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Przed plebiscytemw*Saarze.
GENEWA. (Fat). Rada Ligi Na-

rodów przystąpiła do dyskusji nad
przedstawionym przez barona Aloi-
siego raportem komitetu irzech w
sprawie zarządzeń przygotowaw-
czych do plebiscytu w  Saarze.
Pierwszy mówca min, Laval podzię-
kował komitetowi trzech. Francja

oświadczył Laval, przyjmuje wszyst
kie Ikonkiuzje raportu Rada nie-
wątpliwie weźmie pod uwagę ducha
pojednawczego wykazanego przez
Francję. Mówiąc o sytuacji prawnej,
mogącej wyniknąć z utrzyniania о-
becnegv status quo, min. Laval pod-
kreślił z zadowoleniem, że

niedawno wypowiedział w izbie de-

putowanych. Laval przypomniał

swe oświadczenie złożone w izbie

deputowanych, że, jeśliby ludność

Saary w czasie utrzymania status

quo wyraziła z czasem życzenie po-

wrotu do Rzeszy, Francja nie sprze-

ciwiałaby się odpowiedniej decyzji

Rady Ligi. Liga Narodówzakończył

Laval, wykazaia swoją bezstronność

i swą troskę o sprawiedliwość. Po-

wodzenie rokowań 'w tej sprawie

jest dowodem uspokojającego wpły-

wu, jalki może wywierać Liga Naro-

dów. Francja iodła, że nie ma

żadnych ukrytych myśli i że pragnie

tać w ra: międzynarodo-

wych. Jeśli rząd niemiecki, jak się

tego mówca spodziewa, ożywiony
jest podobnem pragnieniem, to kwe-

stja Saary nie stanie się przyczyną

komdplikacyj międzynarodowych. |

Następnie lord tajnej pieczęci

Eden podkreślił, że współpraca

dwuch państw najbardzie, zaintere-

sowanych przyczyniła się de powo-

dzenia rokowaii rzymskich. Delegat

Brytytanji ma nadzieję, że jest to

Mszokiem dla przyszłych sto-

suników między obu państwami i dla

polepszenia stosunków między pań-

stwami zachodniej Europy.

Komisarz Litwinow zaznaczył, że

Sowiety interesują się sprawą Saary

zarówno jako członek Rady Ligi

jak również ze względu na jej wpływ

na sprawę pokoju. Litwinow zazna-

czył, że ludność Saary może wybie-

rać nietylko między dwoma pań-

stwami, lecz może się wypowiedzieć

także za przedłużeniem obecnego u-

stroju. (W wypadku przedłużenia

status quo słuszna jest teza, że Liga

Narodów może rozporządzać swoją

suwerennością i może uznać stan

status quo za przejściowy. Delegat

Polski Komarnicki przyłączył się do

powinszowań złożonych komitetowi
trzech a szczególnie baronowi Aloi-
siemu i gratulowa! obu stronom, któ
re dzięki wzajemnym  ustępstwom
potrafiły usunąć wzajemne  trudno-
ści. Komarnicki pragnie przypom-
nieć słowa wypowiedziane przez
polskiego ministra spraw zagranicz-
nych, który wyraził nadzieję, że
dzięki aobrej woli zainteresowanych
państw plebiscyt będzie się mógł
odbyć w korzystnych warunkach
bez szkody interesów ludności Saa-
ry. Rada przyjęła raport przedsta-
wiony przez barona Aloisiego w

rawie zarządzeń  przygotowaw-
czych do plebiscytu w Saarze.

GENEWA. (Pat). Baron Aloisi,
przewodniczący komitetu trzech do

spraw Saary, zakomunikował kon-

raport *

zawiera te same idee, które on Sam dy przystępuje do dyskusji

 sulowi generalnemu Niemiec w Ge-

Konto czekowe P. K. O, Nr. 80.187.

