kierownictwa,

Kg: Žiu i 0 łosia ga Artykuły: Mer. K. Barliński — Plano- |
I sb =śniegiem: НЕ wanie i kontrola w administra:ji publicz-|

o MaE Aon nej. Inż. dr. St. Bieńkowski OrganizacjВ „ dr. St. = ja
$traszna śmierć 9-letniego pracy zbiorowej w handlu detalicznym.

chłopca. Normalizacja bilansów (trėjgtos). Dr. Bor-

MOŁODECZNO. Aleksander Gu-, kowski — Czy i jak można zwiększyć zbyt
lecki, lat 9, ze wsi Zapolak:, gm. le-; weśla wPolsce? P. Pieprzycki -— Dobór i
biedziewskiej, udał się do brata wykształcenie sprzedawców podróżujących.

Włodzimierza, lat 19, pracującego na A: Liebfeld — Naukowe zarządzenie a
folwarku Zapolaki przy popędzaniu XVIII zjazd „partji komuni: tycznej. W. Mi-

koni w kieracie. Mały Gulecki,  lecki — Feljeton redakcyjny. !
chcąc przejechać się na dyszlu kie-, Stałe rubryki: Kierownictwo * personel,
ratu, dostał się przez nieostrożność Administracja publiczna. Zakupy i gospodar
pomiędzy poręcz a rusztowanie Ka materjałowa. Organizacja produkcji.

 

(wzmacniające wał korbowy, który Bezpeczeūstwo i higjena pracy Sprzedaż.
i klatkę piersio- Koszty własne i księgowość, Biuro. Bibljo-zgniótł imu głowę

gn ё u, śrafja. Z działalności Instytutu. Wiadomościwą. Poniósł on śmierć na miejsc a
Wina osób trzecich nie została. Pieżące.: !
stwierdzona.

Kradzież na wsi przy pomocy|7772200029702009929:07750— nistów z całego województwa nowo- kupolskim: „Życie białostocikie” i

gródzkiego. W] kursie bierze udział drugie „w, żargonie: ,Biaiostokier

przeszło 40 osób. Kurs prowadzi dy- Caitunś'. Numer nowej žargonėwki

rektor Instytutu Alkcji Katolickiej kosztuje w sprzedaży ulicznej tylko
w. Wilnie, (ks, Franciszek Kafarski, | trzy grosze. Jest to najtańsze pismo

Kursy dia Zarządów Paraf. | codzienne w Polsce. Widocznie ży”

Akcji Kat. w Borunach. | dzi mają dużo pieniędzy, skoro mogą

*pomocy podkopu dostali się do

podkopu. ! Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
MOŁODECZNO. Nieznani sprawcy przy DŁO PRACY" z trzyletnin kursem

mieszkania krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
Włodzimierza Kosmacza ze wsi Hodkowi-' trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

cze, gm. bienickiej, skąd skradli gardero- muje zapisy nowo-wstępujących u-
bę, 2 obrączki, zegarek oraz 70 zł: w go- 'czennic do Bursy i do Szkoły i na

tówce, ogólnej wart. 270 zł. Ustalono na- 'Kursa wieczorowe dla dorosłych —

Wczoraj popołudniu zakończył " lejmować tak kosztowne przed- stępnie, że kradzieży dokonał Piotr Soło- |codziennie od godz. 9 — 1,

się w Borunach dwudniowy kurs in- SiĘWZIĘCIA. | gub, który po zatrzymaniu do winy się nie Zarząd Radv Contraluej

struktorski dla prezesów akd.) | przyznał, Zegarek i garderobę odnaleziono| Tow. Pań Miłosierdzia
nych zarządów Akcji Katciickiej. | „jaa i zwrócono poszkodowanemu. Św. Wincentego 4 Paulo.
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CAŁY ŹWIAT
J/TOI OTWOREM

przed nabywcą szczęś-

liwego losu loteryjnego

w kolekturze A. Wolańska.

Nowa, 31-a loferja,zwięk-

Ш
 

"dzielnego

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Sport.
Protest czeskiego Zw. bokserskiego.

BERNO (Pat). Kocespondent|  Jałmużniczych „Caritasu".
PAT-icznej w Bernie donosi, że я
czeskosłowacki związek bokserski
złożył protest co do ważności nie-

meczu bokserskiego w
Wlarszawie Polska—Czechosłowacja,
rozegranego w ramach turnieju o
puhar środkowo-europejski, Czesi!
sprzeciw motywują tem, że sędzia
Niemiec Saenger nie znał regulami-
mu puhara.

