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W dniu 10 b. m. (sobota) o godz. 8,30, jako w trzecią rocznicę tragicznej śmierci

FP,

Stanisława Wacławskiego
studenta U. $. B., członka b. Obozu Wielkiej Polski i Młodzieży Wszechpolskiej

odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana.
pochód na cmentarz Antokolski.

O czem zawiadamiają

KakasVat
student U. S. B.

zmarł 10 listopada 1931 r.
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Po nabożeństwie odbędzie się

WSZECHPOLACY.

® e °

Wiadomošci
° ®

W trzecią |telegraficzne
rocznicę ZAGRANICZNE.
zgonu ** Król rumuński Karol oświad

czyć miał posłowi fracuskiemu w
Bukareszcie, że niezwłocznie po za-
kończeniu żałoby dworskiej, to jest
jeszcze tej zimy, pragnie złożyć Za-

ać, powiedzianą oddawna wizytę w
PT Paryżu.

** Minister poczt Farley, oma-
wiając rezultaty z wyborów i przy
tłaczającem zwycięstwie partji de-
mokratycznej oświadczył, że reelek-
cja Roosevelta na stanowisko pre-
zydenta w 1936 roku odbędzie się
prawie jednomyślnie.

*E W ślad za ustawą o przymu-
sowym wykupie gęsi porusza się o-
becnie na Litwie sprawę przyjścia z
pomocą również gospodarce mie
cznej. Towarzystwo ,„Lietovos Lloy-
das" wprowadziło już w swoich biu-
rach podawanie urzędnikom mleka
zamiast herbaty. 

„Wie dla bogotych tylko, ole i
| paru dniami byłem u swe- że elektryczność jest zadroga dla

go szewca. Zupełnie przypadkowo małego rzemieślnika, tak? No w
zawinąłem domagającą się remontu tym numerze jeszcze nie było, ale
parę butów w niedzielny numer w tych dniach będzie.
„Dziennika, ‚  — Będzie mówisz panicz? Czy

Ną drugi dzień wstąpiłem po o-, napewno? — zapytał bardzo zainte-

buwie. Przed małym warsziacikiem, resowany.
przed którym zwykle siedział sam'  — Napewno
właściciel i mały terminator, — je-' obchodzi?

A pana to bardzo

dla biednych.
szewca... krawca... stolarza...
— Dlaczego nie korzystacie z

elektryczności, przecież jest wy”
godniej, jaśniej, — zapytałem, czu-
jąc jednocześnie całą hipokryzję te-
$o pytania
— Pewno, że wygodniej 1 jaśniej,

ale i drożej,
Krótko jakby 0  czems myślał,

 

nocy premjer Flandin przedstawił
członkow stormowanego przez sie”|
bie rządu prezydentowi Lebrun.|
Skład śabinetu przedstawia się jak
następuje: |

Prezes rady ministrów bez teki —
Flandin, ministrowie bez teki—Her-_
riot i Marin, min. spraw zagr. —La-
val, min, sprawiedliwości —- Pernot,
min. spraw wewnętrznych—Regnier,
min. wojny — gen. Maurin, min. ma-
rynarki — Pietri, min. lotnictwa —
Denain, min. handlu—Marchendeau,
min, finansów — Germain - Martin,
min. oświaty — Mallarme, min. ro-
bót publicznych — Roy, min. kolonij
— Rollin, min. marynarki handlo"
wej — Wiliam Bertrand, min. pracy
— Jaquet, min. pensji i emerytur —
Rivollei, min. zdrowia — Queuille,
min. rolnictwa — Cassez, min. poczt
i telegratów— Mandel.

Podsekretarz stanu w prezydjum

PARYŻ (Pat). Rząd ministra Flan-|
aina został utworzonyw ciągu 10
godzin. Jak na stosunki isancuskie,
jest to rekord, tembardziei, że utwo-|
czenie gabinetu natrafiło ia poważ-
me trudności. Nowy gabinet Flandi-
na może liczyć w izbie na poparcie
dużej większości: federacji republi-
kańskiej, demokracji ludowej, cen-
irum republikańskiego, $rupy repu-
blikan i lewicy, republikan lewicy,
„ewicy radykalnej, wreszcie partji
iadykainej, które lo ugrupowania
zapewniły  Flandinowi poparcie.
Również w senacie wiele stronnictw
ustosunkowało się do rządu wysoce
przychylnie. Wszystkie te ugrupo-
wania mają swoich przedstawicieli
w rządzie. W, tych warunuach Flan-

Polska Składnica Galanteryjna FR

dier.
PARYŻ. (Pat). Gabinet Flandina

pod względem! składu politycznego
przedstawia się następująco:

Czterech senatorów, Laval—nie'
zależny, Roy, Cassez — radykali.
Pięciu postów z partji radykalnej, а
mianowicie: Herriot, Marchandeau,
Queille, Willjam Bertrand 1 Jaquet.
Trzech deputowanych republikań-
skich lewicy „Alliance democra-
tique' — Flanuin, Pietri i Perreau
Pradier. Jeden republikanin centro-
wy — Roilin. Dwóch z ugrupowa-
nia lewicy radykalnej, to jest —
Germain Martin i Mallarmć. Poza-
iem deputowany Mandei nie nale-
żący do żadnych ugrupowań partyj-
nych.

W: skład gabinetu weszło trzech
polityków z poza parlamentu, a mia-
nowicie: gen. Marrin, gen. Benain
iraz Rivollet,

Widoki rządu Flandina.
din ma, objektywnie biorąc, po-
myślne watunki do przeprowadżenia
jprogramu, określonego zarówno na
ostatnim kongresie „Alliance demo-
wratique' jak i. złożonej zaraz. po
ukonstytuowaniu się rządu dekla-
racji. Program ten będzie przedsta-
wiony przez nowy rząd na wtorko-
wem posiedzeniu izby i senatu.
Pierwszem 'zadaniem- rządu będzie
uchwalenie całkowitego budżetu na
35 r., a następnie przeprowadzenie
reformy ustroju panstwowego przy
zachowaniu głównych tez premjera
Doumengue'a, zle jednoczesnie przy
uwzględnieniu dezyderatów senatu i
stronnictw przeciwnych zniesieniu
prerogatyw senatu w sprawie roz-

wiązania izby.

WILNO, ZAMKOWA 9.

Flandin utworzył nowy rząd francuski.
Lista gabinetu.

PARYŻ (Pat). O godzinie 1-ej w rady ministrów został Peirean Pra-

go syn, obecnie znajdowal się tylko
staruszek, pochylony... nad gazetą.
Stukał tylko jeden młotek ma-
łego terminatora.

Była godzina już
spóźniona — jak dla
— iw kącie niewielkiej izdebki za
perkalowem  przepierzeniem stara
kobieta przygotowywała nocleg.

Szewc odłożył gazetę, podreptał
do półki, sięgnąt z niej moje napra-
wione obuwie i zaczął sięg rozglą-
dać w jakichś kuferkach 1 szutlad-
kach krzywej komody.

— ŻZawinąć nie mam w
tłumaczył wię zakłopotany.

stosunkowo
rzemieślnika,

66, —

— Toż leży jakaś gazeta na war,
cztacie, — zauważyłem. — Zdaje się,
że nawet ta sama, którą: wczoraj:
przyniosłem.

Szewc wziął gazetę (byi to istot-i
nie „Dziennik“ z ostatniej niedzieli)
i wygładziwszy go na kolanie, roz-
iożył na taburecie i dość niezręcznie
zawijgał moje obuwie. Czynił to
jednak wolno i widać było, że jakaś
myśl nie dawała mu spokoju.

Gdy pakunek był gotów i miałem
już wychodzić, słyszę słowa, wypo-
wiedziane tonem prośby i jakby
przeproszenia za śmiałośc.

— Ot, paniczu, ja chciał jeszcze
poczytać ta gazetka.
— No to trzeba było odrazu tak

mówić. Ostatecznie buty mogę scho-
wać do teczki,

przenikają do naszej

 

— Jakżeż nie ciekawic się, toż
to ważna rzecz. Ot, prey jakiem
świetle przychodzi się siedzieć i
pracować. Ale cóż, nic nie pora-
dzisz. Żadnego ratunku od tej dro-
gości niema...

Spojrzałem na lampę. Uprzytom-
niłem sobie ciekawe zjawisko, Pa-
trzymy na wiele rzeczy, nie widząc
ich. Nasza psychika ludzi zyjących
współczesną cywilizacją nietylko
teoretycznie, ale i praktycznie ko-
rzystających z iej cywilizacji spra-
wia, że niektóre wrażenia odbierane
najzupełniej normalnie jakby nie

świadomości,
wywołują w

się . należało
gdyby spostrzeżeniom

Mówiąc inaczej, nie
nas reakcji, jakiejby.
spodziewa:,

| zawsze towarzyszyła refleksja.

Oto prosta rzecz. Byłem u tegoj
szewca dobre pół tuzina razy. Za-
wsze, ilelkioć to się zdarzaio wie-
czorem, na maty kwadrat warszta-
ciku, zawalonego kawałkimi skóry,
blaszanemi pudełkami ze szpilkami,
nożami, młotkami, dratwą, woskiem
itp. spływał krąg światła z wiszącej
na drutach lampy. Lampa była za-
wsze przykryta białem kołkiem z
iektury, od której okrągło zwisał
papier. I, mimo, że byłem tu kilka-
krotnie, nie przyszło mi na myśl, że
w okresie radja, telewizji, i już nie
pary, a — elektryczności, — ta lam-
pa małego rzemieślnika w mieście,
pretendującem do tytułu stolicy, w

 
‚ — Dziękuję paniczu. A ot, jak| mieście ponad dwieście tysięcy
już panicz taki, tak jaby zapytał o! mieszkańców, — ta lampa jest taką,
coś. Słyszał ja, na mieście mówili, jąką była przed pół wiekiem. małą
że elektryka ma potaniec. Myślał, lampką naftową, kuchenną lampką
jaka tam prawda, — ot, gadajo.. z wybrzuszonym cylindrem, jaką się
Ale w gazecie tej stoi, chco, żeby spotyka we wspomnieniach nasze-
potaniała. Prawda, pięknie ono na- go dzieciństwa z małych miasteczek
pisane, ale powiedz panicz, jak to przed wojną, wtedy, kiedy elek-

patrząc na młodego syna, poiem
rzekł:
— Mój siestrzan ma warsztat

stolarski i miai elektrykę w miesz-
kaniu. Duże lampki Nawet licznik
był, — te słowa wypowiada prawie

'z dumą. — Zimą kosztowało 10—12
zł. za elektrykę na miesiąc. A za-
robki, — jalkie tam zarobwi, i nie
przyrównasz do tych, co były daw-
niej. Zarobki złoty, daj Boże półtora
w dzień, aie to rzadkość, z czegoż

i iw płacić choćby tylko 1U zotych?
Żona chce jeść, troje dzieciaków
piszczą, trzeba nakarmić, ubrać, za

' mieszkanie zapłacić. Niema sposo-
r bu na elektrykę, No, i podziękował,
zabrali licznik, zdjęli «clektrykę i
teraz pali lampę, ot taką, jak ja...
Zadroga ona, ta światłość magistrac-
ka... Wiadomo, lepiej przy niej, ja”
sniej, czyściej i kłopotu niema, ale
cóż, nie poradzisz...

Popatrzył na mnie i dokończył:
— Dla bogatych ona, nie dla

biednego człowieka.

— Dla bogatych ona, nie dla
biednego człowieka.

Te słowa są niepokojące. Otwie-
rają przed nami szereg ujemnych
zjawisk współczesności.

Zadałem sobie trud i zwiedzi-,
iemi nie jeden warsztat szewski, sto-;
larski, krawiecki. Wśród połowy,
jeśli nie wśród większości warszta-
tów szewukich i stolarskich palą,
naftę. Tam, gdzie jest elehtryczność, ,
oszczędność jest posunięta do skąp-;
stwa. Młłodzi terminatorzy, zwłasz-
cza, po roku pracy w 15-świecowem

oświetleni« mają wzrok sta1ców, |
Dziwić się tym  oszczędnościom

nie można. Zarobki są :ninimalne.'
Dalsze trwanie takiego stanu, to

kompromitacja. Czyżby magistatowi
ono jest? е tryczność była mitem wielkich miast >ależało na tem, by legendy wileń-
— Nibyco? : : ы * wielkiego zachodu. skie zwiększyły się o jeszcze jedną,

‚ — А że potanieje „świaiłość” w Ten szewc nie mieszka na pery- — legendę o europeizację miasta?
kinematogratach. To jeśli oni, lu terjach. Mieszka w centrun: miasta, Czy ta europeizacja wciąż jeszcze
dzie bogaci, coż dopiero nam mó- w ulicy skanalizowanej, zelektryfi-
wić, biednym? Ikowanej, zdawałoby się zeuropeizo-
‚ Prawda, święta racja, elektryka wanej, w kamienicy, w której pra-
Jest nadto droga, — mówił niepew- wie wszystkie mieszkania oświetlo-
Nie, nie chcąc, czy nie umiejąc wy- ne są elektrycznością. Prawie
Powiedzieć tego co czuł. wszystkie, z wyjątkiem takich wła-
2 Chodzi panu o to, že nie zna- šnie nor, jak te przesycona zapa-
Azł pan w gazecie nic o tem, chem skóry i spalcnej nafty izba

1

1

musi być legendą?
Czy nie można nic zrobić, żeby

elektryczność przestała być zbyt-
kiem? Żeby powiedzenie o tej świa-
e» magistrackiej zmodyłikować

tak:

— Nie dla bogatych tyiko, ale i
dla biednych. LECH. !

Rząd przedstawi się parlamentowi
we wtorek.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi: Po jako główny cel, walkę z nędząi
sformowaniu gabinetu premjer Flan- oezrobociem, odbudowę « gospodar”
din udzielił prasie nasiępującego | czą kraju, 1ównowagę finansów pub-
wywiadu: licznych i powzięcie nanowo zaga*

Rozejm polityczny trwa. Zdoła-|dnienią reformy państwa. Spodzie-
łem zebrać dokoła siebie ludzi, któ-|wam się, że kraj odsiesie się z sym-
rzy, jestem: tego pewien, wyzyskają|patją do rządu, który starałem się
z całą gorliwością dla dobra Francji stworzyć w natszybszym czasie, by
1 republiki swoje siły. Potrafią oni| móc normalnie przystąpić do pracy.
zapomnieć o różnicach partyjnych, | Rząd przedstawi się izbie w najbliż-
które ich dzielą, mając przed sobą, szy wtorek, zakończył premier.