WESTA ma chlebi opał dla najbiedniejszych

mewie protokó: posiedzenia Rady,
zawierający deklarację w sprawie sił
międzynarodowych dla zabezpiecze-
nia porządku w  Saarze. Niemcy
zgłaszają jedynie zastrzezenia prze-
ciwiko udziąłowi kontyngentów cze-
skich sowieckich i ewentualnie bel-| więcej tych samych słów co minister
gijskich. Przewiduje się, że siły. mię-| Eden w Genewie, jakkolwiek nie
dzynarodowe będą złożone z oddzia
łów angielskich, włoskich i holen-
derskich.

Skarga Jugosłaoji
GENEWA. (Pat), Rada Ligi Na-

nad
skargą jugosłowiańską. Rada wy-
słucha przedewszystkien ministra
Jewticza oraz przedstawicieli Cze-
chosłowacji i Rumunji, które to pań-
stwa pizyłączyły się do apelu jugo-
słowiańskiego. Następnie zabierze
głos delegat Węgier, który pozatem
ma przedtożyć dziś obszerne memo-

 

randum w edzi na memoran-
dum  jugosłowiańskie. Przewiduje
się, że następnie imni członkowie
Rada: p NORKI przedsta-
wiciele główn: państw  europej-
skich. stormułują punkt. widzenia
swoich rządów, poczem sprawa zo-
stanie powierzona sprawozdawcy.
Sprawozdawcą zostanie delegat W.
Brytanji Eden. O ile-do niedawna
przeważała opinja odroczenia spra-
wy po pierwszej dyskusji na Radzie
do sesji styczniowej, to obecnie za-
rysowuije się coraz silniej lendencja,

Persja
GENEWA. (Pat), Minister spraw

zagranicznych —Yrakw w piśmie,
skierowanem do sekretarjatu Ligi
Narodów, donosi, że Persowie k'we-
stjonują granicę między Pe-sją a Ira-
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Stow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo

LONDYN. (Pat). Minisier Simon
zakomunikował prasie decyzję rzą-
du angielskiego co do wysłania w
razie potrzeby wojsk bry.yyskich do

| Zagłębia Saary. Minister użył mniej

powołał się na przemówienie Edena,

w Litze Narodów.
by sprawa zosiała możliwie szybko
zlikwidowana, o ile niecałkowicie,
to przynajmniej w dużej mierze, W
związku z tem przewiduje się, że
sprawozdawca już na obectej -sesji
przedstawi raport: obejmujący. naj-
ważniejsze zagadnienia .poruszone
przez skargę jugosłowiańską i odpo-
wiedni rezultat. Niektóre bardziej
skomplikowane zagadnienia mogły-
by być odroczone do stycznia. Jak
słychać, odpowiedni projekt jest już
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BUDAPESZT. (Pat). Węgierskie
Biuro Korespondencyjne podaje, o-
negdaj wieczorem do leżąceżo nad
granicą miasta Szeged przybyła no-
wa partja wydalonych z terytorjum
jugosłowiańskiego Węgrów. Uchodź
cy ci opowiadają, iż wiadze jugosło-
wiańskie zmusiły ich do natychmia-
stowego opuszczenia Jugosławii, nie
pozwalają nawet na zabranie najnie-
zbędniejszych rzeczy. Wydalono
nawet te osoby, które przez 10-ki
lat zamieszkiwały Jugosławię.  Lo-
kalne władze jugosłowiańskie nie
uwzględniły nawet zezwoleń na po-
byt, udzielonych przez ministerstwo
spraw zagranicznych.

