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Francja, Polska i Sowiety
Rozmowa min. Lavala z kom. Litwinowem,

Wszystkie dzien-;PARYŻ (Pat).
niki dzisiejsze szczegółowo komen-
tują rozmowę ministra Lavala z ko-
misanzem Livwinowem.

„Matin twierdzi, że rozmowa
dotyczyła giównie stosunków fran-
cusko -sowiiackich. Inicjatywa roz-
mowy wyszła od Litwinowa, który
jest zbyt silnie zaangażowany w po-
lityce porozumienia francusko-so-
wieckiego. Laval starał się wyna-
leźć punkt wyjścia, w kiórym przy
zachowaniu współpracy z Sowieta-
mi nie zaangażowałby zbytnio Fran-
cji Ścisła formuła porozumienia,
proponowana przez Litwinowa, po-
legałaby na wielostronnym paikcie
wzajeminej pomocy na wschodzie
Europy. Litwinow wie bardzo do-
brze, że rząd francuski w tych
dniach udzileli ministrowi Beckowi
odpowiedzi na dokument w sprawie
pakitu wschodniego.

„Petit Parisien“ podkresia donio-
słość konferencji Lavala z Litwino-
wem. .Przypomniawszy akcję Bar-
thou i Litwinowa w sprawie paktu
wschodniego, dziennik stwierdza, że
akcja ta była utrudniona przez u-
chylenie się a następnie wymijającą
i w ogólności odmowną odpowiedź
polską. Laval podjął sprawę paktu
wschodniego w chwili, śdy zdawało|
się, że jest ona całkiem zarzucona.
Laval dał wyraz swemu zaufaniu do
Polski i nie stracił nadziei, że rząd
warszawski zmieni zdanie. Aby
ułatwić mu powrót na tę drogę, La-
val przewiduje pewne zmiany. La-
val liczy na osobistą wymianę zdań,
jaką mógłby podjąć w Genewie z
ministrem Beckiem. Minister Beck

 

czekowe P. K. O, Nr. 80.187,

dawał do zrozumienia, że żywi te
same pragnienia, nic jednak dotych-
czas mie wskazuje, że talk jest istot-
nie, gdyż minister Beck nie przyje-
chał dotychczas do Genewy.

„Le Jour“ uważa, że Litwinow
nalegał na konieczność prowadzenia
dalszych rokowań w. sprawie paktu
wschodniego, wskazując na niebez-
pieczeństwo intensywnego dozbraja-
nia się Rzeszy Niemigckiej i zapew-
niał Lavala, że w obliczu groźby hi-
tlerowskiej współpraca Sowietów z
Franicją pozostała punklem wyj-
ściowym polityki zagranicznej So-
wietów. Powracając do dawnych
tradycyj dyplomacji rosyjskiej, ko-
misarz Litwinow całą swą
działalaość na Entencie Bałkańskiej
i Małej Entencie.

Wysłannik „Excelsiora' twier-
dzi, że polityka, która uczyniła ze
zbliżenia francusko-sowieckiego je-

, dną z zasadniczych gwarancyj poko-
ju, będzie prowadzona w tempie
przyśpieszonem. Francja powinna
odpowiedzieć na pełną odcieni notę
ministra Becka. Francja niewątpli-
,wie zwróci się do Polski o sprecy-
' zowamie stanowiska, w dyplomacji
| bowiera nie można zbyt długo rzu-
| cać stawiki. ra xiwa stoły.-W okre-
ślonym momencie trzeba się zdecy-
dować na wybór. Polska musi to
uczynić wikrótce. Zależnie oa jej de-
cyzji, projektų, dotyczące wscho-
dniej Europy, przybiorą te lub inne
formy. Formę zbiorową, o ile Pol-
ska zgłosi do niego swoje przystą-
pienie wraz z Niemcamai, i formę
bezpośrednią  francusko-sowiecką w
wypadku przeciwnym.

 

Odpowiedź francuska Polsce
w sprawie projektu

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Genewy, że minister spraw
zagr. odjechał dziś rano do Paryża.
Prawdopodobnie pierwszą troską
ministra. po powrocie na uai
d'Orsay będzie podpisanie odpowie-
dzi do Polski w sprawie paktu
wschodniego. Telst odpowiedzi jest
już ustalony, lecz, ponieważ nota
polska miała charakter tajny, prze-

paktu wschodniego.
to podobnie — przynajmniej nara-
zie — ma być z odpowiedzią. Moż-
na przypuszczać, że rząd francuski
ma nadzieję na rychłe porozumienie
w tej sprawie, a w każdym razie
odpowiedź jest tak zredagowana, że
Polska nie będzie miała żadnych
wątpliwości co do uczuć swej so-
iuszniiczki.

Budżet wojskowy Francji.
PARYŻ (Pat). Komisja wojskowa

lzby deputowanych po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem deputowane-
go Archimbauet'a, który. motywował ›
konieczność podniesienia budżetu
wojskowego na rok 1935 w związku
ze zlbrojeniem Niemiec, uchwaliła
podwyższyć budżet miinisierstwa o

sumę 300 mik. franków. Suma ta
była skreślona z budżetu w wyniku
zarządzeń oszczędnościowych.

Przywrócona kwota będzie prze-
znejczona ma odnowienie inaterjałów
wojennych i na zakupienie najnow-
szego sprzętu wojskowego.

Przeciw cudzoziemcom we Francji.
PARYŻ. (Pat), Komisja pracy

lzby deputowanych po dłuższej.
dyskusji przyjęła wniosek, zmienia-
jący ustawę z 12 sierpnia 1932 roku
w tym duchu,

stwach prywatnych procent zatrud-
nionych cudzoziemców nie może
przekraczać 10, przyczem zależnie
od okoliczności stosunek ten może

że w przedsiębior-| uledz dalszej zniżce.

Tałemnicza stacja radjowa.
KROLEWIEC Pat. — Cała prasa

królewiecka donosi, że od kilku dni
na fali kowieńskiej 1.935 m. niewia-
doma stacja nadawcza podaje w go-
dzinach wieczornych alfabetem Mor-
sego następujący tekst: „Tu stacja
Hunke-Punke. Ponieważ wskutek
przeszkadzania niewiadomej stacji

litewskiej w porcie kłajpedzkim nie
można odbierać stacji radjowej, bę-
dziemy obecnie nadawać na fali
kowieńskiej*. Potem następują róż-
ne znaki telegraficzne i hałasy, unie-
możliwiające odbiór stacji kowień-
skiej.

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO. |
W niedzielę, dn. 25 listopada o godz. 12 i pół

w SALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO (Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JA'N NOWODWORSKI poseł na Sejm

złoży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej
i Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice - prezes Narodowego Koła Radnych

złoży Sprawozdanie z rozpoczęcia prac
nowej Rady Miejskiej Wilna.

Wstęp na zebranie jest wolny, licząc się jednak z licznym

napływem publicznosci, zaleca się wcześniej zamawiać miejsca
rezerwowane w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego (Mostowa 1,
od godz. 3—3 I od 6—7).

 ełon Redakcji,

 

 

Pertinax w „Echo de Paris“ oma-
wia politykę Lavala i zarzuca jej
zbyt wielkie zwlekania, wahaniai
sprzeczności. Pakt wzajemnej po-
mocy natrafia na opór Niemiec
Pouski. Niestety, jesteśmy jeszcze
ciągle w tym punkcie, że trzeba od-
powiadać Polsce na dokument z
23. IX. r. b. Czy będzie obstawać
przy niedającym się zrealizować sy-
stemie, czy też pszechodząc do po-
rządku nad odmową Niemiec, po-
śpiesznie będzie organizować naszą
współpracę z Sowietami, M. Enten-
tą i Ententą Bałkańską. Mamy pra-
wo do wyrażenia pod tym względem
pewnych obaw. 17. [X. r. b. więk-
szość. generałów niemieckich Reichs-
wehry zjawiła się w sowieckiej am-
basadzie w Berlinie, aby uczcić
17-tą rocznicę rewolucji bolszewic-
kiej. Wskazuje to wyraźnie na pra-
śnienie Niemiec jaknajszybszego po-
wrotu do polityki sowiecko-niemiec-
kiej w Rapallo. obalonej przez Hi-
tlera.. Można być pewrym, że gene-
rałowie niemieccy w tym duchu in-
terwenjują u samego Hitlera.

=

Zлосносооьсось

Powrót kard. Hlonda
RZYM (Pat). Dziś o godz. 2-ej

wyjechał do Poznania prymas Pol-
ski kardynał Hlond, żegnany przez
przedstawicieli obu polskich amba-
sad, duchowieństwo i kołonję polską.

Pogrzeb
kard. Gasparri'ego.
RZYM. Pat. — Wczoraj rano w

obecności przedstawicieli króla i
Mussoliniego, ministrów, wicemini-
strów, świętego kollegjum, przewo-
dniczących senatu i izby deputowa-
nych odbył się zgodnie z tradyćfą
<eremonjał pogrzebu kardynała
Gaspariego.

 

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE,
** Państwowy bank grecki roz-

począł oficjalnie notować kurs
złotego na podstawie codziennych
notowań giełdy w Zurychu.

** Chińska misja dyplomatyczna
zaproponowała w Lbassie władzom
tybetańskim unję z Chinami.

** W górzystych okolicach za-
chodniej Jugosławji nastąpily bar-

‹ 4:о obfite opady śnieżne.
** W okolicy Koniah w Turcji

wszelka komunikacja została przer-
wana przez powolne obsuwanie
się górzystych terenów. Sytuacja
wsl znajdujących się w tej okolicy

|jest bardzo poważna. W akcji ratun-
"kowej bierze udział wojsko, które
częściowo ewakuuje zagrożone miej-
scowości.

BIAŁOGROD. Pat,— Wczoraj za-
kończony został w Jugosławji 6-ty-
godniowy okres najcięższej żałoby
po królu Aleksandrze. W związku z
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kujących pracy 50% zniżki.

mies. e odnoszeniem i przesyłką pocztową zt 3 gr. 50, zagranicą eł. 7.

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu*

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.

KWESTA ,...-+-... „ródła Bray” |-waBańiłosiordia św. Wincentego A bat
 

| TO CO NAJMODNIEJSZE.
Obejrzet Państwo zawsze mogą zawczasu w Centrali mody.
Centralią tą jest pierwszorzędnie
zaopatrzona

postawiona | najlepiej

SKŁADNICA FRANCISZKA FRLICZKI. |
WILNO, ZAMKOWA 9.
 

Rząd jugosłowiański oskarża Oęgry
oe popieranie akcji terrorystycznej.

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Genewy: Delegacja jugosiowiańska
potwierdza, że pomiędzy ministrami
M, Ententy nastąpiło zupełne poro-
zumienie co do treści i łonmy wy-
stąpienia rządu białogrodzkiego wo-
bec Ligi Narodów w sprawie odpo-
wiedzialności politycznej, dotyczącej
zamachu w Marsylji.  Przedstawi-
ciele Rumunii i Czechosłowecii zło-
żą w sekretariacie noty, popierające
wystąpienie Jugosławji. Memoran-
dum | ugosłowiańskie wraz ze
wszystkiemi dokumentami byłoby
ogłoszone w sobotę lub poniedzia-
łek. Memorandum, przedsiawiające
wyniki śledztwa w sprawie zbrodni
marsylskiej, zostanie złożone za
dwa lub trzy dni. Obe,muje ono
około 45 stronic.
GENEWA (Pat). Dziś o godz.

17,88 jugosłowiański minister spraw
zagr. Jewticz złożył w sekretarjacie
Ligi Narodów notę treści następu-

jącej:
Potworna zbrodnią marsylska,

która poruszyła sumienie wszyst-
kich narodów cywilizowanych, zmu-
sza rząd jugosłowiański do przed-
stawienia Radzie Ligi Narodow pew-
nych specjalnie poważnyzh momen-
tów tej sprawy, ujawnionych w toku
śledztwa, przeprowadzonego przez
policję kilku krajów i mogących za-
kłócić dobre porozumienie i pokój
pomiędzy Jugosławją i jej sąsiadem
Węgrami. W. swej deklaracji, złożo-
ne; Radzie Ligi Narodów 4. VI. b. r.,
rząd jugosłowiański miał zaszczyt
zwrócić uwagę Rady na zbrodnicze
poczynania pewnych żywiołów tero-
rystycznych, zamieszkałych na Wę-
grzech oraz na pomoc i współudział,
jakie żywioły te znalazły u pewnych
władz węgierskich. Rząd jugosło-
wianski, przedstawiwszy na posie-
dzeniu Rady 4. VI. współudział or-
ganów węgiesskich w tej sprawie,
dał wyraz gotowości uregulowania
w drodze rokowań bezpośrednich
całokształtu sytuacji na granicy wę-
gieisko-jugosłowiańskiej, będąc prze
konany, że rząd węgierski, zmuszo-
ny w ten sposób do przyjęcia na
siebie odpowiedzialności, poweźmie
odpowiednie zarządzenia dla poło-
żenia kresu poparciu, z którego ko-
rzystały na Węgrzech żywioły te-
rorystyczne. W, tym własnie duchu
rozpoczęte zostały z rządem węgier-
skim rokowania, które doprowadziły
do podpisania w Białogrodzie ukła-
du z 21. VII. b. r. Jednakże rezulta-
ty śledztwa, prawadzonego wzwiąz-

ksandra jugosłowiańskiego i ministra
spraw zagr. Barthou w Massylji, wy-
kazały, że ten zbrodniczy czyn zo-
stał zonganizowany i wykonany z
udziałem owych żywiołów terory-
stycznych, zbiegłych na Węgry i
korzystających daiej w tym: kraju z
tego samego poparcia, co przedtem,
wskutek którego tylko potworna
zbrodnia marsylska mogła być do-
konama. lstotnie, wśród spólników
mordercy odnajduje się terorystów,
którzy byli juz przedmiotem skar$
rządu jugosłowiansk,u rządu węgier-
skiego, a na podstawie ich delklara-
cyj stwierdzono, że nietylko korzy-
stali na Więgrzech z azylu, ale i
przebywali na terytorjum tego pań-
stwa w grupie aż do przedednia za-
machu. Rezultaty. śledztwa powzię-
to w sposób specjalnie poważny i
przyjmując odpowiedzialność czyn-
ników węgierskich za pomoc i po-
parcie udzielone akcji terorystycznej
pewnych swoich obywateli, którzy
wyemiigrowali 2 Jugostawji (w szcze-
góiowym  meriorjale rząd jugosło-
wiański udzieli Radzie wszeikich in-
formacyj i dolkumentów, któremi
rozporządza), naród jugosłowiański,
zraniony w swoich  najgiębszych
uczuciach, sądzi, że muszą być cał-
kowicie wyjaśnione okoliczności, w
jakich potwomy zamach został przy-
gotowany i wylkonany. Wielki ból
całego nanodu  jugosłowiańskiego
przekształcił się wskutek wymie-
nionych wyżej faktów w głębokie
oburzenie i powszechną uazę do
tych, którzy imspirowali i ułatwili
wykonanie zamachu, a wszyscy oni
znajdują się poza terytorjum Jugo-
sławji. Jeśli naród jugosłowiański
mógł zachować w okrutnej próbie,
na iktórą jest wystawiony. całą swą
godność i zimną krew, to stało się!

cze wiarę w skuteczność Ligi Naro-
dów, strażniczki pokoju i moralności
międzynarodowej, od której zależy
poiój. Rząd jugosłowiański, świa-
dom  swiej odpowiedzialności mię-
dzynarodowej a talkkże swoich obo-
wiązków wobec swego narodu, wi-

dzi się zmuszonym zwrócić się do

Ligi Narodów, aby przywróciła za-
ulanie, sprawiedliwość i moralność

międzynarodową, poważnie podwa-

żoną przez tragiczne wydarzenia

marsylskie. Jest rzeczą absolutnie

*konieczną, aby istniejąca odpowie-

 to dzięki temu, że zachowuje jesz-' pok dzialność została ujawniona przed
najwyższemi onganami _ wspólnoty
międzynarodowej, gdyż dla pokoju |

mordowane w czasie wykonywania
swoich obowiązków przez zbrodnia-
rzy, owganizowanych i ėwiczonych
masowo i korzystających z ułatwień
i poparcia władz obcego kraju, ża-
den zorganizowany rząd nie byłby
możliwy. Dla świata cywilvzowane-
go rozpoczęłaby się era anarchji i
baibarzyūstwa międzynarodowego,
era, w kktórej najbardziej eiementar-
ne podstawy pokoju mięizynarodo-
wego nieuchronnie zawaiiłyby się.
Wi obliczu powagi tych faktów rząd
ugosłowiański, w trosce o utrzyma-
nie pokoju i uiając w autorytet Ligi
Narodów, widzi się zmuszony i po-
wołują:: się na $ 2 art. 11 paktu Ligi,
przedstawić Radzie tę sytuację, któ-
ra w poważny sposób pociważa sto-
suniki między Jugosłiwją a Więgrami
i grozi zakłóceniem pokoju. i dobre-
go porozumienia między narodami.
Będę Panu bardzo obowiązany, Pa-
nie Sekretarzu Generalny, za wpi-
sanie tej sprawy na porządek obrad
najbliższej zwyczajnej sesji Ra-
dy. (-—) Jewticz.

