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Pogrzeb króla Aleksandra.
BIAŁOGRÓD (Pat). Wczoraj od-

był się pogrzeb króla Aleksandra.
Już onegdaj 'wieczorelm zjechało
około 300 tysięcy osób, w tem bar-
dzo liczne rzesze wieśniasów. zaj
mując chodniki ulic.

Trumnę ze zwłokami króla prze-
niesiono z pałacu do soboru. O godz.
8 rano odprawione zostało urczyste
nabożeństwo żałobne przez patrjar-
chę serbskiego Barnabę w otoczeniu
króla Piotra, królowej wdowy Jugo-
słowianskiej, regentow, najbliższej
rodziny oraz przybyłych na pogrzeb
prezydenta Francji Lebruna, króla
Karolą Rumuńskiego, króla Borysa,
ks. Jerzego Angielskiego. królowej
Marji Rumuńskiej, premjercw i mini-
strów spraw zagranicznyci wszyst-
kich państw. Polskę reprezentowali
ambasador nadzwyczajny Paną Pre-
zydenta gen, Wieniawa Diugoszow-
ski.

O godz. 9 rano kondukt żałobny
wyruszył z soboru na dwoi:zec kole”
jowy, skąd trurana ze zwłokami kró-
‘а odjechała 'do odległego o 80 km.
odi Białośrodu Oplenacu, gdzie znaj-
duje się mauzoleum Karadžordžewi-
<czów.

Przed konduktem niesiono krzyż.
Następnie szły oddziały wojskowe

skich Zamoyski. Następnie niesiono
wieńce, złożone przez prczydentów
i rządy państw obcych, m. in, wie-
niec od Prezydenta Rze:zypospoli-
tej, rządu polskiego i grupy parla-
mentarnej polsko - jugosłowiańskiej.
Dalej postępowało duchowieństwo
różnych wyznań. Niesiono koronę
królewską, szablę i berło. Następ-
nie jechała trumna ze zwłokami
krola: ustawiona na lawecie, Zą tru-
mną kroczyli król Piotr w ubraniu
sokołów jugosłowiańskich z królową
Marją, prezydent Lebrun, król Karol!
rumiuński, król Borys, ksiązęta krwi,
delegaci prezydentów i królów,
przedstawiciele rozmaitych państw,
korpus dyplomatyczny, rząd įjugo-
słowiański, przedstawiciele skupczy”
ny oraz delegacje szeregu stowarzy-
szeń.

O godz. 13-ej zwłoki króla odje-
chały z Białogrodu do Oplenacu.
W. czasie przejścią konduklu pogrze-
bowego zebrane tłumy padały na
kolana.

OPLENAC (Pat). Po nabożeń-
stwie żałobne w kaplicy o godz.
13,45 trumna ze zwłokami króla
Aleksandra złożona została do
krypty, gdzie spoczywają członko-
wie dynastji Karadżordżewiczów $gwardji królewskiej i marynarki i

delegacy; wojskowych, przybyłych'
na pogrzeb, francuska piechota i ma-
rynarka, amgieiska marynarka, od-
działy wojsk rumuńskich: czechosło-
wackich, greckich, tureckich i
wreszcie jugosłowiańskich. Na 21]
samochodach ciężarowych wieziono
wieńce, złożone przez delegacje po”
szczególnych państw. Dalej szły od-

BIAŁOGRÓD, (Pat). W związku
z przybyciem na uroczystosci pogrze
bowie szeregu wybitnych osobistości mości o śmierci
z całej Europy, władze wydały sze- różne wybitne osobistości
reg enerngicznych zarządzeń w celu M. in. agencja Radio

Spe- |do władz o wszczęcie dochodzeńzapewnienia bezpieczeńsiwa.

 
П

 

|

UWŁACZAJĘCE ARTYKUŁY,
MORAWSKA OSTRAWA (Pat).
W! przeddzień pogrzebu króla

Aleksandra dziennik czeski „Duch
Czasu” zamieścił artykuł  zniesła-
wiający pamięć zabitego króla Ale-
ksandra. W! artykule dziennik pod-
daje ostrej krytyce stosunki panu-
jące w Jugosławji przypisując ich
wimę w znacznej mierze zmarłemu
królowi.

BUDAPESZT. (Pat), Węgierskie
ministerstwo spraw wewnętrznych
zawiesiło jeden z tygodników wę-
gienskich za artykuł, uwłaczający
pamięci króla Aleksandra,

W WĘGRZECH.
BUDAPESZT. (Pat). Regent Hor-

ty wydał zarządzenie, nakazujące w
czwartek, jako w dzień pogrzebu
krėla Aleksandra, wywieszeni cho-
rągwi žalobnych па wszyslkich bu-
dynkach państwowych.
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zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 25 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Mdministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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Likoidaeja ordanizacyj terrorystycznych.
Aresztowanie dr. Pawelicza i Kwaternika.
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi z Rzymu, że na żądanie
władz sądowych francuskich policja
włoska aresztowała w Turynie dr.
Pawelicza i  Kwaternika. Przy
pierwszem badaniu aresztowani nie
przyznali się do uczestnictwa w or-
ganizacji zamachu na króla Aleksan-
dra. Aresztowanych skierowano do
więzienia w Turynie.
RZYM (Pat). Wiadomość o aresz-,

towaniu w Turynie na żądanie władz
francuskich Pawelicza i Kwaternika
była niespodzianką dla opinji włos-,
kiej i przyjęta została w kołach po-
litycznych Rzymu oraz w sierach
dyplomatycznych jako duża sen-
sacja. Jak dalece prasa włoska nie
liczyła się z możliwością przebywa
nia obu Chorwatów na terenie
(Włoch, świadczy iakt, że wieczorne
wydanie dziennika „Il Lavoro Fas-

 

Rozslewanie alormujących pośłosek|
we Francji

PARYŻ Pat. W ostatnich dniaah
rozpowszechniano we Franeji fał-
szywe i wysoce alarmujące wiado-

lub zamachu na
Francji.

zwróciła się

cjalnie wzmocniono ochronę granicy przeciwko nieznanym osobom, które
jugosłowiańsko - węgierskiej, Wbrew donosiły jej abonentom o rzekomej
niektórym wiadomościom do żad- Śmierci

działy sokołów. W starszyżnie s0- nych zajść nie: doszło.
kołów kroczył prezes sokotėw pol-

Owacje dla prezydenta Lebruna.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Prasa bia-
łośrodzka obszernie opisuje szcze-
góły gorącego powitania zgotowane-|
$o przez ludność Białogrodu prezy-
dentowi Lebrun.

„Prawda“ pisze že ulice stolicy
zaległy tysięczne tłumy, by powitać
dostojnego gościa.

 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Książę Pa-
weł wręczył prezydentowi Lebrun
odznakę wielkiego krzyża Karadżor-
dżewiczów. którą tragiczaie zmarły
król Aleksander miał udekorować
prezydenta w czasie swego pobytu
w Paryżu.

—

Książę Paweł Jugosłowiański
będzie faktycznym regentem,

LONDYN. (Pat). „,Daiiy Tele-
śraph' ogłasza interesujące szcze”
góły, dotyczące osoby księcią Pawła
i rządu jugosłowiańskiego. Jasną jest
rzeczą, pisze dziennik, ze wolą
zmarłego króla było, aby faktyczną
regencję sprawował ks. Paweł a
pozostali dwaj negenci zajmowali
się głównie zarządem prywatnego
majątku królewskiego i jego spra”
wami familijnemi. Dziennik zaznacza
że ks. Paweł będzie musiał okazać
wielką stanowczość, aby prowadzić
wielkie dzieło. Przed nim stoją
otwarte możliwości. z których zmar-
ły król nie mógł skorzystać, król
Aleksander bowiem  miaf zobowią-
zania wobec osób, które oddały mu
usługi w wojnie bałkańskiej i wiel-
kiej wojnie, Przed wyjazdem do Mar

sylji król Aleksander miai przygo-
tować listę nowego gabinetu Ikon-
centracyjnego i nowych u:zędników.
Listą ta była trzymana w tajemnicy
przed rządem, Król zamierzał prze-
prowadzić te zmiany 'po powrocie z
Francji. Listę tę ma ks. Paweł, który
rozwinie przed parlamentem plan
rządu koncentracji narodowej i za-
proponuje ogólną amnestję, Koniecz-
na jest rekonstrukcja życia we-
wnętrznego Jugosławii, by zapewnić
sobie współpracę młodszej generacji
armia, którą jest już wychowana jako
Jugosłowianie a nie jako Serbowie,
Chorwaci i Słoweńcy. Książę Paweł
będzie kontynuował dzieło unifikacji
i oczyszczenia życia państwowego z
korupcyjnej metody.

Narady Małej Ententy
PARYŻ. (Pat). Z Bukaresztu do--

noszą do prasy paryskiej, że zwraca
tam uwagę ster politycznych fakt'
obrad ministrów Małej Ententy, któ-
1e odbędą się zaraz po pogrzebie.
króla Aleksandra w Bialogrodzie.
Przypuszczają, że ministrowie Be-|
nesz, Titulescu i Jewticz ogłoszą
wspólną deklarację, w której oświad-
czą że Małą Ententa zostanie wier-
ną wspólnej polityce dla sprawy po-
Ikoju. Jednocześnie także zostanie
złożone w sposób stanowczy oświad*
czenie. że nie będzie cierpianą ro*
bota, podważająca dzieło pokoju,
prowadzoną przez. czynniki destruk-
cyjne. |

PARYŻ. Pat. Białogrodzki kore-
spodent agencji Radio donosi, że po
posiedzeniu stałej Rady M. Eatenty
oraz po posiedzeniu przedstawicieli
państw bałkańskich odbędzie się
prawdopodobnie na zamku krėlew-
skim w Białogrodzie wspólne posie-
dzenie obu grup. W obradach we-
zmą zapewne udział jugosłowiański
regent ks. Paweł i król rumuński
Karol. Chodzi tu nietylko o wyraże-
nie uczucia przyjaźni względem Ju-
gosławji, ale również o omówienie
programu wspólnej obrony przeciw
tym, którzy przez akty w rodzaju
zamachu marsylskiego usiłują zakłó-
cić spokój Europy i normalny rozwój
narodów.
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Stosunki włosko-francuskie.
PARYŻ (Put). Premie: Doumer-'

$ue przyjął na dłuższej konferencji
ambasadora włoskiego. Poruszaną
jakoby była sprawa porozumienia|
włosko - francuskiego i uzgodnione |
zostało, że ostatnie wypadki kate'

gorycznie wskazują na konieczność
jaknajszybszego uregulowania — 5107
sunków włosko - francuskich,

przewodniczącego senatu,
[zamachu na delegację frencuską w

|
Białogrodzie i t. d. W dniu wczo-
rajszym ministerstwo spraw zagr.

"uwłoki Poincar'e$0
PARYŻ (Pat). Wczoraj rano o

godz. 10-ej trumnę ze zwickami by-|
iego prezydenta Poincarego prze-|
wieziono z košcioia St. Honorė
d'Eylau do Panteonu, gdzie iudność
Paryża ma możność złożyć ostatni
hołd wielkiemu Francuzowi. Cere-
monja przewiezienia trumny miała
charakter ściśle rodzinny. O godz.
10-ej wóz żałobny przybyi do Pan-

ogłosiło okólnik, ostrzegający pu-
bliczność przed zbyt pochopnem
dawaniem wiary tego rodzaju po-
gloskom Jednocześnie ministerstwo
zawiadamia, że wszczęto dochodze:
nie przeciwko autorom takich wia-
domości mających na celu alarmo-
wanie opinji kraju. Rozpowszechnia-
nie wiadomości, niepotwierdzonych
przez czynniki autorytatywne, bę-
dzie ścigane narówni z rozpowsze-
chnianiem fałszywych wiadomości.

w Panteonie.
ieonu. Wielka nawa tego „Wawelu
Francji" jest całkowicie zakrytą ki-
rem. Okna są zasłonięte jedynie na
katafalk pada silny snop światła.
Trumnę ustawiono na katafalku, za-
krywając ją oibrzymim sztandarem
trójkolorowym. Do Panteonu bez
przerwy zwożą kwiaty i wieńce.
Straż pełnią byli kombatauci'i ofice-
rowie armji czynnej.

 

Likwidacja powstania w Hiszpanii.
Wprowadzenie kary śmierci.

PARYŻ (Pat) Rząd madrycki
rozwiązał 45 stowarzyszeń robotni-
czych i zawodowych. W związku ze
znalezieniem składu broni w domu
ludowym w Madrycie, skazano 6
osób na 3 lata więzienia i 1000 pe-
setów kary, a jedną osobę na 2 lata
i takąż karę pieniężną

PARYŻ (Pat) Z Mad:ytu dono-
szą: Jedno z ostatnich miast pozo-
stałych w ręku rewolucjonistów,
Trebia, zajął wczoraj płk. Janguesa
bez wystrzału. Wojska rządowe po-
stawiły powstańcom ultimatum. Re-
wolucjoniści wywiesili białą chorą-
śiew i złożyli broń.

MADRYT. (Pat). Ministerstwo
„wojny ogłasza, że gubernator woj-

 
|
|

skowy w prowincji Leon otrzymał
polecenie wysłania kolumny wojsko-
wej ną miasto Mieres w Asturji, W
Walencii policja wykryła w jednym
ze sklepów 1260 granatow i kilka
worków dynamitu. Również w Bil-
bao w sklepie znaleziono 40 bomb i
około 4 tysięcy naboi dynamito-
wych.

PARYŻ, (Pat). Z Madrytu dono-
szą, że wczoraj oficjalnie ogłoszono
ustawę o przywróceniu kary śmierci
za niektóre przestępstwa, np. zama-

 

chy o charakterze socjalnym, w cza-
sie których użyto broni lub środków
wybuchowych i które pociągnęły za
sobą ofiary w ludziach. Podczas po-
siedzenia Rady Ministrów, minister
spraw wojskowych zakomunikował.
że likwidacja powstania w Asturji
rozwija się normalnie, Wojska tam
operujące zostały zaopatrzone w
zimowe ubrania, ponieważ spadły
tam śniegi. Siły powstańcze w Astu-
«ji obliczane są na 20.000 ludzi.