Zaniepokojenie w Paryżu: -°
PARYŻ (Pat). „Echo de Paris“ že mają się powtórzyć maniiestacje,

ogłasza następującą odezwę: Kraj że przewódcy „Jeunesses Patriotes“
życzy sobie pokoju i porządku, Przy- są niezadowoleni i chcą potopić po-
gotowuje się zbrodnię przeciwko słów w Sekwanie lub powiesić se-
ojczyźnie. Do tego nie dopuścimy. natorów na drzewach w ogrodzie
Jesteśmy przygotowani odeprzeć Luksemburskim”.
,wszystkie przedsięwzięcia „wspól- PARYŻ. (Pat). Na bulwarach na
nego frontu” i kartelu. placu Opery i przyległych ulicach

Pod odezwą widnieją podpisy zgromadziły się pod wieczór tłumy

   
|
„Jeunesses Patriotes" i „Solidaritć publiczności, wśród których więk-
Francaise" „szość stanowiła młodzież przybyła z

PARYŻ (Pat). „L'Oeuvre“ cha- dzielnicy łacińskiej, Grupy miodzie-
rakteryzuje obecną atmosierę w ży przechodziły od czasu do czasu

| sposób następujący: Wysoce zna” wznosząc okrzyki, W okolicach tych
imienne dla obecnej sytuacji jest o- skonsygnowano silne oddziały poli-
gólne uczucie strachu. Krążą naj- cji i wojska, Policja nie pozwalała
rozmaitsze pogłoski, a ludzie zaczy- zatrzymywać się na bulwarach. Nie
nają rozmowę od słów: „Słyszał pan, syśnalizowano żadnych incydentów.

Zajścja w Paryżu. |

wszędzie wznoszono okrzyki prze-

PARYŻ (Pat). „Action Francaise"
opisuje wczorajsze wypadsi, przed-'!
stawiając ie jako czyn bohaterski. |
O godz. f-ej rano, pisze dziennik,
uformowały się dwie grupy kamelo* |
tów królewskich, którzy wznosili o- !
krzyki przeciwko posłom, w szcze- |
gólności przeciwko Herriotowi, Jed- |
na z grup była zaatakowana u zbie-!
gu ulicy Richelieu i Wielkich Bul- '
warów, druga na innym bulwarze,|
„Wszędzie powtarzały się uiarczki |

ciw rozbijaczom rządu. Dziennik
kończy ten opis uwagą: Oddawna
wielkie buiwary nie były swiadkami
takich wzburzeń. Tenże dziennik
donosi z Marsylji, że wbrew tenden-
cjom prezesa „Croix de feu”, przez
cały wieczór ikameloci królewscy.

wraz z „Jeunesses Patrioies“ wzno-
gii okrzyki przeciwko parlamen-

towi. Policja dokonała i tu kilku
„aresztowań. siela \

Telefon Redakcji, T АГ PRENUMERATA mies, z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą eł. 7.

: AE — — OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekšcie 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
ej. Rękopisów, = L= 2 30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu-

= kujących pracy 50% zniżki, Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk!ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt,, za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra-

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

SBEŁEZE оа

CZY CHCE PANI WIEDZIEĆ?
OTO a) wełniane damskie rękawiczki o długich mankietach,
OSTATNIE b) apaszki jedwabne w duże kwiaty,
NOWOSCI c) chińskie jedwabne ciepłe szlafroki na wełnie.

ANCISZEK FRLICZKA.
3—r

| JAK ODESZLI DOUMERGUE
i I MARSZ. PETALN.

PARYZ (Pat). Niemai wszyscy
"ministrowie przejęli urzędowanie od

"swoich poprzedników. Premjer Flan-

din przejąi urzędowanie z rąk Dou-

|mergue a. Romowa trwała zaledwie
|icwadrans. Doumergue, -opuszczając

gmach  ministerjalny, oświadczył

dziennikarzom, że złożył wiadzę w

1ęce Flandina, którego przyjął jako

osobistego przyjaciela. Zzgnając się

z dziennikarzami, Doumergue oświad

czył, że jest to jego ostatni komuni-

kat. Serdeczne było rozstanie się z

dziennikarzami marszałka Petaina,

który oświadczył, że złożjł urzędo-

wanie w ręce generała Maurina, któ

ry jest umysłowością obdarzoną nie-

pospolitą inteligencją. Generał Mau-

rin jest doskonale poinformowany o

wszystkich bieżących zagadnieniach

wojskowych i kontynuować będzie

niewątpliwie program, rozpoczęty

przez marszałka. O intencjach gen.

Maurina na stanowisku ministra

wojny świadczy fakt, że pozostawił

on na urzędach wszystkich bezpo-

średnich współpracowników  Pe-

taina. Na zakończenie marszałek

Petain oświadczył, że nigdy nie wy-

głaszał pod adresem adykałów

przypisywanych. mu słów. Chodziło

tu o zamieszczone przez prasę pra-

wicową zdanie rzekomo wypowie”

dziane pod adresem radykałów na
radzie ministrów: „Przygotowujecie

wielką  zbroduię  przeciwiko oj

czyźnie”'. й

POTĘPIENIE LÓŻ MASOŃSKICH.
PARYŻ. (Pat). Parlamentarna

grupa antymasońska uchwaliła rezo”

lucję potępiającą działalność i rolę

lóż masońskich, jaką odegrały one

w wypadkach politycznych ostatnich

dn1.

POMYŚLNA GIEŁDA. 3
PARYŻ (Pat). Wczorajszagiełda

zareagowaią na utworzenie gabinetu

Flandina nową zwyżką papierów

państwowych, przedewszystkiem
rent i bonów skarbowych. Uległy

zwyżce również akcje bankowe. W
szczególności Bank Francuski zyskał

115 punktcw i akcje jego notowane
są frs. fr. 10.190.

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ.

PARYZ (Pat). Prasa Gzisiejsza

omawia dzieło dokonane w szczegól-

mie trudnych okolicznościach przez

Doumerguc'a, który był uosobie-

niem rozejmu, a któregozmusiła do

ustąpienia gra czynników politycz-

nych. Zwracając uwagę na wielkie

trudności, połączone ze spadkiem po

Doumesgue'u, naogół prasa zgodnie

uznaje, że Flandin nadajc się spe

cjalnie do roli, jaką objął. Szybkość,

z jaką udało mu się rozwiązać kry-

zys gabinctu, świadczy dobrze o
jego zdolnościach jako szefa rządu.
„Excelsior' pisze: Nowy rząd jest
oparty na rozejmie, który nie jest

niestety skrupulatnie dochowywany

przez prasę i część opinii publicznej.

Na prawicy słychać ostre ataki prze-
ciw ministrom radykalnym, którzy
są oskarżeni o zdradę i pogrzebanie

zjednoczenia narodowego. „Echo de
Paris' pisze: Nie należy jednak za-
pominać, że sztylet, którym zadano

„Cios Doumergue'owi, przeciął życie
unji zjednoczenia narodowego. Pra-
sa radykalno-socjalna zapewniaFlan
dina o całkowitem poparciu radyka-
łów, wyrażając jednocześnie wiel-
kie ubolewanie wobec oświadczenia

Doumergue'a po zakończeniu rady
ministrów. Е

 

 
5 Skandai finansowy w Paryžu.

PARYŻ, (Pat.) | Prasa przynosi
wiadomość 0 nowym skandalu fi-
nansowym, w który zamieszani są
członkowie rady naczelnej „Societć
Speciale Fiinanciere“, a przedew-
szystkiem Karol Goldenberg, tak
zwany Karol Levy i Józef Levy.
„S-te Speriiale", które kontrolowała
około 40 przedsiębiorstw, złożyła
jako  gwrarancję — па . pożyczkę
13.000.0Q0 frs, fr. w depozyt banku

obligacje wartości 25.000.000 frs. fr.
Obligacje te zostały złożone w de-
pozycie przez osoby trzecie. Prze-
ciwko dyrekcji towarzystwa wpły-
nęła skarga o nadużycie zaufania i
przedstawienie fałszywego bilansu.
Wbrew twierdzeniu kierownictwa
aktywa wynossą zaledwie 50 proc.
pasywów. Deficyt jest obliczony na
przeszło 100.000.000 frs.  
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Próba wprowadzenia względnie, Pierwsze posiedzenie Sejmu te-

drobnych zmian w konstyiucji fran |$orocznej sesji zwyczajnej wywołało

cuskiej nie powiodła się p. Doumer- | V Kuri = =ae L
gue'owi. = Zmuszony byt  ustąpič“ siais: 3
wskutek opozycji czterech miki | Nikt ze słuchaczy wczorajszego posie-
strów radykalnych, z Her'otem na, dzenia Sejmu, ani nikt z czytelników dzi-

czele. Podał się do dymisja,ustępu- |

ąc z honoiem ż nie chci i
: ża Ž Śdy: chciał „G S bu lub obrońca Brzescia i Berezy p. Mie-!

godz mra TY Fa »daniem dziński lub wreszcie jakiś tam walet, wy-,
jego — kompromis. Postawił spra”| sługujący się pod tą lub inne firmą sanacji.
wę odwaznie, otwarcie i uczciwie. Cały kraj interesował się tylko mowami

Wskazując _ swemu spoizczeństwu przedstawicieli opozycji sejmowej. I cały

przyczynę zła w rządach państwem,| 573 uzna te mowy za wyraz .swcich nastro
& & i A į jow, swuich :karg i swoich żądań
nie chciał ustępstwami wyrażać zgo-| Gdy si ; i
d żę аы | y się czyta exposć p. min.sira skar-

y na dalsze trwanie tej przyczyny. bu, odnosi się wrażenie, że żyjemy jeśli
Rząd P. Doumergue'a powstal po nie w jakiejś szczęsnej Arkad': to tuż u

wypadkac!: 6 lutego, gdy wśród cbu:! jej bram, do których wejdziemy za chwilę.

rzenia spoiecznego i salw, skierowa-| 9d lat słyszymy tę samą lub podobną pio-
nych do bezbronnego tłumu, padł 0Sikgas)skeny E dna. kryzysu, najbliż-

Bet d In Daladier' | rok będzie rokiem pokryzysowym, oży-

gabinet radyka Dy p. Lala =EM wienie gospodarcze już się zaczęło, podatki

jący w programie urzeczywistnienie są ustabilizowane, oszczędności rosną, wa-

siejszych sprawozdań  prasowyca nie inte-

resowal się tem, co mówił minister skar-

z prasy.

- DZIENNIK WILEŃSKI

jmow LONDYN. (Pat). Reuter donosi:

A kal Zanim jakakoiwiek spra-, fimbasador niemiecki wręczył w
SIE" ) P (Forcign Office notę rządu niemiec-

va SSi kiego dotyczącą zagłębia Saary.
preedikiotens dESNtY, 4 każ oDi z Analogiczne demarches zostały wrę-

wej. Decyzje jakie zapadną wewnątrz BB.| сгопе przez rząd niemiecki w Pa-
przesądzają uchwały komisyj sejmowych i ryżu, Rzymie i Brukseli.

OCE PARYŻ, (Pat.) Ambasador Rze-
„Co więcej: przed wewnętrznemi śrupa-|-zy niemieckiej Koester odwiedził

mi i komisjami klubu rządowego stają przed| gzis rano ministra „spraw zagranicz-
stawiciele rządu, udzielają wyjasnień, słu- nych Lavala. Wizyta miała na <elu

chają uwag, wspólnie podejmują postano-|jęmarche, jak już została dokonana
wienia, a na zebraniach oficjalnych już się przez. ambasadorów Rzeszy w Bruk-

tylko „załatwia kawałki”, * +uchwala się seli, Londynie i Rzymie w sprawie

to, co ma się uchwalić, co naprzód już jest nieniećkiej interpretacji decyzjiLigi

ułożone. R cą а: е Narodėw, dotyczącej Zagłębia Saary.
i Owe pomijanie Sejmu najistalniej od-| |_aval przyjął również ambasadora

bija się na jego powadze i znaczeniu w francuskiego w Berlinie Francois
społeczeństwie.

O upadku znaczenia Sejmu pi-
sze również katowicka „Polonia“:

Sejm ten utracił wszelki związek z na-

szem życiem i nikt się nie spcaziewa po

nim ani wyczerpującej krytyki bolączek

naszego życia ani lekarstwa na nie.

Ten staa rzeczy jest szkudliwy i nie-

bezpieczny. Atmosfera w Polsce jest coraz

Poncet.
LONDYN (Pat), We wtorek, 6. XL.

rząd niemiecki ogłosił w Berlinie
komun:kat, w którym oznajmia, że
ambasadojowie Rzeszy iviemieckiej
w Paryżu, Londynie i Rzymie oraz
poseł niemiecki w Berlinie dokonali
u rządów, przy których są akredy-

Nota Niemiec w sprawie Saary.
nego. Czynniki komptentae, uważa-
jąc opublikowanie demarche przed
jej wykonaniem za rzecz niestosow-
mą, daiy wyraz swemu usiosunkowa-
niu się do tego, że przez dwa dni
zwlekaty z udzieleniem audjencji u
ministrą S:mona. Minister dimon nie
przyjął ambasadora niemieckiego
ani w środę, ani we czwariek, moty”
wując zwłokę brakiem czasu i wy-
znaczy! audjencję na piąiek w po-
łudnie. !

Demarche ambasadora niemiec-
kiego była krótka i przedstawiona
ustnie, Zaznaczyć on miał, że uchwa-
ła rządu fiancuskiego co do wysła-
nia wojsk do zagłębia Saary jest nie-'

  (prawna, albowiem powołuje się na
| decyzję rady Ligi Narodow, powzię”'
tą przy zupełnie innej okszji i cał-
kowicie odmiennych  okoliczno-
ściach. Demarche niemie:sa wska-,
zywać muała również na fakt, że
przekroczenie przez wojska tran:
cuskie granic Saary, Która pod

| względem prawno-państwowym sta-
dopóki

  

rządu silnej ręki, a więc swego ro-

dzaju dyktatury „lewicowej”. Pp.

Daladier i Frot przegrali, rząd padł

nie głosami opozycji w puriamencie,!

lecz pod naciskiem oburzenia spo-

lecznego, pod naciskiem ulicy, Wy-

tworzyło to w polityce francuskiej

sytuację nową i niespodzicweną. W

prasie prawicowej przeciwstawiono
z tego powodu społeczeństwo repre-

zentacji parlamentarnej. Dotychczas

przestrzegano skrupulatnie, by rzą-

dy wyłaniane były przez parlament;

po 6 lutego siłą rzeczy t:zeba było

ulec naciskowi społecznemu — rząd,

mający za sobą większość parlamen-

tu, musiał ulec wobec niezadowole-
nia opimji publicznej. Fakt ten sta-
nowił prawdziwą rewolucję w sto-

sunkach politycznych  frarcuskich.

Przy formowaniu rządu p. Doumer-

gue'a zachowano cały rytuał parla-

mentarny, nie mogło to wszakże
zmienić faktu, że rząd ten wyszedł

ze spoieczeństwa, a nie z Izby.