 

 

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Relgja 123,60—123,91—123,29. Berlin 213,50
—214,50—-21250. Gdańsk 172,72—173,15—4
172,29. -Holandja 358,80—359,70—357,90.
Londyn 25,82—25,95—25,69. N. Jork 5,241/4
—5,211/4—5,2114. Kabel 5,24*.—5,273/4—

5,213. Paryż 34,90—34,99—34,81. Praga|
22,10—22,15—22,05. Stokholm 133,20—133,85
-—132,55. Szwajcarja 172,67—175,10—172,24
Włochy 45,33—45,45—45,21 — Tendencja |
niejednolita, |

Akcje: Bank Polski 95,75—35,50—95,75.|
Lilpop 11—11,25—11,20. Starachowice 14,00
—413,90. Haberbusch 34,25. — Tendencja
przeważnie mocniejsza.

 
|

Papiery procentowe: Budowlana 48,|
Inwestycyjna 118. Inwestycyjna seryjna
121,50. Konwersyjna 68—68,50. Dolarowa'
74,25. Dolarówika 54. Stabilizacyjna 78—
78,38, drobne: 78,38—78,50. Listy ziemskie'
54,50—55,25—55,00. {

CENY NABIAŁU I JAJ.

Ceny nabiału i jej według notowań
Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jaj-
czarskich w Wilnie (Końska 12) z dnia 16
raździernika 1934 r.: '

Masło za 1 kg. w zł.: Wyborowe 3.10
(rurt), 3.40 (detal), Stołowe 2.90 (hurt), 3.20
Idetal). Solone 2.50 (hurt), 2.80 (detal). l

Sery za 1 kg. w zł: Nowogródzki 2.30
(vurt), 2.80 (detal). Lechicki 2.00 (hurt) !
2,40 (detal). Litewski 1.70 (hurt), 2.00 (det.).

Jaja: Nr. 1 — 5410 za 60 szt., 0,10 za
1 szt. Nr. 2 — 450 za 60 szt, 0.09 za
1 szt, Nr. 3 — 3,90 za 60 szt., 0.08 za 1szt. i 
 

| MŁODA panienka, poj MŁODA, inteligentna o-

zonu
p.ti

D2iš premjera. Nalnowsza | najwexkels7a komedja se-

„SYNOWIE PUSTYN
£c W rol.

gł
ip i Fiap ukończeniu szkoły han-

dlowo-przem,, pozostają-
ca bez pracy i środków

soba, z długoletnią pra-
ktyką biurową, poszu-
kuje posady w tym kie-

ll DJABŁA*. Wielka wystawa. 2,000 statystów. Doskonsła muzyka Ob)

Wkrótce: Najnowszy przebój:

DZIS EURGPEJSKA PREMIERA.

reż J. Sternberga. Ilustrae]
dżlsohn. Nai pregrar:«iIMPERATOROWA»

 sza szanse, dając znacz-

nie więcej wygranych.

Ciągnienie 1-ej klasy roz-

poczyna się dnia 18 paź-
IE Nowe niebywałe

przygody  „Czło-
wleka Małpy"

W rol. gł. niezapomn. bohater fllmu „Człowiek Małpa" jeden i jedyny JO

Królowie komedji | władcy śmiechu znowu w długometrażowym filmie pierwszym po słynnym „B RAT

cla MetroGsldwyn-Mayer. Nad program: Aktualja. Seanse: 4, 6, 8 I 10 wiecz-—W sobotę I niedzierę od g. 2-ej
„WESOŁA ZUZANNA” z Liijaną Harvey.

NAJROWSZY TRIUMF

MARLENY DIETRICH
Najświeższe aktualja I świstny doda

tek. Bilety honorowe niewsžne. FAby unikrąć natłoku uprasza sie o przybycie koniecznie na po-
czątki seansów punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15.

PIERWSZY RAZ w WILNIE Film cud Gigantycznearcydziełoe: okowe.