 

Wiadomości
.

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

Minister spraw zagr. Laval
przyjął wczoraj ambasadora Francji
w Polsce, Laroche'a

** Minister Goerinś oświadczył
przedstawicielowi „Daily Mail“, iż
Niemcy gotowe są podpisac z Wiel-
ką Brytanią dwustronny pakt lo-
tniczy,

** Oskarżony o usiłowanie wymu-
szenia 5 tysięcy dolarów pod groźbą

..

zabójstwa jednego syna Henryka
Forda — Lickwal skazany został na
10 lat więzienia.

iiiiii)i i cO ZOO i OLA ЕНа

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

: odbedzie 516

w sali Konserwatorjum Muzycznego, ul. Kofiska 1
ZGROMADZENIE STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem mówić będzie

Prof. STANISŁAW STROŃSKI
na temat:

Polska wobec nowych zagadnień
w polityce międzynarodowej.

Wstęp wolny.

cista* przynosi wiadomość telegra-
uiczną z Paryża, w której korespon-
Gent iniormuje, że Pawelicz był jesz-
'cze wczoraj poszukiwany przez wia-
dze irancuskie w górnej Sabaudji
oraz na terytorjum ozwajcarji, gdzie
miai się skryć również Kwaternik.
fenże dziennik inioriauje, że wiadze
irancuskie wysłały listy żończe za
Paweliczem oraz dalej szusaiy Kwa-
iernika i „pięknej Marji”.
MIKO KRALJ I KWATERNIK.
WIEDEŃ (Pat). „Ielegraph* w

depeszy z biaiogrodu  pizytacza
szczegoły o dwóch giównych spi-
skowcach Miro Kralju i Eugenjuszu
Kwaierniku. Kralj (Malny) byi, we-
diug dochodzeń policji jugosiowiań-
skiej, wspólnikiem owego Premeca,
który przed kilkoma miesiącami zo-
stał aresztowany na granicy wę-
giersko-jugosiowiaūskiej, w chwili,

| kiedy usiłował przemycić przesyłkę
bomb. Przy badaniu pakunku bom-
ba wybuchia, zabijając jednego urzę”
dnika policyjnego i dwuch kolejarzy
jugosiowiańskich. Drugi spiskowiec
pasaż stuchacz prawa, Eugenjusz
| Kwaternik, jest synem wyższego oii-
cerą dawnej armji austrjackiej, Sław-

(ki Kwaternika. Żona Sławki Kwa-
,ternika jest siostrą przewódcy chor-
 wackiego Iwo Franka, przebywają”
cego stale w Budapeszcie. W ten
sposób miody Kwaternik jest sio-
strzeńcem szeią „irankistów*.
KONFRONTACJA MALNY'EGO

| Z HOTELARZEM,
| MARSYLJA (Pat), Wuzoraj od-
była się konirontacja Malnego z
właścicielem hotelu. Malny zapew-

„niai, że w dniu zamachu powrócił do
| swego hoielu o godz. 16,30. Nato-
| miast właściciel hotelu twierdzi, že
| Malny powrócił dopiero o godz.
18,30. Sędzia śledczy zwrócił uwagę

| Malnemu na wielkie znaczenie, ja-  kie ma dia śledztwa ta różnica 60°
dzin, gdyz zeznania właściciela ho-
telu pozwalają przypuszczać,
ny brał udział w zamachu.

żeMani

NOWY UCZESTNIK SPISKU,
PARYŻ (Pat). Władze policyjne

prowadzą w daiszym ciągu energicz-
mą akcję, mającą na celu wykrycie
wszystkich nici spisku na życie kró-
ia Aleksandra. W ostatnich dniach
zdoiano ustalić, że w spisku tym,
prócz Kramera, odgrywał dużą rolę
również drugi wysiannik Pawelicza,
Miro Bzik, którego od dłuższego
czasu szuka policja międzynarodo-
wa. Wysłano za nim listy gończe.

WZAJEMNE ZARZUTY —
CZECH I WĘGIER.

BUDAPESZT Pat), „Pester
Lloyd'* ogiasza dłuższy artykuł, od-

pierający zarzuty, jakoby Węgry za”

mieszane były w zamachu marsyl-

skim. Wśród zamachowców nie by*

ło obywateli węgierskich. 'W Janka

Puszta emigranci chorwaccy prowa”

dzili termę, jednakże skoro Biało”

gród dał do zrozumienia, ze działal-
ność ich zagraża pokojowym stosun”
kom między Jugosławią i Węgrami,
premjer Gómbós zarządził rozwiąza”

nie tej kolonji i już od 7 miesięcy nie

istnieje ona. Prawie wszystkie pań-

stwa udzielają azylu emigrantom po”

iitycznym i Chorwaci znajdują się w

wielu państwach europejskich, Da-
sej dziennik przedstawia woieje losu.

jakie przeszedi czeski paszport nr.
185.744, należący najpierw do nau-
czycielki Joanny Majerskiej, a zna-

ieziony następnie przy mordercy.

Tu dziennik zaznacza, że na tej pod-
stawie możnaby się zastauowić, czy
nie istnieje jakiś stosunęk pomiędzy
śrupą terorystów: a czeskiem biurem
paszportowem w Budapeszcie. W
końcu dziennik zaznacza, że kam-
panja oszczercza przeciw Więgrom
imspirowana jest przez Pragę a ini-
cjatorem jest minister  Benesz.
Świadczyć o tem ma nietylko incy-
dent paszportowy, ale również anty"
węgierska kampanja dzienników za”
granicznnych, m. in, dzienników
francuskich prowadzona, zdaniem
„Pester Lioydu“, wedle „dobrze
znanych metod praskich”.

laseikžadaLk i,at asai LIUKOPE wa йС iTi ОУа

dongies оспагу1УСОЛ w Buenos Mires
, Uroczystości końcowe.
{ BUENOS AIRES, 17.X
| cjalnego wysłannika KAP). :
| Szczytem  wszystikich przepięk-
| nych uroczystości: których. widownią
| stało się w dniach ostatnich Buenos
Aires było pontyfikalne nabożeń-
stwo odprawione w parku Palermo
przez J, Em. ks. Kardynada-Legata.
Od wczesnego ranka wszystkie
kościoły miasta przepełniiy oilbrzy”
mie tłumy wiernych pragnących
przystąpieniem do Stołu Fańskiego
uczcić dzień uroczysty. Mimo wiel-
kiego zjazdu księży z trudnością
tyliko można było zaspokoiė to pra”
gnienie, tembardziej, že we wszyst”
kich szpitalach. przytułkach i nawet
więzieniach również w dniu tym
przystępowano w czasie spizcjalnych
Mszy św. do Komunji św. generalnej.
Od godziny 9 zrana zewsząci poczęli
zdążać wierni do Parku Palermo.
Około 10-tej tłumy na ulicąch były
tak wielkie, że trzeba było wstrzy”
mać ruch kołowy. Wi wielu miej-
scach ustawiono specjalne głośniki
regulujące ruch kołowy. Wyyległo,
zdaje się, całe miasto. Z lrudnością
tylko udaje się utorować drogę dla
samochodów: wiozących Lagata Pa”

| pieskiego 1 innych dostcjników. Ob”
szerną polanę zalega nieprzejrzane
morze głów,

Jeszcze większe tłyumy zalegają
okoliczne ulice. Oblicza: się ogółem

„na przeszło 2 miljony osób. Przed
ołtarzem zjawia się iks, Kardynał
Legat w otoczeniu czterech kardy-
nałów, / dziesięciu - arcybiskupów,
osiemnastu biskupów i *około 150
innych wysokich prałatów Kościoła.
Jednocześnie przybywa piezydent
generał Justo, ministrowie, korpus
dyplomatyczny i różni dostojnicy
świeccy.
Rozpoczyna się Msza św. Cechuje

ją niezwykła powaga. Towarzyszą
jej śpiewy unisono.. Po Ewangelii
św. ks, Kardynał - Legat przemawia
od ołtarza po hiszpańsku Kongres
Eucharystyczny, mówii ks. Kardynał
jest wielkiem wołaniem iku Chry-
stusowi Panu, by królestwo Jego i
wiara zatriumfowały. Kongres Eu-

(od spe” charystyczny jest  przedsmakiem

triumfu Królestwa Chrystusowego:

w któremi panuje pokój i istotna wol

ność. Św. Eucharystja jest najlep”

szym środkiem do osiągnięcia tego

celu. W czasie konsekracji obok

dźwięków dzwonów  roziega się

szczęk oręża prezentującego broń

wojska. Po ostatniej Ewangelji roz

iegają się głosy: Silencio! lłum za”

miera w oczekiwaniu, 1 nagle, po

krótkiem wstępie dyrekiora stacji

radjowej watykańskiej, z głośników

płyną słowa błogosławieństwa z ust

Ojca św, Po przemówieniu papie”

skiem błogosławieństwa w imieniu

Ojca św. udzielą zebranym Kardynał

Pacelli.
. Siedemset dzwonów z wież ko-

ściełnych wieści popołudniu nową

uroczystość: procesję eucharystycz”

ną końcową. Dokoła świątyni N. Ma

rji Panny del Pilar zbierają się dele-

l gacje, biorące udział wprocesji. Na

| czele kroczy najliczniejsza grupa

włoska, za nią argentyńczycy, Pola-

cy, Francuzi. Anglicy, Iolendrzy,

Amerykanie... Po modłach wstęp”
nych rozpoczyna się procesja. Pod

wielkim _ baldachimem  niesionym

przez ośmiu wysokich dostojników

państwowych Kardynał - Legat nie-

sie N, Sakrament. Za nim kroczą
przedstawiciele tem Argentyny na czele, członkowie
„Gongresu i inne wybitne osobistości.
Z” licznie nad procesją krążących
ac roplanów padają kwiaty. Śpiewy
rel igijne w różnych językach prze-
pla tają się z dźwiękami orkiestr. Po
prze jściu blisko 4-kilometrowej dro-
gi pi ocesja dochodzi do ołtarza w
Parki + Palermo. Wzruszającym jest
momie. ut, śdy z głośników odzywają
się pov vażne słowa, wzywające przed
stawicie Hi Boliwji i Paragwaju do
błagania Boga o pokój między temi
krajami. Po biogosławieństwie eu-
charystyc znem przemawia jeszcze

krótko „|. Em. ks. Kardynał-Legat,
życząc by kończący się kongres był
początkiem ( nowego okresu—okresu
pokoju pow szechnego, poczem udzie
lit zebranyn * apostolskiego błogosła-  

są wieństwa, K, mśres został zamknięty,
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(ironiczny delicji prem
ani: Polko <śx. Aege Nowy kurs w stosunku do ukralńców.

ficzna pocałą komunikat c zakoń

czeniu pierwszego półrocz . budżeto-

wego. Warto zacytować jeden ustęp

tego komunikatu dla przykładu, jak

przedstawiały się wpływy i wydatki

skarbu państwa w ciągu iej pierw-

*zej pofowy bieżącego okresu budże-

towego:

„Dochody w tym okresie (łącz-

nie z wpływami z pożyczki narodo-

wes, zarachowanemi na budżet mi-

uisterjum skarbu), wyniosty 1.032,4

mili, złotych, a więc w stosunku do

ogólnej sumy dochodów prelimino-

wanych na rok bież, (2.1362 milj.

zł.) — 48,32 proc.

Wydatki w pierwszem półroczu

b. r. wyniosły identyczną sumę
1.032,4 milj, zł., a więc w stosunku

do ogólnej sumy wydatków preli-

miinowanych (2 1845 milj, złotych)—

41,26 proc. Stosunek procentowy

wpływów rzeczywistych do prelimi-

nowanych jest zatem nieco wyższy,

niż stosunek wydatków rzeczywi-

stych do preliminowanych.

Z powyższego można określić

tylko jedno — że wydatk. za I pół-

rocze b. r. budżetcwego wyniosły
zł 1,032,4 mlijónów. Mie natomiast
stanowią dechody państwa bez do-

płaty z pożyczki narodowej, lub też

ile wynosi ta dopłata — komunikat

nic nie mówi. A to jest - nieste-

ty — bodaj najważniejsze ala oby-

watela, płacącego podatki i z tego

przynajmniej powodu interesującego

się budżetem państwowym. Prędzej,

iub później pozycja ta będzie wy

jaśniona i będzie musiała być poda-

ną do wiadomości publicznej. Sta-

nowi ona właśnie pozycję najbo-

leśniejszą w budżecie, «uanowicie

jego deficyt.

Według iaformacyj. które obie-
gły caią p:asę, pożyczki wewnętrz-

nej starczyło podobno no pokrywa*

nie niedoborów zaledwie do połowy
października. To miało tyć powo”
dem wypuszczenia tak zwanej renty

wieczystej, narazie w wysokości

30 miljonów, stopniowo zaś wyso”

kość jej będzie powiększana w mia-

rę potszeb skarbu. W rencie mają

być lowowane kapitały ubezpieczeń

społecznych wynoszące ponad 200

miljonów. Ale niepodobna w rencie

wieczystej, niepodlegającej zwroto-

wi, zamrażać wszystkich kapitałów

ubezpieczeniowych. Musiałyby bo-j

wiem instytucje ubezpieczeń prze-

rwać swoje funkicje.

Według przewidywań wpływy z
renty starczyć mogą w najlepszym

razie do wiosny, i wówczas rząd

stanie wobec niepokojąceśo pytania:

* skąd wziąć pieniędzy na opędzenie

niezbędnych wydatków.
Niedawno prasa zanotowała po”

głoskę, że rząd liczy się z trudno-

ściami łinansowemi i że skutkiem

tego preliminarz budżetowy na rok

1935-36 będzie obliczony w wyso-

kości c 200 miljonów mniejszej od

budżetu bieżącego. Ale odrazu po”

głoska ia została odparta przez pra”

sę sanacyjną. Preliminarz przyszło:!

roczny ma się niewiele różnić od

tegorocznego, czyli że będzie wy”

nosił około 2 milja.dów 200 miljo-

now.