Premjer zdawal sobie z tego spra”

wę i częstokroć korzystał + tej wy-

jątkowej swojei pozycji. Korzystał
z powodzeniem. Radyksłów fran-
cuskich i front lewicowy raziły i

gniewaiy przemówienia Doumergue'a

przez radjo, skierowane porad gło-
wami par'amentarzystów do Fran-

cuzów.

P. Doumergue padł w walce nie

o złamanie parlamentu, lecz o ogra-

niczenie jego wszechwładzy i prak-

tyk, które pozwalały lożom masoń-

skim panować nad parlan:entem.

Ustępujący premjer zdobył sobie;

wielki zasób zaułania narodu fran

cuskiego. Mógł był w swej walce z

radykałam: odwołać się do społe-

czeństwa. Chciał nawet bodaj pójść
w 'tyne lierunku konsekwentnie,

przewidywał bowiem możii'vość roz-
wiązania parlamentu. Ustąpił jed-

nak, bo zbyt zrósł się z obyczajami

politycznemi republiki, a wreszcie

i dlatego zapewne, że ma lat 72,
Ale sprawa reformy życia poli-

tycznego we Francji bynajmniej

przez to nie została pogrzebana.

„Według pierwszych napiywających
z Paryża -viadomości, dymisja Dou-

mergue'a zelektryzowała całe spo-

łeczeństwo Wprawdzie zarówno
prasa jak i ulica paryska zachowują

się bardzo powściągliwie, ai: to by-

najmniej nie oznacza, iż wraz z ustą

pieniem Doumengue'a przekreślone

zostały tendencje reformistyczne we

Francj. Władztwo lóż masońskich
doznało potężnych ciosów w ostat-

nich czasach. Dość przypomnieć
sprawę Stzwiskiego i morderstwo

Prince a. To ułaiwia zwolennikom
reformy walkę.

Rząd p Flandina, któremu partja

radykałów wyraziła zaufanie, jeąj —

zdaje się — tylko załataniem sy-
tuacji. Nie zdoła on wytworzyć tej

atmosłery zgody i jedności, którą

narzucił  Doumergue.  Przeciwień-
stwa wystąpią w jaskrawszej formie

i nie jest wcale wykluczone, że zno
wu zechce przyjść do głosu ulica,

zorganizowana z jednej st:ony przez

żywioły patrjotyczne, z drugiej zaś
przez iak zwany wspólny front so-

* ejalistyczno-komunistyczny. Nie by-
łoby to wszakże pomyśln- dla życia
wewnętrznego Francji.

Zapowiadające się początkowo.
pomyślnie przedsięwzięcie p. Dow;
mergue'a wprowadziło Francję na;

drogę ewolucyjną naprawv. Poražka
Doumergue'a — niestety — stwarza
możliwości także i dla posunięć re-

wolucyjnych, czego przyjaciele Fran-
cji nie moga i nie powinni jej życzyć

KARKOWYTONA

kualiabetymmto hańaXX-go'wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty !

| W Grecji senator Saki, żyd, w

£, "
Kaki usagi i at

iuta jest niewzruszona... Co znaczy wobec

| tych różowych porspektyw bagatcia 80 mil-
|jonów zł. nowych podatków, lub zmniejsze-
| nie wydatków na oświatę!

„Kufjer Poznański* zwraca słusz-
nie uwagę na dwutorowośc naszego
parlamentoryzmu:

 
istnieje otecnie ten-|

dencja podnoszenia autorytetu Sejmu. Po;

gwałtownej kampanji antyparlamentarnej w

latach od 1926 do 1928 przyszedł jeszcze

silniejszy atak podczas krótkis, kadencji,

kiedy marszałkował Ignacy Daszyński. Ale

gdy BB. zyskał absolutną większość w obu

ciałach ustawodawczych, gwałtownie sta-

rano się wszystkiemi siłami podnieść po-

wagę instytucji państwowej, jeszcze nie-

dawno tak pogardzanej.

Nie jest łatwo wskrzesić powagę izby,

której większość nie przejawia żadnej sa-

modzielaości zawsze powolna wskazaniom
z góry. Poderwały zaufanie także metody

wyborcze, a protesty wniesione przeciwko

wyborom jeszcze nie zostały zasatwione,

jakkolwiek już kadencja wygasa. Ale obok

tych okoliczności istnieją jeszcze inne, pod-

cinające położenie i powagę naszego par-

lamentu.

Społeczeństwo ma żywą -wiadomošė,
że posiadamy faktycznie dwa parlamenty:

jeden oficjalny, w którym rządzi ; za który
bierze odpowiedzialność BBWR, i drugi
nieoficjalny, t. j. klub rządowy BB. Organi-
zacja wewnętrzna klubu rządowego jest tak

ujęta, że odpowiada organizacji obu ciał

A. Riklis omawia („Hajnt Nr. 242)
prąd „powrotu do ghetta”* wśród ży-
dów w ostatnich czasach:

„Żydzi — i to myślący żydzi zaczynają
poważnie zastanawiać się, czy nie lepiej

| będzie, gdy się zrzekniemy dobrowolnie

praw politycznych wśród narodów rdzen-

nych i powrócimy do ghetta".

Sytuacja żydów pogarsza się na
całym świecie:

„Dziesięć lat temu taką mysi uwažano-
by za dowcip, obłęd lub za rodzaj prowo-

kacji. Obecnie jest to, niestely, krwawa

rzeczywistość. Znamienne zewnętrzne i we-
wnętrzne procesy zachodzą w świecie ży-
dowskim i zakrawa na to, że nas oczekuje

jeszcze sporo przykrych niespudzianek, za-
równo ze strony reszty narodów, jak i w

stosunku naszym do nich'.-

 
imieniu ludności żydowskiej zwrócił
się z oficjalną odezwą do narodu!
greckiego, w której wywodzi, że
jeśli Grecy, uważają żydów.

„za 'stotną przeszkodę do wewnętrzne-
$o pokoju w kraju, to żydzi są gotowi wy-
rzec się na całe pokolenie wszystkich

swoich politycznych i obywatelskich praw
w Grecji”.

żydów w Grecji jest
niezwykle trudna. Społeczeństwo
greckie jest rozbite nadwa równe
prawie obozy i żydzi stanowią cię-
żarek u wagi. Venizelos, przewódca
grupy iiberalnej, obecnie odsunięty
od rządu, w czasię rokowań z żyda-
mi stał na tem stanowisku, że dla
zydów obecnie jest lepiej wycofać
się całkowicie z życia politycznego
narodów rdzennych, bo każay naród
chce urządzić swoje życie według
własnych życzeń i potrzeb. Dlatego

 

Powrót do ghetta.

 żydzi, nie chcąc być uważani za prze

 

O sojuszu polsko-francuskim.
PARYŻ. (Pat). „Le Temps", ŚR

duszniejsza, niezadowolenie coraz większe,

uczucia nierawiści, nurtujące w głębiach,

coraz silniejsze, ale ukrywa się !o wszystko

pod ziemią. Te aśm i pół lat r-460w sana-

cyjnych pozwoliły już każdemu czlowieko-

wi urobić sobie o nich właściwe zdanie.

Niczego tak nie pragnie przeciętny obywa-

tel polski 1ak ładu, porządku, spokojui
silnego rządu, do którego mógłby się odno-
sić z zaufaniem. Walka z kryzysem i bai

ki około odbudowy i uzdrowienia naszego

zycia gospodarczego pozostają bezowocne,

bo nię rnajdują oparcia w praworządności.

Poziom moralny naszego życ'a publicz-

nego raptownie się obniża. Przeraża to na-

wet niektórych przywódców sauacyjnych,

ale publicznemi potępieniami rozkładowi

moralnemu nie zapobiegną, a dexiamącje o

mocarstwowej polityce i silnym rządzie, cho

roby nie uleszą, Rewizji gruntownej potrze-

bują same podstawy reżimu. Ale o takiej

iewizji obóz sanacyjny słyszeć nie chce,

jak to wynika z oświadczenia, złożonego
onegdaj w Sejmie przez jedynegc mówcę

sanacyjnego pułk. Miedzińskiego, który na
zarzut opozycji, że sanacja pozbawia pracy

i chleba obywateli innych przekonań cy-

nicznie oświadczył. „Tak jest, tak być po-

winno”. To odezwanie się majdosadniej
piętnuje system sanacyjny. Zdaaiem p. Mie

dzińskiego w Polsce jest praca | chieb tylko

dla zwolenników sanacji. Ten występ p.

Miedzińckiego wszystko nam livumaczy, a

zasługuje on na to, by odezwał się jaknaj-

głośniejszem echem w całym kraju.

szkodę w tym względzie, muszą sa-
mi zaniechać mieszania się w sprawy
obce. Autor, Kiklis, podzieia to sta-
nowisko, zajęte przez  Ventzelosa i
radzi zastanowić się nad tem: \

„Zamiast podniecać się, zamiast uwa-

żać wszystkich naszych przeciwników za

ulicznych judofobów, lepiej będzie, gdy
zastanowimy się nad tą nieprzyjemną praw

dą ,że w stosunku do nas zaszia radykalna
zmiana: najlepsi wśród narodów rdzennych
zprzyjemnością odcięliby się od nas i je-

żeli kiedyś wymagali od nas asymilacji, to

obecnie wymagają od nas, abyśmy stali się
odrębnym narodem we wszystk'ch dziedzi-
nach“.

Już i żydzi w Niemczech zaczy-
nają skłaniać się ku temu, że dla
żydów. bezpieczniej jest wycofać się
dobrowolnie od udziału w zyciu na-
rodów rdzennych. Ostatnio z takim
poglądem wystąpił oficjalny organ
żydów niemieckich „Die jiidische
Rundschau“:

„Te nasuoje ghettowe, być może, są
niebezpieczne, ryzykowne i stanowiące
wyraz rozpaczy, jednak pochodzą one od
poważnie myślących żydów, a przytem do-
swiadczonych w niedoli i dlatego musimy
zastanowić się nad niemi i zrozumieć ich
sens”, в

Żydzi wówczas je zrozumieją,
gdy dojdą do wniosku, ze nie „na-
wrót do ghetta'”, lecz całkowite zer-
wanie z rozproszeniem może jedynie
zmienić ich sytuację na całymświe-|
cie. i

Myśl o powrocie do guetta jest
tylko objawem, świadczącym o tem,'
że i sami żydzi zdają sobie sprawę'
ze swej- sytuacji, której nie da się
dłużej utrzymać, , — _ I

i

 
 

Należy życzyć sobie, pisze „Le“

mia wojsk na terytorjum Saary na

stra spraw zagranicznych Simona, oświadczył,

sondowania
słer rządowych na plan Hitiera po”,

towani, demarches, w któ:ych rząd nowi terytorjam Niemiec,
niemiecki sformułował swe zastrze- plebiscyt tego stanu nie zuńeni, by-

łoby naruszeniem traktatu lokar-
meńskiego i naliładałoby na współ-
sygnatarjuszów tego traktatu obo-
wiązek obsony granic przeu inwazją.

Minister spraw zagranicznych Si-

żenia wobec uchwały rządu Iran-
cuskiego co do ewentualnego wysła-

żądanie prezesa komisji rządzącej,
Ambasador niemiecki w Londy-'!

nie von Fioesch, który nie zdążył min przyjał demarche amoasadora
do wiadomości i

że rząd brytyjski roz-
poprosił go o przyjęcie dnia następ” waży tę demarche. '

Powrot Niemcow do Ligi Narodow.
Misja von Ribbentroppa.

LONDYN. (Pat). Omawiając wi* 2) Niemcy cofną swoje wystąpie-
zytę Ribbentroppa w Londynie „Da- nie z Ligi i powrócą do Genewy bio”

ily Herald“ stwierdza, że Ribben- rąc udział zarówno w pracach Ligi

tropp miał od Hitlera polecenie wy- Narodów jak i konierenc;i rozbroje-
poglądów  biytyjskich niowej.

3) Niemcy będą gotowe rozważyć
sensie przychylnym

tego dnia dokonać demarche u mini- niemieckiego

wrotw do Genewy. ,poważnie w
Plan ten według „Daily Herald", przystąpienie do. wysuniętego przez”

przedstawia się następująco: | Francję projektu  "wschodnio-euro-

1) Biorąc za podstawę deklaracje pejskiego wzajemnej pomscy, !

mocarstw z dnia 10 grudnia 1932 ro-,

skie Wudoma
LONDYN, Pat. Z Kowna dono-

szą, że były prernjer litewski Wolde
maras skazany został wczoraj na 6
miesięcy więzienia za napisanie w
niemieckiej gazecie „Preussische
Ztg.* artykułu proniemieckiego wy-
stępującego przeciwko polityce |-
tewskiej w Kłajpedzie. Artykuł ten
miał być szeroko  kolportowany
przez hitlerowców na terenie Kłaj-
pedy.

Dalsze szczegóły
o daninie szkolnej.

Komunikowaliśmy już, że pro-
jektowana danina szkolna stanowić
będzie dodatek do podatku mieszka
niowego. Obecnie możemy dodać do
tej sprawy jeszcze następujące szcze
góły: :

W] projekcie ustawy o daninie
szkolnej ustalono zasadę, že platni-
kami daniny będą wszyscy właści-
ciele miieszkań w miastach i mia-
steczkach, a nietylko obecm płatni
cy podatku mieszkanioweżo do 1940
r., właściciele lokali w nowych do-
mach, a także właściciele mieszkań
1-pokojowych.

Po wsiach pociągnięci będą do
płacenia daniny szkolnej gospoda-
rze, posiadacze chat, przyczem przy
wymiarze daniny mają być trakto-
wani, jak właściciele mieszkań
1-pokojowych.

Danina ustosunkowana będzie do
wielkości zajmowanego nieszkania.
Zastosowana więc będzie tu pro-
gresja: im mieszkanie większe, a
iiczba zajmujących je osób, mnmiej-
sza, tem wymiar tej daniny będzie
wyższy. i odwrotnie.

Co będzie wzięte za podstawę
obliczenia daniny, trudno jest w tej
chwili ustalić, projekt bowiem jest
jeszcze w chwili obecnej w opraco-
waniu.

 

  

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY" z trzyletnim kursem

Dziennik zapowiada, że Ribben- krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
ku 0 równouprawnieniu Niemiec troppoplanie tym rozmawiać będzie| trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

Hitler ogłosi, że Niemcy się zwolni”! zarówno z min. Simonem jak i Ede-' muje zapisy nowo-wstępujących u-
ły z ograniczeń wojskowych zawar- nem i że następnie wyjedzie do Pa-'czennic do Bursy i do Szkoły i na
tych w rozdziale 5 Traktatu Wer-| ryża, aby wysondować opinję rządu Kursa wieczorowe dła dorosłych —

francuskiego.salskiego.