BUDAPESZT. (Pat). Z Szegedy-
nu nadchodzą nowe wiadomości O
wysiedleniach Węgrów z Jugosławii.
Na granicę Węgier przybyi specjal-
ny pociąg z 1.0600 wydalonych. We-
idle ostatnio nadeszłych wiadomości
do Szegedynu, na jugosłowiańskich
stacjach nadgranicznych znajduje się
od silną strażą policyjną wielu o-

Bywateli węgierskich, którzy czeka-
ja na specjalny pociąg, mający ich
odstawić do Węgier. Pociąg taki
miał nadejść jeszcze wczoraj. Wia-
domości te budzą w Budapeszcie
przygnębiające wrażenie. : przygotowany. ‘ в -

Wobec tego, że skarga jugosło- į
wiańska wniesiona jest na podsta-
|wie art 11 paktu Ligi Narodów, @-'
cyzje: Rady muszą zapaść jednomyśl- |
nie, nie wyłączając stron. -Tak więc
zarówno Jugosławja jak 1 . Węgry
muszą wyrazić swą zgodę Zadaniem
sprawozdawcy ie opracowanie
takiego tekstu, który dawałby  za-

BUDAPESZT. (Pat). Węgierska
agencja urzędowa donosi, że prasa
węgierska z głębokiem oburzeniem
informuje o wydaleniu masowem о-
bywateli węgierskich z granic Ju-
goslawji, podając liczne- szczegóły
świadczące o brutalnem -obchodze-
niu się z wychodźcami. Organ u-
rzędowy „Fueggtlenseg' oświadcza,
że opinja publiczna Węgier, która  dośćuczynienie wszystkim zaintere-|

sowanym. Lido j

j
5 :

i Irak. |
kiem i że granica ta jest przez Per-
sów naruszana. W) liście minister
prosi Ligę Narodów o wpisanie tej
sprawy na porządek dzienny obrad
Rady Ligi.

Ukłod między Litonooem I Lavalem.
PARYZ Pat. Agencja Havasa o-

głasza komunikat genewskiego ko-
respondenta, które stwierdza, że ro
kowania prowadzone przez Francję
mają na celu złączenie w pakcie
wzajemnej pomocy wszystkich zain-
teresowanych krajów a także i Nie-
miec Zgodnie z tradycjami polityki
francuskiej Laval z zupełną lojelno-
ścią kontynuje pertraktacje. Laval
udzielił Litwinowowi zapewnienia, że
w ciągu czasu, który niezbędny jest
do przeprowadzenia rokowań w
sprawie paktu wschodniego rząd
francuski nie przewiduje żadnych
konwencyj zmierzających do zawar-
cia układów politycznych i mogą-
cych narazić na szwank przygoto-
wania i urzeczywistnienie paktu
wschodniego. Komisarz Litwinow ze
swej strony udzielił ministrowi La-
valowi zapewnień, że rząd sowiecki

dowód takiej samej lojzlności.
BERLIN Pat. Niemieckie biuro

biegłej nocy zawarty został układ
między Lavalem i Litwinowem. Na
mocy tego układu Francja i Zw.
Sowiecki zobowiązują sę 'nie pro-
wadzić żadnych rokowań o zawarcie
dwustronnych układów bez uprze-
dniego porozumienia się. W  poli-
tycznych kołach Genewy, jak twier-
dzi niemieckie biuro, wyrażany jest
pogląd, iż układ.ten jest posunię
ciem  sowieckiem  wymierzonem
przeciwko-bezpośredniemu porozu-
mieniu między Francją i Niemcami.
Układ między Francją i Zw. Sowiec-
kim miał być zawarty przed kilko.|
ma dniami w Paryżu. Układ ten po-
zostaje w mocy, dopóki nie zostaną
zakończone rokowania w_ sprawie
paktu wschodniego. zajmie takie same stanowisko i da

Powrót do „Czeki'* w Rosji.
MOSKWA. (Pat), Z pośród 66

rozstrzelanych onegdaj w Moskwie i
Leningradzie znajduje się jedna ko-
bieta Bułygina. Wedle pogłosek roz-
strzelany Konstanty syn Krystyna
Rosenberg ma być krewnym kierow.
nika wydziału zagranicznego раг a® KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

W sobotę, dnia 8 grudnia o godz. 12 i pół
w sali Konserwatorjum Muzycznego

„(Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem]

Prof. ROMAN ;RYBARSKI
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

wygłosi odczyt pod tyt.:

GOSPODARSTWO a PRAWO
_Wstęp wolny. Wstęp wolny.