5„Miłość Tarzana
Maureen Osulllvan 3000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nadprogram: Atrakcje.

dziwiajcie, Na 1 seans ceny zn'żons Pocz. o 4-ej. Honorowe bilety nieważne.

raz jubileuszowej produkcji X-le- , do życia, prosi o jaką-
kolwiek pracę. Oferty
proszę kierować pod
„Wdzieczna“ do Admin.
„Dzien. Wil"

DOSKONAŁE  DOMO-
WE OBIADY na maśle
z 2-ch dań i 3-ch dań
50 gr. i 80 gr. Portowa posiadającą wieloletnią
14, wprost ul. Stycznio- praktykę, najnowsze me-
wej, wejście od ulicy. tody nauczania i język

: Przyjdź i przekonaj się. polski Może do dzieci

runku, względnie jako
bona - wychowawczyni.
Zgodzi się chętnie na
wyjazd,  Reierencje b.

. dobre. Łaskawe oferty
kierować do Administr.
„Dz. WiL* dla „A. T.*

a muzyczna: Czajkowski I Men- Polecamy nauczycielkę,

  

2241 w wieku przedszkola i
zw ZEE szkolnym. Chętnie na

MŁODA, inteligentna o- wyjazd. Bliższe  infor-
soba, łagodnego charak macje w Administracji

HNNY WEISSMULLER | urocza teru, znająca się na go- „Dziennika  Wileńskie-
Przychodžele I po= spodarstwie domowem i go”. 5

y kuchni, lubiąca dzieci, a
poszukuje posady za Siostra - pielęgniarka

 

dziernika r. b. Pamietajcie

więc, ze droga w piękny

świał wiedzie przez

skromne wynagrodzenie, z długoletnią praktyką

 szczęśliwą kolekturę

WOLAŃSKA
WILNO, WIELKA Ne 6.

 

REWJA
PARRELwo wspaniałym fine „PARYSKIE $

Malarze | modelki.| — Humor | śpiew

DZIS. Najbardziej melodyjny film Niezwykie emoejonująs; i S п

produkcji CZESKIEJ w języku dramet. este ! W ERZE RD „na se JDOA IRE i

dla wszystkich zrozumiałym Humor. jazd, w charakierze bo- z. ie zabiegi oraz
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D. G. WODEHOUSE,

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— Nie jestem — ciągnąi Psmith — człowiekiem nierozsądnym.
Wiem, ze ludzkość musi być zaopatrzona w ryby. Nie pogarizam sam

' kawałkiem ryby. Lecz zawodowy kontakt z firmą handlującą surowym
materjałem nie zgadza się z mojem pojęciem o wielkiem dziele życia.
Przypomn:j mi kiedy, a opowiem ci, co to znaczy wyleźć z łóżka o czwar-
tej rano : iść pracować na targu Billingsgate. Zapewne na rybach można
zrobić pieniądze — mój wujaszek. odłożył ich masę — lecz czuję, że dla
młodego rozgarniętego cziowieka istnieją inne drogi w życiu. Dziś
pluję na wszystko.

— A co poczniesz potėm?
— [o, kolego Jackson, leży mniej lub więcej w rękach bogów.

Jutro, jak sądzę, obejdę biura pośrednictwa i zorjentuję się jak stoją na
targu zdoini miodzi ludzie. Czy znasz jakie dobre biuro?

— fchyllis zawsze chodzi do miss Clarkson na Shaftesbury
Avenue. Ale...

—, Miss Clarkson, na Saatfesbury Avenue.  Zanotuję to sobie...
Tymczaszim ciekaw jestem, czy czytałeś dzisiejszy „Świat Poranny''?

— Ne, a dlaczego?
— Dałem tam ogłoszenie, w którem wyraziłem gotowość, powiedz-

my żarliwość, podjęcia się jakiegokolwiek przedsięwzięcia nie miające-
go nic wspolnego z rybami. Z ufnością wyczekuję całego stosu odpowie-
dzi. Mam zamiar cały ten stos przesiać i wybrać co najlepsze.

— Bardzo trudno w dzisiejszych czasach o pracę — rzekł z powąt-
piewaniem Mike, /

— Ale nie wiedy, jeśli masz coś niezwykłego do ofiarowania,
— A cóż ty ofiarujesz?