 

Wykonawca zamachu marsylskiego.
BIAŁOGRÓD (Pat). Wsczorajsza zabójstwo innego obywatcia bułgar-

prasa białogrodzka donosi. że do! skiego, lecz na podstawie amnestii z
mieszkania aresztowanego w Wie-|1. I. 1932 r. wwolnio go. Wstąpił
dniu ppłk. Percewicza, podejrzanego on do organizacji terorystów mace-

o udział w akcji terorystiów chor-| dońskich, a ta skierowała go do or-
warckich, przybył były generał au-! ganizacji Pawelicza i Kerm wyje”

od godz. 9 — 1.
Zarząd Rady Certralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo.

Jaką będiiemy mieli Zimę.
Ociepienie się krajów

podbiegunowycn.
Prasę polską i zagraniczną przed

codziennie

 

| Górnym

strjacki Sarkotić, jego wspólnik, i
zabrał z jego mieszkania wszystkie
znajdujące się tam dokumenty, któ-
re mogłyby tak jego jak 1 Percewi-
cza skompromitować.

Również wczoraj dzienniki infor-
mowały, że władze bułgarskie usta-
liły właściwe nazwisko zabójcy kró-
ia Aleksandra, podającego się za
Keiemena, Georgiewa Czarnoziem-
skiego. Prawdziwe jego nazwisko
brzmi Welicko Dymitrow Kerin, uro-
dził się 19. X. 1897 w Kamienicy, w
Bułgarji. Za zabójstwo posła do So-
branja skazany był na śmierć, a dru-
gi raz na dożywotnie więzienie za

chał do Więgier.

Na tropie Marji Vondracek.
BIAŁOGRÓD, Pat. Korespondent

dziennika „Politika” donosi z Berli-
ma, że w toku śledztwa, które pro-
sadzi tam z ramienia Jugosławii
wyższy urzędnik, _ ministerstwa
spraw wewnętrznych dr. Mogorovic,
natrafiono na ślad jeszcze jednego
uczestnictwa w zamachu marsyl
skim, a mianowicie Marji Vondra-
cek, która przywiozła do Francji i
dostarczyła zamachowcom broni i
amunicji potrzebnej do wykonania
zamachu. Dalsze śledztwo w toku.

Za dziesięć tygodni wojna?
Pod tym frapującym tytułem za-

mieszcza „Neues Wiener Journal“
dłuższy artykuł, poświęcony. kwestji
plebiscytu w, Zagiębiu Saary.

(W. Berlinie — pisze wiedeński
dziennik — nikt jeszcze dotąd nie
wątpi, iż większość mieszkańców
Zagiębia opowie się za powrotem do
Niemiec. Coprawda, nie mowi się już
o 95 proc. giosów, lecz v stosunku
2:1 na korzyść Niemiec.

Punkt ciężkości leży jednak
gdzieindziej. Oto jest rzeczą możli
wą, że część Zagłębia, w szczegól-
ności powiaty zachodnie, opowiedzą
się znaczną większością głosów prze
ciw Niemcom, a za Francją.

W tym wypadku Liga Narodów,
w której "ękach laży ostateczna de-
cyzja, mogiaby, na podstawie wyni-
ków plebiscytu, orzec rozdział całe-
go terytorjum, przyznając pewne
obszary Francji. Liga Narodów po-
wołaćby się mogia na precedens z

jem.
Otóż do tej ewentualności, — z

munikując ostatnią debatę w Sejmie Temps”, aby czyny rządu warszaw- którą Berlin liczy się dość poważnie,

polskim, zwraca między :n. uwagę
mna przemówienie pułk. Miedziń-
skiego.

Pułkownik Miedziński, pisze „Le
Temps' stwieraził, że z. dokumen-
tów podpisanych przez iPoiskę, nie
wynika, sby zaszły jakiekolwiek
zmiany w iej sojuszach i zobowiąza-
niach międzynarodowych, a układ
polsko niemiecki w niczem nie zmie
nia stosunku Polski do je; soj 'w.

 

skiego były inspirowane szczerze
„temi wytycznemi.

„Le Temps" stwierdzał jużw
swoim czasie, iż Polska uchybiła
zasadzie zaufania, jakie powinno
stnieć pomiędzy sprzymierzeńcami.,
Warszawa powinna zrozumieć, że;
pie można S korzyści Z 607
juszu bez :ednoczesnego wypelniania
wypływających zeń zobowiązań.

!

Bilans handlu zagr. Polski. ›
7, WARSZAWA, Pat. Bilans handlu
zagranicznego Polski za okres
pierwszych 10 miesięcy r. b. wyka-

-|zuje w porównaniu z analogicznym
okresem ubiegłego rokia bardzo po-
ważny wzrost sałda dodatniego.
Przywóz spadł w ormiawianym okre-
sie o 36,3 miljonów zł., natomiast
wywóz wzrósł o 30,6. Dodlatnie sal
do zwiększyło się zatem o66,9 milj.

zł. Ogólne liczby. obrotów handlu
zagranicznego za okres 10 miesięcy
roku ubiegłego przedstawiają się w
miljonach złotych następująco: sty-
czeń — październik 1933 r. przy-
wóz: 699,6, wywóz: 774,7, dodatnie
saldo: 75,1, styczeń — październik
1934 r. przywóz: 663,3, wywóz: 805,3
dodatnie saldo: 142. Dane za rok
bieżący są prowizoryczne.

nie chce reąd niemiecki dopuścić za
żadną cenę. I dtatego mówi się coraz
głośniej o możliwości „puczu” nie-
mieckiego w Zagłębiu Saary, puczu
inscenizowanego i finansowanego
przez Berlin, by w ten sposob uprze-
dzić plebiscyt i całe terytorjum
wcielić detinitywnie do Rzeszy.

Pogłoski o projektowanym puczu
wywołały zrozumiałe zaniepokojenie
we Francji, która skoncentrowała
na granicy silne oddziały wojskowe,

owe do wmaszerowania na teren
Zagłębia, skoro tego prezydent mię-

| ej Komisji Knox, zażąda.
Nie ulega wątpliwości, że na wypa-
dek niemieckiego puczu oddziały te
wmaszerowałyby _ natychiniast do
Zagłębia Saary, co — zdaniem au-
tora artykułu—byłoby równoznacz-
ne zwybuchem wojny irancusko-
niemieckiej,

„N. W. Journal'* zastanawia się
nad rolą, jaką w tym konfiiscie ode”
grałaby Polska,

„W Berlinie, jak się zdaje, polega się
obecnie zupełnie na swym polskim przyja-
cielu, który — jak się spodziewają — w

konflikcie o Zagłebie Saary sprawę nie-

miecką uważać będzie za swoją własną.

Faktycznie ież Poiska miałaby duzy rachu-
nek do wyrównania. Nadzwyczajną rzeczy-

wiście jest suma naredowo-socjalistycznych
objawów i wyrazów miłości, począwszy od

zagwarantowenia (7) „Kurytarza“, pošwię-
cenia (?) Gdańska i zgody (?) na zupełne

odniemczenie Śląska, — aż do podwyższe-

mia poszistwa niem. w Warszawie do rangi

ambasady.
Mimo to jednak Berlin łudzi się tra-

gicznie, jeżeli liczy na to, že Folska м tej

sprawie zechciałaby Niemcow wyciągać z

ognia gorące kasziany. Właśnie atmosiera
tych obrad genewskich, którym przewodni-
czyć będzie Litwinow, a w których Laval

brać będzie po raz pierwszy udział jako

1eprezentant Francji, najmniej chyba mo-

głaby skusić polską dyplomację do „extra-
tury”, oznaczającej nieodwołalne zerwanie

z Francją, bez jakichkolwiek korzyści dla

samej Polski“,

W tej sytuacji pozostaje Niemcom
jedno tylko wyjście: pucz. I na to
musi być Europa przygotowana. Od
Niemiec zatem wyłącznie zależy,
czy w ostatniej chwili cofną się je-
szcze przed tą ewentualnoscią i czy

za dziesięć tygodni nad Zagłębiem

Saary nie zapłonie łuna nowej wojny.

5 tysięcy odwołań do
Jak się dowiadujemy, wymiar po:

datku dochodowego na torenie Wil-
na dokonany został na podstawie
dawnej ordynacji podatkowej. W
drugiej połowie bieżącego miesiąca
rozpocznie urzędowanie koinisja od-
woławcza. Przewodniczącym  ko-

misji dla Wileńskiej Izby Skarbowej
mianowany został p. Malinowski,
inspektor podatkowy ministerstwa
gkarbu Komisja składać się będzie
'z 24 członków i 'tyluż zastępców.
Lista kandydatów i ich zastępców
została przez zainteresowane czyn-

 

paru tygodniami obiegła wiadorność

iż na podstawie badań meterėolo-

gicznych należy, oczekiwać , w
roku bieżącym zimy niezwykle sro-
giej, dorównującej zimie 1929-28 r.

Zepelnie inne wnioski wysnuwają
uczenl sowieccy na podstawie no-

towań stacji swych rozsianych w

kraju polarnym.  Jednem z najcie-
kawszych oświadczeń jest artykuł prof

Zubowa, członka licznych ekspedy-
cyj polarnych, który z końcem

września powrócił z jednej z wy-
praw do 80” szerokości geograficz-
nej.

według jego obserwacyj i noto-
wań stacji polarnych, w roku bieżą-
cym zauważono znaczne ocieplenie
się wód pomiędzy Grenlandją i Zie-
mią Franciszka Józefa.
W połowie września na tej sze-

rokości geograficznej notowano 15 C.,
a wody 55*C. Operacja słoneczna
była w roku bieżącym niezwykle in-
tensywna. Śniegi tajały na ogrom-
nych przestrzeniach.

Dzięki stopnienia śniegów więkć-
szemu, giż w ciągu kilkudziesięciu

lat ubiegiych udało się odszukać

obóz zaginionej ekspedycji Andrć'go,

zasypanej śniegiem przez 33 lata.

Zauważono dalej, że białe medźwie-
dzie cofnęły się w roku bieżącym

dalej ku biegunowi.
Dia tej poastawie prof. Zubow

dochodzi do wniosku, że tegoroczna
jesień będzie przewlekła o pierwszą
część zimy dość łagodna. Niema
również podstaw, zdaniem prof. Zu-
jbowa, do twierdzenia, że zima w
[drugiej połowie, t. j. w styczniu,
lutym 1 pierwszej połowie marca
będzie bardzo ostra i podobna do
r. 1929. Raczej tegoroczną zimę
da się porównać z 1881 r., a nigdy
1929 r., gdyż warunki atmosferyczne
pomiędzy Grenlandją i Ziemią Fran-
ciszka Józefa, oddziaływujące na
klimat europejski, są zupeinie inne,
niż w 1928 r. '

Na podstawie tych danych, ko-
munikacja wodna z Archaugielskiem
będzie w roku bieżącym utrzymywa”
na znacznie dłużej. 
Pa 4

komisji odwoławczej.
"niki już uzgodniona i skompletowa-
na. Listę tę wysłała lzba Przemy-
słowoHandlowa do ministerstwa
skarbu celem ostatecznego zatwier-

| dzenia.

Złożono już przeszło 5000 odwo-
łań, w tem spora jest liczba nieroz-
patrzonych jeszcze odwołań z lat
ubiegłych. Komisję odwoławczą cze*
ika žmudna i długa praca.

!
Popierajcie Polską Macie:z

; Szkolną.
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UYŻURY APTEK:
Duiś w косу dyżurują uastępując!

= Sek Augustowski uł, Kijowskic, Augustowskiego — ul. wska
"Nr. 2 jtelef 16-31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ul Kalwary:ska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwa w rocznicę

odzyskania niepodległości. Na
mocy zarządzenia IIEE Ks. Arcypa-
sterzy diecezjalnych w rocznicę
odzyskania niepodległości Rzeczypo
spolitej dn. 11 listopada w kościo-
łach katolickich odbędą się nabo-
żeństwa dla młodzieży szkolnej. Na-
bożeństwa te mogą być również od
prawione w dn. 10 bm. i 11 bm.
dla organiżacyj, zależnie od lokal-
nych programów obchodu święta
niepodległości,

Z MIASTA.
— Obchód święta Niepodległości

w Wilnie. Dziś o godz. 11-ej w sali
kina Rewja odbędzie się akademja
dla uczniów szkół 5 ych,
o godz. 16 w Teatrze Wielkim na
Pohulance przedstawienie dla mło-
dzieży szkół średnich, o godz. 19-ej
koncert orkiestr na placu Urzeszko”

"KRONIKA.
|  — Nowa chrześcijańska pla-
ia handlowa w Wiinie. W
gmachu B-ku Tow. Spółdzielczych
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 29,
została dn. 6.X1 34 r. otworzona pol
ska firma „Sklep Galanterji Marji
Košinovej“.

(iroczystego poświęcenia lokalu
dokonał ks. prob. Żarnowski i wo-
bec licznie zebranych gości wygło-
sił treściwe i w podniosłych słowach
życzenie pomyślnego rozwoju tej
chrześcijańskiej placówki.

„Ta nowootwarta chrześcijańska
firma handlowa znajdzie napewno
uznanie społeczeństwa wileńskiego,
bo gwarantuje kupującym pierwszó
rzędny towar, rzetelne ceny oraz
fachową i grzeczną obsługę.

Pełną gwarancję rozwoju tej po-
skiej firmy jest to, że kierownictwo
jej objął znany i rutynowany ku-
piec z branży galanteryjnej p. Jerzy
Koślna.

Ze swej strony składamy nowo-
otwartej firmie staropolskie „Szczęść
Boże*l
— W sprawie nadzoru nad

mieklem | jego przetworami.
W dniu 7 b.m. odbyła się w Izbie
Przemysłowo-Hadlowej w Wilnie kon

| podkreślenie zasługuje akcja zarzą”|

| DZIENNIKWIŁEŃSKA ||

Doroczne zebranie Związku Kapłanów
„Unitas“.