NOTY CZECHOSŁOWACJI
I RUMUNII.

GENEWA (Pat). Ministrowie

spraw _ zagranicznych  Czechosło-
wacji i Rumunji wystosawali do se-
kretarza generalnego Ligi Narodów
identyczne pisma, w których, powo-
iując się na apel, wystosowany

przez rząd jugosłowiański, oświad-
czają: Włobec tego, że fakty, o któ-
rych jest mowa w apelu rządu jugo-

słowiańskiego, przez swoją wyjąt-
kową powagę obchodzą bezpośre-
dnio Czechosłowację (Rumusję) i jej

stosunki dobrego sąsiedztwa z Wę-
grami, które w: ten sposób znajdują
się w niebezpieczeństwie lak jak i
ogół waruników, od: których zależy.

ój w Europie środkowej, rząd
czeskosłowacki (rumuński) przyłą-
cza się w charakterze czionka Ligi
Narodów całkowicie do apelu rządu
jugosłowiańskiego.

OSTRY PROTEST
DELEGATA WĘGIER.

GENEWA (Pat). Wiczoraj póź-
nym wieczorem, zaraz po przybyciu
do Genewy, delegat Węgier Eck-
hardt przyjął przedstawicieli prasy
międzynarodowej i złożył im: nastę-'
pującą deklarację:

Dowiaduję się z zadowoleniem,
że sprawa ohydnego mordu marsyl-
skiego została przedłożona  bez-
stronnej jurysdykcji Ligi Narodów.

ku z zamordowaniem króla Ale- ; dobrych stosunków mięlzynarodo- , Pragniemy, aby sprawa została roz-

 

Koniec żałoby.
| wych nic nie stanowi większego nie-
bezpieczeństwa, jak zduszenie uczu-
cia narodu, że w osobie swego opro-

patrzona w trybie pilnym 1 z naszej
strony uczynimy wszystko możliwe,
aby sprawa ta i jej wszystkie kulisy

chów państwowych, otwarto lokale| mienionego chwałą wodza jest ofia- były całkowicie i w sposób objek-
rozrywkowe i pozwolono na muzy-[ 4 zbrodniczych czynów, których tywny wyświetlone przed Ligą Na-
kę w restauracjach, kawiarniachi
lokalach publicznych. tem zdjęto czarne chorągwie z gma-

BERLIN. (Pat); Zgromadzenie

| Akcji Katolickiej w pałacu sporto-
wym w Berlinie przybrało rozmiary
olbrzymiej manifestacji katolickiej.
Około 30 'tys. uczestników wypełni-
lo szczelnie wielką halę udekoro-
waną papieskiemi fla$ami Przy try-!
bunie ustawiono dwa sztandary 0;

stację przybyły formacje miodzieży;
katolickiej z przeszło 200 eztanda-|
rami i związkowemi transparentami.|

wy dr. Barres wraz z infułatem ka-
pituły Steinemannem.

Zebranie zagaił przemówieniem|
idr. Stememann, który oświadczył,
 Był również obecny: biskup związko|

sprawcy mogli umknąć przed słu-

szną karą. Wydarzenia marsylskie
wysuwają z całą ostrością proble-,

OKR ZPA—————>at pewnych metod polityki mię- twierdzenia zawarte w nocie jugo-

Manifestacja katolicka wBerlinie.
dzynaredowej, niedopuszczalnych
nietylko wobec Jugosławji, ale tak-
że wobec każdego narodu cywilizo-

iodów. Nawet po oszczerczej kam-
panji, prowadzonej w sposób wy-
trwały w ciągu ostatnica tygodni,

słowiańskiej, usiłujące narazić na
szwalnk wobec świata dobre imię
Węgier, zadziwiają i oburzają nas.

iż obecni z bólem odczuwająbrak wanego. Nie Ghodzi tu o polityczne Protestujemy w sposėb najbardziej
wśród swego grona jednego z naj-
słynniejszych przywódców akcji ka-

dzieło pojedyńczegomorderstwo,
chodzi już o azyl,osobnika, nie

stanowczy przeciwko tym oszczer-
stwom. Nota jugosłowiańska zarów-

tolickiej w Niemczech dr. Klausne- przyznany emigrantam politycznym. no ze względu na swoją lieść jak
ra, (jak wiadomo dr. Klausner zginął Kiwestja, która się nastręcza, to ton, w którym jest zredagowana, nie
w czasie krwawych wypadków kwestja ćwiczeń i szikoleia na te- jest niczem innem, jak nowym eta-
czerwcowych w r. b.). Mówca po- rytorjum innego państwa zawodo- pem akcji politycznej, skierowanej
święcił dłuższe wspomnienie. dzia- wych przestępców, mających zlece- przeciwko Węgrom.

barwach państwowych. Namanife- | łalności tego wybitnego działacza nie wykonania w pewnych określo- jasny. Zmierza on do cdwrócenia
Je; cel jest

katolickiego. Na znak hołdu zgro- nych celach politycznych wielu za- uwagi od prawdziwych przyczyn
madzeni
przez. powstanie.

Następnie zabrało głos
mówcóws: in. biskup Barres,
który zaprzeczył kategorycznie j
koby w Niemczech upadł duch reli-

śijny. _ aa

jcznie ja- go

ochrona, któremi cieszyli się zbro-

ciągu drobiazgowych i długich przy-

towań, są prawie nie do wiary.
Jeżeli najlepsze sługi i najenergicz-
niejsze podpory pokoju mogą być

uczcili pamięć zmarłego machów i morderstw. Ułatwienia i zamachu i do podważenia moralnej
nieskazitelności Węgier, które uwa-

kilku dnianze na terytorjum Węgier w ża, wobec ich rozbrojenia, za łatwy
łup. Protestujemy bardzo stanow-
czo przeciw tym tendencjom, które
określamy jalko akty teroryzmu mię-
dzynarodowego.
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którzy jej wcale nie znają, nie może

pych i różnorodnych żywiołów. To

też Blok Bezp. prędzej czy później

|. w pozornej

czytelnikowi

/ grupami i jak gorące nawet zastrze-

żenia czynione są pod adresem nie-

"dziedzinie występują różnice poglą-

dów pomiędzy rządem a konserwa-

2

Co będziez BB!
| chwili otwarcia sesji Sejmu

i Senatu powszechną uwagę zwrócił

faikt, że nie odbyło się zwykłe w ta-

kim wypadku posiedzenie Klubu

Bezpartyjaego współpracy z rządem.

Pułk. Sławek nie wygłosił przemó-
wienia programowego, posłowie sa-

nasyjni stawili się tylko na posie-

daenie Sejmu i czemprędze; później

opuścili Warszawę.

Wysuwano stąd słuszny zresztą
wniosek, że niewyjaśniona sytuacja

wewnętrzna w B. B, byla tego głów-

nym powodem. W, ciągu wiosny i
iaba aniagonizmiy pomiędzy poszcze-

gólnemi grupami pogłębiły się do

tego stopnia, że widocznie obawiano

się, aby nie doszło do zbyt wy-

raźnego ich uzewnętrznienia się, za-

mim jeszcze mie ustalona została
taktyka kierownictwa na czas sesji

parlamentarnej.

I teraz właśnie oczekiwane jest

zwołanie klubu rządowego w chwili,

gdy w śrudniu Seim, po miesięcznem
odroczeniu, znowu przystąpi do

pracy.
Blok Bezpartyjny stoi podobno

pod doniosłą decyzją co do tego,

jalkie w przyszłości ma przybrać

formy onganizacyjne obóz prorzą-
dowy. W czasie lata bardzo żywo

prowadzona była dyskusja na temat

naturalnego podziału B. B na po-

szczególne grupy, a przedewszyst-

kiemi stworzenia czy odnowienia tak

zwanej Partji Pracy i wyel/minowa-

nia z niej osób i grup, które nie od-

powiadają lewicowemu i demokra-

tycznemu nastawieniu nowego kursu

rządowugo. Za zwolennika 1 repre-

zentanta tej nowej koncepcji uważa

się powszechnie  miinistra spraw

wewnętrznych Kościałkowskiego.|

(W! swoim czasie kursowały pogłoski,| że liczono się z koniecznością zje-

dnania sobie oparcia w szerszych
warstwach chłopskich i robotniczych
i Że koncepcja powyższa byla blie-|

ka urzeczywistnienia, zwiaszcza w

związku z projektem rozwiązania

Sejmu i przeprowadzenia nowych|
wyborów. Ale narazie pizeważył
jeszeze |kurs p. Sławka, który jest

twórcą B. B. i pragnąłby ten swój

twór utrzymać przy życiu jaknaj-
dłużej. Obecna sesja parlamentarna,

kontynuowanie prac nad piojektem

konetytucjj i ewentualna próba
uchwalenia jej wSenacie i Sejmie —

są to podobno następstwa zwycię-
stwa stanowiska pułk. Sławka.

Pomimo to nie można zapomi.

nać, że koncepcja p. Kościałkow-

skiego narzuca się do reslizacji si-

1а faktėw. Bezpartyjny Blok wspė!-

pracy z rządem byl tworem sz' 1CZ-

nym i takim pozostal do dziš.
£- Wlašnie w ostatnich czasach na-

turalne antagonizmy i niechęci wy

kazały z pełną jaskrawością sztucz-

ność tej organizacji, utrzymywanej

w pozornej jedności tylko dzięki

hołdowaniu przez grupy i jednostki

bardzo prymitywnemu oportunizino-

Na długi czas ten wzgląd nie

wystarcza W praktycznej pracy po-

litycznej | gospodarczej  czcza

gadanina o „ideolugji marsz. Piłsud

skiego", na którą się powołująici,

którzy ją wyznają, i również ci,

być dostateczną więzią dla sprzecz-

rozleci się, i powstaje tylko pytanie,

czy zdoła jeszcze utrzymać się

jedności w ciągu tej

ostatniej sesji sejmowej.

Zwykłe, logiczne rozumowanie

wskazywałoby, że nie. Przeciętnemu

prasy wystarczyłoby

uważniejsze przeglądanie kilku orga-

nów prasy sanacyjnej, aby stwier-

dzić, jak daleko posunęły się anta-

gonizmy pomiędzy poszczególnemi

których posunięć rządowych. Naj-

mocniej zapewne wtej ostatniej

tystami sanacyjnymi w sprawach

finansowych i gospodarczych.

Dla przykładu dość przytoczyć

opozycję "Czasu" przeciw budżeto-

wi i całej pracy konserwatywnej z

powodu dekretów oddłużeniowych

w rolnictwie. A to, co się dzieje w

„Legjonie Młodych" i opozycja czę-

ści tej organizacji przeciw B. B.

ilustruje stosunki w lewicowej części

obozu prorządowego.
Pytanie więc, czy B. B. przetrzy-

ma bieżącą sesje sejmową, jest bar-

dziej miż kiedykolwiek uzasadnione  aktualne. ł to nie tyle dla społe-

z prasy.
Rozkiad Legjonu Młodych.

Na gruncie Legjonu Miodych od
kilku tygodni wzburzenie. 'W.ydosta-
no tajny okólnik sekretaigatu jene-
ralnego BB., zalecający ograniczenie
działalności L. M. do młodz.cży aka-
demickiej, a rozwiązanie placówek
innych. Wiówczas w szeregu ośrod-
ków także akademickich, powstał
bunt przeciw temu zarządzeniu, oraz
przeciw pełn. ob. komendanta głów-
nego L. M. p. W. J. Bieiskiemu,
któremu zarzucono wspóinictwo z
temi zamiarami,

Wobec tego p. Bielski na zebra-
niu 15-go b. m, wygłosił wieiołokcio
we przemówienie (ogłoszone w , Pań
stwie Pracy“ nr. 64 z 18-go b. m.j,
w którem gęsto się tłumaczy, że o-
kólnik wydano bez jego wiedzy, po -
czem mówi m. in.:
— Pozwólcie teraz, iż zapytam, skąd

zrodził się ten strach, tak umiejętnie pod-

sycany przez szkodników organizacyjnych,

że L. M. lada dzień, lada chwila zostanie
zlikwidowany, że się niemal rozsyrie? Czyż
n atych bojaźliwcach istotnie ma się opie-

rać przyszłość naczego ruchu i przyszłość
Polski? Czy to jesi typ sztandarcowego mło-
dego legjonisty, tchórz, uciekający z orga-

nizacji, gdy zgodnie z tem co mówi, miejsce

prawdziwego legionisty jest właśnie w or-

ganizacji, by stanowić oparcie dla głoszonej

idei i by bronić „tak jak broni» Łohaterzy,

do ostaika, do zwycięstwa, iap Go kięski

dla wszystkich wspólnej, dla wszystkich

jednakiej?
у Oceniając istniejącą sytuację na tere-

nie całej organizacji, dochodzę do wniosku,

że cały szereś powikłań organizacyjnych,

a w pierwszym rzędzie lokaln* fermenty

na terenie stolicy, mają swe podioże w tra-

gicznem niezrozumieniu pracy mecjej, jako

Komendanta Głównego. Pracę ię zmuszony

jestem prowadzić z jednej strony na tere-

nie wewnętrznym organizacji, a z drugiej

strony na terenie stokroć cięższym zew-

nętrznym, gdzie muszę stączać nieustanne

walki o prawo do istnienia i rozwoju L. M.