'Praca sanacyjna powiesza się, ił:

w chwili obecnej ustrueją pomyślnitj-

sze niż poprzednio, warunki pokry”

wania niedoboru operacjan:: finanso-

wemi na rynku wewnętrznym, Wnio

sek stąd można wysnuć tyłko jeden:

že ubezpieczalnie społeczne będą

pozbawione kapitałów i że w ban

kach państwowych, ile się tylko da,

skarb państwa zaciągnie kredytu.

Bo w społeczeństwie warunków

ra ściągnięcie jeszcze jedne, pożycz-

ki chyba niema. Można wprawdzie

rozpisac pożyczkę i wziąć ją tak.

jak „požyczkę narodową“, ale czy

nie prościej byłoby odrazu dokonać,

bezpośredniej operacji obcięcia po-

borów urzędniczych? Nie propońu

jemy bynajmniej tego środka i nie

zachęcamy do niego, zaznaczamy

tylko, iż byłoby to niema! równo-

znaczne. Rzecz prosta, poziągmęłoby

to za sobą wycofanie z życia, gospo”

darczego znacznej ilbwoty obiegowej,

a więc znowu obniżenie -wpływów

państwowych i samorządowych.

Na zwyżkę dochodów w warun-

kach obecnych skarb państwa w

żadnym razie liczyć nie może. Siła

podatkowa ludności jes: ukresui ra-

czej spodziewać się trzeba spadku

‚° wpływów. Nowe podutki są nie do

- pomyślenia.

To też źle się sta/o, że zaniecha-

Komunikat półurzędowej agencji
„lskra” o otwarciu początkiem r.
szk. 1935/36 Liceum Ruiniozego Z
ukraińskim językiem nauczanią wy-
wołał żywe zainteresowanie prasy
polskiej.

P. W. Świrski, korespondent
twowski „,Kurjera Poznańskiego” i
dobry znawcza stosunków w woje-
wództwach południowo - wschod-
nich, pisze:

„Przed tygodriem pojawiła się wiado-

że z poczatkiem przyszłego roku

szkolnego powstać ma państwowe liceum

rolnicze z ruskim językiem wykładowym.

Siedzibą liceum będzie jedno z województw

południowo-w:chodnich.

Opinja polska na Ziemi Czerwieńskiej

odrazu zdała sobie sprawę, że ina się tu

do czyinenia z ważnem posunięciem.

Obowiązująca ustawa szkolna  języko-

wa przewiduje likwidację odrębaego szkol-

nictwa, wysuwając na czoło posiulat utra-

kwizmu językowego i współycia młodzieży

polskiej i ruskiej w jednej szkole, Ustawa

pochodzi wprawdzie z ery przedwojennej,

ale bodaj ona jedna me była dotychczas

podwažona i przedstawiciele "bozu dziś

rządzącego wyrażali się o niej z uznaniem.

Utworzenie odrębnego liceum  ukraiń-
skiego jest czemś, co w sposób wyraźny

zrywa z duchem ustawy językcwej i zapo-

wiada wejś.ie na grunt jakichś daleko idą-

cych realizacyj na terenie ukraitskim w du*
chu ukraińskim".

Zarówno „Kurjer Poznański”, jak
i „Kurjer uwowski* zwracają uwagę
na to że w realizacji sprawy ruskie-
go liceum odegrał jakąś roię p. Łoś,
współpracownik „Buntu Młodych” i
„Czasu '.

„Wiadomość o rolniczem liceum ukra-
ińskiem została ogłoszona w pierwszych

dniach października, a „Buncie Mło-

dych* w numerze z 20 września Lr. pojawił

się artykuł p. Stanisława Łosia, znanego
propagatora daleko idących ustępstw dla

ukrainizmu, omawiający sprawę  szkolnic-

twa dla Rusinów. Otóż, rzecz znamienna,

z

 

mość,

w  w programie, jaki autor przewiduje, mieści
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Spodziewane dekrety Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Wobec zwołania normainej sesji
budżetowe; Sejmiu kończą sę pełno”,

mocnictwa Prezydenta Kzeczypo”|
spolitej do wydawania dekretów z
mocą ustaw.

Jak podaje ag. „Press, przed
zwołaniem Sejmu ma sesję budžeto-
wą oczekiwać należy jeszcze oglo-
szenia całego szeregu dekretów. W
ostatnich dniach października uka-
zać się ma kilka numerów  „Dzien*
nika Ustaw*, zawierających liczne
rozporządzenia Pwezydenia z mocą
ustawy.

Do najważniejszych w dziedzinie
gospodarczej należą dekcety o od-
dłużeniu rolmictwa i samorządów.
Postanowienia zasadnicze dekretów
oddłużeniowych 'w rolnictwie są już
sprecyzowane i naogół znane. Prze-

pisy, dotyczące oddłużenia  "mająt- į:

ków leśnych, przewidują możność

upaństwowienia lasów: prywatnych.

Odpowiednie postanowienia opra"

cowane zostały przy współudziale

Podziękowanie za
liceum ruskie

WARSZAWA. Pat. Dnia 18 b. m.
minister spraw wewn. Zyndram Koś

ciałkowski przyjął delegację ukraiń-

skich kół rolniczych w składzie dyr.
„Sielxiego Hospodara* dr. Chraply-
wego, inż. Mudraka i senatora Julja-
na Pawłykowskiego, członków Iwow-
skiej Izby rolniczej. Delegacja wyra-

ziła ministrowi podziękowanie spo-
łeczeństwa ruskiego za decyzję u-

tworzenia z początkiem roku szkol-

nego 35-26 liceum rolniczego Zz u-

kraińskim językiem nauczania.

Twiątek Pracy Obywatel, Kobiet
una być zllkwidowany?

 

Podobno stery miarodajne obozu:
prorządowego, mając kłopoty z roz-

strzygnięciem dylematu między pos.

Jaworską a pos. Mioraczewską i li-
cząc się z głębokiem wrzeniem, jakie

panuje w szeregach  dziataczek sa*

nacyjnych. rozważają coraz poważ

niej, czybry nie wybrnąć z tej sprawy

przy potnocy „Salomonowego cię

cia
Mianowicie Z. P. O. K. ma być

zlikwidow'any zupełnie, a agendy je-

$o rozdzielone między inne prorzą” dowe stowrarzyszenia kobiece.
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Uspokojenie w szkołach
Wskutek zarządzenia Kuratorjum-wywoł.

Okręgu Szkolnego Wileńskiego w

szkołach w Alugustowie pizydzielo-

no nauczanie dzieci katolickich tyl-

ko nauczycielom

wynikiem zro zumienia przez władze

szkolne katolickich uczuć rodziców,| skiego jest

 

rok przyszły. Uzdrowienie gospoda

cze w Polsce zacząć się może o

zrėwnowarzenia budżetu państwowe-

go. Chroniczmy niedobór hamuje po| „atorjów śpi ; kis pór

prawę, wyponipowując z życia go-| iobnego zarządzenia jak w Augu-

spodarczego įvotrzebne na jego ©- stowie, (KAP).  no radykalnego obcięcia budżetu na

 „TT

żywienie kapi tiyły. -

  

"wdzięczność dla wiadz szkolnych.

i nauczycielkom|Dzieci

katolickim, |Zarządzenie io, będące| do szkoły.

r-| do usunięcia ze szkolnictwa zadraž-

d|nień. których w ostatnich czasach

|
się na pierwszem miejscu utworzenie li-

ceum rolniczego. Że nie jest to zresztą

przypadek, wiemy od samego autora, któ-

ry świeżo opublikował w „Czasi»' krakow-

skim nowy artykuł, gdzie już omawia zna-|

czenie mającego powstać liceum.

Jest tu, p. Łoś jest bard:4

swych wywodach — początek iakiejś nowej

linji polityki wewnętrznej w siosunku do

ukrainizmu.

Oprócz świadectwa p. Los'a,

jeszcze inne fakty charakterysiyczne.

Jeśli nie powstał uniwersytet ukraiń-

ski, to jest to zasługą Polaków we Lwowie,

którzy za żadną cenę nie chcicii, aby w

tem polskiem mieście będącem stolicą Zie-

mi Czerwieńskiej, utworzył ię ośrodek

wojującego ukrainizmu i  teroryzmu, ale

również jest w tem zasługa samych prze-

wódców ukrainizmu, którzy powstanie u-

niwersytetu poza Lwowem odizucali stale

z godnym pochwały uporem. Otóż wobec

dotychczasowego stanowiska  ukrainizmu,

było ciekawe, jak się zachowa on w sto-

sunku do państwowego liceum rolniczego,

które nie: ma, jak się zdaje, powstać we

Lwowie i które, jak widać z pianów odsło-

niętych przez p. Łosia, ma być wstępem do

założenia szeregu dalszych szkoł, które w

całości złożą się na rodzaj uniwersytetu

ukraińskiego.
Odpowiedź w tym względzie dało

„Dilo“ organ naczelny „Unda', stanowią-

cego najsilniejszą partję ukraińską. Odpo-

wiedž ta jest pozytywna. „Diło pochwala

utworzenie liceum. cowięcej, daje do po-

znania, że ukraińskie sfery gospodarcze

wiedziały o mającem nastąpić utworzeniu

lego liceum 1 że uważają to rządowe posu-

nięcie za ceiowe, właściwe i korzystne dla

siebie.

Czego się spodziewają inicjatorzy no-

wego kursu w sprawie ukraińs"iej i wogó-

le do czego ten kurs zmierza? Jest to na

dziś zagadką?

W) każdym: razie jest rzeczą wi-
doczną, że częściowo nastąpiły a
częściowo mają nastąpić jakieś za-
sadnicze zmiany w stosunkach pol-

sko-ukraińskich.

jasny w.

mamy

dyrekcji lasów państwowych.
Zasady akcji oddłużeniowej w

samorządach są jeszcze przedmiotem
uzgadnianią między zainteresowany”
mi czynnikami, Jak słychać, przy*
jęta została zasada, iż długi związ-
ków samorządowych nie będą usta-
wowo redukowane co do sumy.
Wszystkie natomiast krótxotermino-
we zobowiążania samorządów wo
bec banków państwowych i komu*
nalnych przemienione będą па ро-
życzki dł.ugotetminowe o zniżonem
oprocentowaniu. Mówi się o rozło”
żeniu spłaty długów samorządowych
na kilkadziesią: lat. W stosunku do
innych wierzycieli mają być przewi-
dziane układy polubowne.

, Obniżenie oprocentowania wy-
nieść ma 5,5 proc. w stosunku rocz-
nym.

Ww drodze dekretu prze;iowadzo-
na będzie również częściowa reor-

| gierskiego na

Jugosłowiańscy terroryści na Węgrzech.
W zwiazku z doniesieniami o za-

mąchu na króla Aleksandra i mini-

stra Barthou zjawiły się też wiado-

mości o tem, że rząd węgierski po”

pierał i popiera na swem lerytorjum

terorystyczne organizacje  jugosło-

wiańskich emigrantów. Rząd jugo-

słowiański zwrócił uwagę rządu wę-
tę akcję już dnia 4

czerwca 1934 za pośrednictwem Ligi
Narodów, w której wówczas rząd

węgierski oskarżał Jugosławię o in-

cydenty na granicy węgicisko - ju-

gosłowiańskiej,
Zajścią graniczne pomiędzy Ju-

gosławją a Więgrami rozpoczęły się
w 1932 roku kiedy na terytorjum

węgierskiem w pobliżu granicy ju-
gosłowiańskiej można było zauważyć
alkcję  terorystyczną  jugostowian-
skich emigrantów oraz przemycanie
broni i amumicji z Węgier do Jugo-
stawji.
W roku 1931 znalazła įušcinę na

Wegrzech iiczna grupa jugosłowiań-

skich emigrantów, skazanych w Ju-
gostawji za zbrodnie polityczne 1 u-
suniętych z innych państw. Przywód
cą tej organizacji był Gusiaw Per-
czec, który osiedlił się w majątku
Janka Pus7ta, oddalonym zaledwie 6
km. od granicy jugosłowiańskiej, W
zimie 1931 — 32 Perczec bandę tę,
złożoną z różnych awanturników,

zorgamizował, aby potem dokonywa”

ła zamachów na terytorjum  Jugo-

stawji. Banda Perczecą byla nietyl-

ko tolerowana przez władze węgier-

skie, ale podobno doznawała hojne-
$o poparcia.

Nowopizybyli emigranci skiero-
wywani byli do Janka - Puszta,

gdzie odbywali ćwiczenia wojskowe.

Ogółem w ówiczeniach b:ało udział

3040 osób. Uczyli się głównie strze*

lania, rzucania bomb i zakładania

maszyn piekielnych. Dwór Janka

Puszta stai się rzeczywistym arsena

łem. Dla charakterystyki iej pracy
należy zaznaczyć, że niektorzy człon

kowie bandy wyjeżdżali zagranicę

zaopatrzeni w paszporty węgierskie.

Sekretarką Perczeca była niejaka

Pogorelcowa.
Z węgierskich oticerów, którzy

przeznaczeni zostali do tego aby z

bandą utrzymywać kontakt należy

wymienić majora Janosza Klar-Ko-
wacsa, kapitana Witez-Endrego, ka-
pitana lstwava. pułkownika J.Petri-

rzędnicy są skompromitowani, ale že

utrzymują stosunki z bandą tylko „w

dobrej wierze”. Postępowanie rządu

węgierskiego jest wymowne Naj:

pierw węgierskie ministerstwo spraw

zagranicznych zaprzeczyło, ze dwór

Janka-Puszta wogóle istnieje, ale po

tem uznało istnienie tego majątku i

oświadczyło, że emigranci opuścili

przed pewnym czasem Janka-Pusz-

tę. Dalszą interwencję odizucili, bo-

wiem byłoby to mieszanie się do

spraw prywatnych.Ksedy władze ju-

gosłowiańskie stwierdzity nazwiska

terorystówi domagały się ich wyda-
nia władze węgierskie odpowiedzia

ły, że pobyt wymienionycn osób nie
może być stwierdzony,

Poszczególne przypadki najlepiej
dowodzą, jak postępowaiy władze
węgierskie, W Jugosławii skazany
został ną karę śmierci niejaki Szcze”
pan Koprek za zbrodnię przeciwko
państwu. Zbiegi na Węgry, ale wła-
dze węgierskie nie wydały go. Jugo"
słowiańscy obywatele Edward Pre-
Jugosłowiańscy ter. 2
nec i Michał Kralij podłożyłi w dy-
rekcji policji w Koriwnicy maszynę
piekielną. Wskutek eksplozji jeden
urzędnik został zabity, dwaj ciężko
ranni. Więgierska policja wprawdzie
Preneca aresztowała, ale nie wyda-
ła go, twierdząc, że jest obywatelem
węgierskim. Sąd w Kopaszwarze za-
sądził go na 15 lat więzienia. Micha-
la Kralja wogóle nie „odnaleziono”.