Wczoraj w południe w lokalu wydatki i przychód, przediożył ze-
przy ul, Metropolitalnej 1 odbyło braniu skarbnik związku, ks, Józef
się walne zgromadzenie członków
Archidiecezjalnego Związsu Kapła-

nów „Unitas”, brało w niem udział karski z Oszmiany.

ponad 30 księży z caiej archidiecezji, | Następnie dokonano wyborów
Zgroma.zenie zagaii przzes ustę- nowych wiadz związku. Do zarządu

pującego zarządu ks. kan. Adam Ku- weszli: ks, kan. Adam Kulesza, ks.

nej odczytał ks. dziekan Haweł Pie-

iesza. Następnie wybraio prezy- prałat Leon Zebrowski, ks. Stani-
djum. Przewodniczącym został ks. sław Nawiocki ks. Józei Songin i
Marek Burak, proboszcz mścibow' ks. kan. Tadeusz Zawadzki jako
ski. Pozatem w skład prezydyum we- członkowie, oraz ks. kan. Karol Lu-
szli: (ks, Michał Michnowicz z Żo- bianiec i s. Władysław Sadowski,
łudka 1 ks. dziekan Stanisiaw Szy- ! jako kandydaci. :
roki z Brzostowic. Skład Komisji Rewizyjnej stano-

Sprawozdanie, obejmujące cało” wią; ks. dziekan Paweł Piekarski, ks
kształt działalności związsu w roku dziekan Marek Burak i ks. dziekan
sprawozdawczym, zreferował zebra-' ignacy Cyraski.
nymi ks. prałat Leon Żebrowski, Na; Podział fwakcyj nastąpi na ze-

braniu konstytucyjnem.
du, mająca na celu wspieranie cho-|  Omawiano nadło sprawę zmiany
rych i niezdolnych do pracy księży, statutu i w związku z tem wybrano
W okresie sprawozdawczym zarząd komisję w składzie: ks. prałata Że-
urządzii dla tych księży schronisko, 'browskiego, ks dziekana Świrkow-
które mieści się w obrębie klasztoru skiego i ks. dziekana Cysaskiego,
OO. Bonifratrów. Zarząd stale wspie która zajmie się opracowaniem po:
rał 12 księży, a doraźną pomoc u- prawek statutowych.
dzielił 6. |. W. końcu powzięto szereg rezo-

Sprawozdanie kasowe, iiustrujące lucyj, 4

aiiiiОООа ki k ik ka k II SS,

“ Niedziela, dnia 11 listopada. |

Songin, a protokuł Komisji Rewizyj:|

'|szta uczniów,

i

(wadze rodziców | nadczycoji
| Od p. G. Czapliūskiego, cztonka
| Tow. opieki nad zwierzętami w Wil-
nie, otrzymujemy następujące pismo:

Przechodząc 6 b. m. podwórzem
| d. Nr. 56 przy ul. Konarskiego, spot-
kałem się z grupą wyrostków, w
liczbie których było kilku uczniów

„szkoły powszechnej. Jeden z ucz-
niów polował na ptaki, strzelając
z procy-rogatki kamykami Zwró-
ciłem uwagę uczniowi, że bić pta-
ków w jasikolwiek sposób nie wol-
no nikomu. a tembardziej uczniowi.
Zapytaiem o nazwisko i gdzie za-
mieszkuje z rodzicami, uczeń nie od-
powiedziai nic, demonstracyjnie od-
wracając się do mnie plecami, a re-

śmiejąc się, powie'
działa, że strzelający w tym domu
nie mieszka. Jednak potem wyjaśni-
10 się, że mieszka w tym samym do-
mu. Zażądałem, aby oddał mi ro-
gatkę, a gdy dobrowolnie nie chciał
'ego uczynić, zmuszony byłem za-
brać mu procę przemocą. Po kilku
minutach do mieszkania, w którem
chwilowo bawiłem, wpada jakaś jej-
mość i zaczyna wymyślać mi, ja-
Ikie miałem prawo odbierać jej sy-
nalkowi niewinną zabawkę (procę).
Przypominam ieraz sobie, że przed
miesiącem. przechodząc tą samą
ulicą Konarskiego, widziałem, jak

 
 

wej, wieczorem zaś o godz. 20-ej na
placu Łukiskim odegrane będzie wi-
dowisko p t. „Wyścig krwi pokoleń
porozbiorowych“.
W niedzielę, dnia 11 b. m. o go-

gdzinie 9,45 odbędzie się przegląd
wojska na placu Łukiskim, o godz.
10-ej Misza św. polowa na tymże
placu, a © godz. 11-ej rewja woj-
skowa.

Teatr Wielki o godz, t2-ej ode-
gra widowisko „Słowik' dla naj-
biedniejszych dzieci. Przedstawienie
to będzie powtórzone o godz. 13.30.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie magistratu. la

poniedziałek dn. 12 bm. o godz.
10ej rano wyznaczone zostało pierw
sze posiedzenie Magistratu na któ-
rem omówiony będzie regulamin
Magistratu, statuty podatków komu-
nalnych na 1935 r., oraz upowaźnie-
nie Prezydenta do umarzania należ-
ności, przypadających z tytułów pu-
bliczno-prawnych.

+

pocznie się wbiianie pali na prawym
brzegu Wilji, w pobliżu elektrowni
miejskiej. Wbijanie pali potrwaprzez
czas dłuższy i będzie wsiępem do

— Regulowanie prawego brzegu
Wilgi Wi najbliższych dniach roz-|

ferencja z udziałem czynników za
interesowanych w sprawie projektu
nowelizacji rozporządzenia Мип.
Opieki Społecznej z dnia 9.XII.
1934 r., dotyczącego nadzoru nad
mlekiem i jego przetworami. Zebra:
ni wypowiedzieli się za zastosowa-
niem odpowiednich przepisów rów-
nież i w odniesienia do handlu do-
mokrążnego.

Zgodnie z wypowiedzianą opinją
— wprowadzenie tych przepisów —
miałoby być chwilowo odroczone
i następowałoby stopniowo.

Omawiana była jeszcze sprawa
zarganizowania centralnych zlewni
mleka, któreby zaopatrywały sklepy
w mleko butelkowane oraz sprawa
spedarzy mleka na podstawie kon:
cesyj, udzielanych przez władze pań
stwowe i samorządowe.

Teatr I muzyka |
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś, po

raz ll-gi stylowa operetka Falla „Madame

Pompadour", która odznacza się piękną

muzyką, oraz interesującą treścią. W roli

tytułowej, roztacza czar swegd talentu J.

Kulczycka. Role główne odtwarzają: Hal-

mirska „Łasowska, Dembowski, Domosław-
ski, Szczawiński i Tatrzański |król Lud-

wik XV). Opracowanie reżyserskie M. Do-

mosławskiego. Zespół baletowy z Martówną

i Ciesielskim na czele wykona stektowną

scenę baletową „Markiza i rewciucjonista”.|

8.40: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnasty- uczeń, do złudzenia podobny do te-

| Jubileugzowy konkurs gramofonowy Ког-!
| yglośni Wileńskiej.

ka. Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwil-' go myśliwego-ucznia, strzelił z pro-'
ka pań domu, 9,45: Nabożeństwo. 10 40; cy-rogatki do psa i ugodził go talk
Muzyka — w przerwach tr. z pola Moko- boleści żę GE . а
‘смекзево fragm. rewji wojskowej. 11.57: D0leSnie, ZE Me "ZWIETZĘgłośno
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. i długo skowyczało. Chciaiem za-
Sr irarea e ca trzymać tedy łobuza, ale uciekł mi.
ice mleka — czyt. „15: Foranek mu- . : z

zyczny. 1300: „11 listopada w Mińsku- Często daje się słyszeć, ze tam
»lazowieckim”. 13,15: D.c. poranku. 14,00: wybito szybę na piętrze, a ówdzie

upadł kamień na głowę odpoczywa-
jącego w ogrodzie, chociaż 1zucają-_
cego nie było widać. Jasną jest.
rzeczą, że te i tem podobne fakty.
są rezultatem „niewinnych zabaw”
z procą-rogatką. Kto nie mieszka

15400: Pogad. rolnicza
15.15: Tr. zakończenia meczu rtwanżowego
WKS Smigły—Naprzód. 15.40: Audycja dla
wszystkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20:
Spiewy historyczne. 16.45: Opowiadanie
dla dzieci starszych. 17.00: Muzyka ludo-

e ii ZSRELĄ

pojęcia, jaką plagą jest io posługi”
wanie się 'ogatką. Czy nie pora już

naprawdę zwrócić uwagi na tę 107

buzerkę i odpowiednio zareagowač?

Przecież mamy Komitety Rodziciel-
skie, których pierwszym obowiąz-
kiem jest dbanie o wychowanie mo”

ralne swoich dzieci. Ogromnie mo-
głoby przyczynić się do podniesienia
poziomu moralnego uczniów nauczy-

cielstwo +»asze, gdyby  poświęciło

| więcej uwagi sprawie. wychowania
Zaiżki ważne, iwa do tańca. 18.00; Słuchowisko, 1847:
— Jutro na przedstawieniu popołudnio-| „Pomnik Chwały na cmeniarzu Obrońców

wem po cenach zniżonych „Bal w Savoy*.| Jwowa” — odczyt. 19.00: Pieśni polskie w
> 1 į wykon. W. Wermiūskiej. 19.15: Koncert

— Jutrzejszy poranek sy:mioniczny wW 19.50: Pogad. aktualna. 20,00: Koncert mu-
„Lutni“. Jutro o godz. 12.30 pz. odbędzie. zyki polskiej. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55.
się M-ci Poranek Symfoniczny = r. M.! „Jak pracujemy w Polsce?" 21.00: „Na we-
Ronnie žais, La ; bi Or. ! Sołej twowskiej fali”. 21.45: Wiad. sport. 

3 RÓŻNE.
— Podziękowanie, 24 Konierencja Pań

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo skła-
' 4а serdeczne podziękowanie p. Z. Kalen- ,

į iewiezównie za bezinteresowną pracęprzy

organizowaniu koncertu-wieczoru w dniu

20. X. rb., urządzonego w „Ogusku* pa-

rafjałnym na rzecz najbiedniejszych Kon- |

ierencji, oraz młodocianym artystom: ucz-

! gandowe.

т A J > s (RE wszystk. rozgłośn: 22.00: Audycja po-
kiestra Symłoniczna, oraz zna«omity wio-| stycka: „Ch:opowatošė wiersza czy uszu”.
lonczelista Bogumił Sykora. W programie: 22.30: Godzina życzeń (płyty). 23.00: Wiad.

Weber, Saint-Saens, Liszt, Czajkowski rei 23,05—23,30: D. c. godziny życzeńKRAK A ułyty).
PI REMA | Z ZA KOTAK 3TUDJO.
— Teat: miejski Pohulanka Dziś o 11 Listopada w Polskiem Radjo.

godz. 8 wievz. doskonała komcdja eng) й Dzień 11 listopada, Gema a calej
logi . 7 “ .' Polsce uroczyście jako rocznica odzyskania
psiessa NE Hemara „Birma“ ty“ propai * Niepodległości, odzwierciadla się również

1 w programie Polskiego Radja. Dzięki te-
mu wiełu ludzi, rozsianych po najdalszych

A. aż

| io Polski, pozbawionych bezpośre-
Jutro o godz. 8 wiecz. „Firma“.
— Bajka dla dzieci „Słowik*. Jutro

dalej od centrum miasta, ien nie ma| moralnego młodzieży.

ЗБ EAINT ETOKIANASL —GITISITK ESI

Wybuchy dwóch petard.
W dniu 9 b.m. przy ul. Ciasnej 11 i ul. Popławskiej 19 przez nie-

znanych sprawców podrzucone zostały przy wejściach do budynków dwie.
petardy, wykonane ręcznie i wypełnione prochem myśliwskim, które

wybuchły, nie czyniąc nikomu krzywdy. A
Siłą wybuchu zniszczonych zostoło kilka szyb oraz drzwi w budyn-

|ku przy ul. Popławskiej Mr. 19.
Odłamkiem zbitej szyby skaleczony został lekko jeden z przechod-

niów, który w momencie wybuchu petard przy ul. Popławskiej znajdo-

wał się obok miejsca wypadku.
Władze bezpieczeństwa natychmiast

podobno na tropie sprawców,
zarządziły dochodzenie i są

——

 

regulacji brzegu rzeki. Roboty przy
:egulowaniu brzegu przeciwległego
zaawansowane są znacznie i w przy
szłym miesiącu będą zanończone.
Roboty przy wbijaniu pali prowa-
dzić będą władze wojewódzkie.

,  — Droga do Dubówki W. dniu
wczorajszym magistrat roepoczął ro-
boty przy budowie drogi do wsi Du
bówka. О10а ta rozpoczynać: się
będzie od końca ul. Wiłkomierskiej,

niom Liceum Filomatów, 12-ej drużynie

harcerskiej przy P. S. Т. i absoiwentkom'

Seminarjum Ochroniarskiego.

= ZABAWY.

— Staraniem Polskiego Aka-
demickiego Związku Zbliżenia Mię-
dzynarodowego „Liga” (L'Union U-
niwersitaire Polonaise D'Entente In
PZA,iTs nie-
zielę, dnia listopada roku

i zatru o godz. Żl-ej w lokalu własnym
ox | przy ul. Mickiewicza 222 urozmai-

x 3 ZE |cony Dancing Bridge. Ceny biletów
kowe m R i 2 zł. 50 gr. akademicki 1.50 gr.

sko się RDC graniczna WYPADKI.
polsko-sowiecka w sprawie unormo- 22 +
wania ruchu granicznego na stacji| ,„,w a OPC2:
Stołpce-Niegorełcje, ы asKo Gajowej оао da
W konferencji tej weziną udział endi AES:dajabodaj

przedstawicele  wiiańskiej Gyrekeji| ię lykąchi Chłopieć ów. Srewet
Szabat, stale zamieszkały w Wilnie, chciał

kolejowej.
BANDEL. 1 PRZEMYSŁ| Sabat Sig panie wia

— 1287 weksli zaprotestowa-|p.o. chłoca odwiedioco w stanie
nych. W ub. miesiącu w Wilnie iw], 7978©"9P wasz s:
powiatach Wileńszczyzny zaprotesto=| <° z. sawo BE
wano 1237 weksli na ogólną sumę!““ Sai Wczoraj ORŁA
1.173245.56. Zprotestu wykupiono| „s. domu PRAkka у
weksli na sumę okolo 250 tys. ma| acne 0
resztę znajdują się weksli bądź w] 3 0 Malezionų 3-ciomiesiecznego pod-
dyspozycji komorników, lub też u rzutka, płci męskiej. Niemowię uunieszczo-

zainteresowanych kupców i przemy:| ”* NE SE = Sa
słowców. llość protestów w porów- egdaj ARA iKAWA
naniu z poprzedniemi miesiącami DŻ iR do
jest nieco mniejsza. jojetniego chłopca, narodowcści żydów:

skiej, porzuconego przez rodziców. Za-

błąkane dziecko skierowano do Opieki

Społecznej Magistratu m. Wilaa.

Rozpowszechniajcie :
bony |а!ти?тсхе „Саг!азы“)| A

  
   

   

    

   

  
Z dziejówŚwięta Opieki
=«N.śMarji.Panny Ostrobramskiej.

Chcąc pisać o święcie Opieki N. Marji Patny Ostrobramskicj, trzeba

 

Archiwa i Relaca nie podają nam bliższych szczegółów rodzaju
nabożeńsiwa, .dprawionego przed obrazem ostrobramskim.

o godz. 12 wpoł.iogodz. 1 m30po poł.

prześliczna bajka dla dzieci, według An-

dersena p. t. „Słowik”. Ceny wkópackodóś!

we. Ostatnie dwa przedstawienia.