Związku Pracy dła Państwa. Jest rzeczą

zrozumiałą, że w pewnych wypadkach je-

stem zmuszony dn nieujawniania moich po-

sunięć na tym terenie zewnętrznym, gdyž

to mogioby w wielu wypadkaca całkowicie
uniemożliwić zrealizowanie  komcepcyj o-

golnolegjonowych.

Nie rozumiejąc mojej cięžsiej sytuacji,

jako kierownika odpowiedzialnego za ca-
łość organizaci, szereg jednostek, bądź bar

dziej zapalnych, bądź też może embitnych,
przyczyniło się na pewnych {гтепасЬ do

wytworzenia atmcsfery niebezpiecznej dla

| całości ruchu”.

Następnie uchwalono:
„ — 1. L. M. Związek Pracy dla Pań-

stwa, zgodnie z deklaracją idecwą, jest or-

ganizacją powszechną młodego pokolenia
Piłsudczyków. j

2. L. M. Związek Pracy dla Państwa

przeciwstawia się zdecydowanie wszelkim

próbom, zmierzającym do likwidacji organi-

zacji na terenie pozaakademickim”.

Tajny okólmik i wyznanie p. Biel
skiego, że czasem musi cos ukrywać,
pozostają jednak taktami, siiniejsze-
mi niż rozwlekłe mowy.

„Podziemna zgraja* w Legjonie
Młodych.

W tem samem. przemówieniu p.
Bielski m. in. oświadczył: °

„Bezpartyjny Blok, a raczej jego Se-
kretarjat Generalny, wystąpił z koncepcją
unormowania stosunków na odcizku mło-
dzieżowym. Zasady tej koncepcji zostały

ujęte w specjalnym okólniku, ktory szcze-
gółowo omawia zagadnienie L. M.

Ponieważ dookoła sprawy powyższego
okólnika budują się fantastyczne domysły
oświadczam: }

1. Okólnik powyższy wydany został bez
zapoznania mnie z jego treścią, a więc i bez

mojej jako komendanta głównego zgody.

2. Z treścią powyższego okólnika za-

poznałem się dopiero po jego „głoszeniu,

wówczas zwróciłem się do  Sekretarjatu

generalnego, gdzie okólnik powyższy zo-

stał mi odczytany . $

A więc B. B. chciał chwycić za
łeb „Legjon”, aby go później rozwią
zać? Dlaczego? Czyżby wpływy ko-
munistyczne w „Legjonie' były tak
silne, że B.B. zaczęło się bać? A
może B.B. obawiało się nie młodo-
legjonowych komunistów, lecz kon-
kurencji w „terenie”. Głównym bo-
wiem postulatein okėlnika B. B. by-
lo ograniczenie „Legjonu“ Go terenu
akademickiego.

„ WI wyniku ostatecznym „legjo-
niści” oskarżają „Komendę Główną”
o zdradę i ..faszyzację' Legjonu i
twierdzą, że glównym agentem B.B.
jest sam p. Bielski. Oddział L. M. we

 

Proces o zamach na Venizelosa.
PARYZ Pat. Havas donosi z Aten,

że 24 rozpocznie się przed sądem
przysięgłych w Pireusie wielki pro=
ces o zamach dokonany na Venize-
losa 66.33 r. Proces wywołuje wiel-
kie zainteresowanie w całej Grecji.
Powołano 750 świadków, wśród któ-
rych znajdują się znane osobistości
polityczne. Rozprawa przypuszczal-
 

czeństwa, stojącego poza tą organi:

zacją, ile właśnie dla jej członków.
Jak słychać, wśród pewnej części

B, B. panuje żywy z tego powodu
niepokój. Nic dziwnego, bo przecież

doskonały to był przytułek dla
wszelkiego rodzaju „realistów' czy

to z prawicą, czy z lewicą, czy
skądkolwiek. le do czasu.

DZIENNIK MILERSKI .

Projekt paktu anglo - japonskiego
w sprawie kolei wschodnio-chińskiej.

Włocławku uchwalił nawet (podaje

„Robotnik''):
..wypowiedzieć posłuszeństwo p. 0.

komendaatowi głównemu Legjonu Młodych
inż. Witoldowi Bielskiemu przez zawiesze-
nie wykonywania jego rozkazów — zmie-

rzających do faszyzacji Legjot u '.

Sam. zaś Bielski w swojej mowie
nawzajem mtwił pięknie o „podziem
nej zgrai” w „Legzonie', a celem do-
dania splendoru swym słowom po-
wiedział uroczyście:

Poleciłem na dzisiejszą odprewę spro-

wadzić sztandary organizacyjne, aby sło-
wom, które tu padają nadać wagę znacz-
niejszą, niż mają słowa prawdy

"E

Karjerowicze. |||
Dalej zastanawiał się p. Bielski

nad tem, czy są prawdziwi młodole-
gioniści, czy też ich niema:

Nie, legjoniści, twierdzę, że prawdzi-

wych wyznawców idei młodosegjonowej

szukać należy nie między dezziterami, Bo

gdyby tak miało być, gdyby ponadto praw-

dą były je wszystkie bezdenne įlupstwa, 0

powszechnem karjerowiczostwi?, o nieustan

nem marzeniu o posadach i stypendjach, to
nie warto byłoby bronić organ'zacji.

Być może zresztą, że „iegjoniści”
nie marzą o posadach i stypendjach,
ale chyba dlatego, że je mają. P.
Bielski jednak potrafi aż tak poety-
zować:

Znamy to „karjerowiczostwo“. Goržko

odczuwamy go w młodych, silay.h ale jak
często głodnych brzuchach. Mrozi nas 0-

strym wietrem poprzez liche odzienie i dziu
rawe buty.

No, brzuchy mają silne i pojem-
me, to prawda, ale czy głodne? Toć
tylu narodowców wyrzucili na bruk,
i dzisiaj gryzą się jeszcze z BB., że
im mało?
za oddana pioklamo-

wał swoim ym, że „Legjon“
będzie i basta. Zapomniał biedaczy-
na, co powiedziaf w środku swojej
mowy o „czynnikach najwyższych”.

Natychmiast po objęciu przezemnie
stanowiska p. o. K. Gł. zwróciłem się do
najwyższych czynników w Panstwie, z proś
bą o pomoc moralną dla L M. w rozwijaniu

przez niego ekspancji na wszystkie tereny.

O ile jest mi wiadomo, decyzja o zlikwido-

waniu L. M. nie zapadła.

Jeżeli więc „najwyższy czynnik”
powie: idźcie dziatki do djabła! to
„Legjon Młodych" rozlesi się na
cztery wiatry. Poco więc ludzi stra-
szyć, że będzie i basta?

Brak zaufania.
„Robotnik“ podaje opis nasię-;

pujacego bardzo charakteiystyczue-
go wypadku:

 

 Do starosty powiatowego w Jarosła-
wiu p. Wąsa zgłosiła się delegacja wło-

ścian ze wsi Surniaczówka z wójtem naj

czele. Delegacja przyniosła wydrążony
ziemniak, w którym znaleziono st nastę-,
pującej treści:

„Dnia 17.X dano dla powodzian ai
3 kg. ziemniaków i 2 k4 zboża od
morga. Czy otrzymają? Powiat Pod-

hajce“.

Delegacja prosiła p. starostę by za-

wiadomił włościan powiatu podhajeckiego,

że powodzianie otrzymują ziemniaki i zbo-

że i że dary te są sprawiedliwie rozdzie-

lone.

Czy wypadek ten, wzięty z reszej rze-
czywistości, nie prześciga  najbujniejszą

fantazję humorysty? Bo cóż się dzieje?

Zbiera się po całej Polsce na powodzian i

wszyscy, a przedewszystkiem !uvd biedny,
dzieli się swojem zbożem i swojemi ziem-

niakami z ofiarami powodzi. Daje ofiery,
ale nie ufa, nie ma pewności, ":y ofiara

jego dojdzie właściwych rąk. i oto ktoś
wpada na pomysł przesłania 'istu w wy-
drążonym kartoflu do powodziam'na, który

kartofel ten otrzyma.

Ziemniak doszedł do rąk powodzian i

chłopi z powiatu podhajeckiego mają tę

pewność, że żywność, którą odjęli sobie
od ust żeby podzielić się z powodzianami,

nie wsiąkła nigdzie w drodze pomiędzy
oliarodawcą a oliarobiorcą.

„Sanacja“ wciąž reklamuje się, iż „cały

naród" stoi za nią A oto wymowna ilu-
stracja, jek to wygląda zaufanie ludności
do „sanacji“. Możemy usłyszeć odpowiedź,
że komitety pomocy powodziancm to nie

„sanacja '. Formalnie tak jest, ale faktycz-
nie wiemy wszyscy, jak wygląda skład ta-
kiego powiatowego komitetu: pan słarosta,
pani prezeska Rodziny Policyjnej, miejsco-
wy poseł z BB. dyrektor gimnazjum pań-i
stwowego, pan kierownik urzędu skarbo-
wego, pani przewodnicząca Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet i t. d.

O, senacjo, na co ci przyszło. -Trzech kilo ziemniaków nie ufają ci!

ЧАМЕЛЫО КЯр

nie potrwa do 4 miesięcy. Władze
policyjne zarządziły specjalne środki
byzpieczeństwa. Zabroniono na czas
trwania procesu wszelkich zgroma-
dzeń w Pireusie. :

Aresztowanie podejrzanych jagosłowia
LONDYN. (Pat). Agencja Reute-

ra donosi z Vamcouver, że władze
tamtejsze wykryły ma parowcu an-
gielskim przybyłym z Algieru 7 u-
kirywających się obywateli jugosło-
wiańskich. MW! przypuszczeniu, że

mogą być omi zamieszani w spisku i
zamachu na. króla Aleksandra, wy*
dano polecenie aresztowania ich.
Policja zdołała jednak areeztować

 

MOSKWA (Pat). KomunikatSO- |

wiecki, zaprzeczający informacjom

japońskim o rychłej finalizacji roko-,

wań o kolej wschodnio-chińską, wy-

wołał w. moskiewskich kołach poli-
tycznych wielkie wrażenie. Wedłe
powszechnego przekonania niektóre

sporne punkty istotnie były uzgo-

dnione, natomiast wobec postępu

rokowań angielsko-japońskich Ja-

pończycy zaczęli się wycofywać już

z osiągniętego porozumienia z So-
wietami, Naieży zaznaczyć, że z kół
zbliżonych do ambasady japońskiej
w Moskwie  donoszono, że we
wszystikich  cprawach spornych,
związanych ze sprawą kolei, osią-
śnięto komipromis. Wediug opinii
kół politycznych, ostatnia audjencja
almilbasadora Ota u premjesa Moło-
towa miała na celu ostateczne wy-  jaśnienie stanowiska obu stron. Jest

 

Terrorystyczna organizacja japońska.
TOKIO (Pat). Dziś zakończył się

w Tokio wielki proces 15-u człon-
ków terorystycznej organizacji ,bra-

terstwa krwi”, na której czele stał
kapłan buddyjski Niszo, Organizacja
ta dokonała licznych žamachow i

morderstw na tle politycznem w
iroku 1932. Prokurator domagał się

kary śmierci dla czterech członków

organizacji, w tej liczbie przewódcy

Niszo. Sąd nie przychylił się jed-

nak do żądania prokuratora i wy-

dat wyroki łagodniejsze.  Tadaszi

Konuma, który zamordował w lu-

tym 32 r. byłego ministra finansów

Junnosuke Inauye, zostai skazany

rzeczą charakterystyczną, ze prasa
sowiecka ze szczególną energją ata-
kuje zbliżenie angielsko-japońskie,
zarzucając konserwatystom angiel-
skim  iaworyzowanie Japonji jako
najbardziej aktywnego czynnika an-
tysowieckiego. Zdaniem „Za Indu-
strializacju”, ewentualne wznowie-

nie sojuszu angielsko-japońskiego

miałoby wyłącznie wojenne i ane-
ksyjne cele.

LONDYN (Pat). W kołach zain-
teresowanych rokowaniami morskie-

mi twierdzą, že ambasador japoński

Matsudairu we wczorajszej rozmo-

wie z ministrum Simonem wysunąć

miał nowe propozycje zawarcia an-

glo-japońskiego paktu o nieagresji i

wzajemnej gwarancji, do którego

Stany Zjedn. mogłyby się ewentual-

nie przyłączyć. Kalkulacja Japonii
| polegać ma w tym wypadku na tem,

na dożywotnie więzienie. Podobny

ios spotkał przewódcę osganizacji

Niszo. Pozostali oskarżeni otrzy-

mali różne kary więzienia, przyczem

najniższa, jaką wyznaczył trybunał,

była kara trzech lat więzienia.

Agencja Rengo, podając do wiado-

mości wyroki, wyjaśnia, ze terory-

styczna organizacja  „braterstwa
knwi' aążyła do rzekomej reorgani-

zacji i odbudowy: życia narodowego,

pragnąc przeprowadzić swcje cele

przez usunięcie w drodze zamachu

przedstawicieli stronnictw politycz-

nych, sfer finansowych oraz klas

uprzywilejowanych.

(kT IT OWAPRACZETWAOZORKOWIEZIEBOA

walka ©
Najstarsze i _ najpoważniejsze

stowarzyszenie nauczycielskie w
Polsce, Tow. Naucz. Szkóć Wyż. i

Sr. (TNSW), ogłosiło anikielę na le-

mat egzaminów matusalnych.

Sprawa nie jest nowa, bo od lat
wielu, corocznie, skoro tylko zbliża

się termin egzaminów dojrzałości w

szkołach, wchodzi ona na porząd.
dzienny. Zwykle jest matura rozpa-

trywana pod kątemzdenerwowania

dziców; czasem czyni się system

egzaminów maturalnych odpowie-
dzialnym za zdarzające się tu i ów-

dzie zamachy samobójcze młodzie-

ży. Przeważnie uważa się maturę za

przeżytek i to przeżytek szkodliwy.

Z tych właśnie względów TNSW.
jest bardzo pożyteczna. Bo jeśli ma-

tura jest i io szkodli-

wym, należy dążyć do jej usunięcia.

Jeśli zaś nie jest przeżytkiem i jest
potrzebna, to trzeba egzamin tak
postawić, alby potrzebę i znaczenie
egzaminu maturalnego powszechnie

rozumiano i ciągle go nie zwalczano.

„Przegląd Pedagogiczny organ
TNŚW, donosi, że ankieta maturalna
wzbudziła zainteresowanie, że do

Zarządu TNSW. napływają liczne

odpowiedzi na ankietę, oraz wieści

o zebraniach zorganizowanych przez
koła TNSW. O ile można wnosić z

podanych sprawozdań, większość

głosów oświadcza się za utrzyma-

niem egzaminu, natomiast żąda

zmiany procedury egzaminacyjnej,
Czy egzamin jest potrzebny? Za-

znaczyć trzeba, że ludzkość nie wy-

nalazła dotychczas innego sposobu
przekonywania się o tem, czy ktoś
coś umie, 'wie, potrafi, jak właśnie
pytanie, wystawianie na próbę —
jednem słowem egzaminowanie.
Egzaminowany jest rzemiesinik, gdy
mą zostać czeladnikiem, %andydat

na szofera taksówki, student medy-
cyny, aplikant adwokacki, inżynier,
technilk,
ra, czy podoficera zawodowego.