Banda Perczeca dokonała w Ju-
gosławji szeregu zamachów, a dwaj
teroryści, Petrowicz i  Grediczek,

postrzelili ,ugosłowiańskią straż gra-
niczną.

Sekretarką Perczeca była Jelka
Pogorelcowa obywatelka  jugosło-
wiańska, która z dyrekcji policji u-
zyskała (w Budapeszcie) paszport
węgierski p. l. 305919-6330 z dnia 25
maja 1932. Pogorelcowa wydała po
chorwacku broszurkę p. t. „Tajem-
mice delikwentów - emigrantów”, któ
rej poszczególne rodziały najpierw
drukowane były na łamach zagrzeb-
skich „Novosti“. W. broszurce tej 0-
pisuje się. jak Dr. Ante Pawelicz,

Gustaw Perczec, Branimir  Jelicz,
Ignacy Dimitrowicz, Dr. Crwicz i in-
ni, przeważnie obywatele jugosło-

wiańscy, przygotowywują zamachy,

które mają być dokonane zagranicą.

Za to opłacani są z obcych fundu-

szów, W. broszurce dalej twierdzi

Pogorelcowa, że Gustaw Perczec i csewicha prof. akadėmji wojennej i

innych.
Rząd ugosiowiański zwrócił u-

wagę na to wszystko w nocie do rzą-

du węgierskiego z dnią 26 kwietnia

b. r. Rząd węgierski zmuszony był

przyznać, że niektórzy węgierscy u

Wi ob-cnej chwili „powszechne

zainteresowanie budzą niezwykle

ważne wydarzenia, rozgrywające się

na terenie międzynarodowym. Euro"

pa rozrywana jest przeciwieństwami

wśród państw, wystarczy wymienić

takie zagadnienia. jak sprawa nie”

zależności Austrji zbliżający się śanizacja ubezpieczeń społecznych.

  

plebiscyt w zagłębiu Saary, antago-

nizm włosko-jugosłowiański, powrót

@ F-mie Michał Girdn,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

znajdziesz nietylko największy wybór

radjoodbiorhików I części,
lecz i najni
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Wielka akcja zrzeszeń

Mamy dotychczas w Państwie

Polskiem ponad sześć miljonów

dorosłych analiabetów, zupełnie nie”,

umiejących czyłać. Jest lonietylko ,

ponura pozostałość z niewoli, lecz i

przykre świadectwo braku  inicjaty”

wy i organizacji samopomocy kultu”

ralnej spoieczeństwa polskiego.

To też z gorącem uznaniem po”

witać należy inicjatywę w sprawie

walki z analfabetyzmem, z jaką wy”

stąpiła ostatnio Polska Macierz

Szkolna. W myśl tej inicjatywy sze-
reg wielkich zarządzeń społecznych'

; kulturalnych postanowił przystąpić

w czasie najbliższym do walki z

w Augustowie.
lało u rodziców, dzieci i całe”

o katolickiego społeczeństwa w

uwalskiem wielkie zadowolenie i

podążyły znowu z radością

Kuratorjum Wileń:

ostatniej konferencji ministra Jęd-

rzeżjewicza z kuratorami i jego dążeń

Zarządzenie

często byliśmy świadkami,

Oczekujemy także od innych ku-

ższe ceny.

i 1 anlichelyznen.
społecznych.

analfabetyzmem _ drogą nauczania

mdywidualnego. Poszczególni człon-

kowie tych zrzeszeń podejmują się w

określonym czasie nauczyć czytać

conajmniej jednego analfabetę. Ak

cja toczyć się będzie pod hasłem:

„Umiejący czytać — uczy tych,

którzy dotychczas czytać nie umie-;
ją” i „Każdy światły członek orga:

nizacji — żołnierzem polskiej armji

oświatowej”. W ten sposób na dro-
dze zbiorowego wysiłku, ujętego

jednak w formę indywidualnego
czynu oświatowego poszczególnych

osób, które rozumieją znaczenie i

doniosłość walki z analfabetyzmem

— osiągnąć będzie można zmniejsze-

nie w kraju ilości analfabetów.

Skutki katastrofy
w Katowicach.

KATOWICE. (Pat). W związku

z katastrofą przy budowie katedry

donoszą, że si wana oną zo*

staia chwilowem przeciążeniem ru-
sztowań podczas pokazu murarki.

Kurja Biskupia komunikuje nam, że

wbrew krążącym pogłoskom wszys-

cy pracujący przy budowie byli u-
bezpieczeni. Ks. biskup Adamski w
towarzystwie lekarza szpitalnego

odwiedził w szpitalu robotników

rannych i łuczonych w czasie
katastrofy. Stan ich zdrowia jest

zadawalniający, około 30 opuści

 

 szpital już w sobotę,

AS IE SITJIiTIT

Odczyt prof. St. Strońskiego.

jego przyjaciele, aby ukryć swoją
akcję, posiadają w pobliżu granicy

węgiersko-jugosłowiańskiej majątki.

Perczec majątek posiada pod nazwi-

'skiem Emila Horwata, Posiada rów-

Rosji do czynnej roli w polityce eu-

ropejskiej, a wreszcie w związku z

temi wszystkiemi kwestjanii i na ich

tle ruchliwa, na nowe tory wkra”

czająca polityka rządu francuskiego

pod przewodnictwem Doumergue a,

powoianego poa hasiem jedności na

rodowej po pamiętnyci. wypadkach

6 lutego w Faryżu. O, niezwykłem

napięciu dzisiejszego połozenia mię-

dzynarodowego sygnalizują nam wy-

buchy i dramatyczne wstrząsy, takie

jak rewolucja hitlerowska w Wie-
dniu i zamordowanie kancierza au-

strjackiego Dolliussa 25 lipca, oraz

w dniach ostatnich tragedja mar”

sylska. której ofiarą padł król-wódz

dzielnego narodu jugosłowiańskiego

oraz wybitny mąż stanu trancuski.
Te przeciwieństwa wśród państw

postawiły przed polityką polską no-
we i odpowiedzialne zadania, stwa”

rzając sytuacje niebezpieczne, jed-

nocześnie otworzyły przed pan-
stwem naszem nowe możliwości co
do utrwalenia naszej sytuacji mię-
dzynarodowej,

Uregulowanie naszych stosunków
z Niemcami i spowodowanie ich od-
prężenia, kwestja stosunków z Ro-
sją uwikłaną w przewlekły konflikt
ma Dalekim 'Wschodzie, kwestja -

| tewska, domagająca się chociażby
| nawiązania normalnych siosunków

dyplomatycznych, wreszcie sprawa

| uzyskania przez Polskę staiego miej-

|sca w Radzie Ligi Narodów oraz
uwolnienia naszego panstwa od
uwłaczających naszej suwerenności

państwowej zobowiązań  mniejszo”

ściowych — oto zagadnienia. nie”

zmuernie ważne i trudne do rozwią-
zania przez politykę polską w do-

bie dzisiejszej. Od trafnie obranej

drogi dla ich rozwiązania zależy w
dużej mierze przyszłość Polski,

Tym aktualnym sprawom po”
swięcony będzie odczyt p. t.: „Pol“

ską wobec nowych zagadnień w
polityce międz |, który

 

ynarodowej“,

wygłosi w. niedzielę, dn. 21 paździer-
nika, o godz. 12/2 w sali Konserwa-

torjum Muzycznego (Końska 1) wy-

bitny znawca stosunków między

narodowych poseł na Sejm, prot.
Stanisław Stroński  Zarowno nie-
zwyłkle ciekawy temat odczytu jak
i osoba prelgenta ściągną na odczyt

niedzielny liczne rzesze słuchaczy.
Wstęp wolny. Wobec spodziewa”
nego napływu słuchaczy można ге-
zerwować miiejsca nume"owane w
Sekretarjacie Stronnictwa Narodo-
wego (Mostowa 1),

nież paszport, wystawiony przezwła

dze węgierskie. Pogorelcowa dalej

pisała, że teroryści wyszkoleni w

Janka Puszta wysyłani byii zagrani

cą m. i. do południowej Ameryki.

Serja zamachów na jugosłowiańskich

kolejach była ich dziełem. Swoją

działalność przenosili i do  Austrji,

ale tam rząd akcji ich zapobiegł.

Perczecowi i jego agentom udało się

umieścić jugosłowiańskich zbiegów

pod różnemi pretekstami w Belgii i

w południowej Ameryce. Pogorelco-

wa pisze o rewoltach przeciw Per-

częcowi i zaznacza dosłownie, że

władze węgierskie zawsze te rewol-

ty tłumiły. Buntownicy jak n. p. Di-

mitrowicz i Huskich. zostali inter-

nowani w Szegedynie, inni zaś, jak

dr. Crwicz, Seietkowicz, Kremzir i

in. wysłani zostali do Włoch da o-

bozu Pawelicza. Pogorelcowa zbie”

gła do Austrji, potem dostała się do

Bulgarji gdzie w poselstwiewęgier-

skiem w Sofji otrzymała paszport

węgierski. Porczec, wedłuż jej twier

dzenia, mieszka bądź w Janka-Pusz-

ta, bądź w Budapeszcie, występując

pod kilkoma nazwiskami jak Horwat

Steiner lub Illesz. W Budapeszcie,

najpierw mieszkał w IV okręgu w

Besciutca 5, ale potem przeniósł się

do luksusowego mieszkania na Jozef

tar 12/III-8. Z kół oficjalnych węgier-

skich utrzymują z Perczecem kon-

takt pułkownik Petricsewich Wa-

lerjan Istwan i kapitan Marton.Per"

czec utrzymuje również stosunki z

macedońską organizacją rewolucyjną

VMRO oraz z niektórymi Włochami,

znanymi w kołach wojskowych i

dziennikarskich.
Rewelacie sekretarki Perczeca po

twierdzone zostały również przez in-

nych współpracowników przywódcy

terorystów, którzy wrócili do kraju.

Wskazać należy jeszcze na na”

stępujące zdarzenie:

Obywatel jugosłowiański Józel

Krobot zastrzelił dnia 24 sierpnia

byłego ministra Dr. Neudorlera.

Wkrótce potem zbrodniarz znalazł

się w majątku ojca, gdzie wybuchła

maszyna piekielna, Wskutek explozj!

morderca i jego matka zostali zabici,

zaś ółwinni: Tomasz Kelemen,

Franciszek Zriūski i Michal Brodar

ciężko ranni. Z protokółu spisanego

z ojciem spiskowca wynika: 1) Jėzei

Krobot przybyt do Europy z polud-

niowej Ameryki, gdzie należał dwa

miesiące do bandy Perczeca a nas”

tępnie przez Austrję dostał się do

Jugosławji; 2) że kilkakrotnie prze”

kraczał granicę i przynosił do Jugo”

sławii bomby, amunicję i rewolucyjne

broszury; 3) że ną Węgrzech zawsze

spotykał się z Perczecem oraz z oli-

cerami węgierskimi i poicjantama;

4) że zamordował ministra Neudor-

{ета па rozkaz Perczeca, o czem

zresztą świadczy artykuł zamiesz-

czony w terorystycznem piśmie du

stasza” z października 1933; 5) że

organizował ze Źrińskim zamachy

'na kolejach; że przygotowai już na”

stępny zamach.
Wszystko to przedłożone zostało

rządowi węgierskiemu w uocie z dn.

13 marca 1934. Rząd węgierski oznaj

mił dnia 26 kwietnia rządowi jugo-

słowiańskiemu, że już swego czasu

poczynił zarządzenia, aby jugosło-

wiańscy emigranci zostali przeniesie

ni z JankarPuszta (obecnie okazuje

się, że rzeczywiście przeniesieni zo-

stali do nowego obozu w Nagy -

Kanizce) i że Perczec został surowo

ukarany. Na temat broszury Pogorel

cowej ministerstwo węgierskie nie

chciało dyskutować. Wreszcie rząd

węgierski domagał się, abyuregulo-

wana została sprawa ruchu granicz-

nego dla właścicieli gruntow po obu

stronach granicy, aby powiększona

została liczba celnych punktów gra-

nicznych i aby uregulowano kwestję

używania broni palnej przez jugosto-

wiańskie straże graniczne,
Rząd węgierski wreszcie oświad-

czył, że chce współpracować w kie-

runku utrzymania dobrych stosun-

ków sąsiedzkich z Jugosławią i że

sam już poczynił zarządzenia, aby

emigranci opuścili Janka-Pusztę, że

zdecydowany jest odmówić gościn-

ności wszystkim emigrantom, którzy

gościnności tej nadużyją i że emigran

ci, którzy pozostali na Węgrzech,

poddani będą dozorowi władz wę:

gierskich,
Śledztwo francuskich władz poli-

cyjnych niewątpliwie wykaże, w ja-

kiej mierze przyrzeczenia te zostały

spełnione. CP:

AEASARS in, rs AVEE

(prawa Citokiowitūowėj. |
WARSZAWA Pat. Sąd najwyzsžy

oddalił skargę kasacyjną zgłoszoną
przez obrońców Marji Ciunkiewiczo-
wej, która, jak wiadomo, skazana
była w drugiej instancji, na 15 mie-
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konania kary za symulowanie kra-
dzieży brylantów i futer w Grand-
Hotelu, celem uzyskania premii а-
bezpieczenicwej.