— Jutrzejsza popołudniów«a: Jutro ©

godz. 4-ej wyborna komedja współczesna

Volpiusa „Zwyciężyłem kryzys х J. Bo-

Beckim i M. Węgrzynem w rolach głów-

mych. Ceny propagandowe.

— Premjera w Teatrze na Pohulance!
Najbliższą premjerą Teatru na Fohulance
będzie czteroaktowa komedja G. B. Shawa:
pNigdy nie można przewidzieć”, poruszająca

problem współczesnej rodziny. Reżyseruje

Jan Bonecki.
a

 

1

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 10 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Dzien-
nik por. Chwiłka pań domu. 7.50: Koncert
zeklamowy. 7.55: Giełda rolnicza. 11.57:
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Waiad. meteor
12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. poł.
3.05: Muzyka operetkowa. 15.30: Wiad.

eksport. 1535: Codz. odc. powieściowy.
15.45: Nowości płytowe, 16.30: Audycja dla
dzieci. 17.00; Duety. 17.15; Koncert. 17.50:
Pzeprowadzka“. 18.00; -Koncert reklamo-
wy. 18.15: Recital fortepjanowy. 18.45:
dak pracuiemy w Radjo?“ 19.00: Utwory|
ns skrzypce. 19.20: „Bochnia— miasto soli”.
19.30: Muzyka dawna. 19.50: Wiad. sport.|
19.56: Wil, wiad, sport. 20,00: Capstrzyk z
przed Bełwederu. 20,15: Muzyka lekka.
„0,45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy
w Polsce?" 21.00: „Szlakiem zwycięskiej
piosenki" — audycja. 21.45:: „Czem jest
wepodległość dla najmłodszej literatury?"
22.00: Koncert reklamowy. .22.15: Muzyka
z płyt. 22.30: Specjalna audycja dla Po-
lonji zagran. 23,00: Wiad. meteor. 23,05:
„Loża Szyderców”, 23.35: Muzyka tanecz-
ra. 24,00; Muzyka taneczna.

iłniego udziału w podnoszących ducha pa-
tjotycznego uroczystościach — będzie mo-
gio wziąć udział w ogółnem święcie naro-
cowem. Program rozpocznie o godz. 10,00
aroczyste nabożeństwo z Katedry św. Jana
w Warszawie. O godz. 10.55 w przerwie
mużyki z płyt nadana będzie transmisja z
t'ola Mokotowskiego fragmentów rewji woj-
;kowej w obecności Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, prof. Ignacego Mo-
iickiego. О godz. 12.15 poranek symfo-
niczny z Końserwatorjum_ Waiszawskiego,
w czasie którego m. in. wykonana zostanie
podniosła w nastioju symfonja Maliszew-
skiego — „Odrodzonej i odnalezionej Pol-
ski”, (O godz. 14,00 audycja obejmie pro-
„ramem piesni legjonowe i żołnierskie w
cpracowaniu Lidzkiego - Śledzińskiego. O
wodzinie 16,20 zwraca na siebie uwagę au-
dycja śpiewów historycznych w wykona-
uu chóru męskiego „Bard'. W. czasie kon-
««rtu wykonane zostaną pieśni, poświęcone
awycięskim wodzom polskim, a nawet sta-
rcdawna melodja o Bolesławie Chrobrym.
O godz. 17.00 przygrywać będzie do tańca
td ucha ludowa kapela Dzierżanowskiego
1 Suchockiego. O godz. 19.00 wystąpi zna-
komita śpiewaczka p. Wanda Wermińska,
zaś o godz. 20.00 — koncert wicczorny pod
dyrekcją Tadeusza Mazurkiewicza, uświe-
tn. swym występem pianista Henryk
Sztompka. O godz. 19.15 orkiestra wykona
dwie „Polonje“, uwertury —— Wagnera i
Elgara. O godz. 21.00 „Wesoła lwowska
tala" oraz andycja z płyt p.t. „Artyści pol-
scy zagranicą”. О godz. 22.36 zakończą
vkolicznościawe audycje muzyczne w radjo.

Poczynając od zapowiedzi programu w
audyci porannej, którą nada Lwów, o cha-
zakterze podniosłym, odpowiadśjącym zna-
czeniu tego wielkiego dnią dla Polski, dal
sze audycje mówione w Połskiem Radjo
noszą również charakter okolicznościowy.
| tak o godz. 13.00 red. Stanisław Poraj
odmaluje przed mikrofonem swe wspomnie-
nia:z dnia 11 Listopada, który zastał go w
Mińsku Mazowieckim w czasie rozbrajania
okupantów niemieckich. Q godz. 16.00 zo
stanie odczytany fragment z powieści p. t.
„Oni listopadowe”. Fragment, z którym
poznają się słuchacze, maluje w uroczysty.

| Nauk Handlowo- Gospodarczych, p.

W: czerwcu r. b. Sąd Okręgowy

skazał red. Kownackiego ua 2 tygo”|
dnie aresziu za szereg artykułów - м
„Głosie Wileńskim”, omawiających

| działalnośc wykładowcy  Instylutu

 

Topór - Wąsowskiego.
„Wiczoraj Sąd Apelacyjiiy rozpo-

znał sprawę tę ponownie na skutek

odwołania, złożonego przez obrońcę
oskarżonego, mec, Węslawskiego,

Oskarżenie wnosił mec, dzysz”
kowski, domagając się zatwierdzenia
wyroku pierwszej instancji.

Mec. Węsławski w spokojnem i
rzeczowem przemówieniu odpierał
wywody oskarżenia, dowodząc na
podstawie zeznań świadkow oraz
zestawienia treści artykułow z ak-
tem oskarżenia, iž artykuiy „Głosu
Wileńskiego" bądź nie zawierały
cech przestępstwa, bądź Liešė ich
została całkowicie potwierdzona
przez zeznania świadków.

Sąd Apelacyjny tylko w części
uwzględnii wywody obrocy, unie-
winniając red. Kownackiego z 5-go
punktu aktu oskarżenia, natomiast

|AAKG| obw I BAKA kii

By a chwilami i wesoły sposob marsz
jechotników ulicami miasta przed oczam!
wzruszonych Polaków, nie mogących jesz-
cze uwierzyć we własny triumi.

Audycja dla dzieci starszych o godz.
16.45 p. t. „My wczoraj — wy dzisiaj” bę-
dzie opowiadaniem p. Janusza Siępowskie-
śo, związanem tematem i nastrojem z rcyz

 

 

Częściowe uniewinnienie red. Kownackiego.
zatwierdzając wyrok w pozostałych

częściach.
Jeżeli chodzi o punkt 5 ty, doty-

czył on zarzutu, iż „z powodu czy-

nów Topór-Wąsowskiego powstało

zgłoszenie wśród młodzieży. „

To częściowe uniewinnienie red.

Kownackiego jest niewątpuwie pew-

nym krokiem naprzód wprzebiegu

procesu. Obronazapowiedziała ka-

sację i mec. Węsławski spodziewa

się, iż uda mu się w końcu deprowa-

dzić do wyjaśnienia sprawy i całko-

witego uniewinnienia red, Kownac-

0,

As KRONIKA POLICYJNA.
— Znowu rabunek uliczny. Onegdaj w

południe na przechodzącą ulicą Niemiecką

Władysławę Mrówczyńską napadł nieznany

opryszek, który wyrwał jej teczię z pewną

sumą pieniędzy. Poszkodowana, składając

meldunek o kradzieży, rozpozrała w albu-

mie przestępców rapastnika Jaukiela Gre-

lichesa (Tatarska 9).

— Okradziony i oszukany pod Halami

fargowemi. Przykra przygoda spotkała

kupca Oszera Wajnberga z Mejszegoły, któ-

remu przy ul. Bazyljańskiej nieznani spraw-

cy skradli towaru na sumę 100 zł, a kiedy

spostrzegł kradzież i począł 'amentować,

zbliżyło się do niego dwóch osobników,

którzy za 15 zł. podjęli się zwrócić skra-

dziony towar. Po wręczeniu tej sumy

oszuści ulotnili się, pozostawiając Wajn-

berga bez towaru i pieniędzy. 

 

aicą 11 Listopada,

sięgnąć w przeszłość odprawianych w Ostrej Bramie nabożeństw. ‚ 
 

  
  
   
  
  
   

 

   

   

Wiery tylko, iż o. Karol od Ducha św. wprowadził publiczne śpie-

wanie pieśni nabożnych przed kaplicą ostrobramską, co następnie weszło

w zwyczaj.

Odr. 1671 oo. karmelici bosi nieraz odprawiali msze šw. pized obra-
' zem ostrobramskim w kaplicy, a w dnie świąteczne miewali nauki do lu-
du zgromadzonego na ulicy przed kaplicą.

rawdopodobnie również oo. bosi wprowadzili zwyczaj spiewania
wieczorem litanji do N. Dziewicy. : ki

Nabożeństwo specjalnie „ostrobramskie' poczęto obchodzić od

Okazję do ustanowienia swięta ostrobramskiego dał pożar, który
astąpił w Wilnie dnia 18 maja 1706 r.

Wczasie tego pożaru wiele osób miało doznać specjalnych łask od
„M. P. Jstrobramsziej, niektóre zaś twierdziły, że widziały Bogarodzi-
ę, unoszącą się nad kościołem i kaplicą ostrobramską i gaszącą pło-
ienie. š
Fama ta spowodowała, że odtąd rokrocznie dnia 18 maja schodziły

ię do Ostrej bramy wszystkie orkiestry z całego miasta Wilna i od rana
lo nocy wygrywały na cześć N. Panny hymny i pieśni religijne.

' Uroczystość 18 maja obchodzono w Ostrej Bramie rokrocznie,
 DBrawdopodobnie jednak do r. 1715, w którym to roku dnia 27 maja w
Czasie ponownego pożaru spłoi:ęłą drewniana kaplica. х

Święto Opieki N. M. P. Ostrobramskiej, obchodzone obecnie dnia 16
listopada (uroczystość jednak publiczna zaczyna się w najbliższą sobotę

toku 1706.

 

przed dniem 16 listopada i trwa przez całą okte.wę, tak że dzień 16 listo*
pada przypada w oktawie), ongiś zaś w drugą, lub trzecią niedzielę te'
goż miesiąca, pozwolił obchodzić państwu Polskiemu pap. Klemens XII
w r. 1735.

Według wszelkiego prawaopodobieństwa święto to obchodzone by'
io uroczyscie w Ostrej Bramie już w r. 1736, a w niedługim czasie potem
— wraz z oktawą.

Z r. !754 spotykamy w kronikach karmelitańskich wzmiankę, że
uroczystość Opieki N. M. P. Ostrobramskiej obchodzona była w Ostrej
Bramie przy wielkim napływie ludności i gorącem nabożeństwie — „cum
magna Civitatis fregventia ei devotione“.

Od drugie, połowy w. XVIII uroczystość Opieki N. IMarji Panny
Ostrobramskie, rokrocznie uśw'ietniali swoją obecnością ks. ks. biskupi,
odprawiając poatytikalnie, w asyście kleryków, nabożeństwa ostro-
bramskie, :

Uroczystości święta Opieki w Ostrej Bramie odbywały się zawsze
wspaniale nawet za czasów rządów zaborczych. Frekwencja ludności,
pomimo nieraz słoty, nigdy nie zawiodła.

Lecz na co warto zwrócić uwagę, to na współudział  instytucyj
świeckich w w. XVIII w tem nabożeństwie, nominatim—iwojska.

W. czasie uroczystości święta Opieki rozlegały się z Ostrej Bramy
strzały arinatnic, jako chyba jedyny dowód, że Ostra Brama jest twier-
dzą Wilna i że hołd Pani Najswiętszej nałeży się hołd królewsku.

Minę y dawne, swietne czasy. Dzisiaj, jako pozostałość po minio-
nych echach salw „mozdzieżosych”, świeci od strony wjazdowej 5 otwo*
rów w Ostrej Bramie. Lecz armat — niema.

Obecnie święto Opieki N. Marji Panny Ostrobramskiej jest nietylko
świętem paraf' Ostrobramskiej, lecz świętem całego Wilna, więcej po-
wiem — całej Łiemi Wileńskiej, a winno być — całej Polski.

O święcie tem pisali z wyrazami najgłębszych sentymentów i naj-
żywszej wiary Mirkor, Syrokon:la, Kraszewski.

„Najuroczystszym i szczególnie rozrzewniającym—pisze Syrokomla
—jest osmiodniowy obchód Opieki Najświętszej Panny Marfi, goczyna-
jący się „rzeci:; niedzieli listopada, Sai

CMTiYAPG

Prze: ošis dni košciėl i ulica przepelnione są ludem, wieczorna 1

tanja, bez wzgiędu na przykrą porę roku, iiczy codzień po kilka tysięcy

modlącyci: się. Ludzie obojej płci, różnego wieku, i »óżnych klas towa-

rzystwa, *lewaj.: się u stóp wspólnej Matki, w jednąchrześcijańską „ro

dzinę, stroją serca we wspólny akord, aby błagać o obronę Matkę miło-
sierdzia. Jstaiui dzień a racze! ostatni wieczór, w którym się odbywają

konkluzyjie nieszpory, mało ma sobie podobnych w całem chrześoijań:

stwie w iuropie. Ca'a niemal iudność Wileńska, wysypuje się na ulicę,

zajmuje kościół, galerję, i zalewa ogromną przestrzeń od Ostrej „Bramy,
prawie aż do raiuszowego place. A cała brama i cała ulica rzęsiście ilu-

minowana, zdaje się przez te ognie wyrażać powszechny zapał serc ku
Tej, której opieki święto się obchodzi. Nieszpory odbywają się w ko:
ściele. Po ich ukończeniu kapłan celebrujący, zwykle biskup Wileński,
pontyfika nie ubrany, wchodzi do Ostrobramskiej kaplicy, Artyści co
przedniej:., jakich Wilno posiada, wykonywują litanję przy towarzysze:
niu orkiestry n.iejscowej. Modiitwa wznosi się pod niebiosa, bicie kilku-

nastu tysięcy serc jej wtóruje. Po skończonej .itanji pasterz, wezwawszy

pomocy: Bożej, zwraca się ku l:dowi i, od wszystkich widziany, błogosła-
wi modłących się i miasto. Nastaje uroczysta cisza; i przy rzęsistych
ogniach iluminacyj, widać jak te kilkanaście tysięcy wiernych, jednem
ożywione uczuciem, upada na kolana. Całe Wilno się modii. Na tle
ciemnej nocy, w falach światia postać pasterza błogosławiąceżo ludowi,
jakby w aowietrzu wśród gwiezd się unosząca, wlewa w serca nadzieję,
że nie są daremnemi i błogosiawieństwa pasterskie, i modły narodu; łka*
nia i płacz serc rozizewnionych rozlega się w ulicy; najobojętniejszy

świadek tego świętego obrzędu nadzwyczajnem uczuciem prze;ęty zostaje
Ale tu iuema obojętnych, obojętność w takiej chwili byłaby święto-
kradzkini dowodem najwyższe; zatwardziałości serca. .W: tym tłumie,

błogosław:eńsi wa i tych dusznych pociech, jakie z Ostrej Bramy odnoszą”.
Obyz i w roku bieżącym, zrzuciwszy obojętnęść i. zatwardziałość

serca, pośpieszyło W:ino całe na uroczyste święta Opiekielki.
Ks, dr, Tadeusz Swecka,

= * ca się tu modli, niema serc zaiwardziałych, bo lu lud czuje potrzebę tego |
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Z KR AJU.
Z zebrania rodzicielskiego Szkoły

Powszechnej w Lidzie. |
W. ubiegłą niedzielę odoyto się w

szkole powszechnej dorgczne, bar

dzo liczne zebranie rodzicielskie.
Kierowniczka szkoły, p. Howorko-

wa, wygłosiła obszerny reterat, po”
swięcając dużo uwagi zagadnieniom
wychowania dzieci w szikoie, w kie-
runku religijno - moralnym,  рай-̀
stwowym i fizycznym.