Tam, gdzie niema egzaminu, stosuje
się okres próbny, praktykę. Takiej
pr ze ulega każdy psacownik,
gdziekoiwiek om będzie zatrudnio-
ny, od służącej poczynając, a na

u biurowym, czy jakim-
kolwie': innym kończąc.

Oczywiście okres próby jest tak-
że egzaminem praktycznym, ale

i i isiotnych ©
egzaminui wogóle t. zn. jest bada-

niem sprawności fizycznej * umysło-
wej kandydata w zastosowaniu do

funkcji, którą się kandydatowi ma
powierzyć. Bardzo niewiele jest

iunfkcyj na świecie, któreby można

objąć bez stwierdzenia swej przy-
datności w tym właśnie kierunku;

bojakowyjątekitowcaie nie do
iwania, moglibyśmy przyto-

czyć tutaj powierzanie róznych sta-
nowisk kandydatom o określonych

ie nieokreślonych  kwalifika-
cjach zawodowych. :

Od wiełu lat praktykowało się u
nas, że t. zw. „postępowcy  wystę-
powaliEZ egzaminom w sziko-
tach. W okresie termentu politycz-
nego 1905—6 roku pod zaborem
rosyjskim różni „działacze”, prag-
nący ać szkolnictwo,
stale występowali z postuiatem znie-
sienia! egzaminów, wysuwając jedno-
cześnie postulat uczestnictwa dele-
gatów młodzieży w radach pedago-

młodzieży i jej ro-*'

a także lamdydat ua ofice-|

poglądach politycznych, matomiast|
zupełnie

maturę.
gimnazjum fumoirów it p. Już z

samiego zestawienia tychpostulatów

widać, jalk poważne przygotowanie

do retormowania szkolnictwa nieśli

"ci „działacze”.
Niewiele od światopoglądu tych

„postępowców' odbiegają dzisiaj

ludzie, którzy—jak to widzimy cho-

lek ciażby na łamach „Kurjera Poran-

nego' — nazywają cate zagadnienie

egzaminów maturalnych — „walką

o bzdurę. Sprawa egzamunów nie

jest bzdurą tak jak nie jest bzdurą

sprawa przygotowania młodzieży do

studjów <iwersyteckich, jak nie jest

bzdurą brak młodych adeptów nauki

i niedostateczna twórczość Polski na

poiu nowych zdobyczy naukowych.

Bez egzaminu nigdzie, a więc iw

szkole obejść się nie można. Nato-

miast kiedy, jak i kto ma egzamin

przeprowadzić, jest kwestją otwartą.

Dzisiejszy sposób egzaminowania,

przy ukończeniu szkoiy średniej, jest

żywcem przeniesiony. z zaborczego

szkolnictwa austrjackiego. Reformy

wprowadzone do tego systemu, .już

przez szkolne władze polskie bra-| prz

ków: tego systemu nie usunęły i sy-

stem ten jest dziś powszechnie przez

młodzież, rodziców, nauczycieli po-

tępiany. Śmiało można powiedzieć,
że sprawa egzaminów doqrzsłości w

szkole średniej dojrzała do reformy.
Reforma egzaminu dojrzałości

jest dziś zresztą koniecznością, wy-

nikającą z reformy szkoły średniej,

Skoro gimnazjum stało się cztero-

klasową szkołą średnią ogoinokształ

cącą, ictórej wychowanek stać bę-

dzie na poziomie przeciętuego daw-

nego sześcioklasisty, trudno jest

przeprowadzać przy końcu tej szko-

ły dotychczasowy egzamin dojrza-

łości. Nadbudową gimnazjum będzie

wprawdzie liceum dwuletnie, ale li-

ceum oparte jest na specjalizacji

uczniów, więc znowu dotychczaso-

wy egzamin dojrzałości nie miałby

w liceumżadnego sensu.

System egzaminowania musi więc
być w ciągu najbliższych lat paru
zmieniony. Trudno jest oczywiście w

artykule _ dziennikarskim dawać
wskazówki, jak ten egzamin wyglą-

dać powinien. Ale można jednak
wskazać jakie idee zasadnicze wi-
nien on mieć na względzie.

Więc przedewszystkiem egzamin
Ikońcowy nie może i nie powiniem

ech|mieć na widoku badania takich ogól-

nych i podstawowych cech wyro-
bienia umysłowego ucznia, które bez
egzaminu, w ciągu kilkoleiniego po-
bytu w szkole, mogą być gruntownie

zbadane, A więc: władanie języ-

kiem ojczystym w mowie i piśmie,

wprawa w rachunku aryimetycz-

mym, czy algebraicznym, stopień

owładnięcia
Egzamin końcowy we wszystkich

tych wypadkach micnowego nau-,
czycielom nie przynosi.

NW dalszym ciągu egzamin nie
powinien polegać na, wyłapywaniu
tego, czego uczeń nie wie. Nato-
miast egzamin powinien mieć na
celu ujawnienie pewnych  indywi-
dualnych cech umysłowości ii ucznia,
zwłaszcza jego ienia i zami-
łowania. Powinien on być okazjądo!

stwiendzenia, że uczeń ma we-
wnętrzne zainteresowania 1 co na
drodze do ich realizacji uczynił.
Taki egzamin może mieć poważny
sens dla ucznia i EISS,  tylko 5 osób, 2 zaś osoby zbiegły.

—ер '|.gicznych, urządzenia w każdem

językiem obcym itp.!

że pakt tego rodzaju stanowczo był-
by przez Amerykę odrzucony. Ame-
ryka wysuwa argument, że traktat
waszyngtoński był paktem nieagresji
9-ciu miocarstw, Japończycy więc
jalknajwyraźniej pragną płaszczyznę
nieagresji ograniczyć, wyłączając

przedewszystkiem Chiny, których
integralności broni właśnie traktat
waszyngtoński.  Przewidując więc
zgóry opozycję amerykańską, Ja-
ponja pragnie więc drogą paktu o
nieagresji pozyskać W. Brytanię na
rzecz współdziafania  aagielsko-ja-
pońskiego na Dalekim Wschodzie i
przekonać Anglików, że z chwilą,
$dy Japonja bierze na siebie gwa-
rancję za: brytyjski stan posiadania
na zachodzie Pacyfiku, to silna flota
japońska stanowi dla W. Brytanii
niewątpliwą korzyść. Ten projekt
będzie jutro niewątpliwie tematem
rozmów w czasie spotkania Mac
Donalda z Simonem a Normanem
Davisem i radcą ambasady amery-
kańskiej w Londynie z drugiej
strony. o
—

Prate bad Dową Aoasiyliiją
Donosiliśmy już naszym czyte!ni-

kom, że nowa konstytucja stanie się
przedmiotem obrad Senatu i że wy-
tyczne dla zmiany projektu sejmowe
go otrzymał reierent tej sprawy sen.
Rostworowski.

Obecnie krakowski „IKC”*  do-
nosi, że prace senackiej komisji kon
stytucyjnej nad projektem nowej kon
stytucji nie mają potrwać długo, tak
że jeszcze w ciągu bieżącej sesji
budżetowej konstytucja byłaby za-
łatwiona definitywnie zarówno przez
Senat jak i przez Sejm.

Poprawki Senatu poiegać będą
przedewszystkiem na usunięciu z
tekstu uchwalonego przez Sejm,
zgodnie z zapowiedzią p. Sławka,
ustępu postanawiającego, ze wybory
do Senatu oprą się na t. zw. elicie
i że pierwszy Senat wybierają odzna
czemi krzyżem niepodległości i or-
deraimi Virtuti Militari. Zamiast te-
go konstytucja zawierać ma posta-
nowienie, że ordynację wyborczą do
Senatu ustala osobna ustawa.

Jak wiadomo, w myśl projektu
obozu rządowego obecnie już usta-
lonego, dwie trzecie senaiorów ma
pochodzić z wyboru na zasadzie or-
dynacji odpowiadającej naogół ordy-
nacji obecnej, a jedna trzecia pocho-
dzić ma z nominacji, t. j. drogą po-
wołania przez p. Prezydenta R. P.
„Legjon zasłużonych”, który miał
tworzyć ową elitę zostanie utwo-
rzony drogą osobnej ustawy, ale nie
będzie miał narazie żadnych praw i
kompetencyj.

Druga poprawka Senatu dotyczyć
ma usunięcia fatalnej usterki, jaka
znałazła się w uchwale Sejmu, gdy
pośpiescznie uznawano przedłożone

ez p. Cara „tezy“ konstytucyjne,
jako tekst nowej konstytucji, a nie
zauważono, że w ustępie omawiają-
cym zasady prawa wyborczego refe-
rent pozostawił postanowienie, u-
trzymujące dotychczasową  pięcio-
przymiotnikowość w nawiasie zaś
dodał uwagę, że możnaby te przy-
miotniki lub niektóre z nich prze-
nieść do ordynacji wyborczej, pomi-
jając je w konstytucji. Tego rodzaju
tekst ustawy konstytucyjnej, nie roz
strzygający jednej z. najważniejszych
spraw zasadniczych, jest oczywiście

go poprawić pod względem redakcyj
nymy przy tej sposobności zaś poja-
wia się także tendencja do wprowa-
dzenia także pewnych zmian mery-
torycznych.

Mianowicie panuje w sferach se-
nackich przekonanie, że o ile zasa-

 
|da równości, powszechności, bezpo-
| średniości i tajności nie moze budzić|
| zastrzeżeń, o tyle kwestjaproporcjo
| nalności jest bardzo wątpliwa, gdyż
| doświadczenia parlamentarne w Pol-
sce i zagranicą wypadły na nieko-
rzyść tej zasady. lstniecje przeto ten
dencja i to rosnąca na sile, aby za-
sadę proporcjonalności uznać.

Reforma jednak ordynacji wybor
czej, o ile byłaby połączona ze znie-
sieniem proporcjonalności, a więc

wprowadzeniem okręgów jednoman-

datowych, byłaby sprawą wymaga-
jącą długiej i gruntownej pracy przy-

wyborczej do Sejmu i Senatu łączy
się z nową konstytucją potrzeba u-

chwaleńia jeszcze kilku innych
ustaw (m. in. o legjonie zasłużo-

czy czasu w sesji budżetowej.
Toteż, wedle informacj: „l. K. C.“

w samacyjnych sferach poiiłycznych
panuje przekonanie, żeŚejm obecny
zostanie zwołany na sesję nadzwy- 
nej, a więc w maju, aby na niej za”

' łatwić wszystkie te sprawy związane |
|z wprowadzeniem w życie fuż u*
' chwalonej konstytucji. :

Czy po odbyciu tej sesji Sejm |
| Senat zostałyby rozwiązane i za”
"rządzone nowe wybory, czy też mo-

we wybory odbyłyby się późną jesie
nią normalnem wygaśnięciu

5-letniej kadencji obecnych ciał u-
' stawodawczych -— o tem sfery poli-
tyczne nie mają jeszcze informącyj.

 

nie do pomyślenia, Senat zatem ma'  
gotowawczej. Obok nowej ordynacji

nych), na to zaś wszystko nie star- !

 

 
czajną, która odbędzie się w kilka

| tygodn: po zamknięciu sesji zwyczaj,

   
  

    

  

  

     



 

 
- ruchomości sąsiada.

 

 

   

 

  

    

    

    

"członków stowarzyszeń Spo-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wielkopolska, Wyżyna Małopol-

ska i Sląska: naogół chmurno i
mglisto z możliwością przejaśnień
w ciągu dnia. Po nocnych przymroz-
kach dniem temperatura do 5 C.
Słabe wiatry zachodnie.

Pozostałe dzielnice: przeważnie
pochmurno i mglisto z przelotnemi
opadami. Temperatura bez wię-
kszych zmian. Umiarkowane wiatry
z północo-zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 į
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie Da przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z wydziału Humanistycz-

nego U. $. 8. W terminie jesiea-
nym 1934—35 r. akad. dodatkowo
uzyskali stopień magistra filozofji
w zakresie filologji polskiej i litew-
skiej—p. Wiktor Dasis; w zakresie
filologji niemieckiej—p. Chana Ro-
gowska. ‚
— Egzaminy Maglsterskie na

Wydziaie Humanistycžnym USB.
w terminie zimowym 1934—35 r.
akad. odbywać się będą w czasie
od 8 stycznia 1935 r. Do egzami-
nów zgłaszać się należy pisemnie
w czasie od 10 do 15 grudnia b. r.
*— Powszechne Wykłady Uni

wersyteckie. Dziś w piątek dnia 23
listopada 1934 r. odbędzie się w
sali Il uniwersytetu (ul. S$-to-Jańska)
drugi odczyt prof. T. Czeżowskiego
p. t. „O metafizyce”. Początek o
godz. 19. Wstęp 20 gr., młodzież

"KRONIKA.
SPRAWY WOJSKOWE

— Dzisiejsze uroczystości na
Pióromoncie. W dniu dzisiejszym
o godz. 11 w koszarach na Pioro-
moncie odbędzie się uroczystość

chć wojskowego plakiety króla Ste-
fana Batorego, od bataljonu wę-
gierskich Cynlistów im. krola Bato-
rego N. p. a. c,
W związku z tem dzisiejszym po-

siągiem raanym do Wilna przybywa
aitachć wojskowy armji węgierskiej,
P. Leugel, ktorego na dworcu po-
witają oficerowie ni. P. A. C. W go-
dziaach popołuaniowych gość wę-
gierski w towarzystwie wyzszycn
oficerów М. P. A. C. zwiedzi Wilau
i zapozna się z zabytkami histo-
rycznemi miasta. Ё

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zebranie Komitetu Woje-

wódzkiego Pomocy Akademikom. W dniu
28 listopada 1934 r. o godz. 6-ej min, 3U
wiecz. w pierwszym terminie, a o godz. 7-ej
min. 30 w drugim: terminie odbędzie się w

Wielkiej Sali Konierencyjnej Wileńskiego
Urzędu Wojewódzkiego doroczne Walne
Zgromadzenie Wojewódzkiego Komitetu
wileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży
Akademickiej z następującym porządkiem
dziennym. 1) Zagajenie. 2] Wybór trezy-
djum Zgromadzenia. 3) Sprawozdanie z
cziałalności Wydziaiu Wykonawczego Ko-
mitetu za lata 1932—1934: a) sprawozda-
rie ogólne, b) sprawozdanie kasowe. 4)
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Dys-
kusja nad sprawozdaniami. ©) Sprawa li-
kwidacji Komitetu. 7) Wolne wnioski.