. Wobec spodziewanego napływu publiczności na odczyt zaleca się
rezerwować wcześniej numerowane miejsca, w Sekretarjacie Stronnictwa

narodowo-socjalistycznej,
MOSKWA, (Pat). TAŚS donosi:

Po żałobnym wiecu na płacu Gree
wonym, w czasie którego wygłoszo-
no: przemówienie ku czci Kirowa, o
godz. 15-ej Stalin, Mołotow, Kagano
wicz,  "Woroszytow i Ordzonikidze
ponieśli urnę z prochami Kirowa w
stronę murów Kremla, gdzie urna
została wmurowana przy huku salw
armatnich i dźwiękach międzynaro-
dówki. Następnie na pl. Czerwonym
odbyła się olbrzymią manifestacja
robotników i pochód przed członka-
mi centralnego komitetu раг 1
rządu, którzy stanęli przed mauzo-
ieum Lenina. W! pochodzie przede-
filowały tysiące robotników, dele-
gacje fabryk, kołchozów, świata ar-
tystycznego itd. Niesiono sztandary
oraztransparenty z hasłami poli-
tycznemi,  

Lotnik Ulm zaginął,
LONDYN. (Pat). Wczoraj dopóź-

nej nocy nie otrzymano żadnej wia-
domości o losach lotnika aukai Narodowego (Mostowa 1) od 9—3 I od 6-7 codziennie. skiego Ulma i jego towarzyszy. Stra-|

śledzi z godnym podziwu spokojem
nową na Jugosławji kamparję prze-
ciwwęgierską, obecne musi z boles-| g
nem oburzeniem stwierdzić nowy
iakt gwałtu. „Pester Lloyd* odwo-
iuje się w sprawie wydalania oby-  wateli węgierskich do opinji całego
swiata. Dziennik pisze: Wstrzymuje
my się od wyrażenia naszego sądu
nad tego rodzaju wystąpieniem za- i
równo ze względu na to, że w obec-
nej chwili na terenie Ligi Narodów
konilik. wywołany przez oskarżenie
jugosłowiańskie wszedł w iazę de-

| cydującą, jak również dlatego, że, Stolicę Apostolską i Nas samych, a

chcemy uniknąć wszystkiego, co
informacyjne donosi z Genewy: (I mogłoby wpłynąć na zaostrzenie te-| zapowiedź Synodu plenarnego, wy-

go koniliktu.  „Budapesti side"|
oświadcza, że świat może ponownie

ZEN iTi i ai iA KOiA ii i

Anglja nie wėžmie udziału
w pakcie wschodnim,

PARYŻ. (Pat). „Agencja Havasa
donosi z Londynu, że po postawieniu|
na porządku dzienym sprawy po-
wrotu Niemiec do Genewy rząd an-
gielski uważa, że incjatywa przygo-
towania dyplomatycznego caiej spra
wy powinna wyjść od Francji i Nie-
miec, Inicjatywa ministra Lavala w'

Kredyty na zbrojeniawe Francji.
PARYŻ. (Pat). Komis'a finanso-

wa izby deputowanych obradowała
wczoraj nad sprawą dodatkowych.
kredytow w sumie 800 miljonow
tranków na uzupełnienie 1 odnowie-
nie maierjału wojennego. W czasie
debaty przemawiał minisier wojny
gen. Maurin, który wskazał, żeod

czasu oświadczeń, złożonych przez
marszałka Petain w lipcu r.b. Niem-

Sytuacja wewnętrzna w Hiszpanii.
BARCELONA. (Pat). Wprowa-;