Nad reieraiem p. kierowniczki
wywiązała się. dyskusja, w której
zalbrał głos dr. Harniewicz, zastana-
wiając się obszernie nad potrzebą
wychowania religijnego w szkole!
powszechnej, zainterpelował  kie-|
rownictwo szkoły i obecnego na ze-,
braniu inspektora szkolnego p. Ro-į
gowskiego, dla czego w sali, gdzie
się odbywa obecne zebranie—w sali
gimnastycznej, nie ma krzyża.
Podniesiona była również przez dr.
Harniewicza sprawa przercstu wy-
chowania tak zwanego państwowe”
go, ujawniającego się w tem, że dzie-
ciom, nawet kias najmłodszych, nie

znającym ani historji, ani geografji,
podaje * się wiadomości, których
dzieci nie 10zumieją.

Wywody dr. Harniewicza były
gorąco oklaskiwane przez licznie
zebranych, był "niemi zaslkoczony
inspektor szkolny p. Rogowski.
Brak krzyża święt. w sah zebrań u-
sprawiedliwiał obawą, aby krzyż
nie był sprofanowany w sali gimna-
stycznej, a z tego względu zastana-
wiał się, czyby nie lepiej było usunąć
stamtąd i godło państw. 1 portrety
p. Prezydenta i marszałka Piłsud-;
skiego. Wywody p. inspektora Ro-
gowskiego nie trafiły jednak do prze
konania zebranych rodziców.

Na zebraniu ostatniem, jak rów-
również na poprzednich z ostathich
lat, rodzice dzieci szkoliych poru-
szali sprawę lekarza szkolnego szkół
powszechnych w Lidzie.

Magistrat m. Lidy kilka iat temu
mianował na to stanowisko dr. Zar-
cyna—żyda. Społeczeństwo stale
protestuje przeciwko mianowaniu
lekarza żyda dla szkół ciuześcijań-
skich, podnosi jednocześnie słuszny
1 ważny fakt, że dr. Zarcyn jest oku-
listą, do szkół zaś potrzebny lekarz
obeznany z chorobami dziecięcemi,
przedewszystkiem z chorobami za”
kaźnemi, jak naprz.
która stale panuje wśród dzieci po-
wszechnych szkół w Lidzie.

Magistrat
rzucał prośby społeczeństwa chrze-
ścijańskiego o zamianowanie lekarza
chrześcijanina i obeznanego z cho-
robami dzieci wieku szkolnego. Sta-
nowisko magistratu m. Lidy wtej
sprawie jest zrozumiałe ze względu
na zgodność sanacji i żydów, mają-
cych przewagę w Radzie

* Za wszech miar natomiast jest
zadziwiające stanowisko  kierow-
miczki szkoły p. Howorkowej. Nie
przychyliła się też ona do słusznych
wymagań xatolickiego społeczeństwa
w sprawie zmiany lekarza szkolne”
$o, oświadczając, że w Polsce jest
„dużo żydów i nie można ich rozdraż-
niać, usuwając lekarza żyda ze sta-

nowiska lekarza szkolnego.
Stanowisko takie jest niespra-

wiedliwe, a przez to i nie wycho-
wawcze.

Obecny.

Dotychczas nie ustalono tożsamości osoby
znalezionej na trakcie Raduńskim,

Mimo żmudnych badań i roze- dzieję, iż w na'bliższych dniach za- wowarczyka,
słaych telefonogramów oraz rysopi” gadka nieznajomego z pod Radunia chorego.
sów, nie zdołano jeszcze ustalič tož-
samości osoby, znalezionej ra trak-'
cie Raduńskim z przestrzeloną |
śłową.

Obecnie prowadzone są poszuki-

zostanie rozwiązana.

szkarlatyną, '

m. Lidy z reguły od-

DZIENNIK MILENSKI

sport.
Jutro mecz rewanżowy

z Naprzodem.

Dziś rano pociągiem pospiesznym

A

przyjechali ze Śląska piłkarze Na-|
* przodu z l.ipin, którzy jutro o godz.
14 staną do walki rewanżowej z
WKS śmigłym o wejście do Ligi.

swoim najiepszym składzie. Skład
ten przedstawia się

lik, Piec li, Klopsek, Bochnia, Ten-
ber, Piec I, Szpakowski : Stefan.
W reprezentacji tej zwraca uwagę
w pierwszym rzędzie Michalski na
obronie, k:óry był ostatnio wyzna-
czony do reprezentacji Poiski prze-
ciwiko Łotwie. Jest to krępy, dobrze
grający technicznie piłkarz.
W Naprzodzie wyróżnia się rów-

nież atak, który rekrutuje się z mło-
dych piłkarzy.

Wilnianie jutro mają wystąpić w
swoim nailepszym składzie, który
walczył zwycięsko dwa tygodnie
iemu z Legją poznańską.

ecz powyższy sędziować będzie
dr. Lustgarten z Krakowa. Druga
połowa nieczu transmitowana bę-
dzie przez radjo wileńskie.

W wyniku ostatniej konłerencji
polsko-litewskiej, jaka się odbyła w:
rejonie Porzecza, wydano dwóch
zabłąkanych pasterzy, kika sztuk
bydła, oraz żołnierza K. O. P., który

„był przytrzymany przez strażników'

przykuty do Ściany.| Człowiek
Wskutek doniesień mieszkańców

jwsi Ludkowo, gm. ostrowskiej, po
'licja ujawniła w chlewie przykutego
do ściany 27-leiniego Bronisława Pi-

rzekomo umysłowo
Był on odseparowany od

rodziców  49-letniegoludzi przez
 

Pożar w

Wskutek nieostrożnego obcho-

Mołodecznie.

przerzucił się na zabuduwania gospo-

wania w Warszawie, gdzie najpraw* |dzenia sie z oqniem wybuchł pożar|darskie, które spłonęły doszczętnie
ćopodobniej tragicznie zmarły mie- |w domu Tomasza Ganeckiego. Mimo |wraz z narzędziami gospodarskiemi.
szikał, natychmiastowej akcji ratunkowej| Poszkodowany oblicza straty na

Wiładze śledcze żywią jednak na- ogień zniszczył poważnie dom il1200 zł.

 

wszystkiePAN widziane

Ogromne powodzenie. Fenomenalna FRANCISZKA
Ostatnie 2 dnil

piękniejszy niż

dotychczas

GAAL w arcyfilmie «

 

„„Melodje Cyganskie“

  

 

WIOSENNĄ PARADA »|
Już w nestępnym programie: film największy z największych, który wywołuje ekstazę, wspaniałszy

66 5 gwiazd. 300 aktorów.
2 lata pracy. 3.000.000

dolarów kosztów.

| było jeszcze i drugie w Belgji, w miejsco-

Ślązacy do Wilna przyjechali wj
| główny organizacji terorystycznej.

następująco: )
Wysocki, Kalus, Michalsli, Mazga-|

 

Z POGRAN
Zlikwidowania drobnych zatargów gra-

nicznych z Litwinami.

 

 
 

DZIS POCZĄTEK O GODZ. 2-ej. Inauguratyjna premjera. Niešmiertelne areydz/elo VICTORA HUGO

Tam, gdzie zapadł wyrok na króla.
Śledztwo w sprawie mordu marsylskie-

$o czyni wciąż dalsze postępy.

Ostatnio wykryto, iż oprócz przytuli-

ska, jakie mieli chorwaccy  teroryści w

miejscowości Janka  Puszta na Węgrzech,

wości Ceragne. Mieścił się iam sztab

POD POZOREM RESTAURACJI.
Dom, w którym zbierali się teroryści

chorwaccy, położony w bliskim sąsiedz-
twie mieszkania burmistrza tego miasta.

Zewnętrzny jego wygląd przypominał starą,

opuszczoną restaurację, czy też cukiernię.

Wnętrze, szczególniej pierwsze sale, utrzy-

mane były w tym samym charakterze, W

pierwszej sali w pobliżu olbrzymiego okna,
przykryiego ciemnemi storami stała wiel-

ka lada, w głębi parę stolików i krzeseł.

Na ścianie cała masa piakatów  reklamo-

wych najprzedniejszych win, wódek itd.

W tej sali rad wejściem do następnej wi-

siał olbrzymich rozmiarów napis: „Związek

obrony sprawy chorwackiej”.

SALA TAJNYCH OBRAD,
Po przejściu drzwi stawałc się na pro-

gu olbrzymiej sali. Wzdłuż jej ścian stały,

ICZA.

litewskich. -
Równocześnie w rejonie Łoździej

został wydany władzom litewskim
st. policjant litewski, który podczas
pełnienia służby na graucy zbłą-
dził na teren polski,

Władysława i 48-letnią M:chalinę.
Więziony Bronisław otrzymywał

b. lichą żywność, przyczem zapadł
ma chorobę płuc. Jak si; okazuje,
Piwowarczyk dostał pomieszania
zmysłów skutkiem ciężkiego pobicia!
przez ojca przed paru laty 1 od tej

 
(chwili stale zapadał na zdrowiu, za-,
mim nie wpadł w obłęd.

Piwowarczykowie zostali pocią-
jgnięci do odpowiedzialności karno-
sądowej.

Chorym zaopiekowali się bliżsi
krewni, którzy postanowiii skiero*
wać go do szpitala.

   

kuchnia, słoneczne z
wodą. Wileńska 25.
Wiadomość w Zarzą-

 

do wynajęcia, 2 po-w ładnej, malowniczej kupi Wilni: jw ła , ma pię w Wilnie na
koje, przedpokój, — miejscowości, do 500przedmieściu— wpła-| duży różaniec

m*. (An.okol lub Za-|cę 3—4000 zł.
rzecze) — niezbyt da- ty do Admin. „Dzien.
leko od centrum. Ła-,

nieliczne ławy i skromne krzesła. Ściany
tej sali pokryte były obrazami + iotograija-

mi chorwackich rewolucjonistów. Na głów-

nem miejscu powieszono portret Stefana

Radicza, opatrzony napisem „Męczennik'.

Po bokach wisiały portrety Pawła Radicza,

Milana i Bazarika, którzy zginęli, jak gło-
si napis „w imię sprawy”. Na bocznej

ścianie trzy inne portrety w jednej wspól-

nej ramie. Są to podobizny: dr. Pavelicza

i dwu jego najbliższych współpracowników.
Oprócz portretów, na Ścianach wiszą licz-

ne proklamacje polityczne, oraz herb Chor-

wacji w ramach z łańcuchów. Nad herbem

podobizna białego gołębia, trzymającego w

łapkach rozwinięty sztaudar francuski.

Pozatem na wszystkich ścianach  po-

1ozwieszano liczne  fotogratje działaczy

partyjnych, przeważnie młodych ludzi. Na

honorowem miejscu ustawiono wspaniały

radjoaparat, którym posługiwali się tero-

ryści przy otrzymywaniu ostatnich wiado-

mości z Jugosławii.

WYROK NA KRÓLA,

W iej to sali, teroryści chorwaccy ze-

brali się, jak wykazało śledztwo, wieczorem

1 kwietnia, na tajnem posiedzen'u, na któ-

rem zapadł wyrok śmierci, na króla Alek-

sandra. я

Rezolucja zebrania natychmiast zosta-

ła przesłana dr. Paveliczowi, uąupełniała
ją instrukcją, ażeby dr. Pavelicz natych-

miast wynalazł zauianych ludzi : przystą-

pił do zorganizowania zamachu.

Dr. Pavelicz, otrzymawszy rezolucję,

wezwał do siebie swego najbliżezego :adju- ,
ianta Steiana Perszisa, (aresztowanego w

Liege, w związku z zamachem). Perszis

przybywszy, oznajmił swemu wodzowi, iż

wśród spiskowców, zorganizowanych w Ce-

range, nie widzi człowieka, któryby był
zdolny dokonać  królobójstwa. Wówczas

dopiero dr. Pavelicz zdecydowa! się szukać

zamachowców z pomiędzy terorystów, znaj-

dujących się na Węgrzech.

300.000 SPISKOWCÓW.

Do organizacji chorwackich terorystów,

jacy zgrupowali się w Belgji, bylo zapisa-

nych około 300.000 ludzi. Wszyscy ош о-
trzymywali zasiłek od dr. Pavelicza. Jak
stwierdziło ostatnio śledztwo, wydatki

' partji były dwa razy do roku bardzo skru-

pulatnie kontrolowane przez Siefana Per-

szisa. Prezesem belgijskiej grupy
stów chorwackich był niejaki Novicz, ge-
neralnym sekretarzem Ankielicz. Obydwaj

oni odprowaczali Perszisa podczas jego 0-
statniego pobytu w  Ceragne do Litge,

 

Wi.“ pod „Kwit Nr. rzecze 24 m. 6

terory-

Oier-| można odebrzć — Za-

139

gdzie adjutanta doktora Pavelic:a, areszto-

wano. Towarzyszący mu Novicz i Ankie-

vicz zdołali uniknąć aresztowania, Policja

belgijska prowadzi energiczne poszukiwa-
nia, aby odnaleźć uciekinierów.

 

owe taryfy kolejowe
Prace ministerstwa komunikacji

nad reformą towarowych taryt ko-
iejowych są w pełnym biegu. Nowe
obniżone taryfy wprowadzone będą
w życie od 1 stycznia 1935.

W. kołach kolejowycn zwracają
uwagę, iż wprowadzone w roku 1929
taryły zostały już dotychczas znacz-
nie obniżone. Przeszło cztery piąte
opłat uległo poważnej znizcc. Ogół
towarów opłaca taryfy zniżone o
20—40 procent, a szereg surowców

uzyskai daleko większe ustępstwa,
' sięgające iącznie z eksportem do 60
procent stawek pierwotnych.