Podając o powyższem do wiadomości
cgółu członków Komitetu, Prezydjum Ko-
mitetu prosi o możliwie liczny udział
swych członków w powyższem  zgroma-
dzeniu.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

 

 płaci 10 gr. Szatnia nie obowiązuje.
SPRAWY PODATKOWE,|

— Zaległości podatku 1oka:|
iowego. Wskutek zarządzenia lzby
Skarbowej urzędy skarbowe w Wil `
nie i na prowiacji przystąpiły do
załatwienia podań płatników w spra-
wie rozłożenia podatku lokalowego
na raty.
W okresie przyjmowania wymia-

ru i inkasowania podatku lokalo-
wego przez władze skarbowe od
samorządu wileńskiego wytworzyła
się pewna luka, która zdezorjento-
wała płatników, którzy nie wiedzieli
kiedy i jak mają płacić podatek.
W ten sposób uzbierały się poważne
zaległości, a wobec terminu płatno
ści podatku bieżącego  Spłacanie
tych zaległości stało się niemożliwe.
— Obiiczenie stanu zatrudnie-

nia w przedsiębiorstwacn. Urzędy
skarbowe lzby otrzymały instrukcje
w sprawie obliczania stanu zatrud-
nienia w. przedsiębiorstwach, na
podstawie którego określona jest
kategorja „świadectwa. Szczególnie
ulgi w tym względzie przysługują  warsztatom rzemieślniczym w wy-
konaniu przepisów o państwowym
podatku przemysłowym. Termina-
torzy, którzy zatrudnieni są w przed-
siębiorstwach rzemieślniczych na
podstawie pisemnej umowy o naukę,
nie będą przy wykupie świadectw
zaliczani do ogóinej ilości robotni-
ków, pracujących w. przedsiębior-
stwach. tj
— Sprostowanie urzędowe.

P. starosta grodzki przesyła nam
następujące pismo: Na podstawie
art. 21 Dekretu w przedmiocie tym-
czasowych _ przepisów prasowych
z dn. 7.11.1919 r. (D. P. P.P. Nr. 14,
poz. 186) i z zachowaniem wymo-
gów tegoartykułu, proszę o wydru-
kowanie poniższego sprostowania,
w związku z notstką umieszczoną
w czasopismie „Dziennik Wilenski“
Nr 304 z dn. 8.Xi. r. b. p. t. „Skar-
gi na władze skarbowe”:

1) Nieprawdą jest jakoby sekwe-
strator jednego z urzędów skarbo-
wych zajął u płatnika rower za na-,
leżności podatkowe, ciążące na nie-

Natomiast prawdą jest, że 4
Urząd Skarbowy skierował egzeku-
cję zgodnie z przepisami podatko-
wemi do nowonabywcy nierucho-
mości Nr 3 przy ul. Beliny za zale-
głości podatkowe, ciążące na tej
nieruchomości. ;

2) Zasada inależytego traktowa-
nia stron, tembardziej, że wchodzą-
ca w zakres obowiązków, określo-
nych dla urzędników państwowych
ustawą o państwowej służbie cy-
wilnej, jest stale przestrzegana przez
urzędników skarbowych. Winni nie-
licznych zresztą uchybień w tym
względzie, spowodowanych często-
kroć przeż samych płatników i u:
sprawiedliwionych po części nerwo-
wą i wyczerpującą pracą urzędni-
ków skarbowych, ponoszą odpowie-
dzialność służbową. M:
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kara administracyjna. Sta-

rosta grodzki w trybie administra-
cyjnym skazał na 14 dni bezwzględ-
nego aresztu Dawida Jakrena, Z za:
wodu krawca, zamieszkałego w Wil-
nie przy ul. Szklanej 5, który nie
zastosował się dodecyzji władz za-
braniających mu zamieszkiwania
w pasie pogranicznym. Jakren był
skazany na 4 lata więzienia za dzia-
łalność antypaństwową i karę tę
odbył. е
omaABA

Pospolile ruszenie oświafówe

 

 łecznych usunie hańbę anal-
fabetyzmu!

godz. 8 wiecz. jedna z najlepszycii komedji

Bernarda Shaw p. L „Nigdy nie można

przewidzieć”, W komedji tej, pełaej świet-

nych paradoksów i kapitalnego dowcipu,

znakomity pisarz oświetla problem współ-

wręczenia przez węgierskiego atta ||

|

jdziu i czemu pan nie widzi, że:

do życzenia.
— Że ulice

szczególniej ulica Wileńska,

rażając latem powietrze na całej u-
licy, co jest widoczne przed domami

Engelczyna, Biksona,
innych.
— Że na tejże ulicy, przed do-

najprzód była tozłamaniu wozu;

obuwiu przez przechodniów.

le uczęszcza, leży nawóz w rynszto-

którym mkną :0werzyšci,
koszlawy bruk tei ulicy.

czyszczone, nieodpowiadają

uniemożliwiając latem
okien.
— Nie widzi pam, ani współpra-

cujący z nim posterunkowi, że zmia-
tame śmiecie i gnój, z nowego mostu 

czesnej rodziny, Doskonała rezyserja J.

Boneckiego. Bogata wystawa W. Makoj-

nika,„

Jutro o godz. 8 więcz. „Nigdy nie“

można przewidzieć”.

— Niedzielny poranek. W nedzielę o
godz. 12 m. 30 w poł. przepiękna baśń dra-

matyczna w 5-ciu obrazach Licana Rydla
i

p. Ł „Zaczarowane koło”, Ceny propagan-

dowe.
— Niedzielna popołudniówka.

dzielę o godz. 4 p. p. komedja współczesna

p. t. „Firma”. Ceny propagandowe”.

— featr muzyczny „Lutnia
raz 39-ty melodyjna operetka  „Orłow*,
która zdobyła rekordowe powodzenie, W
rolach głównych J. Kulczycka i K. Dem-
bowski, Ceny propagandowe.

— „Bal w Sayoy. Jutro po cenach

zniżonych wspaniała operetka Abrahama ci do odpowiedzialności karno-sądowej.

„Bal w Savoy” w wykonaniu calego zespo- |

łu artystycznego z J. Kulczycką «a czele.

W nie- i

na rzece Żejmianie, (położonego w
centrum miasteczka, zsypuje się ca-
łemi kupami do tej rzeki, zanieczysz
czając wodę i płytkie koryto, co wy
raznie widać z nagromadzonych
śmieci na dnie rzeki, tuż przy mo-
ście i w dalszym jej biegu. A przecie
Podbrodzie, to miejsce lelniskowe,
wszak tu latem setki osób korzysta
z plaż i kąpieli tej rzeki.
— Pamiętał pan i uwień: zył swo-

je starania skutkiem, że wyłożono
nowy chodnik przed ,paiacykiem',
który, pan zamieszkuje, a o cho-
dniku na głównej ulicy pan zapo-

twTeak iai BZYKAYOKB

KRONIKA POLICYJNA.
— 300 radjopajęczarzy. Pomimo nis-

Dziś po kich opłat za korzystanie z radjo, radjopa-

jęczarstwo kwitnie zarówno w mieście jak

1 na wsi. W. ciągu ostatniego miesiąca w

Wilnie i na prowincji sporządzeno prze-

szło 300 protokułów za nielegalne posiada-

nie radjoaparatów. Winni będą pociągnię-

— Kradzieże sprzętu sportowego. W

szkole powszechnej przy ul. Kolejowej 21

— Najbliższa premjera w „autni”. We nieznani sprawcy skradii 31 par pantofli

wtorek nadchodzący ujrzymy premierę gimnastycznych i innych rzeczy, należą-

egzotycznej operetki Lincke „GriGri”, w cych do szkoły.

nowem efektownem obramowan:u scenicz-| й

a Sklep z obuwiem R. Machtinzera (Zawal-
nem. Egzotyczną królewną będzie now

siła artystyczna, wybitna śpiewaczka Zofja na 40) zosta!

— Dwaj szeregowi w sklzpie obuwia.

ł wczoraj doszczętnie okra-

Lubiczówna, która pozyskana została spe- dziony. Skradziono xilkadziesiąt par obu-

cjalnie do tej roli. W wykonaaiu operetki, wia wartości kilkuset złotych. Kradzieży

bierze udział cały zespół artyst,czny pod dokonali dwaj szeregowi N. pułku w Wil-

reżyserją M. Domoslawskiego i kierow-,nie. Anioni Sitkowski i Henryš Lipiński.| ny mieszkaniec Katowic?

nictwem muzycznemM. (Koc*»nowskiego,,Obuwie skradzione sprzedali paserom

Nowe pomysłowe tańce i ewolucje przygo-

towuje baletmistrz J. Ciesielski

Polskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 23 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-.
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu, 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln,
11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03: Wiad,
meteor, 12.10: Muzyka taneczna. 13.00:
Dzien. poł. 13.05; D. c. muzyki tanecznej,
15.30: Wiad. o eksp. 15,35: Codz. odc. pow.
15.45: „Rozwój sonaty fortepianowej” (pły-
ty). 16,45: Audycja dla chorych. 17,15: U-
twory na altówkę. 17.35: Recital śpiewa-
czy, 17,50: Konc. reki. 18,00: Audycja dla
dzieci: „Powietrze leśne' — opow. 18.15:
Muzyka wesoła (płyty). 18.45: „Wrona —
odczyt. 19.00: Koncert chóru. 19.20: Pogad.
aktualna. 19.30: Muzyka operetkowa (pły-
ty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad,
sport. 20.25: Pogad. muzyczna. 20,15: Kon-
cert symfoniczny. Dziennik wiecz. Jak
pracujemy w Polsce? D. c. koncertu symf,
22,30: Recytacje poezyj. 22.40: Wil. wiad.
kolejowe. 22.45: Aud. z cyklu „Więdrówki

mikrofonu" „Zakład medycyny sądo-
wej”. 23.00: Wiad. meteor. 23,05—23,30;
Muzyka taneczna. *

 

 

 

Sobota, dnia 24 listopada,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

  
  

zyka. Dzien. por Muzyka. Cuwilka pań
domu. 750: Kone. rekl. 7.55: (Gielda rolr.
11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03: Wiad.

2.10: Muzyka lekka, 13.00: Dzien.
3.05: Utwory Bacha (płyty). 15.30:

Wiad. o eksporcie. 15,35: Codz. odc. pow.
!5.45; Nowe nagrania płytowe. 16,30: Słu-
<howisko dla dzieci, 17.00: Koncert soli-
stów. 18,00: Przegląd prasy rols. 18,15: Re-
sital fortep. 18.45: „Ze świata wielkich dro-
bin” repcrt. 19,00: Koncert życzeń (płyty).
19.30: Bodo na płytach. 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad. sport. 2090: Wieczór E.
Kalmana. 20.45: Dzier. więcz. 20.55: „Jak
pracujemy w, Polsce. 21.00: Koncert po-
pularno-symfoniczny, 21.45: „Co czytają
bezrobotni” szkic liter. 2200: „Domek
trzech dziewcząt” felj. 22,15: Muzyka ta-
neczna. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: „Ku-
kulka wileńska” tr. z klubu „Smorgonia”.
23.35: Muzyka taneczna (płyty). 24.00: Mu-
zyka taneczna.

Z ZA KOTAR 3TUDJO.
'Mieczysiaw Szałeski i Helena Wertheim.

W. dniu 23 b. m. (piątek) o godz. 17.15
usłyszą _ radjosłuchacze kilka drobnych
utworów na altówikkę w wykonaniu jednego

najwybitniejszych, altowiolistów polskich
Mieczysława Szalewskiego. Na fortepianie
tewarzyszyć mu będzie p. Janina Konopa-
sek-Szaleska. Drugim z kolei recitalem
będzie o godz. 17.35 występ Śpiewaczy p.
Heleny Wertheim. Program  žapowiada
pieśni kompozytorów niemieckich,

| Abramowiczowej, E. Dulickiemu i Kłosow-

skiemu (Turgielska 16), gdzie pcdozas re-

wizji obuwie znaleziono. Sitkowskiego i

Lipińskiego przekazano żandacmerji, która

osadziła ich w więzieniu woissowem na

Antokolu.

— Odnaleziono skradzione pieniądze.

Przy zaułku Białym policja zatrzymała nie-

jakiego Rynkiewicza Bronisława, mieszkań-

ca wsi Hory, gm. postawskiej, który w dn.

18 bm. dokonał kradzięży 430 doi. i 70 ru-

bli w złocie u Lewkowiczowej Wiktorji,

| mieszkanki wsi Hory. Skradzione pienią-

dze odnaleziono.

— Kradzież w kolonji Poręby Ręka-

ciskie, Mieszkanka kol, Poręby Rękaci-

skie, dr. Kaj Irena, zameldowała policji, iż

w początku listopada skradziono jej z nie-
zamkniętego kosza 669 dolarów. W' koszu

iym prócz skradzionych dolarów znajdo-
wała się biżuterja i 831 dolarow, czego

złodzieje nie zabrali.

WYPADKI
— Zgon na rynku zawodowego pijaka.

Dozorca nocny rynku Drzewnego, Pędzel
Jakób, zameldował policji, iż w jednym ze
straganów zmarł nagle Biedulsk: Juljan,
lat 42, bez stałego miejsca -amieszkania,

który był nałogowym pijakiem politury.
Zwłoki przesłano do kostnicy szpitala św.
Jakóba. Pw

- >» Obiaru
złożone w Administracji „Dzien. Wil.*
Mara Maculewiczowa zł. 5 dla wdowy

Garb. z 3-giem dzieci.
Emilja Kossobudzka zł 5 na powo-

dzian konto P. K. O. 2.200.

  

Imre Ungar przez radjo.

Znany słuchaczom dóbrze z konkursu
chopinowskiego oraz licznych koncertów
w Polsce, niewidomy- pianista węgierski
'mre Ungar wystąpi w koncercie symfo-
ricznym w Konserwatorjum Warszawskiem
w dniu 23 listopada o godz. 20.15, transmi-
iowanym przez wszystkie rozgłośnie pol-
skię. Orkiestrą Filharmonji Warszawskiej
dyrygować będzie  Walerjan  Bierdiajew,
Program zawiera utwory ; przedstawicieli
nowoczesnego kierunku: symfonję Es-Dur
Igora Strawińskiego, „Rapsodję  hiszpań-
ską” Ravela. 2

Koncert chėru „Echo“ z Poznania.
W piątek dnia 23 listopada o godz.

:9.00 rezgłośnia poznańska m: na fal“
:gólnopolskiej koncert Ropeia age chėru
„Echo“ pod dyr. Władysława Raczkow-

skiego. programie Maszyński, Świerzyń- ski, Rudnicki, Nowowiejski, Rączka i Lach-
man. Ž r- a

3 DZIENNIK WILEŃSKI .

omijając starannie zrujnowane chod-

‚ — Stan naszego miasteczke jest| niki przed domami Epsztejna.
opłakany i pozostawia bardzo dużo | — Nie chce pan widzieć

co jest wszystkim widoczne,
tego,
że w

są zanieczyszone,'dnie niedzielne i świąteczne kipi tu
której|iawny handel

rynsztoki, za czas urzędowania tu!pach, idzie praca w blacharniach i
pana, porosty grubą warstwą śnoju,!kužniach
wchłaniającego wodę deszczową, za!zjerniach, nadając miasteczku cha-

we wszystkich skle-

żydowskich, w ich try-

| raiktor jakiegoś obcego nam azja-

— Nie widzi pan, że ustępy w toleruje
wielu domach są szkaraslnie zanie-|nawet

swemu; w: cząsie narostu.

przeznaczeniu i zatruwają powietrze | posterunkowi tutejszemu, iż
otwieranie|defraudanci rybni. z otwartych wód

|
|
\

tyckieżo grodu. I gdy w Wilnie, nie-
Krawczyńskich, Magistratu Nr, 20,| dzielami sporządza się po 10 — 15

Szteimmana 1! protokułów za handel w czasie świą
tecznym, to pam za cały czas dwu-
letniego swego tu pobytu nie sporzą-

mem Jotejki, leży od lipca wóz gno- dził żadnego protokułu za to wy-
ju, pozostawiony przez wieśniaka po kroczenie.