1 pav 0 porwanie.
WASZYNGTON Pat.  Departa*

ment sprawiedliwości ogłasza, że
w 32 sprawach o porwanie, które
toczyły się w roku bieżącym, ska*
zano 74 osób, w tem dwie osoby
na karę śmierci a 16 na dożywotnie

   

  

      

  
   

  

M
E

d
a
t
a
a
K
a
R
o

AA
a
A
a

24



a
s

ЛР
т,

      

    

   

  

   

о— 3

"KRONIKA.
Trzeba uporządkować Plac Katedralny. |

robót
MWalnie ma się ku Koncowi,

W, roku bieżącym poza wybrukowa*

Sezon inwestycyjnych w
ieście

niem kawafka uiucy  N'einieckiej,
pracowano wyiącznie tylko na brze”

$u Wilji i na Antokolu W imnych
azieinicach maasta żadnych prawie
robót nie prowadzono, iiliimo iż w
wielu wypadkach zachodzi krzyczą”
ca tego potrzeba.

Szybkiej interwencji wiadz miej"
skich wymagają stosunki. które wy”
tworzyły się na Placu Katedralnym.
Nie chcemy mówić w obecnej chwili
o zagadnieniu stałego uregulowania
Placu Katedralnego, o czein już dość
niedawno pisaliśmy; mamy teraz na
myśli choćby prowizoryczne jego
uporządkowanie.

Plac Katedralny jest ważną ar-
terją komunikacyjna, wiążącą no-
woczesną dzielnicę ul. Mickiewicza
ze starem miastem, zgrupowanem
wzdłuż ulicy Zamkowej i Wielkiej,
MWiskutek tego przez Plac Katedral-
ny dąży od rana do nocy nieprzer-
wany łańcuch pieszych w obu kie-
runkach, Przejscie między Katedrą
a skwerem jest jeszcze znosne, na-
tomiast przecięcie wpoprzek jezdni
w dwóch miej.cach t. zn. kolo gma-

Urzędu Wojewódzkiego i od

Dnia 17 bm. odbyło się posiedze-
nie zarządu komitetu głównego bu-
dowy pomnika Adama Mickiewicza
w. Wilnie. Po rozpatrzeniu otert na
odlew posągu w bronzie, zarząd
uchwalił powierzyć wykonanie od-
lewu firmie Lempicki i Kranc (tir-
ma ta wykonaia m. in. odlewy po:
mników warszawskich „Lotnika i
„Sapera'). Zarząd uchwałii powie-
rzyć zaprojektowanie fundamentu

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
Rankiem chmurno i mglisto, w

ciągu dnia dość pogodnie. Po noc-
nych przymrozkach dniem tempera"
turą do 10 C. Słabe wiatry 'miej-
scowe. UŁUM

DYZURY APTEK
Dziś w nocy dyżurują

apteki:
Jundziłła P.

' (tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
| Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. $-to Ja1-
"ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh:1-
| zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --

ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie па przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Podatek od zużycia bruków.

W. ciągu października płatny jest
miejski podatex od zużycia bruków
ulicznych. W listopadzie podatek
ten ściągany będzie w drodze przy-
miusowej,

— Jedenaście tajnych rzeźni. W

następujące

— ul. Mickiewicza Nr. 43

miono 11 tajnych rzeźni, znajdują-
cych się przeważnie w obiębie ul.
Nowogródzkiejj Zawalnej, Piłsud-
skiego i Zarzecza. W tajnych rze-
źniach uboju bydła znaleziono 326
klg. nieostemplowanego mięsa.

dowania strajku nie dały dotych-
<zas pomyślnych rezultatów.

W, ostatnim numerze rosyjskiego

emigranckiego miesięcznika  „Sowre-

mioanyje Zapiski, wychodzącego w

Paryżu, zamieszczono pod powyższym

tytułem nteresujący artykuł 1. Czerna-

wincwej. Podajemy go naszym czytel-

nikom w streszczeniu.

Zasadniczą cechą życia w Sowie-
tach jest ogólna nędza i aiedojada-
nie. Šyci są tyiko członkowie rządu,
GPU, komuniści i wojsko. Wszyscy
inni obywatele ogromnej Rosji są
obaarci, napół giodni i stłoczeni w
przepeinionych brudnych mieszka-
niach. Młodzież w sowietach nie
zna i nie pamięta inego stanu rze-
czy, niż obecny stan w Rosji Pierw-

sze zagadnienie z którem dziecko
się styka, to kwestja chleba. I to by-
najmniej nie w jakiejś przenośni, ale
realna. istotna krwestja cudziennego
kawałka czamego chleba.

Dzieci w Sowietach, jak wszyst-
kie dzieci na świecie, bawią się;

między innemi bawią się w „chleb i
bułkę”. Zabawa polega na tem že
istniejąca w wyobraźni dzieci koope

ratywa wydaje bułki i chleb; dzieci

przynoszą kartki, na ktorych czy

nione są adnotacje, tworzą się o"
gonki z nieodłącznemi od nich kłót-
niami; kłótnie toczą się także o to,
że komuś niedoważylii lub go oszu-
kali. Ale jądrem zabawy jest usta-
lenie  kategoryj, według których
chleb jest wydawany, oraz komu
zupełnie on się nie należy, jak np.
duchownym, burżujom i t. zw. li-
szeńcom. :

| Przy tej sposobności słyszy
często takie np. djalogi:
— Pocoś przyszła? Tobie chleba

się nie należy. Twój ojciec: jest po”

pem.
—Nie, nie jest popem,

prawda!

 
się

to nie”

 chu

| Sprawa budowy pomnika A. Mickiewicza.

 

 

dzwonnicy katedralnej do uu.Mickie
wicza są horreudalne. |
Leży tam ufożone z płyi kamien”,

nych rzekome przejście dla pieszych;
jest ono szerokości około i im. Ffyty|
są powgniatane wgłąb i powysadza”,
ne do góry wskutek czego przy de-

szczu tworzą się na tea niby —
przejściu, jeziora. Obejść takie je-
zioro jest niełatwo, bo obok leżą
podobne sadzawiki, wybsie już w
jezdni, wybrukowanej koviemi łeb-
kami. Równccześnie wpoprzek
przejścia jadą autobusy; wozy, do-
rożki i oblewają potokami brudnej
wody, tryskającej z pod kół, wszyst-
kich przechodniów. W lecie, kiedy
jest suszej, przejście nie nastręcza
większych trudności, ale jesienią,
zimą i wiosną defilada przez Plac
Katedralny może doprowadzić do
rozpaczy.
A tak iatwo jest stan obecny po”

prawić. Należy tylko ułożyć przej”,
ście równe. (może być nawet z płyt

\

betonowo - kamiennych, przezna”|
czonych dla wjazdów). szerokości
conajmniej 3 metrów i skasować
rowy, przecinające wpoprzek to
przejście,

Nie będzie to drogo kosztowało,
a znacznie poprawi komunikację.

pod pomnik i kierownictwo prac
iundamentowych inż. Henrykowi
Wąsowiczowi, kierownikowi prac
konserwacyjnych w Bazylice Wilen
skiej. Projekt iundamentu będzie

przekazany do rozpatrzea:ą i apro”
baty komusji technicznej komitetu.
W przyszłym tygodniu komitet roz-
pocznie rozsyłanie przygotowanych
już nowych list składek na budowę
pomnika. iš

SPRAWY AKADEMICKIE.|

— Sodalicja Marjańska A-czek
podaje do wiadomości, że an. 20. X.

o godz, 20-ej odbędzie się u S.S. Ur-

szulanek (Skopówka 4) Konierencja

1 Rėžaniec. Obecność obowiązkowa.|

— Akad. Koło Łodzian w Wilnie!
w; niedzielę urządza w lokalu A. K.“

P. M. S., ul. Wileńska 23, m. 9 —,

poranek informacyjno - dyskusyjny|

dlą nowowstępujących członków.
Początek o godz. 12.
— Chór Akademicki. Dziś próba

o godz. S-ej. Ze względu na bliskie

występy obecność wszystkich człon*

ków jest bezwzględnie konieczna.

Spiewamy: w niedzielę, dn. 21 b. m.

na uroczystości w rocznicę zgonu

ś. p. Rektora prof. dr. Wiktora Sta-
niewicza oraz na Zaduszki (2. XL.) w

uroczystościach akademickich na

«cmentarzu Rossa, Prosi się także o

przybycie seniorów Ch. A. W. pro-

 
 

Wilnie w ostatnich tygodniach ujaw-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.| zydów z Litwy w liczbie 35 osób.
— Strajk krawców tandeciarzy: Wycieczka przybyła do Wilna via

zaostrzył się. Podjęte próby zlikwi-| Ryga i zabawi tukilka dni.

 

gramie stary repretuar.
— Sobótka w Ognisku Akade-

mickiem. 20 b. m. odbędzie się w

Ognisku Akad. (Wielka 24j sobótka.
Buiet. Jazzband. Pocz. o g. 21. Le-
gitymacje, karty wstępu.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Do Wilna przybyła wycieczka

— Wyjechało 300 żydów do Pa-
lestyny. W, ostatnich dniach z po”

—Głupia, przecież my siębawi”|
my. No, niech twój ojciec będzie

popem.
— Nie chcę tak się bawic.

— Więc czego chcesz?
— Chcę, żeby móy ojciec był ko-

misarzem. Dajcie mi 1-szą kategorję.
— Ale twój ojciec nie jest komi-

sarzem,
— Alle przecież sama inówisz, że

to taka zabawa.
Co miesiąc podobne rozmowy

tylko w tonie rozdrażinonym, gniew
nym i głosem często zachrypłym

lub krzykliwym prowadzone są w t.

zw. komitecie domowym przy wyda”
waniu kartek chlebowych. Ktoś np.

w złości doniesie. że staruszka eme-
rytka, której należy się 2-ga kate-

gorja, oprecz swej 16-to rublowej

emerytury miesięcznej otrzymuje

niewielką pomioc od syna i od córki.

i zamiast 2-ie; dadzą jej 3-cią kate

gorię t. zn. zamiast 400 gramów tyl-

ko 300 gramów dziennie; doniesie

ktoś, że obdarty starowina posiadał

niegdyś dom — i pozbawią go chle-

ba zupełnie.

W biurach i urzędach dzieje się

to samo: jeśli saliczą do 1-ej kate-

gorji będzie 700 gramów chleba

dziennie a jeśli do 2-iej tylko 400.

W rodzinach i między dziećmi

tylko o tem się mówi, tzmbardziej,

że sprawa ta wypływa, co miesiąc,

a zaliczenie do kategorii zależy czę-

sto od czyjejś fantazji: w tym mie:

siącu tak, w następnym inaczej.

|kich kościołach m. Wiilna

 

DZIENNIK BMILERŃSKI

SWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA,
W związku ze zbliżzjącem się

Świętem Chrystusa Króla, w niedzie-
ię, 28 października, poniżej podaje”
"ry program uroczystości
W przeddzień święta, w sobotę

21-go, przed mikrofonem tolskiego
Radja w Wilnie dr. Niżyński wygłosi
pogadankę p. t. „W Chrystusie Od-
kupienie, w Chrystusie Odrodzenie”.
W dniu samego święta we wszyst-

zostaną

odprawione uroczyste naoożeństwa
z okolicznościowemi kazaniami,

Popołudniu o godz. 18-ej na placu
Łukiskim odbędą się uroczystości
religijne ku czci Cnrystu:a Króla.
Członkowie orżanizacyj Axcji Kato-
lickiej i organizacyj religi,nych oraz
niezrzeszeni w organizacjach pa”
rafjanie zbierają się przy swoich ko-
ściołach (godzinę zbiórki ogłosi w
każdej parafji ksiądz proboszcz),
skąd procesją udają się na plac Łu-

SI III IIS

Ze Związku Cechów.
Dnia 15 b. m. odbyło się mie-

sięczne zeoranie deiegatów Žwiązku

cechów. Frzewoamiczyi prezes p.

Hermanowicz. Ubecnych było 44

delegatów. Frzedstawiciel Izby Rze-

miesiniczej pomumo zaproszenia nie

przybyi.
Fo zatwierdzeniu z ostatiiego ze”

brania i wysłuchaniu reteratu p. M.
Szumskiego o rejestrze hanalowym i

skutkach nie wykreślenia swego

warsztatu [o ile nie podleza rejestr.,

a nie podlegają jej prawie wszystkie

zakł rzem. w Walniej, viaawiano

sprawy podatkowe. Czy być za ry-
czałtem, czy też przeciwko — nie
ustalono, gdyż każda branża w in-
nych się znajduje warunkach, zaś
podstawy do wymiaru podatków —

ne miejsca przed godz. 18-tą.
Przybywające celem wzięcia u-!

działu w  uroczystościaca  organi-

zacje spofeczne ustawiają się rów-
ńież obok trybun, przygotowanych
dla przedstawicieli władz państwo-
wych, wojska, władz muejskich i

przedstawicieli społeczeństwa. O
godz. 18-ej, poprzedzony przez pro*
«cesję paraiji Św. Jakóba: przybędzie
na czele Kapituły J. E. Ks. Arcy-
biskup Metropolita,

Uroczystości rozpoczną się pie-
niami religijnemi chóru, poczem
Ksiądz Arcybiskup wygłosi od oł-
łarza przemówienie okolicznościowe stwa.