TSTR

Masooe wydalanie Georów z. Jugosławji.
ujrzeć, kto usiłuje zamącić pokój. wydalonych dotychczas przez stację
„Magyar orsag“ jak również inne graniczuą Szubotica na 1.500 osób,
dzienniki domagają się od rządu wę- iyleż przez stację graniczną Nowy
gierskiego Pe Kawcki Z 2około 1.000 osób przez stację
nia sprawy wydalania ywateli | Zombor.
węgierskich w Lidze Narodów. BUDAPESZT. (Pat). Węgierska

BUDAPESZT. (Pat).  Urzędowa! agencja urzędowa dowiaduje się ze
agencja telegraiiczna podaje w dal-| źródeł kompetentnych, że w związ-
szym ciągu szczegóły, dotyczące| ku z masowem wysiedlaniem wę-

wydalania Węgrów z Jugosławii,Do|grów z Jugosławji rząd węgierski
stacyj granicznych przybywają cią$-| poczynił demarches dyplomatyczne,
le nowe transporty, liczące często; jakie uznał za konieczne. Koła po-
ponad 100 osób. Na stacjach gra-| lityczne lansują pogłoskę, że rząd
nicznych odgrywają się wzruszające|węgierski zastanawia się nad ewen-
KokPrzybyli LaSo na aa skierowania „+ do
šrodki, przy pomocy ktėrych wladze Li arodów w związku z maso-
jugosłowiańskie zmusiły ich do 0- wem wysiedlaniem Węgrów z Jugo-
puszczenia terytorjum Jugosławii. sławji.
Źródła urzędowe okrešlają liczbę|

Pismo Ojca św. do Episkopotu Polski,
(KAP). W odpowiedzi na list: odpowiadamy  oznajmieniem Wam

hołdowniczy Najdostojnie;szego Epi-| Naszej wdzięczności i życzliwości»
skopatu Polski, wysłany do Ojca| postanowienia zaś przez Was po-
św. z racji -dorocznej konterencji, z| wziętego a dowodzącego tak niezbi-
Wałtykanu nadeszło pismo odręczne| cie troskliwości w spełnianiu urzędu
Fapieża następującej treści: pasterskiego, bardzo Wzm winszu-

Do Ukochanych Synów Naszych|jemy i to tem goręcej, że najważniej-
i Czcigodnych Braci sze zagadnienia, które głównym bę-

Aleksandra  Kakowskiego,  Św.| dą przedmiotem obrad Synodu, za-

Rzymskiego Kościoła Kardynała| projektowano zgodnie. z wskazów-
Prezbytera tytułu św. Augustyna,| kami, któreśmy podnosili w Naszych
Arcybiskupa Warszawskiego. | listach i wskazówkach wydawanych

Augusta Hlonda św. Kzymskiego|stosownie do potrzeb czasu. P:ze-
Kościoła Kardynała Prezbytera ty-| gewszystkiem bowiem za;miecie się
tułu N. Marji P. Pokoju, Arcybisku-| Szawą Akcji katolickiej, ktorej pie-
pa Gmeźnieńskiegi i Pozuańskiego, lęgnowanie  wszelkiemi *posobami

| oraz do innych Arcybiszupów i] „ąz rozwój zalecaliśmy ustawicznie.

Biskupów polskich. A głównem jej zadaniem jest nie-
„PIUS XI PAPIEŻ, „ |wątpliwie ukształcenie mo:alne mło

Umsłowani Synowie Nasi i Czci-| qzięży, którą: według nauxi Kościo-
'odni Bracia pozdrowienie i Apo- ła, ostoi i fundamentu prawdy,wy-

chować należy. Dlatego też chętnie
oddajemy Wam, ukochani Synowie
Nasi i Czcigodni Bracia, zasłużoną

pochwałę za to, że usiłowaliście i

usiłujecie wciąż jak najodpowiedniej
sze wyszukać środki, ak; wspó.