Zdumiewa mas tolerowanie
góra gnojowa, potem pago:ek, a о- : całej falangi różnych handlarzy, jak
becnie jest już tylko wymosła pła- miejscowych
szczyzna, która chyba, że z wiosną którzy w dniach targowych upra-
zostanie ostateczme rozniesiona na'wiają handel

tak i zamiejscowych,

artykułami
mąką, solą,

różnemi
wtem i spożywczemi,

— Zapomniał pan i o głównej u kaszą i t. d, wystawionemi w wor-
nas ulicy Piłsudskiego, gdzie przed'kach na kupach gnoju, niezabruko-
tryzjernią Rynga, do której,pan sta- wanego rynku, przytem handlują

bez wylkupienia należnych świa-
ku juž od paru lat, obecnie stał się 'dectw przemysłowych, nieopłacając
on udeptanym placem sportowym,'żadnego podatku

omijając ' stwa.
do skarbu pań-

— Czemu dopuszcza się tutaj i
rabunkowe

w  ozasie ochrony

stali

rzeki Żejmiany i stawów  hrabiow-
skich, znani kłusownicy sybni, za-
mieszkujący w Podbrodziu, a oga-
łacający wody rzek, jezior i stawów
nawet z zarybku drogich gatunków
ryb, sprzedający dziennie po 3 pudy
ryb i więcej, zarabiający srednio po
50 złotych dziennie, hulają, budują
domiy, a operują nielegalnie, bez
wykupienia świadectw przemysło-
wych, nie wnosząc grosza podatku
do skarbu państwa.

Czemu pan nie raczy zatrzy-
mać pizynajmniej jednego chłopa i
ustalić, skąd, z jakich lasów, przy-
wożą oni do Podbrodzia setki tysię-
cy gładkich, ociosanych koików so-
snowych, sprzedają to handlarzowi,
który je dziesiątkami wagonów
ekspedjuje zagranicę, do nowopo-
wstałych kolonij żydowskich w Pa-
lestynie, jako podpórki do plantacji
pomarańcz i na ogrodzenia tych
plantacyj. To niszczenie młodego
drzewostanu podrywa aulorytet na-
szej gospodarki leśnej zagranicą, na
co nawet nie pozwalają sobie sąsied-

Kika pyłoóń o stom rzeczy © Podbrodziu
, Gdzie jesteś panie komendancie mniał i tam przechodnie iamią w
posterunku policyjnego w Podbro-|dzień obcasy, a nocą chodzą jezdnią,|kamienie,

 
rybołóstwo,| centrum miasteczka, łatwo mogące

> ryb,|być przyczyną pożaru i nieszczęścia
Czy niewiadomo! dia całego miasta.

 
nie z nami państwa małe, jak Litwa,
Łotwa i Estonja.
 

Gdzie jest tani węgiel.
Gdy mieszkaniec Wilna po t. zw. ieją. Na furki wolno każdej kopalni

obniżkach ceny węgla mus płacić
za tonnę tych „czarnych djamen-
tow“ 43 — 45 zł., warto zapoznać 

|

się ze stanem rzeczy w ośroaku gór-
nictwa węglowego — na Śląsku.

Oficjaliia cena dobrego węgla o-
pałowego „loco kopalnia” wynosi
dziś 29 złotych za tonnę. llcż za ton-
nę węgla w piwnicy płaci przecięt-

Zgadnij-
S. cie czytelnicy, Pewno cenę na ko-

palni, zwiększoną o kilka złotych.
Powiedzmy 32 złote. ;

Ot6ž wrasnie, že nie: Rowno po-
Łowę tej kwoty — 16 złotych. Za

węgiel lepszy do 20 złotych. Jak to

jest możliwe? Na Śląsku kupuje się

węgiel od „wlašcicieli“ bieda-szy-

bów. Piszemy „właścicieli, w cu-

dzysłowie, bo z punktu widzenia
prawnego nie są oni żadnyini właś-
cicielami. Eksploatacja bieda-szy-
bów jest przedsiębiorstwem potajem

nem: górnik kopie nie swój węgiel,

narusza prawo górnicze, gayż nie

stosuje się do jego przepisow tech-
nicznych, wreszcie prowadzi przed-
siębiorstwo bez świadeciwa prze-
mystlowego. :

Mimo to na Śląsku nielegaine

górnictwo iest tak samo :ozpowsze-

chnione, jak w Warszawie naprzy-
kład handel zapalniczkami. Tak sa-
mo łatwo dosiać węgiel z bieda-

szybów, jak w Warszawie niestem-
plowaną zapalniczkę.

Górników z bieda-szybów prze-
śladowano. Dynamitowemi ładumka-
[mi rozsadzano ziemię w ten sposób,
by ujście bieda-szybu było zasypa-
ny. Wytapywano bieda-szybowców
na ulicach miast, konfiskowano im
węgiel. Ale niewiele to wszystko

pomogło. :

cėw“ — wielkie tereny, na których
tyle było otworów w ziemi, że wozy

z węglem. z trudem sięporuszały. Na
takich polach pracowało nieraz po
tysiąc robotników równocześnie w

setkach szybów. Tego już niema,
Bieda-szywy zdekoncetrowaiy się,
Tu jeden, tam dwa — gdzieś w miej-
scu nazbyt widocznem. Ale takiemi
pojedyńczemi szybikami zasypane
są wszystkie tereny węglowe na Ślą-
sku. Na ulicach Katowic suną po-
woli wozy naładowane węgiem z bie
da-szybów. Niby jest gorszy od ko-
palnianego, ale napewno nabywanie
iego nie jest złym interesem. ;
Kopalnie węgla nie rėzygnują Z

walki z nielegalnem górnictwem, ale
z jego istnieniem liczyć się muszą-
To też w Katowicach sprzedają wę-
giel po cenach niższych od kartelo- wych. Woino im to, gdyż kartel o-
bejmuje tylko węgiel wysyłany ko-

Zmikły tylko „polabiedaszybow-!

|

 

— Zdumiewamy się, patrząc jak
zakupione przez skarb

państwa, na drogę wojewodzką (go-
ściniec Wilęński), wystawione w
śgromadach kilkumetrowych od Pod-
brodzia w stronę Niemenczyna, w
wielu bardzo miejscach, rozkradane
są doszczętnie, co widać choćby w
gromadach przy słupach  telegra-
ticznych Nr. 19 1 20 koło parkanu
koszar, przy słupie Nr. 26 i dalej na
Niemenczyn. Spryciarze kradną je
stąd jawnie dniem i sprzedają na
iundamenty i piwnice nowobudują-
cych się domów, albo przywożą
wprost do samego miasteczka, u-
stawiają w gromady, aby to powtór-

nie sprzedać do skarbu państwa.
Przy odrobinie dobrych chęci można
by takich jegomościów  ziapać na
gorącym uczynku po 4—% dziennie
i pociągnąć do  odpowiedzialności
dla przykładu innym. |

— Czemu nie przestrzega tu nikt
ustawy budowlanej, a każdy buduje
sobie jak kto chce i gdzie chce, wo-
bec czego rozbudowujące się Pod-
brodzie jest obrzydliwą szkaradą i
chyba unikatem w Polsce. Dopu-
szcza się tu talkie dziwoląg: budo-
wlane, jalk różnego rodzaju nalepki 1
nadbudówki, ©o świeżo uczyniono
na drewnianym domu Chawkina w

— Zdumiewamy się, czemu nie-
wykryto dotąd od roku 1932, kto w
głośnej sprawie znalezienia zanurzo-
nych w rzece Że,miance kilkudzie-
sięciu granatów wybuchowych,
świeżego pochodzenia, zawinił,
kto je tam zanurzał i dla kogo prze-
znaczai, kto je stamitąd wydobywał
i użytkował?

— Czemu dotąd, od 1931 r. nie-
ujawniono i nie wykryto przestępcy,
kitóry rzucaniem bomb dwukrotnie
zdemolował budynek stacji kolejo-
wej w Podbrodziu, ze smiertelną
ofiarą pomocnika maszynisty.

Przy tem wszystkiem wypadałoby
wiedzieć policjj w Podbsodziu, że
naród i państwo, łożąc wielkie kosz-
ta na utrzymanie policji, wydatki te
ponoszą mie na to tylko, aby poli-
cjamci dobrze sobie żyli, by poste-
runkowi budowali sobie domy (na
imię żon), ale żeby dbali przede-
wszystkiem 0 bezpieczeństwo pub-
liczne, demaskowali złoczyńców, by
strzegli interesów skarbu państwa,
rzetelnie pracując dla dobra Rze-
czypospolitej.

Podbrodzianin.

sprzedawać węgiel tanio.
Na hałdzie leżą zwały, węgla. Z

jednej strony ładuje się na wagony
węgiel drogi — z drugiej na furman-
ki węgiel tani. Zresztą jest to ten
sam węgiel. Tu przynajmniej różni-
ca ceny nie jest taka duża jak w

| zyczki narodowej

 Gdyni, ktorej mieszkańcy oglądają
węgiel po 12 złotych na tonnę, łado- |
wany na okręty, a salmi płacić mu-|
szą po pięćdziesiąt kilka złotych za!
tonnę iego samego węgla. |

Tak to już była, kiedy kartel za-,
bierze się do „normowania zbytu”,
„regulowania podaży i popytu”, a po
polsku mówiąc, do... obdzierania kon
sumentów,

Od początku kryzysu, cena wę-
gla naprawdę wzrosła. Niby obniżo-
no ją o 30 proc., ale po pierwsze ta
obinżka w życiu inaczej wygląda niż
na papierze, a po drugie wobec sil-
niejszej zniżki cen innycii towarów,
wobec wz:ostu siły nabywczej pie-
niądza, obriżenie ceny o 36 proc. od
roku 1929, jest podwyższeniem ce-
ny. Rolnik musi za tonnę węśla dać
więcej zboża niż w roku 1929, robot-
nik musi dłużej pracować, by na ton
nę węgla zarobić.

Konsument zatem płaci drożej za
węgiel, górnik muiej zarabia, a ka-
pitalista niemiecki zabiera taki sam
procent od pieniędzy umieszczonych
na Śląsku, jak dawniej! Kapitalista
niemiecki — prawny właściciel wę-
śla. A górnik polski z dziada pra-
dziada na ziemi śląskiej osiadły, nie
ma pracy i chcąc coś zarobić idzie...
brać węgiel z cudzego te.enu,

3

zwłoka w wydawaniu
obligacyj Pożyczki Narodowej.

W dn. 16 listopada miaio się roz-
począć wydawanie obligacyj po-

tym subskryben-
tom, którzy wpłatę podpisanych
summ uskuteczniii w 11 ratach. Ter-
mic 16 listopada był wyznaczony w
swoim czasie okólnikiem komisarza
pożyczki narodowej. Subskryben-
tów, zgłaszających się do kas urzę-
dów skarbowych po dniu 16 b. m. po
obligecje, spotkał zawód, gdyż oka-
zało się, że urząd długów państwo-
wych w Warszawie nie zaążył na-
desłać na czas tych obligacyj, tłu-
macząc się względami technicznemi.
Skutkiem tego subskrybenci otrzy-
mają obligacje dopiero z początkiem
przyszłego miesiąca,

Znowu nadużycia.
W ostatnich dniach acesztowano

byłego długoletniego burmistrza
Otwocka, Michała Górzyńskiego. Po
czterogodzinnem przesłuchaniu w
kancelarji posterunku policyjnego w
Otwocku, przez prokuratora Wrze-
szcza, Górzyńskiego osadzono w
areszcie w Wiarszawie na Pawiaku
przy ul. Dzielnej.

Zarzuty stawiane Górzyńskiemu
są bardzo poważne. Mówi się, że z
materjałów, przeznaczonychna bu-
dowę kasyna postawił sobie ele-
gancki pałacyk. To spowodowało
zbyt wielkie koszty wzniesienia ka-
syna, które wyniosły przeszło 4
milijony złotych.

Zarzuca się Górzyńskiemu nadu-
życia przy kupnie maszyn dia straży
ogniowej, budowie elektrowni, oraz
w: innych działach gospodarki miej-
skiej.

Górzyński, iako burmisirz pobie-
rał 3.000 zł. miesięcznie oraz do-
datki,

Urząd prokuratorski przekazał
śledztwo w sprawie Górzyńskiego
sędziemu śledczemmu na powiat war-
szawski. Dochodzenie «ciągnęło się
kilkanaście tygodni i wreszcie sę-.
dzia śledczy wystąpił z wnioskiem
o pociągnięcie b. burmistrza do od-
powiedzialności karnej. ;

Wówczas prokurator wydał na-
kaz aresztowania.

Zaznaczyć należy, że b. bur-
mistrz Górzyński był senjorem „Le-
gjonu Młodych”, członkiem zarządu
powiatowego wydziału BBWR. oraz
członkiem rady powiatowej. Osta-
inio przed upływem kadencji Gó-
rzyńiski znzeki się urzędu burmi-
strza.

(i I

DRUKI
OD BILETU WIZYTO-
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Zagadkowy wypadek.
Tajemniczy wypadek zdarzył się wczoraj

przęd domem nr. 16 na ul. Mostowej.

Klucznik T-wa „Klucze”* w czasie obchodu

zauważył na chodniku leżącego miężczyznę

w stanie nieprzylomnym, zaś około niego
nachylona była jakaś kobieta, ktora opróż-

Gdy .niaja  nieprzytomnemu kieszenie.

klucznik usiłował interwenjować, kobieta

wydobyła rewolwer i pod grożbą zastrze-|

lenia zmusiła klucznika do ucięćzki. Klucz-
nik zaalarmował policję i "wą kobietę

aresztowano, przyczem odebrano jej rewol-

we: z 23 nabojami. Jak ustalono, była to.

Weronika Antoniewiczówna (Poleska 31);

zaś nazwiska nieprzytomnego miężczyzny

ustalić nie zdołano, gdyż nie odzyskał om
jeszcze przytomności. Antoniewiczówna

twierdzi, że jest to jej przyjaciel. Wracali
z libacji,a ponieważ obawiała się, aby nie

użył po pijanemu broni, odebrała mu re-
wolwer.

wypadkiem į zarząd>ila dochodzenie. |

SOFTEMBNCAKTYLEO IWERTONOE TERACEPOKO OO

Pożar fabryki przy ul. Popławskiej.
Smierć strażaka Ś. p, Stanisława Nowickiego.