Po odprawieniu modłósy uroczy”
stość zakończy powszechi:y śpiew
„My chcemy Boga* : „Boże coś
Polskę",

Teatri muzyka.
а —  Teate Muzyczny „Lutnia“. Dziś
| wspaniale wystawiona operetka Abrahama
| Bal w Savoy'u*. Piękne melodje splatają
:ię z interesującą treścią w efektowną ca-
łość, tworząc widowisko ze wszech miar
niepospolite. W roli markizy czaruje wi-
dGownię J. Kulczycka, w otoczeniu: Halmir-
skiej, Łasowskiej, Dembowskiego, Szcza-
wińskiego i Tatrzańskiego w rolach głów-
rych. Pomysłowe tańce i ewolucje są praw
Čziwą atrakcją tego barwnego widowiska.
Zniżki ważne.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“

W niedzielę na przedstawieniu popołudnio-
wem po cenach propagandowych melodyjna
speretka Kalmana „Cyrkėwka“, z J. Kul-
czycką i K. Dembowskim na czele. .Ceny
propagandowe.
— Niedzielny poranek symioniczny w

„Lutni*. W niedzielę o godz. 12.30 pp. Ti
poranek symfoniczny, pošwigcony  twor-
czości Z. Noskowskiego, z okazji 25-lecia
zgonu niezrównanego kompozytora. W pro-
gramie: , Morskie Oko“, „Step“, „Chata za

kiski tak, aby zająć tam wyznaczo-,

i udzieli pasterskiego błogosławień-|

 

Egzekucje podatkowe na wsi.
cyjnych z dniem20b.m.żazale”

łości podatkowe u rolników. W.

okresie siewów jesiennych egze-

kucje z polecenia władz skarbo-

wych były wstrzymane

Z POGRANICZA.
Ucieczka b. działacza białoruskiego do Polski

iż na па teren polski, gdyż miał być po
teren polski przedostał się b. wię- nownie aresztowany. W dnu wczo-

zień polityczny z Mińska, K. Łudko, rajszym Łudko udał się do Pińska

działacz białoruski. Łudko zbiegł gdzie posiada krewnych.

Poprawne stosunki na granicy pruskiej.

W, zwiazku z zakończeniem sie”,
|wów jesiennych, lzba Skarbowa w
Wilnie wydała polecenie wszystkim
urzędom skarbowym i  podatko-
wym wznowienia czynności egzeku-

 

Z Olectnowicz donoszą

Z Filipową donoszą, iż w ostat-
nich miesiącach stosunki graniczne ze strażą graniczną i K. O, P. w tę

|na pograniczu polsko-pruskiem po” pieniu przemytnictwa, handlarzy ży”

jprawiły się znacznie. Policja gra- wym towarem it. p.

(CASE EDINTERNATAPARSE

Aresztowanie urzędnika IV urzędu skarbowego
Dnia 18 bm. z polecenia władz nioną aferą łapowniczą kupców

śledczo-sądowych aresztowany zo- Brancowskiego i Budsona, o czem

stał buchaiter IV urzędu skarbowego swego czasu donosiliśmy. Nowakow-

w Wilnie, Aleksander Nowakowski skiego osadzono w więzieniu na

(Piłsudskiego 24) AresztowanieNo: Łukiszkach.

wakowskiego związane jest z ujaw- RE

Ulęcie sprawców włamania do składó
izby Skarbowel.

W: związku z włamaniein do skła- Wilnie. Informacje o znajdującej się

dów towarów skonfiskowanych Izby sacharynie w składach Izby Skarbo-

Skarbowej w Wilnie, skąd zrabowa- wej włamywacze otrzymali od ro-

no 100 klg. sacharyny, ujęto spraw- botników, zatrudniowych przy pako”

ców kradzieży i odnaleziono część waniu i ładowaniu towarów skon-

skradzionej sacharyny. | fiskowanych. Sacharyna następnego

Aresztowano szajkę włamywaczy dnia miała być wyekspedjowana do

na czele z niejakim Hirszem Babajło,Warszawy.

(Zawalna 32). Szajka ta ma na su- Aresztowanych włamywaczy osa”

mieniu kilka włamań i kradzieży w. dzono w więzieniu na Łukiszkach.

 
niczna pruska lojalnie współdziała.

wsią', „Polonez eligijny i in. Na poranku
niedzielnym wystąpi wybitna śpiewaczka
Z. Pławska.
— Teatr Miejski Pohulanka, Wielkie

powodzenie sztuki „Zwyciężyłem kryzys”
w Teatrze na Pohulance! Dziś o godz. 8 w.
Teatr Pohulanka gra w dalszym ciągu,
cieszącą się nadzwyczajuem powodzeniem,
wyborną komedję współczesną Volpiusa

„Zwyciężyłem kryzys” w wykonaniu do-
skonale zgranego zespołu w osobach pp.
M. Bednarskiej, T. Sucheckiej, J. Boneckie
so, M. Węgrzyna (rola główna), M. Bay-
Rydzewskiego, L. Wołłejki, W, Neubelta,
W. Ścibora, M. Bieleckiego, J. Kersena, $.
Malatyńskiego, S. Śródki i H. Borowskiego.

Reżyser J. Bonecki. Oprawa sceniczna W.
Makojnika. Ceny propagandowe.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Zwyciężyłen:

jednym rzemieślnikom brano słusz-
ne. innym zaś niesprawieaiiwe —
czyli biędy z lat ubiegł. popełnia się
wdalszym ciągu. Wobec powyższego
uchwalono. by każdy cech składał
wnioski samodzielnie. W toku dy-
skusji wyjaśniło się, że spadek pro-
dukcji dosięga nawet w niektórych
branżach do 70 proc.

Omawiana była równiez sprawa
lustracji przedsiębiorstw przez u-
rzędników skarbowych — uchwalo-
no domagać się, by przy iustracjach
u płatnika pozostawiano odpis pro-
tokułu lustracyjnego.

Pozatem p. W. Jankowski wy”| iryzys': A ABA: :
głosił referat „O przeroscie biuro-| /„Ž,PjNodė Aužeto, ронойтена 9В

| kracji w Polsce“. Zebranie zgodziło my“ zostaje odłcżona do przyszłego ty-

się z poglądem prelegenta 1 przyszło| godnia.
— Niedzielna popołudniówka w Teatrze

na Pohulance! W niedzielę o godz. 4-ej na
przedstawienie popołudniowe piękna bajka
dla dzieci według Andersena  „Słowik”.

do przekonania, iż winniśmy się
domagać, by maszyna biurokratycz-
na została uproszczona, ujednostaj-

Odnaieziono pierścień brylantowy.
W soku 1931 u jednego z jubile-

rów wileńskich nabyto biylantowy

pierścionek,. wartości 1300 zł. Na-

bywca, rzekomy prof. U. 5. B., na-

zwiskiem Sierpiński, za pierścionek

uiścił 300 zł. gotówką zas 1000 zł.

zobowiązał się płacić wek.siami. Jak

się potem okazało, profesora w uni-

wersytecie wileńskim © nazwisku

Ai WEDKAOACI ь

skrzypcowy. 18.45: „Lew“ — pogad. 19.00:

Muzyka lekka. 19.20: Pogad. aktualna.

19,30: D. c. muzyki lekkiej. 19.50: Wiad.

sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05: Pogad.

muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.

Dzien. wiecz. Jak pracujemy w Polsce?

D. c. koncertu. 22.30: Recyt. poezyj. 22.40:

Wil. wiad. kolejowe. 22.50: „Czarna trzy-

ząstka” — felj. 23.00: Wiadom. meteor.
23.05—23.30: Muzyka lekka.

Sobota, dnia 20 października.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 7:50: Pogad. społeczna. 7.55: Giełda

| iantowy.

Sierpiński niema i wogóle nie było.
Sprawę wówczas oddano w ręce
władz śledczych, które prowadziły
dochodzenie. lecz bez rezultatu,
gdyż rzekomy profesor zb.egł z Wil-
na i nigdzie nie był meldowany.

Sprawa poszła w zapomnienie.
Dopiero przed kilku dnianu we Lwo*
wie aresztowano niejakiego Ale-

ksandra Nycza pod zarzułem: róż
nych nieczystych sprawek, przyczem

znaleziono przy nim pierścionek bry-

Ponieważ Nycz twierdził,
iż pierścionek posiada leguinie, wła”
dze śledcze sporządziły odbitkę z

pierścionka i rozesłały do wszyst

kich komend P P. i wydziaiow šled-
czych. Jedna z odbiiek trafiła rów
nież do Wilna gdzie policja poka”

zala ją miejscowym jubilerom. Je-
den z jubilerów poznał pierścionek,

niona i żeby stała się tylko narzę”| Ceny propagandowe. В

dziem, a nie machiną, tamującą Žy- — Stały Teatr Objazdowy gra dziś roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03:| nabyty u niego w roku 1931 przez

# w Nowogródku doskonałą sztukę współ- Wiad. meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: rzekomego prot. USB: Sierpiū-

OEspołeczne. czesną w 3 aktach N. Druckiej p. t. „Za-

  

końcu uchwalono wziąć gre-| mknięte drzwi”. s zawo (płyty). rj se o

mjalnie udział w. imanilestacji ku ® orcie polskim. 15.35: Codz. odc. pow.

ё 5 к 15.45: Nowości płytowe. 16.30: Słucho- ы

czci Chrystusa Króla w dniu 28 bm Pglskie Radijo Wilno >=* « dzieci. 1700: Koncert kame- KRONIY4 POLICYJNA. ,
Е b ZOE | r.lny. 17.30: Arje i pieśni. 17.50: „Spinka — Udaremniona kradzież z włamaniem

Piątek, dnia 19 października. |a małżeństwo”. 18.00: Przegl. prasy roln|Onegdajszej nocy do mieszkania dr. Bakuna

SILNA FLOTA WI 6.45: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. 1815: Chór estoński. 18.45: Reportaż: „Co| (Piwna 2) usiłowano dokonać włamania.

Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań domu.| widziałem w Królewcu? 19.00: Recital] Włamywacze, po dostaniu się do mieszka-

najlepsza. gwarancja 7.50: Pogad. L. O. P. P. Koła Pań. 7.55: śpiewaczy A. Szlemińskiej. 19.20: „Góra| nia, zostali w czas spłoszeni. czasie

z iepodie ości Giełda roln. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.| Kalwarja* — pog. 19.40: Kwadrans klawe-| ucieczki i pościgu za włamywaczami za-

niepo gł 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegl. prasy.| synu (płyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56:) trzymano niejakiego Br. Czepułkowskiego

 

14.10: Popul. utwory polskich kompozyt

wiatów Wileńszczyzny i Nowogród" tpłyty). 12.45: „Jak urządzić tanio i ładnie

Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. poł. 13.05:

Wiad. sport. wil. 20.00: Koncertpopularny.

20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy 
skiego.
 

INowogrėdzka 16), który brał udział w wy-
prawie.

; Wiln kai inieszkanie?“ 13.00: Dzien. poi. 13.05: Z|w Polsce? 21.00: Recital fortepianowy. — Napad na a Wiczoraj przy za-

ZYCIA miastą Wilna wyjechało | czeskich oper (płyty). 15.30: Wiad. eksport.| 21.45: „Wędrówki po czytelniach* — szkic] wku Lidzkim mapa ięty został kupiec

około 300 żydów emgirantów do Pa: 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lek-| (ter. 22.00: „W świetle rampy” — felj.| Hirsz Nejman (Pożarowy 15) przez nieja-

iest „ Na wi r. przyszłego do| ha. 16.45: Audycja dla choryci. Pogad.| teatr. 22.15: Muzyka taneczna. 23,00:| kiego Taboryskiego, który zadał nożem

uestyny wiosnęr. przy & 2 ser ów”| Nej лаЙа re. *S

Birobidžanu udaje się około 200 mło- Muzyka. 17.15: Koncert solistów. 17.50: Wiad. meteor. 23.05: „„Loža Szydercėw“ INeįmanowi ciežką ranę wgłowę. prawca

„Wyrzucamy schematy” — pogad. 18.00:| zadaje „Humor rosyjski”. 23.35: Muzyka napadu zbiegł. Rannego Nejmana skiero-

dych żydów wraz z żonami i narze”| ud, dla dzieci: „O kapryśnym jegomostku

czonemi, |: skrzydlatym ślimaku”, 18.15: Recital 
Młodzież w Sowietach

jedna Książka przypada na troje

dzieci. Zeszytów również brak, To

też wyzyskuje się je bardzo staran-

nie: od góry do dołu bez unargine-

sów, a po zupełnem zapisaniu pisze

się na nich poraz drugi między

wierszami,
Nauczycieli brak, bo dawnych 'u-

sunięto, a młodzi niechętnie napły-

wają, śdyż wymagania są bardzo |

duże, a wynagrodzenie bardzo liche:

WKP — to naszą mama
jednak nie można stąd wyciągnąć

wniosku że rodzina w Sowietach zo”

stała zupełnie rozbita, a dzieci są

wrogo wokec rodziców  nastrojone.