12)

 

— Moje usługi — odparł Psmith z lekkim wyrzutem.
(W, jakim względzie? я
W, każdym. Nie robiłem zastrzeżeń, Może zechcesz zobaczyć mój

manifest? Mam odbitkę w kieszeni.
Psm:th wyjął z kieszeni swojej niepokalanej kamizelki złożony

wycinek.
—Bardzo byłbym rad usłyszeć twoją opinię, kolego Jackson. Nie-

raz mówiiem, że o ile chodzi o zdrowy rozsądek, jesteś jedyny. Twój

sąd będzie nieoceniony,
Ogłoszenie, które tak zelektryzowało Fredzia Threepwooda parę

godzin temu w palarni w. Blanding Castle, wywarło nieco inne wrażenie

na spokojnym poważnym. umyśle Mike'a. Skończył czytać i zapatrzył
się przed sieb.: bez słowa.

— Dobrze, co, jak sądzisz? — rzekł Psmith. Wyjaśnia sprawę nale-
życie? Tak, tak.

— Muay serjo utrzymujesz, że masz zamiar umieścić te bzdurstwa
w gazecie? — spytał Mike.

— Już je umieściłem w gazecie, Jak ci wspominałem, ogłoszenie
ukazało się dzisiaj, Jutro o tej porze zapewne skończę sortowanie pierw
szego nawału odpowiedzi,

Z nadmiaru emocji Mike powrócił do frazeologji szkolnej,
— Osioł jesteś!
Psmith schował wycinek do kieszeni kamizelki.
— Ranisz mnie, kolego Jackson — powiedział, — Oczek'wałem od

ciebie szerszych horyzontów. Falktycznie przypuszczałem, że sam popę-

dzisz natychmiast do redakcji « umieścisz podobne ogłoszenie. Nic z tego,

co mówisz, nie przytłumi(moich nadziei. Przez cały Kensington (i okoli-

ce) rozlega się wołanie: Psmith ruszył się! W! jakim kierunku, tego wo-
łanie nie wyjaśnia, przyszłośćto rozstrzygnie. Teraz zaś, kolego Jackson,

powodzenie przedsięwzięcia, Miałem dziś szczególnie męczący pora-
nek wśród ikiy śledziowej i muszę się posilić, й

8 2 Gdy Psmith usunąl swą pokaźną osobę z ulicy Wallingłord,

chodźmy do tej herbaciarni i wypijmy szklankę gorącej herbaty na :

—

| upłynęło około dwudziestu minut bez jakiegokolwiek zdarzenia, które-
, by przenwało panującą tan monoton;ę; Ulica pogrążona byłą w południo-
| wym letargu. Czasami zaturkoiał na rogu wózek handlarza i od czasu do
| czasu ukazywały się koty, snujące się z powagą wśród żywopłotów. Lecz
| dziesięć minut przed piątą pewna panienka wbiegła na stopnie numeru
| ośmnastego i zadzwoniła.

Byia to osoba średniego wzrostu, bardzo prosta i smukła jasnowło-
sa, o serdecznym uśmiechu 1 chłopięcej giętkości ruchów. Bila od niej
dzielność, wesołość oraz promienna słoneczność. Ubrana była czarno, jak
wszystkie dziewczęta, które w tym sezonie zajrzały po natchnienie do
Paryża. у

Służąca ukazała się znowu,
— Czy mani Jackson jest w domu? — spytała panna: -- Przypu-

szczam, że ms:e oczekuje. Jestem miss Hallidzy.
— lak proszę, pani.
Drzwi w głębi wąskiego hallu otworzyły się.

| w Czy to ty, Ewo?

— Hallo. Phyl, kochanie.
Phyiis Jackson przytrunęła pasażem, jak listek róży niesiony wia-

trem i rzuciła się Ewie w ramiona, Phyllis była drobna i filigranowa, mia-
ła duże oszechowe oczy pod czupryną ciemnych loków spadających na
czoło. Sp-jizenie miała zadumane, a większość jej znajomych odczuwała
ochotę rozpieszczania jej. Ewa czyniła to od pierwszych dni poznania się
w szkole, :

— Czy przysziam zapóźro, czy zawcześnie? spytała Ewa.
— Jesteś pierwsza, lecz nie będziemy czekały. Jane, przynieś her-

batę do saioniku.
—Dob-ze, psze pani.
В I pamietaj, že nie chcę nikogo dziš widzieć. Jeśli kto zadzwoni

powiesz, ze mnie niema w domu. Z wyjątkiem oczywiście panny Clark-
" son i pani Me Tood.

— Dobrze, psze pani,
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