-22 b. m, o godz. 10,30 wybuchł
pożar w fabryce waty, mieszczącej
się w jednopiętrowym budynku przy
ul. Popławskiej 30. Pożar powstał
w hali maszyn i szybko ogarnął całą
iabrykę ze względu na naśromadze-
nie łatwopalnych materjałów w po-
staci bawełny, odpadków i waty. W
akcji ratunkowej brał udział cały
tabor straży miejskiej, wolna zmia-
na strażacka oraz częściowo straż
cchotnicza, samarytanki, a ponadto
w akcji ratunkowej i utrzymywaniu
porządku brał udział oddział wojska.
Gaszenie pożaru utrudniał brak wo-
dy, w którą zaopatrywały się moto-
pompy z Wilenki, odległej o 350 m.
Mimo energiczną akcję ratunkową,|
iabryka spłonęia doszczętnie. Straż
zajęta była gaszeniem pożaru do
godz. 15,30 Na miejscu wypadku
czuwa pogotowie stražeckie, aby
pozar nanowo nie wybuchł. lo
iabryka należała do Frydy  

wolskiej (Nowogrėdzka 29), Straty
według pobieżnych obliczeń wyno-
szą zł. 30.000 Przyczyny pożaru
nie ustalono, Dochodzenie prowa-
dzone jest przez władze sądowo-
śledcze. i :

Podczas pożaru zdarzyi się tra-
giczny wypadek: głły strażak Stani- ż :
sław Nowicki znajdował się we-
wnątrz budynku, runął suiit, który
zśniótł na śmierć nieszczęśliwego.
Wypadku odrazu nie zauważono i
dopiero po pewnym czasie zorjento-
wano się, że ś. p. Nowickiego brak,

łamanemi żebrami i z
klatką piersiową.

Tragicznie zmarły Nowicki przed

Wydobyto go już nieżywego, z po-

druzgotaną

rokiem owdowiał, gdyż żona jego
odebrała sobie życie. Niedawno oże-
nił się ponownie, osierocił więc dru-
śą żonę itrojedzieci. Pog:zeb ś, p.
Nowickiego odbędzie się na koszt

st

Policja zainteresowała się tym SA

 



Z KRAJU.
Grób Jana 1 Сесу!!!.

Znany wszystkim, choćby z le-
śendy, o ktore; tak pięxme pisała
Eliza Orzeszkowa w „Nad Niem-
nem*, grób Jana : Cecylji
tyrewiczach, posiada stary, drewnia-
ny pomnik, zniszczony częściowo w
okresie wojny, później nicco odre-
staurowany, lecz już w niezupełnie
pierwotnym charakterze.

Stare, zmurszałe już drzewo $ro-
ziło zawaleniem i zatratą tego cen-
nego zabytku.

Obecnie, jak donosi „Dziennik
Kresowy”, dzięki staraniom Towa-
rzystwa im. Elizy Orzeszkowej, za-
jął się tym pomnikiem wydelegowa-

 

Ofiary rolników na powo-
dzian.

W ostatnim miesiącu z obszaru
Wileńszczyzny odeszły do Małopol-
ski 4 wagony zboża, 8 ziemniaków,
3 buraków, marchwi, brukwi i in

nych jarzyn, przeznaczonych dle
powodzian.

Zabił brata w sporze о
1 złotego.

GRODNO (Pat). Mieszkaniec wsi

Kurczowce, gm. Krynki, Jan Rudy,
kłócąc się z bratem Józefem o sko-

szony przezeń groch, chwycił sie-

kierę i uderzył nią brata kilkakrot-

nie w głowę, powodując śmierć Jó-

zefa Rudego, wskutek zapalenia

opon mózgowych.
Na rozprawie sądowej, podczas

której zeznawał m. in. w cnarakte-

rze świadka 6-cio-letni synek zabi-

tego, Jan Rudy przyznał się do ude-

rzenia brata siekierą, tłumacząc ten

czyn koniecznością obrony własnej,

gdyż brat groził mu nożem. Z.ze-
znań świadków wynikało, że mię-

dzy braómi istniał spór o ziemię, że

wartość skoszonego grochu wyno-
siła 1 złoty i że zmarły stale nosił

nóż przy sobie. W) wyniku rozpra-

wy Jan Rudy skazany został па 5

lat więzienia.

Wyrok sądowy na ojcobójcę.
GRODNO (Pat). Mieszkaniec wsi

Mikielewszczyzna. pow. środzień-

skiego, Adolf Kulik, lat 23, zabił
swego 73-letniego ojca, rzucając
weń kamieniem podczas sporu i
bójki, wynikłej między nim a ojcem
i szwagrem na tle podziaiu ziemi.
Stary Dominik nadzielił syna zie-
mią, lecz potem, naskutek namów
swej trzeciej żony, postanowił mu ją
odebrać. Maltretował przytem syna,
bijąc go nawet, co spowodowało
ostatecznie ten dramat rodzinny.

Sąd, biorąc pod uwagę okolicz-
ności łagodzące, skazał ojcobójcę na
3 lata więzienia.

 

wBoha- |

Rewelacyjna premiera.
Złotogłosy tenor, teno-

ny specjalnie ze starostwa p. inż.
Grochowski.

Wywiad na miejscu zrobiony
przezeń łącznie z p. Boidakiem,
rzeźbiarzem z Grodna, który będzie
nad tem pracował, dał obfity ma-

go pomnika. Jest ona bogata w po-
myśle i symibolice. To też ściśle we-
dług tych wskaźników zostanie on
zrekonstruowany.

Dąb i grusza, lub lipa, oto ma-
terjał, z którego ma być zrobiony
nowy pomnik. Zostanie on ustawio-
ny na grobie w  Bohatysewiczach.
Dotychczasowy zatrzymany będzie
w Muzeum.

Surowa kara za znęcanie się
nad dzieckiem.

GRODNO (Pat). We wsi Czupry-
nowo, pow. sokólskiego, Józef Asie-

, siukiewicz, ożeniony powsó:nie, tak
znęcał eię wraz z macochą nad có-
reczką swą z pierwszego małżeń-
stwa J-letnią Marją, że dziecko
wskutek ran głowy i brzucha, zada-
nych tępem narzędziem, zmarło.
Stwierdziła to zekcja zwłok. Sąd
skazał oboje małżonków na 8 lat
więzienia każde.

Wina i kara parobkawiej-
skie 0.

MOŁODECZNO. Mieszkaniec
Mołodeczna, Ciszewicz Mikołaj, pa-

robek, z namowy swego gospodarza

Sudnika Józefa i jego kocharki, usi-
łował zastrzelić wystrzałem ż rewol-
weru przez okno Sudnihową Zofję,

mieszkankę osady Michaiowo, śm.

rakowskiej. Kula utkwiła w ścia-

nie. W czasie gdy policja dcprowa-

dzała Ciszewicza do miejsca, gdzie

miał wskazać ukryty rewolwer, Ci-

szewicz wskoczył do studni, skąd
wydobyto go martwego. Sudnika
Józefa policja zauresztowaia.

Wypęd samogonki przyczyną
pożaru.

Dnia 21 b. m. w zaścianku Ru-
dziszki, gm. womn:ańskiej, w zabu-
dowaniach Fr. Legaczyńskiego wy-
buchł pożar, którego pastwą padł
dom mieszkalny i zabudowania go-
spodarskie. Jak zdołano ustalić,
pożar powstał skutkiem nieostroż-
nego obchodzenia się z. ogniem pod-
czas prymitywnego pędzenia samo-
goniki w tajnej gorzelni W: związku
z tem zatrzymano Legaczyńskiego.
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Szkolną.

terjał co do pierwotnej koncepcji te-,

DZIENNIK MWILENSKI

SPORT
W poniedziałek zaczynamy.

! W poniedzialek 26 b. m. rozpocznie się
s doroczny konkurs sportowy „Dziennika

Wileńskiego”. Całe sportowe Wilno będzie
miało możność wypowiedzenia się. Roz-

pocznie się głosowanie na nejlepszych

sporiowców Wilna, którzy w ubiegłym se-
somie mieli najlepsze wyniki. Rzecz oczy-

wista, że w grę tutaj wchodzić powinien

| nietylko sezon sportów letnich, ale i okres
| zimy 1934 roku. Nie trzeba więc zapominać
o narciarzach i hokeistach.

Zapewne w tym roku powodzeniem

walczą o weście do Ligi, a nazwiska ich
stały się coraz bardziej popularne. Wystar-

czy tutaj wymienić chociażby takich piłka-
rzy, jak Zbroja, Pawłowski, Wysocki i inni.

Nie chcemy oczywiście wpływać ra zdanie
swych czytelników, którzy powinni samo-

dzielnie oceniać poszczególnych zawodni-

ków.

Walka zapowiada się więc kardzo ш-

teresująco, a trzeba przypuszczać, że każdy
sportowiec zechce wrzucić do vrny kon-

kursowej swój cenny głos.

Z niecierpliwością oczekuje wi-
leński światek sportowy awansu
swej drużyny do extraklasy piłkar-
skiej. Drugi rok dochodzi W.KS.
Śmigły do finału... Dowiemy się naj-
dalej w ciągu miesiąca, czy otworzą
się dla niego bramy pożądanej Lagi.

W. bieżącym roku szanse dla Wil
na są możliwie największe W. K S.
Śmigły jest w wyjątkowo dobrej for
mie, atak przyswoił sobie ;ednolity
styl gry, a luka w bramie została
szczęśliwie zapełniona przez młode-
go gracza, rokującego jaknajlepsze
nadzieje na przyszłość. Cała druży-
ina jest dobrze zgrana, o wysckim po
|ziomie technicznym i taklycznym.

| Słabą jej stroną jest brak dobrych
|graczy rezerwowych, kiorych ka-
pryśna forma i niższy poziom tech-
niczny przynosi drużynie niespo-
dzianki w rodzaju wysokiej przegra-
nej w Lipinach z Naprzodem i utra-
ty drugiej bramki z tymże Naprzo-
dem w Wilnie. To też wynik w ra-
zie wstawienia graczy rezerwowych
do pierwszej drużyny sto1 zawsze
pod znakiem zapytania a szczegól-
nie, gdy chodzi o pozycję obrońców.
Niemniej szkodliwym jest ekspery-
„ment z Naczulskim w bramce; gracz
teu jest dobrym napastnikiem i wi-
nien grać tylko na tej pozycji, jest
bowiem w ataku nie do zastąpienia
przez kogo innego.

Świętochiowicki „Śląsk* oglądać
będziemy w Wilnie pierwszy raz.
Jest to, jak wszystkie drużyny pił-
karskie śląskie, zespół „twardy”,

, dobrze zgrany, o dobrej kondycji fi-
zycznej i dużej wytrzymałości, bez
błyskotliwych, indywidualnych talen

 

wszystkich

 

w największym filmie

walka między szkołami. Tutaj mamy dwuch

rywali, którzy w poprzednich konkursach

walczyli zawzięcie: to gimn. A. Mickiewi-

cza i P. Szkoła Techniczna, które posiada

nagrodę przechodnią. Do tej walki stąrych
rywali dołączy się zapewne $rono spor-

towców z gimn. Zyg. Augusta, a może i in-

ne szkoły też będą chciały dać znać oso-.|

bie

Otwarta karta stoi przed klubami.
Kibice klubowi układają już teraż listy

swych pupilów, a poszczególni członkowie

cieszyć się będą piłkarze WKS, którzy |i zawodnicy z niecierpliwością oczekują

pierwszej wieści z przebiegu

Kluby sportowe zdają sobie
sprawę z ważności plebiscytu

datniej strony propagandowej.
Za kilka dni rozpocznie się więc gło-

sowanie, ktcre potrwa pełnych 10 dni.
Przypominamy, że zarówno wyróżnieni

zawodnicy, ta kteż i ci, którzy ułożą naj-
trainiej listę pierwszych dziesięciu za-

wodników z uwzględnieniem szkoły i klu-

bu, będą nagradzani specjainemi pamią-

giosowania.

doskonale
i jego do-

|tkami, których listę niebawem podamy do

Nie mniej interesująco zapowiada się;wiadomości.

Na półmetku do bram Ligi.
tów, ale zalo o poziomie wyrówna-
nym. Atak lotny, strzelający zkaż- |
dej pozycji, przypomina swym sy-
stemem dawną szkołę lwowską; o-
brońcy o czystych i pewnych wy-
kopach, zwinni i ruchliwi, pomocni-
cy i bramkarz dobrzy. Słabą stroną
bramikarza są „szczury”, to też na-
pastnicy wileńscy winni mu je apli-
kować jak najobficiej. Jeśli Śląsk
jest w formie, bywa niebezpieczny,
czego dowodem odprawa, dana 0-
statnio stanisławowskiej Rewerze.

Naogół trudno określić, który z
dwóch naszych przeciwników jest
lepszy, Naprzód, czy Śląsk, gdyż
każda z tych drużyn wygrywała i
przegrywała z drugą.

Jeśli W. K. S. Śmigły wystąpi w
swym vailepszym, reprezentacyjnym
składzie, jeśli będzie grai ofiarnie,
jalk na meczu z Naprzodem w Wil-
nie i jesli wreszcie atak będzie w ta-
kiej formie, jaką polkazai nam na
tymże meczu, oba mecze ze Ślą-
skiem winien wygrać. Niemniej na-
leży rozłożyć siły na cały czas zawo
dów, by zwłaszcza przy «ch końcu
nie ulec 'wytrzymalszym Ślązakom.
Jeśli powiedziałem wyżcj o naj-
większych szansach w rozgrywkach
o wejście do Ligi dla Wiina, muszę
dodać, że są one i dla wszystkich
trzech kandydrtów równe.

Brak w tegorocznym finale dru-
żyny exligowej jest podsiawą do'
twierdzenia, że wynik padnie na po
żółkłej lub zmarzłej murawie, a nie
przy zielonym stoliku i drużyna,
zdobywająca nawwięcej punktów,
wejdzie do Ligi.

Obawy części wileńskiej opinii

„ni (180 klm. bez

, drugiej przy końcu rozgrywek, by

' gorszym razie czeka go jeszcze jed-

Zmiana w połączeniach kolejowych
Wilna z Warszawą.

Jak corocznie, tak i w roku bie-
żącym odbywają się w lisiopadzie i

grudniu przygotowania do zmian w

rozkładzie jazdy kolei panstwowych
na rok następny t zn. od maja 1935
roku.