Są rodziny. gdzie wspólna bieda wy-

tworzyła jeszcze bliższe i serdecz-

niejsze współżycie, niż kiedykol-

wiek poprzednio; ale trzeba zoba”

czyć w jakich warunkach upiywa to

współżycie, |  

ianeczna (płyty). 24.00—1.00: Muzyka ta-

reczna. SP
wano do szpitala. Tłem napadu — zemsta

2 M m.| robista.

AaT ONAR I TIKO

rodziną. Podczas ogėlnego >amiesza-j wszechna 'est ukoūczoną i młodzież

nia i powitań młodszy chłopiec] staje się dorosłą. Zresztą w istocie

wcześniej, niż zwykle wymknął się

do szkoły. W niecałą gode:nę potem

przyszli żołnierze GPU z nakazem

dokonania rewizji i aresztu. Młody

„pionier” wyobraził sobie, że współ

działą w zwalczaniu „wroga ustro-

ju sowieckiego. Wkrótce potem
ojciec i starszy syn zostali rozstrze”

lani matką popełniła samobójstwo,

jest ona wówczas już umysłowo zu

pełnie dojrzała. Rodzice niewiele

odtąd mogą dziecku pomóc, a

brze jest, jeśli przez dzici nie zosta”

ną uznani za szkodliwych. A dzieje

się tak często. Jeśli syn czy córka

chcą się kształcić dalej. a rodzice

byli niegdyś duchownymi, kupcami,

właścicielami jakiegoś _ majątku,

Przedewszystkiem uległo zupeł-,o wiele niższe, niż robotnika fa-| a młodszy chłopiec znalazł się w ja”| więźniami lub zesłańcami podwła”

nemu  przewartościowaniu pojęcie | brycznego. kiemś schronisku dla bezdomnych.| dzą bolszewicką, to wówczas karje-

„domu'. W] Leningradzie przypada| System nauczania ustawicznie|Kto tu winien? Czy głupie otuma*| ra ich jest skończona. Władza s0-

na 1-go mieszkańca 9 m* podłogi, w|podlega zmianom. Wszystkie już| nione dziecko, czy ci którzy w ten wiecka znosi ich jeszcze w szere”

Moskwie zaś tylko 6 m*. Nie każdej wypróbowano i zarzucono: i system| sposób wychowują? gach robotników fizycznych,ale—

i szeregi
rodzinie udaje się wobec tego otrzy-| szkoły pracy, i system zespołów i,

mać jeden cały pokój nieprzechodni.!system daltoński, najbardziej Znie-,

Kuchnia dia wszystkich iokatorów nawidzony przez uczniów. Szkoła

jednego większego mieszkania jest, w Sowietach nie ma zdecydowanego

wspólna. Przez cienkie ściany, kierunku i oblicza, Wyniki nauki

przepierzenia i przegródki dochodzą są poprostu fatalne, a gazety 50°

ciągle czyjeś głosy, rozmowy, kłót- wieckie pełne są narzekań, že szko”

nie; przesiąkają odgłosy codzienne- ły nie mogą dostatecznie przygoto”

go życia, krzątaniny, różnych czyn” wać do różnych WT-uzów i WUZ-

ności, „oraz smiutków, zawodów: ów.

nieszczęść i wesela. Cóz to za Główna uwaga mw szkołacn zwró-

„dom“, ješli w iednym pokoju z jed- cona jest na „wychowanie politycz:

nej strony szaty mieszczą się dzieci, ne i klasowe”. Wychowanie to 07

a z drugiei rodzice; gdzie obok łó” trzymuje dziecko przedewszystkiem

żek jest stół do jedzenia: na którym w organizacjach „pionierow“. gdzie

również dzieci odrabiają lekcje a uczą go „aktywnego” stosunku do

pod iktórym bawi się dziecko naj” „„wrogów' ustroju sowieckiego.

młodsze. | Dzieci 11—12 letnie składają uro-,

To też do szkoły idą ażieci bar”, czyste przyrzeczenie, że będą wali

dzo chętnie, Tam również jest prze”| czyć z „wrogiem klasowym'. Jakie proc. bezbożnicze. „| ze stypendjów, które umożliwiają im

pełnienie, bo po 45—50 azieci w, wyniki daje takie wychowanie | Walka z religją jest planowa, a naj| wogóle studjowanie. O te stypendja

niewielkiej klasie. Ale można przy” |niech świadczy przykład następu* | więcej uwagi poświęca się jej przed| toczy się pozbawiona wszelkich

Bożem Narodzeniem i Wielkanocą.|względów walka, a np. zmniejszenie
najmniej pobiegać po korytarzach,| jący:

Działo się to w 1930 r. W pewnej

rodzinie urzędniczej złożonej z ojca;

matki i syna, 12. letniego chłopca,

szeptem mówiono czasem o star”

zsuwać się po poręczy i w każdym.

razie w tłumie rowiestników jest ja-

koś weselej.
Nauka nie przychodz łatwo.

Poza politycznem i klasowem u-

świadomieniem szkoła  sow

uprawia jeszcze walkę z religją. Ce-

"iem tej walki jest nietylko pozbawić
dziecko religii, ale i uczynić je czyn”

nym bezbożnikiem, przygotowanym|

do propagendy antyreligijnej. Dzie”,

ci istotnie wychowywane są bez re”

ligji. W domu nawet tam gdzie ro-

dzice są sami religijni, i pebożni, ce-

lowo unika się rozmów z dziećmi na

tematy religijne, aby nie uirudniać

im i tak niełatwego życia.

sowiecka| sj

 
dopuszcza, by „zaśmiecali*

ów.
Młodzież doskonale rozumie, że

tyllko ich osobista wartość wjakiejś

specjalności może jej stworzyć jakie

takie warunki egzystencji. Dlatego

ci, Iktorym udało się dostać do

WIUZ-ów pracują bardzo pilnie.

Większość jest jednak źle przygoto”

wana i właściwie żadnych postępów

w naukach nie czyni. . Jak zresztą

| może kształcić się na poziomie wyż*

A mimo| szym młodzieniec, który, czytając

to religja zyje i trwa. Ciągie jeszcze Marksa, nie może zrozumiec, co zna”

znajdują się ludzie, którzy dia swych

poglądów religijnych idą do więzie-

nia i katorgi. Tem więcej poświęcają

bolszewicy pracy nad młodem — ро-

koleniem, które ma już być w 100

Wówczas io odbywają się w szko”

łach przedstawienia, ośmieszające

religję, cerkiew i duchowieństwo.

Dzieci przyjmują to wszystko naogół

obojętnie: są już tem znudzone, bo Podręczników nabyć w księgarniach

nie można. Otrzymuje się je w szko”

ie tak samo, jak zeszyty. Nigdy się

jednak nie zdarza, by książek była

ilosć dostateczna. Już ma wiosnę

dzieci muszą wpłacić pieniądze na

książki, jesienią się zaś okazuje. że

Aczkolwiek dzieci w szkole, w

ogrodach dziecięcych i na placach

zabaw są systematycznie wychowy-

wane w duchu (stormułowanym w
t. zw. marszu dziecięcym) że

SSSR — to nasz tatuś  szymi sytnu. którego młodszy zupel-

nie już nie pamięta, a kióry brał

udział w walkach z bolszewikami i

od szeregu lat zniknął bez śladu.

Naraz pewnego ranka — pukanie do

drzwi. Ziawił się starszy syn, zmę*

czony, bezdomny, by zobaczyć się z

powtarza się to ciągle, a pizytem nie

gdyż
zwolennicy religii nie walczą czyn-| młodzieży w

nie, a okazują tylko bierny opór. | >

W 15 — 16ym roku życia —° М

„siedmiolaika“

ma żadnego odcienia waiki

czyli szkoła po”

|

 

czy renta przyczem wyraz ten w

jakiś niewyjaśniony sposób kojarzy

mu się z gdzieś posłyszanym wyra”

zem angielskim „cottage'.

Słuchacze WUZ-ów korzystają

ogólnej sumy stypendjalnej,powodu*

jące całkowite pozbawienie zasiłku

niektórych słuchaczów, ujawnia naj”

dziksze instynkty drzemiące w ich

duszach.
Zawzięta, zwierzęca walka o byt,

to obraz a n
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PRZEO XI TYGODNIEM L. 0. P. P.
Konferencja prasowa w obwodzie miejskim L. O. P. P.

Co roku odbywa się w Wilnie
„Tydzień Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej Państwa", mający
na celu: uświadomienie społeczeń-
stwa o niebezpieczeństwie. lotnictwa
nieprzyjacielskiego i gazów  trują-
cych w czasie wojny orsz przygoto-
wania odpowiednich środków obro-
ny. Dotychczas cały ciężar organi-
zacji „Tygodnia* spoczywał na bar-
kach Wojewódzkiego Komitetu L.
Q.P.P. (okręgowy). Natomiast poczy-
nając od roku bieżącego, prace,
związane z przygotowzniami do
zbliżającego się „Xl Tygodnia L.O.
P.P.', przejął Obwód Miejski.

Obwód Miejski LO.P.P. zwołał
konferencję, która odbyła się wczo-
raj pod prżewodnictwem prezesa tej
instysucji, p. W. Kowalskiego.

Ma wstępie p. Kowalski poinfor-
mował przybyłych dziennikarzy o
charakterze konferencji, później w
ogólnych zarysach przedstawił dzia-,
łalność Obwodu Miejskiegoi w koń-.
cu pokrótce wspomniał o przygoto-|
waniach do zbliżającego się „Tygo-
dnia". Inni zaś członkowie zarządu
informowali o pracach przygoto-
wawczych do tegorocznego „Tyqo-
dnia" i o programie jego obchodu,
który już ułożono w ogólnych za-|
rysach.

„Tydzień” w Wilnie odbędzie sie
w dniach od 28 bież. mies. do 4
listopada. Program jest bardzo po-
dobny do zeszłorocznego. W przed
dzień rozpoczęcia się „Tygodnia“
odbędzie się capstrzyk z płonącemi
pochodniami i przy dźwiękach or-
kiestr wojscowych. Góra Zamkowa
qędzie iluminowana.
zaś „Tydzień” zapoczątkuje uroczy-
ste nabożeństwo, poczem ulicami
miasta przeciągnie pochód, który,
uda się na plac Łukiski, gdzie na-
stąpią ćwiczenia i pokazy drużyn
iperytowych. Dalsze dni poświęcone

' będą pogadanko:.', zbiórkom  uliez-
nym, 3 listopada odbędzie się dan-
cing u Czerwonego Sztralla.

Tyle co do przygotowań do „XI
Tygodnia LOPP".

Działalność Obwodu Miejskiego,
od chwili jego powstania, stale się
rozwija.

Na 1 bież. mies. istniało 77 kół
LOPP przy urzędach państwowych i
samorządowych, 62 w szkołach pow-
szechnych i średnich oraz 222 koła

 

W dniu 28 go!

 

zrzeszonych było 11.072 czionkėw.
222 koła domowe na 7000 do

mów w Wilnie to jeszcze nie jest!
tak dużo, ale już pierwsze lody zo-
stały przełamane i dalsza organiza-|
cja tych kół będzie się odbywała|
znacznie raźniej.

Należy jeszcze wspomnieć, że |
budżet Obwodu wynosi 32584 zł. i|
33 gr. rocznie. Z tej sumy tylko
2200 zł. przeznaczonych jest na pen
sje dla pracowników.

Po konferencji p. Kowalski opro-|
wadził dziennikarzy po wzorowo u-
rządzonym schronie podziemnym,
mieszczącym się pod lokalem Ob-!
wodu Miejskiego.

m.f.;8. | 
PIĘŚCIARZE OTWIERAJĄ SEZON

SPORTOWY.

Otwarcie sezonu bokserskiego w Wil-
nie nastąpi w niedzielę meczem o drużyno-

we mistrzostwo Wilna.
Na ringu w sali Ośrodka walczyć będą

| WKS—Ognisko. Obie drużyny wystąpią w
najlepszych składach. W roku ubiegłym
mistrzostwo zostało zdobyte przez Ognisko.

Boks wileński wzbogacił się obecnie w

dwuch instruktorów pięściarskich: Mironow

skiego i Kaleńskiego.

Po rozegraniu mistrzostw drużynowych
Wilna bokserzy nasi pojadą do Grodna, by
walczyć tam z reprezentacją miasta, Zwy-

| cięzca zaś spotka się z reprezentacją Bia-

łegostoku.

ZEBRANIE PIŁKARZY,

Zebranie zarządu Wil. Okr. Zw. Piłki
Nożnej odbędzie się dziś o godz. 17.30 w

lokalu drukarni „Znicz“ przy ul. Biskupiej 4

Na zebraniu poruszane będą sprawy, zwią-

zane z zamknięciem sezonu sp rtowego.

DZIŚ ODPRAWA MOTOCYKLISTÓW.

Dziś w lokalu przy ul. Wielkiej 68 od-
będzie się odprawa zawodników, zgloszo-

mych do niedzielnych zawodów motocyklo-
wych i kolarskich na torze boiska Ośrodka

| lima będzie bardzo ostra, |

| czonych

! —0 ile mamy wierzyć przepowiedniom.

 

SPORT

 W. F. Odprawa, na której rozdare zostaną

numery startowe, rozpocznie się c godz. 18.
Prócz zawodników, proszeni są o przybycie
wszyscy panowie sędziowie.

Wyścigi niedzielne odbędą się o g. 12. | ciągnął za sobą nieobliczalne konsekwen-

 

PZIENNII. „RILENSKA

Meteoroiogowie różnych krajów Euro-
py przepowiadają, iż nadchodząca zima bę-|
dzie niezmiernie ostra, podobnie, jak zima
1929 r., która tak smutnie zapisała się w)
pamięci rolników i ubogiej ludności.

Zaobserwowano wiele symptomów, za-, Od jednego z naszych czytelników

notowanych przed okropnemi mrozami lat: ze wsi otrzymujemy poniższe pismo.

1895 i 1929, Jaskółki odleciały przed- Zamieszczamy je, polecając uwadze

NOSZĄpołudnie Alp; wieloryby uka- władz pocztowych. Niewątpliwie w
zały się u wybrzeży Włoch — zauważyła ais > В

organizacji sieci telefonicznej na pro-te objawy ludność tamtejszych okolic i z
obawą oczekuje zimy, Obserwacje zaś u-

meteorologów potwierdzają te
zrzewidywania; z okolic arktycznych płyną
lu Europie prądy o temperaturze znacznie
niższej, niż zazwyczaj — to samo zjawisko
obserwowano przed nadejściem zim 1895 i
3 r

Jednem słowem w dzisiejszych cięż-
kich czasach czeka jeszcze ludność Europy
wyjątkowo trudna do przetrzymania zima

wincji są jakieś poważne usterki, gdyż

słyszymy o ucieczce od telcionów wie-

lu abonentów wiejskich. Red.

Pomijam tu taryię pocztowo - telegra-

ficzną, o której dużo dałoby się powiedzieć,

zatrzymam się tylko na stosunkach, panu-

jących w naszej telefonji

Wyobraźmy sobie, że ktoś niedoświad-

czony zwraca się do Dyrekcji z prośbą o

instalację w majątku swym telefonu.

„Uwzględniając prośbę petenta' Dyrekcja

każe mu opłacić słone koszta instalacyjne

linji od stacji X do jego majątku. Zżyma się
' „petent”, ale płaci. w duchu zaś pociesza

się: zapłaciło się, dajmy na to 1000 zł., ale

wszak te druty, słupy, izolatory, aparat

warte są też jakieś 500 zł., łudzi się bowiem

biedak, że to, za co zapłacił, jest jego wła-

snością. Rozczarowanie przychodzi prędko:

po wybudowaniu bowiem linji (kosztem

abonenta) przechodzi ona na własność Dy-

rekcji, której od tej chwili wolno jak z linją

tak i z abonentem wyczyniać najrozmaitsze

eksperymenty.

Należałem ongi do „szczęśliwych* klijen-

tów Dyrekcji, miałem bowiem u siebie w
majątku telefon. Narazie po „zaprowadze-

niu“ u mnie instalacji i opłaceniu abona-

mentu, miałem prawo rozmawiać bezpłatnie

KONFERENCJA W SPRAWIE OSRODKA.
W. F.