Jak słychać, przy obecnej rewizji
taryf kolejowych zniżkami objęte
będą przedewszystkiem towary o za
sadniczem znaczeniu dla życia gospo
darczego, które opłacają stosunkowo
duże przewoźne, chociaż same są
bardzo tanie.
W nowej taryfie utrzyniana bę-

dzie zasada zróżniczkowania w od-
niesieniu do rozmaitych artykułów.

-Najskuteczniej walkę
,z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów
Jałmużniczych „Caritasu".

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja

" 123,76—124,07—123,45. Berlin 213,50—214,30

 

 

— 212,30. Gdańsk 172,82— 173,2> — 172,39.
tlolandja 358,25—359,15—357,35. Londyn
26,42—26,55—26,29. Nowy Jork 5,29*/4—
2 32%.—5,26/4, Kobel 5,30—5,33 —5,27. Oslo
132,60—133,25—132,95. Paryż 34,90—34,99—
34,81. Praga 22,13—22,18—22,08. Stokholm
136,26—136,90. 135,60. Szwajcarja 172,58—
-73,01—172,15. Włochy 45,34—45,46—45,22
Tendencja przeważnie słabsza.

l Akcje: Bank Polski 92—92,50. Lilpop
10,30. Starachowice 12,15—12,40. — Slabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45,50.
Inwestycyjna 115. Inwest, seryjna 118. Kon-
wersyjna 64—66. Dolarowa 71. Dolarówka
72,50. Stabiiizacyjna 71,70—70. Listy ziem-
skie 48,25—47,50—49. — Tendencje słabsze
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Tel 20-06
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Reeliz. Raymond Bernard. W rol|dzie domu m. 9. skawe oierty kiero- 162“ 162—3
a. HARRY BAUR, Florelle, Va | — — wać pod „Budynek”,| ” WER >
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NIEDZNGIC ć tak potężcego filmu

Na 1 seans ceny zniżone. Honorowe bilety nieważne. Początek o g. 4. Ostatni seans o g. 9,15.

OSTATNI DZIEŃ. DZIŚ rewelacyjny program.

JOAN CRAWFORD *

w największej kreacji swojego życia, w filmie wspznialszym i ciekawszyn od słynnej „Teńczącej Wenus" p t
Uwielbia а mężczyźni, zazdroszczą jej kobiety, piszą o niej wszystkie

«Taniec Miłości» ht pisma. — Dramat najwyższego OKE : ?
Bogaty nadprogram: Ostatnie nowości świata (Paramount), wspaniała komedja rysunkowa I kronika „Pała”.

Sklep
do wynajęcia po by-
łej piekarni i cukier-
ni. Wileńska 25, Wia-
domość w Zarządzie.

domu m. 9.
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Kupie
WANNĘ

z  piecykiem, oraz
TREMO nowoczesne.

 

j |idącNi pla-
cu Lukiskiego, zgu-

ZGUBY. į biono torebkę aa
ską z monogramem

GRETIRUEAWEKNEME |„W. W.', czarną, la:

ZGUBIONO dnia 3 b. |kierowaną, z doku-
m. w kierunku ul. mentami i pieniędzmi
Mickiewicza do Jabł-|w sumie 35 zł. Uczci-

kowskich niebieską wego znalazcę pro-
torebke skórzaną na|SZę o zwrot torebki
paseczku z inicjała- Z dokumentami pod
mi „J. C.*. Uczciwe- adresem: Wileńska 10
go znalazcę uprasza W.
się o zwrot za wyna- |

 

Ciocla śmieje się
raz, gdy jej się opo-
wlada, drugi raz, gdy
lej się tłumaczy, a
gdy zrozumie, to..
obraża się.

i RÓŻNE.

Buchalter--
bilansista

poszukuje stałej lub
wow pracy
gadza się na wy

jazd. Wilno, ul. Sło
mianka 31 m. 3 dla
Juljana Gowicza, 3
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Kupne и

: Balkon 25 gr. Wielki niesamowity porywający film Balkon 25 gr.|fj j sprzedaż Olay: dla",| rodźealem do Aba iaš Pielęgniarka
> 66 - aa nistracji „Dz. WiL“ NAUKA. ž absolwentka Instytutu

»5 z . MASZYNĘ › 246—2 Р:о]‹яліиеі Зі "’7’
iwczyń ”

W rol. gł. Ricardo Cortez, Mary Dunkan | inni. Groza. Sensacja. Napięcia. BO. SZYCIA; i RUTYNOWANY  bilansista poszukuje tę Wilnie, ej
Nad program: Największa „COWBOY 2 ARIZONY” W rol.Stawadj Ken Aa pO ku- (l NY NAUCZYCIEL, |wieczorowej pracy| szukuje pracy przy

— = " 5 ini |žostamiė „w Admia |powóp OSOBISTY; wetoletnię prakty. e posia” kierować sfioszeniado Admin.
Bluro Pośrednictwa Praty = wilczą lub niedźwie-|Dz Wil” dla np. Ja-| wydany przez raka ką, udziela lekcji la- ge *eDz.Wil” dla „Dz. Wil' dla „Pie-

przy Wileńsko=Nowogródzkiej Izbie Lekar- L LOKALE „a Mieszkaniaff dzia skórę na podio-|"inY“- 264—1| stwo w Białymstoku |Ciny, francuskiego, o-|„H, К.“ lęgniarki”. —3
skiej ogłasza konkurs na stanowisko lekarza a i okoje gę. Oferty do „Dzien. na imię Jana Pawłow- |raz początków  nie-

rejonowego w Hoduciszkach i kierownika ы p Wil' dia „M. N.“ skiego, uniew. się. |mieckiego, greki, wło-
Ośrodka Zdrowia w Ignalinie, pow. Świę: TMCTR, 249—3 263—2|skiego i angielski WDOWA Stolarz
clańskiego. Bliższe infermacje oraz skła-|  pOŚWIADCZEWI PALACZE UZYWAJĄ ZNAKOMITYCH s ° - |Mostowa 7 ё ‘Н°3°'
danie родай м Капсе!аг)! Izby Lekarsklej| |(GILZbosanmosow PASCHALSKIEGO SKLEP : PRZYBŁĄKAŁA ŚIĘJE 00 0h” Z 3-GIEM DZIECI | przyjmuje _ wszelkie

(Wileńska 25) do dnia 23 b. m. „DLA ZNAWCÓW” z 2-ma pokojami o N ab ęd ę SUKA, ОБЛННЛИНИЕЕ GOZEWECM zagrożona _ eksmisją|roboty wchodzące м
'W GATUNKACH:kolko,oraedlugie dużem  wysławowem rasy buldog (pręgo- Różnice. od 1,XI r. b., prosi o| zakres stolarstwa jak

OPIECE NASZYCH CZYTELNIKÓW pole- ACZ ole "do: wynatęcin 90 wynajęcia 4 poko- dom niewielki r o- @| *апа). Do odebrania| Wujaszek śmiejes'ę jakąkolwiek pomoc w również reperacje
camy młodą panienkę 22 lat, chorą na ostrą Wileńska 25xz NP je, przedpokėj, kuch- gródkiem w zdrowej, ы „. |Zakretowa 2 m. 9. — raz, gdy mu się opo-|postaci zaoliarowania| opakowanie mebli, —
gruźlicę płuc, znajduącą się w skrajnej nę- mość w Zarządzie 21% słoneczne z bal: suchej miejscowości, do sprzedania. Ulica |v/ razie niezgłoszenia|wiade anegdotkę, dru- |jej pracy, lub pomocy| Wykonanie — solidne:
dzy. Łaskawe ofiary do Administracji lub do d » ArZĄCZIE konem i ze wszelkie- lub plac pod budowę.| Belmont 31, W. Rut- |sję właściciela do dn. |ql raz, gdy mu się ją |materjalnej. Ad. Mic-|ceny niskie. ul, Mic-
domu: Kalwaryjska 5 m. 8. Janowska An- szyk |mi wygodami. Dobro-| Oferty do „Dz. Wil. '|kowski. 12 b. m. — uważam |iłumaczy,atrzeci raz, |kiewicza 21 — 9. M. kiewicza 24 m. 17. J.
tonina. i Ladies BDEHZEOCECCECECOCOCECELILE -|czynny 2-a u dozorcy. dla „W, Ch. 241 popapabuncwanem A Wlasność, '155—2|gdy zrozumie. Grabowska. Chmielewski. 812
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Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLINSKIEGO.

Lord Emsworth hębnił daiej. Idąc z zachodu, obecnie był w samym

środku aiei cicowej.
— Bezwątpienia, wiele cisów przybrało inną formę od projektowa-

mej. Niektore wyglądają jak przewrócone figury szachowe. Niektóre

możnaby wziąć za naśladowanie ludzkich postaci, ponieważ tu i owdzie

pojawia się coś jakby głowa w kapeluszu albo szeroka spódnica, Niektó-

re wznoszą się jak solidne bluki z zaokrąglonym dachem, zakończone

grzybowatym kwiatonem. U tych najczęściej zdarzają się łukowate ny-

że, tworzące altany. Jednym z najwyższych... Co? Jak?

Mruge ас nieprzytomnie oczyma lord Emsworth spoglądał na stoją

cego obox niego kelnera. Przed chwilą znajdował się setki mil stąd i

niełatwo przycnodziło mu powrócić do palarni klubw Konserwatywnych
Senjorów. :
— Co7 Jak?
—Goniec przyniósł to wiaśnie, wasza lordowska mość.
Lord Ems-vorth wpatrywał się w bezradnem zdumieniu w podawa-

ne mu pudełko ze szkłami. Wreszcie zrozumiał.
— Ava, dziękuję. Bardzo dziękuję. Moje szkła. Kapitalnie. Dzię-

kuję, dzięnuję, dziękuję.
Wyjąi szkła z pudełka i osadził na nosie. Natychmiast wyraźny i

ostro zarysowawy świat wyskoczył z nicości przed jego oczyma. Było to

podobne do wyjścia :: mgły. ®

— Boże drogi! — rzekł pełnym zadowolenia głosem.
Nagle usiadł prosto, przeistoczony. Parterowa palarnia klubu Kon-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK._
 

 

* gę, okna iniała pełne wesołych letnich, kwiatów.

 
Drukarnia A, Zwierzyńskiegor
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serwatywiych Senjorów znaidowala się na poziomie ulicy, a krzesło

lorda Em.woriha stało naprzeciw szerokiego okna. Gdy lord podniósł

 

" Emsworto lubił malwy rozstrzępione, a Angus MicAllister
do góry obecnie zbrojną już w szkła głowę, spostrzegł, że wsród rzędu |
sklepów „o drugiej stronie ulisy pojawiła się okazała nowa kwiaciarnia.
Nie było jej podczas ostatniej bytności lorda w stolicy, wpatrywał się w
nią zatem w _achwyuie, jalk wpatrywałby się mały chłopiec w talerz z
lodami, gdyby coś takiego spaało wprost przed nim z nieba, Tak samo
też jak mały całopax nie widział niczego innego naokoło siebie.
spojrzał na swego gościa, W ekstazie spowodowanej tem odkryciem,
zapomnia; wogóle o gościu.

Każda, chociażby najmnie,sza kwiaciarnia działała na lorda Ems-
wortha js« magnes. Ta zaś bzła wyjątkowo wielka i zwracająca uwa-

Lord, podnosząc się
się powo:i z krzesła, wystawił” jak pies bażanta,
— Niech iunie Bóg ma w swojej opiece! — wyszeptał.
Jeśli czytelnik śledził z należytą uwagą niezwykle interesującą roz-

mowę w ostatnich ustępach, zapewne zauważył wzmiankę o malwach.
Podczas unchu lord Emsworti: przewentylował tę kwestję dosc obszer-
nie. Ponieważ ua nieszczęście nie byliśmy obecni przy tej radosnej ucz-
cie, należy podać teraz krótką rćsumć sytuacji, aby pozwolić inteligent-
nym czytelnikom rozstrzygnąć spór między jego lordowską mością a
nieustępiiwym MicAllisterem.

Krótko mówiąc, sprawa tak się miała: Niepodobna zgodzić się z
opinją wielu zawodowych ogrodników, faworyzujących pewne gatunki
malw o pospohtym wyglądzie. Angus McAllister, twardo stojąc przy za-
wodowyca pojęciach o pięknosci i poprawności formy, nie chciał uzna-
wać malw o koronach z rozwartemi płatkami. Kwiat, według pojęć
Angus, powinień być bardzo zwarty i okrągły, jak mundur generał-ma-
jora. Przeciwnie lord Emsworth uważał takie zapatrywanie za ciasne i
pragnął kuitywować gatunki malw zbliżonych do prawdziwego ideału
piękności. Miał przekonanie, że luźne wewnętrzne płatki koroay kwia-
tu dawal; niezrównaną grę kolorów, zewnętrznych zaś płatki iekko po-

Wilno, Mostowa Nr. 1.

 

Nie :

fałdowane z delikatnie rozstrzępionemi brzegami... jednem słowem lord
lubii ciasno

zamknięte i nastała zacięta wojna, w której jak widzieliśmy lord musiał
ustąpić. Od teeo czasu rozpaniętywał ciągle swoją porażkę': w kwia-
ciarzu, mającym sklep naprzeciw widział prawdopodobnego sympatyka,
potencjonalnego sprzymierzeńca i inteligentnego towarzysza, z którym
mógł porozumicć się i gruntownie potępić upór Angusa: McAllistera.

Patrząc na iorda Emsworita, nikt nie przypuściłby, że potrafi ruszać
się bardzo szybko. Zanim szczęka pana McTodda, która na widok go-

 

spodarza, znikającego jak królik z horyzontu, opadła ze zdumienia, zdo-
1ała zamiknąć się z powrotem, ten ostatni wypadł z palami i zbiegł po
schodach

W cuwilę potem pan MceTodd, spojrzawszy przypadkiem przez
okno, spostrzegł lorda śmigającego przez ulicę i znikającego w  kwia-

ciarni, ' i :
W: tym właśnie momencie Psmith, skończywszy lunch, zeszedł do

palarni, acy w spokoju wypić kawę. Pokój był nieco przepełniony i krze-
sło opuszczone przez lorda Emswortha zapraszało do zajęcia miejsca.
Pemith zwrócił się w tę stronę.
— Czy to miejsce jest woine? — zapytał uprzejmie, Tak uprzejmie,

że odpowiedz pana McTodda, przez kontrast wypadła jeszcze gwał:
towniej,
— Nie, nic jest wolne — warknął pan MicTodd.
Psmich usiadł. Miał ochoię pogawędzić,
— Lord Emsworth opuści pana: zatem? — spytał.
— Czy to pański przyjaciel? — badał pan McTodd tonem. niedwu-

znacznie dającym do poznania że jest zupełnie zdecydowany przyjąć
zastępcę „ako cel swego śniewu.
— Znam go z widzenia, nic ponadto.
— Niech go djabli porwą! — mruknął pan MiTodd z nieopisaną

zajadłością.
(d. c. n.)

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ. u  
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