Tym razem zmiana rozkiadu do-
tyczyć będzie także Wilna, które u-
zyska o wiele dogodniejsze polącze-

nie z Warszawą. Wiedług wywiadu
udzielonego „Kurjerowi Porannemu"
przez dyrektora departamentu ruchu
w Min. Komunikacji połączenie Wil,
na z Warszawą przedstawiać się bę
dzie następująco:

„Nocne pociągi pośpieszne do
Wilna przemieniamy na zwykłe przy+
śpieszone bez dopłaty, wydłużając
im nieznacznie czas jazdy, co w no-
cy jest bez znaczenia. Wyjazd z
Warszawy będzie nieco wcześniej-
szy: około 11 wiecz. zamiast jak dziś
po północy. Tak samo powrót do
Warszawy wypadnie zamiast bardzo
wcześnie, koło wpół do ósmej rano.
Natomiast ok. 4-ej min. 40 po poł.
odejdzie nowy pociąg pospieszny z
Warszawy, by bez postoju w Małki-

zatrzymania—re-
kord Polski!) i Oranach stanąć przed
11 wieczór w Wilnie, bijąc tem re-

sportowej na temat terminów w roz-
grywkach ze Śląskiem, jak i pomo-
cy jednej drużyny Śląskiej na rzecz

nie dopuścić Wilna do Ligi, są płon
ne. Na ostatnią obawę ma W. K. S.
Śmigły jedną radę t. j. oba mecze ze
Śląskiem wygrać a wówczas w naj-

na rozgrywka z Naprzodem, jeśli ten
również dwa razy pokona Śląsk.
Wcześniejsze rozegranie zawodów
ze, Śląskiem w Wilnie, gdy forma W.
K. S-u jest obecnie dobra, należy
uzmać raczej dla Wilna za korzyst-
ne. gdyż zawody na śniegu, lub lo-
dzie, przynoszą często przypadko-
wy wynik wbrew dobrej formie da-
nej drużyny. Е

Na zalkonczenie jeszcze jedna u-
waga i rada pod adresem «iektórych
graczy Wilna: unikanie 1ozmyśl-
nych fauli. Nie świadczą one dobrze
o kandydacie do Ligi, dają pole prze
ciwnikowi do rewanżu tak w Wilnie,
jak i na Śląsku a pozatem zwrócą
uwagę sędziego, który zareaguje na
nie w sposób bolesny dla całej dru-
żyny. Gracze wileńscy nie potrzebu-
ją posługiwać się grą brutalną, kie-  
dy mogą grać fair i zawodywygrać! |

Czekamy zatem ze spokojem na
na'bliższy mecz ze. Śląskiem,  spo-|
dziewając się wygranej naszych pił-|
karzy 1 zobaczenia ich przed No-
wym Rokiem w bramach Polskiej
Ligi Piłkarskiej. |

$. 5.

 

Przekonajcie
że wszelkiego BA obuwie

wystarezw

kord trasy, która przy Ros'inach by
ła specjalnie wyśrubowana, jako łą-
cząca Petersburg z Warszawą i resz
tą Europy.  Powrotny pociąg wy-
chodząc rano z Rygi (a w przed-
dzień wieczorem z Tallina) po po-
łudniu będzie w Wilnie, odejdzie z
Wilna o godz. wpół do czwartej pp.
i również po 2 czy 3 postojach po
drodze przyjdzie na trzy kwadranse
na dziesiątą do Warszawy, gdzie u-
zyska jeszcze połączenie z Berliniem
i Paryżem”.
maEEннн

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja

123,62—123,93—123,31. Berlin 213,25—214,25
—212,25. Gdańsk 172,79 — 173,22 — 172,36.
riolandja 358,35 — 359,25 — 357,45. Londyn
26,48—26,61—26,35. Nowy Jork 5,30'/+—
3,33'/4—5,271/4, Nowy Jork kabel 5,305/+—
5,33*/—5,27*/. Paryż 34,931/»—35,02—34,85.
Stokholm 136,70—137 40—136.  Szwajcarja
171,90—172,33—171,47. Włochy 45,20—45,32
—45,08. — Niejednolita.

Akcje: Bank Polski 93—92,50. Lilpop
10,25. Starachowice 12,50. — Słabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 45—
<4,90. Inwestycyjna 114. Konwersyjna 63—
62,60. Kolejowa 57,50. Dolarowa 70,75—
70,50. Stabilizacyjna 67,50 — 65,38—66,25.
Listy ziemskie 49,38—49, — Tendencje dla
pożyczek słabsza dla listów słaba.
—
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konstrukcji. Nape*no
panu do

tany — kto może być
dyplomatą, odpowie-| gg

 

 

erze RYSZARD TAUBER <rasėw śmierci. Przyjmujemy |dział:
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HELIOS|
nada „Lelse fichen meiae Lieder"i„Ave Maria“

MARZENIA MILOSN Muzyka Franciszka Schuberta. Pieśni wykona-
ne w języku Im m. In słynna sere-

Film odznaczony wielkim złot. medal. Na premjerą bil honor. nieważne. Pocz 4, 6, 8 I 10,15
 

rh" W. PUPIAŁŁOwni

(UL OSTROBRAMSKA 15)
Jest eleganckie, modne tanie | qwaranto-

wane.

P.P. Oflcerom polecam buty I sztyblety
Mieszkania

3ch pokojowegr, lub  Pohój

dwuletnią gwarancję

AAŁAAŁAŁAAAAAAAAAAŁA:

— Dyplomalą mo-
że być każdy mężczy-
zna, który pamiętając
datę urodzin swej żo
ny, o jej wieku za-
pomni ”

  r ę

OSOBA inteligentna,
wykształcona, lat śre-
dnich, sumienna, ener
giczna, szuka jakiej-

Dziś. Oszałami*jąca przepychem | wystawą PERŁA najnowszej produkcji, Najwspanialsza KOMEDJA kolwiek pracy: biuro-

"me"KARNAWAŁ | MIŁOŚĆ KASKARADASWIEKU, Musi: aurę,Pońręśnictw,Pray,gyie tapoka ga PTSS
Uwa a: tylko u nas na wyłącznych na ciekawsza sensacal tytaniczns |konkurs na stanowisko kierownika powlato Rada w... pobóżaje A NOOS: Nauczycielka domu, _ ewentualnie

® prawach eksploatacji walka ol-|wego Ośrodka Zdrowia wBrasławiu Bliższe R aE Piotra jnam  egrzewaniem| kuletnie praktyk, |pezrfale kekdą"_=no-
brzymów, mecz nad mecze, największe spotkanie bokserskie o tylu! mistrza świata na rox 1934 informcje oraz sładanie podań w Ksnce pLas pasą i żnókieda ni z ów Meodk E oKoroGsóń pracę z

MAX BAER contra PRIMO CARNERA """"runowej walki?
 

larji lzby Lekarskiej (Wileńska 25) do dnie „Dz. Wil." pod „za- W.»Pohulanka 16-37. €ranis, poszukuje po
wdzięcznością.  Miej-
scowość obojętna. О-

 

 

   

    

7 grudnia 1934 r. raz” 242 186|sady w miejscu lub i

Balkon 26 gr. — Film, który zadziwił esły świat. Najnowsze areydzielo Ostatalch Gz850W| nnn S| ge5 odasPi RRZA
p а „Wdzieczna“ lub Por-dobre. Łaskawe ofer ^

EWJA Markiza YorisakKa» Mieskanie i NAUKA. i ty. kle.ować do, Ad. |lowa 3-10 osobiście
w-g powieści Claude Farrerea. ё BEKOas TS]; WI :

Rekordowa obsada: Charles Boyer, Annabella | Inkiszynow. Zdjęcia dokonane całkowicie RÓŻNE. ZGUBY. s: k RUTYNOW. woły E
w Japonji. — Nad program: Wielka sensacja p. t. „ZOŁTA |" porywająca treść. Cza- й PAZONTT| ikos ojowe aa ANY A NESTIE SEKCJA MŁODYCH

rująca muzyka. Pieśni. Tańce. W rol. gł. mistrz maski Warwick Ward, Lupe Lane Jee Rai 956800 NAUCZYCIEL, - Strenai Narodo“
Wobec wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolono. Chętnie przyjmę ° (ezienkę, water) s) z wieloletnią prakty- Kupno Umić zd

si posadę gospodyni — wynojęcia Place Me- ka, udziela lekcji Ia-| į edaż wego uprzejmie pr
zarządzającej do go- tropolitalny 3vlsaVIS.cjny, francuskiego, о- koc o „askawo zgloszenia

06 RKI (0ILLA— DOOREK ааиа оНН spodarstwa domowe mostu sza raz początków nie- keeis

: „AMATORSKIE“ —Dziadziu, czy tyRa. Index wydany prie: US Jesion o cisżby czasowego w
WYTWÓRNI 5 pokojów z kuchnią I inneril ubikacjami|naprawdę nie masz |graju robótki g ne|1- S. B. Nr. 5521 па UEI Machowa 7 TI go. |Wilnie i na win

gospodarczem!, ua składach T-wa Stendard-|ani jednego zęba? — || częściowo acz imię Józefa Witkow- m. 1, kloce, deski | na pnlu; cji dla taych

K S l E N K l E W l t. Z Nobel przy ul. Kurlandzkiej 12, położonazw |pytapięcioletni ehlop- Łasciwe RUS: skiego un się Zna: inne liściaste oraz h członków. —

. ь pięknym ogródku. Evektryczność, kanali- |czyk. Kasami proszę kato [0-00 prosi się o.od-|W. skladzie aulomo" I6666066 4 kupie. Wilno,|Zgłoszenia przyjmuje
zacja, łazienka | wszelkie wygody. Do wy-| — Naprawdę. wać do "Dz WI.“ pod|leSienie do Admini- rska 12—11 Wa| Administracja „Dzien-

WILNO, SASKA KĘPA 1
TEL. 8-94.

Żądsć we wszystkich więwszych skle macje:
h kolońjslnych.    
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Zautajcie Psmithowi.
Przeklad auioryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

. — W dostateczne; ilości — rzekł Psmith. — Oczywiście rozumiem

przez to — dodał z ojcowskim uśmiechem — że jakkoiwiek subtelny ro-

dzaj poezji uprawiany przez panią nie znalazł może należytego oddźwię-

ku w całym kraju, jest jednak niezmiernie ceniony przez szczupłe i do-

brane grono uteligencji. ё

Niech aedjebii wezmą, jeśli to nie jest taka właśniegadanina,

jakiej im potrzeba — rozmyślał Psmith, nie bez współczucia dla siebie.

— Pańskie przepiękne poematy — odparła miss Peavey — znane

są oczywiście na całym świecie. Ach, panie MeTodd, pan nie „domyśla

się, co ja odczwwam, poznając pana. To jakby urzeczywistnienie jakie-

goś cudownego snu z czasów dzieciństwa. To jakby.... a

Tutaj Fredzio Threepwood wtrącił nagle, że skoczy do domu napić

się whisky z wodą sodową. Ponieważ poprzednio nie odzywał się ani sło-

wem, uwaga jego wywołała wrażenie głosu z za grobu. i : `

Zmiechrzało szybko i w zapadającym mroku Friedzio prędko znik-

 

aajęcia zaraz — tamio. Dojazd 7:ką
telefon 4-47 w godzinach 9 — 16
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lnfor-| — To mi potrzymaj stracji „Dz, Wił.*kronikę: ahissa. „Intel'gentna”. 1  179—1 

Emsworth, stojący dotychczas zupełnie bęz ruchu, z nieprzytomnym wy-
razem oczu, jak pies nasłuchujący jakiegoś oddalonego hałasu, nagle zbu- |
dził się do życia. ‚

—Pójdę popatrzeć na moje kwiaty — obwieścił,
Nie mów stw, Clarence — rzekła jego siostra, — Przecież

jest za ciemno na oglądanie kwiatów.
Ei Mogę je wąchoć — odparła: jego lordowska miošė przekony-

wująco.
Zdawało się, że towarzystwo musi się rozbić, ponieważ jego lor-

dowska mość już poczęła dreptać, śdy nowo pojawiająca się osoba po-
trafiła skupić je zpowrotem. .

— A, drogi panie Baxter — rzekł lord Emsworth. — Oto jesteśmy,
jak pan widzi.
— Panie Baxter — rzekia lady Konstancja. — Chcę pana zapoznać

z panem McToddem
— Z pan=m McToddem? — powiedział nowoprzybyły z odcieniem

zdumienia.
— Tak, mimo wszystkiego przyjechał.
— Ach! — rzekł dzielny Baxter.
Gdy podawali sobie ręce, Psmithowi przeszła przez głowę myśl, że

ten sprytnie wyglądający, zaopatrzony w okulary człowiek wpatruie się
w niego z natężoną uwagą. Nie był jednak pewien, czo to nie jest złu-
dzenie optyczne spowodowane okularami tamtego. Gdy Baxter wpatry-

85 |no. Ale automobil jest

  

  
Dyplomata. «ław Janowicz.

Angielski mąż sta-
uu Henderson, zapy-

— To okazyjne kup- nika Wileńskiego”.    wyjątkowo dobrej

 

dać sobie trud zanałizowania go, ponieważ nie było ono bynajmniej bez
znaczenia. Kryło się w niem podejrzenie. Jak dotychczas podejrzeie to
było niejasne, jednakże istniało. Rupert Baxter należał do ludzi, któ-
rych głównym rysem charakterystycznym jest skłonność do podejrzewa-
nia bliźnich. Nie podejrzewał ich o tę lub o tamtą zbrodnię: poprostu po-
dejrzewai. Nie oskarżał jeszcze zdecydowanie. Psmitha o jakieś specjal-
popra Miał tylko niejasne wrażenie, że należy na niego uwa-

Miss Feavey znowu przyfrunęła bliżej. Z chwilą prz ia Baxtera
cofnęła się na drugi plan, lecz nie należała do kobiet Ko pozosta-
wać tam długo. Podeszia wyciągając podłużną książeczkę i wetknęła ją
z łagodną stanowczością Psmithowi w ręce.

|  — Czy mogłabyn: prosić pana, panie McTodd — rzekia błagal-
nie — aby pan zechciał wpisać jakąś krótką sentencję do mojego albu-
mu z autografami i aby pam ją podpisał? wieczne pióro.

Światio zalało altanę. Dzielny Baxter wiedział dokładnie, gdzie się
co znajduje; znalazł też i przekręcił wyłącznik. Uczynił to nietyle dla
zobowiązania sobie mics Peavey, ile dla dokładnego obejrzenia gościa.

Z każdą chwilą podejrzenia dzielnego Baxtera rosły.
— Ach! — rzekła miss Peavey, witając iluminację.
Psmith pukał w zamyśleniu piórem w podbródek. Czuł, że nale-

żało wcześniej przewiczieć tę możliwość. Miss Peavey była typem ko-
biety, którzgo nie możra wyobrazić sobie bez albumu z autografami.

 
 

nął zarówno z oczu jak i z pamięci. Miss Peavey drgnęła jak nagle zbu- ' wał się w człowieka przez swe okulary, doznawało się wrażenie, że je- — Tylko jakąś krótką sentencję... i

dzona lunatyczka, a Psmith zdołał nareszciewyswobodzić rękę, którą u- go oko może przebić sześciocalową płytę stalową i pokazać się z drugiej Psmith nie wahał się dłużej. Pewną ręką napisał słowa „Wskroś
wažal juž za s/raconą na zawsze. Gdyby nie taszczęśliwa przerwa, nie strony. Psmith zanotował fakt, że ten obcy jegomość wpartywał się w bladej paraboli radości”... — dodał śmiało „Ralston  McTodd i zwrócił

byioby zdaje się powodu, ila którego miss Peavey nic miałaby jej trzy ' niego uważnie, i przestał o tem myśleć. album.

mać aż do chwili udania się na spoczynek. i , Załatwiwszy się *ak mimochodem z baxterowskiem spojrzeniem, — To szczególnie — westchnęła miss Peavey.

Odejście Fredzia miało efekt zdjęcia uroku z towatzystwa. Lord  Psmith postąpił lelikomiyślnie. Powinien był zbadać je dokładniej i za- (d. c. a.j Е r
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