Odbyła się konierencja  porozumie-
wawcza w sprawie nawiązania ścisłej współ

pracy związków i klubów sportowych z

Ośrodkiem W. F. i
Konierencja zwołana została przez na-

czelne władze sportowe, a więc przez Miej

ski Komitet W. F. i Okręgowy Urząd W.F.
przy O. K. Ill w Grodnie. !

Konierencję zagaił płk. Florek, wy-

głaszając programowe przemówienie, z któ

rego dowiedzieliśmy się, że PUWF, starać

vagos żaCA ze wszystkimi abonentami, zamieszkałymi

Na przewodniczącego zeb:ania został' М ::;‹Ъіе ро\ч'ці'ц. 'Ро’!еш‚ IS
wybrany prezydent miasta dz. W. Male-! RARSD WSE: amas zza a Lai:

и CZONOzate same rozmowy (zależnie od

ON WR Sa! odległości) 30-to i 60-cio groszowe dodatko

Ośrodka W. F.* wygłosił por. Żmudziński z! CO Eko ai
Biaiegostoku. Referent poruszyl szereg za-

sadniczych kwestji, to też obudził żywą

dyskusję, w której zastanawiano się do-

kładnie nad wyszvkaniem możliwości na-
wiązania współpracy tak koniecznie po-

trzebnej w sporcie wileńskim,

Głos zabierali _ działacze sportowi,

oświetlając warunki, w jakich pracuje się

w Wilnie, Obraz tych warunków wypadł
oczywiście bardzo słabo, gdyż bolączek
było sporo, a co najważniejsza że potępio-

no dotychczasową działalność, która nie
posiadała zakreślonego programu. Chaos,

który dotychczas panował w sporcie, po-

 

SŁONIM (Pat). Na terenie Słoni-
mia organa policyjne stwierdziły, że
umysłowo chora Miarja Bibik, matka
dwojga nieślubnych dzieci, została
przez swego męża umieszczona w

  

Komitet Miejski postanowił częściej
organizować podolfhe zebrania iniormacyj-

ne, które będą mogły dawaś szereg ko-

rzyści realnych.
Trzeba przypuszczać, że dotychczasowe

bolączki zostaną usunięte, a sport Wilna

cje, wynikiem których jest właśnie upadek| zacznie wchodzić na właściwe drogi roz- 
 

ZKRAJU.
O telefony na wsi.

 
Kobieta w psiej budzie.

Giełda.
| WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty
Belgja 123,65—123,96—125,34, .а 243,33
—214,35—212,35. Gdańsk 172 = ya

   

  

| 172,32. Hoiandja 358,75— >0-,67—357,8
Londyn  25,50—26,03—25,77. Nowy Jor
5,247/s—5,27'/:—5,217/s. Nowy Jork kabel
525*/+—5,28*/+—5,22*/s. Paryż 34,90—34,99—
3481. Praga 22,10—22,15—22,05. Sztokhol
'23,60—134,25—132,95. Szwajcarja 172724
173,15—172,29. Wiłochy 45,36—45,48—45,24
endencja przeważnie mocniejsza.

у Akcje: Bank Polski 95,50—95,75. Wę
šiel 12,50. Lilpop 10,90. — Tendencja 1

48

zwiększono do 60 gr. i 1 zł. 20 gr., potem...

potem przestałem należeć do abonentów

Dyrekcji, ale wiem, że powrócono do 30-tu|

i 60-ciu groszy. Dziś po „obniżeniu taryfy”

posiadacz teleionu opłaca 1 złoty za nie-

które rozmowy, za które jeszcze przed

miesiącem opłacał 60 gr.

Prawdopodobnie te eksperymenty trwać

będą nadal, a to widocznie w c»iu gruntow-

nego wyjaśnienia granic cierpliwości abo-

mentów Dyrekcji. Jakkolwiek podobne
eksperymenty w kraju, gdzie ludność nie

umie bronić swych praw, mają pewną rację

bytu, mimo to, Dyrekcja P. T. zdaje się

zupełnie zapominać, że względem abonen-

tów nie ma ona, a raczej nie powinna mieć

jakiejś dyktatorskiej władzy; w uinowie za-

wieranej z abonentem jest ona iylko t. zw.

„stroną. Jak jedną, tak i drugą stronę o-

bowiązują warunki, które istniały w chwili
zainstalowania telefonu u abonenta, Wszyst|

kie wyżej wymienione eksperymenty, do-|

puszczane względem abonentów, są postę-

powaniem, które w krajach o więcej rozwi-

niętem poczuciu prawa obywatcia, spowo-

dować by musiało szereg przykrych @а

Dyrekcji procesów, u nas zaś jest tylko

przyczyną masowej dezercji abonentów.

Rola bowiem „morskiej swinki*”, na której

odbywają się eksperymenty, nie dla każde-

go jest nęcącą.

W wielu dziedrinach życia naszego
wracają „stare, dobre czasy”. Wzdłuż np.

linij kolejowych suną furmanki, przewożące

pasażerów i towary. Czemuż wzdłuż linij

telefonicznych nie mają kursow:ć „umyślni*

piesi i konni?

Coprawda nie są oni nazbyt

ale mniej z nimi kramu.

jednolita,

Papiery procentowe: Budowlana
inwestycyjna 117,50. Konwers;jna 67,75
h lejowa 64—63,80. Dolarowa 74,13—74,25.
Dolarówka 54—50. Stabilizacyjna 78,25—
28,63. Listy ziemskie 55—54,5U—54,75. 4
Tendencja dla listów i pożyczek przeważ!
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ruchliwi,

Obserwator.

budzie, przeznaczonei dla psa, gdzie
od dłuższego czasu pszebywała
zamknięta.  Pseudo-mąż babikowej,
mieszkający z nią, Śmietkowski
oświadczył policji, że jest опа nie-
bezpieczna dla otoczenia. Wikracza”
jącej na miejsce policji przedstawił
się przerażający widok, śdy nie-
szczęśliwą kobieta w najokropniej-
szych warunkach. skulona w kącie
budy, błędnyn: wzrokiem patrzała
na ludzi. Przed nią stała blaszana
miska z jedzeniem. Policja zaopie-
kowała się Bibikowa,

 

WONNY PYŁ PIĘCIU
WYBRANYCH KWIATÓW

składa się na doskonały puder roś.

linny 5 Flevrs, Forvil.

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

cerze, nadając jej świeżość i wdzięk

młodości, a przytem posiada subtelny,
naturalny i trwały zapach kwiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL 
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ierty w Administracji ogrodem). Oferty do| szać się Mickiewicza 4| odpisami świadectw 2327—1 poszukuja posady. Nie- może być z ogrodem, . nekrologi, pra-

= „Dz. Wil* pod „palto“.|Adm. „Dz. Wil." dla „J.| sklep obuwia Kazimier-| składać w  „Dzie:niku dźwiedzia 8 m. 1 (Sołta- wozownią i stajnią. ul,| 972MY, afisze| ulotki

aaśkanaśŁAŁnAGąAAGAGAOAA,| M 249—2| skiego. 2323—0| WiL* dla S, 3. - | uaańaanaanannAAAAAAAAAAJ| NISZKI.) 2| Połocka 28. === (ENY NISKIE :

D. G. WCDEHOUSE, 13) tanich londyńskich domów z umeblowaniem. Jakkolwiek zewnętrzny | cierpień. :

ы wygląd domu powinien był przygotować Ewę na niejedno, nie mogła po- — Nigdy nie kochałani go napra wdę. Miał tak obrzydliwe, załzawio*| *
Z3ufR ci8 Psmithowi wstrzymać dreszczu na widok wytrzeszczonych oczu pyszalkowatego | ne oczy, '. ‹

psa na kominku, ‚ AT — Rozumiem. Uciekłaś zatem z twoim Mike'm i $ 3‚ 73 i idż : 0 ; ‚ owiedz
| a — Nie-pa'rz na nie — przestrzegła Phyllis, biegnąc oczami za jej| nim. Kto to je:t? Co robi? ma S

Przekład autoryzowany z angielskiego wzrokien: — Sama taram się na nie nie patrzeć. Zaledwieśmy się tu — Widzisz, obecine jest nauczycielem w szkole, lecz nie iubi t

LIŃSKIEGO sprowadzili i nie mogłam jeszcze urządzić się należycie. Jest już herba- | zajęcia, Chce dostać się na wieś zpowrotem. Gdyśmy się poznal b и
WiTOLDA DO й ta. Tak, Jane, postaw tutaj, Dać ci herbaty, Ewo? ministratorem. w dobrach należących do Lamu *Smith'ów > HH ad'| į

— Kioto jest pani Mc Todd? — dowiadywała się twa, — Czy to Ewa usiadia. Była zdumiona i zaciekawiona. Powróciła myślą do | młody Smith byli razem w Cambridge. Smithowie byli - an | 1
Cynthia ? szkolnych czasów i przypomniała sobie. jalk to Phyllis wprost nieprzy- | bogaci i mieli wielką posiadłość. Było to w Anibliżenecnsi bah i aa :
— Tak. Nie wiedziałeś, że wyszła za kanadyjskiego poetę Ralstona | zwoicie opływaia wtedy w doetatki. Miała ojczyma miljonera, pamiętała| jątku Edgelowow. Pojechałam do Macy Eagolów «l-- wie ma'| ;

Mc Toode? Wiesz chyba o jej wyjeździe do Kanady? to dobrze. Pó się z nim teraz stało, że pozwala Phyllis mieszkać w tych | miętasz ją ze szkoły? Poznałam Mike'a na tańcach om wokolo I
Śmieszne to, jak | warunkaci:? Ewa przeczuwata jakąs tajemnicę i w swój zwykły otwarty | się podczas przejażdżki konne a potem — mo potem spotykaliśmy się| @— Wiiem, ale nie wiedziałem o jej zamążpójściu,

prędko traci się kontakt z najlepszemi przyjaciółkami szkolnemi. Czy

zdajesz sobie z tego sprawę, ze to już dwa lata upłynęły od czasu, gdy-

śmy się widziały?
— Właśnie. Czy to nie straszne! Adres twój dostałem od Elsie

Wentworih, parę dni temu, a potem Clarkie poinformowała mnie o przy”

jeździe Cynthji z mężem, sądziiam więc, że miło nam będzie zejść się rar

zem. Wiszystkie trzy żyłyśmy w tak ścisłej przyjaźni w tych dawnych

czasach... Pamiętasz oczywiście Clarkie? Miss Clarkson, nauczycielkę
angielskieco w Weyland House.
— Tak: rozumie się. Gdzieś się na nią natknęła?
— O, widujemy się bardzo często, Ona prowadzi teraz biuro pośred-

nictwa pracy przy Saaftesbury Avenue, a ja tam chodzę, zwykłe raz na

dwa tygodine, godzić nową służącą. To ona dostarczyła mi Jane.
— Czy mąż Cynthji przyjdzie dziś z nią razem?
— Nie. Chciałam, abyśmy były tylko we czwórkę. Czy ty go znasz?

Oczywiście, nie możesz go znać, Przyjechał pierwszy raz do Anglji.
— Znam jego poezje. Uchodzi niemal za znakomitość. Cynthia ima

szczęście.
Przeszły do saloniku, obrzydliwego pokoju pełnego dywaników: wo”

skowych «wiatów i porcelanowych piesków, nieodłączonych od typu  
_ Mydawca.ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
®
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sposób przeszła odrazu do sedna sprawy.

— Opowizdz mi wszystko o sobie — powiedziała, usadowiwszy się
jak mogła tylko najwygodniej va krześle o dziwnej strukturze, — Nie wi- |
działem cię, przecież, przez dwa lata, nie opuszczaj więc niczego.
— To tak trudno zacząć. i
— Zatem, podpisalas swo' list „Phyllis Jadkson“. Zacznij od tajem-

niczego Jacksona. Skąd się wziął? Ositatnią wiadomość o tobie wyczy-
tałam w Morning Post, gdzie ogłoszono twoje zaręczyny z... zapmniałam
nazwiska, lecz napewno nie było: Jackson.
— Roilo Mountford,
— Czy tak? Cóż więc stało się z panem Rollo? Zawiodłaś go, jak

się zdaje. Czy zerwałaś zaręczyny?
— Widzisz, jakoś to się ssmo rozeszło, — Chciałam powiedzieć, wi-

dzisz, że pewnego dnia wyszłam 'zą Mike'a.
— Uciekłaś z nrm czy jak?
— Tak.
— Ach, Boże!
—Baidzo się tego wstydzę, Ewo. Bardzo źle obeszłam się z Rollem,

jak mi się zdaje. i ! !
— Mniejsza z tem. Człowiek o takiem imieniu był stworzony do

 

be

 

już co dnia, Zakochaliśmy się w sobie odrazu i nareszcie
pobraliśmy się. Och, Ewo, jakżebytni pragnęła,
kochany domek. Cały
konie i psy... 1...

Łkanie przerwało opowiadanie Phyllis. Ewa s da! i
współczuciem. Sama była przez całe życie bez a> z acid
psuło jej wesołości, Była dziciną i żądną przygód dziewczyną, odczu”
wała przytem zadowolenie z podniecających prób związania końca z
końcem. Phyliis jednak należała do tych słodkich: porcelanowych dziew”
czynek, które przeciwności losu łamią zamiast pobudzać. Musiałą mieć
komfort1 miłe otoczenie. Ewa spojrzała z niechęcią naporcelanowego
psa,PA na nią sene poulalošcią.

: aledwieśmy się pobraii — ciągnęła Phyllis, mrugając ocz —
biedny pan Smith umarł i nastąpiło a oai i
siał spekulować, lub coś podożnego, ponieważ prawie nic pieniędzy nie
zostawił, a majątek musiano sprzedać. Nowi nabywcy, właścicele ko”palń węg « w Wolverhampton — mieli siostrzeńca, któremu chcieli od”
dać zarząd i Mike musiał odejść. Tak więc zmaieźliśmy się tutaj, *

(d. c. a.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

jednego dnia
‹ abyś mogłą zobaczyć nasz

był po<ryty bluszczem i różami i mieliśmy 
   

    

    

 

  

 