myślą i wspólnym wysiłkiesu dopro-

wadzić do szczęśliwego wyniku dzie

ło tak doniosłe Sprawa zas dzienni«
ka katolickiego, który postanowi-

liście wydawać i to jak na;prędzej,

szczegóiniejszą sprawiła Nam przy-

iemność. Bo jak jużnieraz oświad-
czaliśmy, niema, jak się wydaje, od-
powiedniejszego obecnie środka do
podtrzymania i wzmocnienia Akcji
katolickiej, niema poprostu użytecz-

niejszego sposobu do  uwrobienia i
ukształcenia zwłaszcza umysłów
młodzieży zdrową nauką i zasadami
chrześcijańskiemi niż wydawanie
dziennika całkowicie katolickiego,
któryby, rozumie się, zietylko nie
stał w sprzeczności z wiarą chrze-
scijańską i dobremi obyczajami, ale
jaknajwięcej pociągał i naxłaniał do
osiągnięcia wyższego dobra przez

cnoty chrześcijańskie. Zdajemy sobie
dobrze sprawę, ile pozostaje do
przezwyciężenia trudności z powodu
ciężkich czasów, lecz, gdy wszyscy
szlachetni ludzie połączą swe chęci i
zasoby, to nawet tego, co ludzkie
siły nie zdołają osiągnąc, udzieli
sam Bóg, jeżeli się Go będzie o to
prosiło gorącą i wytrwałą n:odlitwą.
My przeto, otaczając dążenia Wasze
i troskliwe usiłowania Wasze ojcow”
ską życzliwością i opieką, wraz z
Wami błagamy Boga Wszechmogące
go, aby łaskawie .sprzyjai zbożnym
wysiłkom i ufamy, że z Jego łaski i
dobrodziejstwa. wszelkie uchwały
Synodu plenarnego przyczynią się
do większej pomyślności tego tak

stolskie Błogosławieństwo.
Nad wyraz miły był nam ist, któ-

ryście Wy, Drodzy Synowie. Nasi i

inni Pasterze polscy, zgromedzen: w

obecności _Nuncjusza. Apostolskiego
przy słynnej N. Marji Pansy świątni-

cy w Częstochowie, przysłali Nam

ze czcią w ubiegłym miesiącu wrze-

śniu. Bo list ten świadczy” w całej

pełni o przywiązaniu i czci, którą

polscy Pasterze i wierni otaczają

jednocześnie przynosił bardzo miłą

znaczonego przez Was na rok przy-

szły. Ма Wasz tak uprzejmy hołd

sprawie palktu wschodniego i przy-
špieszenia jego realizacji zyskała
aprobatę rządu angielskiegc. Apro-
bata ta jednak nie może pójść tak
daleko, aby Anglja miała wziąć u-,
dział w pakcie wschodnim, zasadni-|
czo bowiem Anglja nie chce anga-,
żować się politycznie w Europie.

 
cy zwiększyły swe zbrojenia tak
znacznie, że Francja muei się nad
tem poważnie zastanowic i wydać

odpowiednie zarządzenia, aby w za-
kresie uzbrojenia nie dać się wy-
przedzić Niemcom. Po przemówie-
niu miaistra wojny komisja przyjęła

wniosek rządowy dwunastu głosami
przeciwiko jednemu.

hiszpańskiego powstaje zrozumienie
dzenie 48-godzinnego tygodnia pra- | niebezpieczeństwa zbyt surowej po-
cy wywołało żywe niezadowolenie  lityki wobec wydarzeń październi-
robotników przemysłu metalurgicz-|kowych. Dowodem tego ma być fakt,
nego i większych fabryk samocho- |że z zatrzymanych onegduj 49 osób
dów. Robotnicy ci przystąpili już do| uwolniono 26. Wczorajsze nocy
strajku. Istnieje obawa, że konflikt| zwolniono wszystkich uwięzionych

rozszerzy się, członków parlamentu katalońskiego.|
BARCELONA. (Pat). Agencja] Oczekiwane są dalsze zwolnienia.

Havasa podaje, że w. łonie gabinetu

Katastrofa pociągu Paryż—Wiedeń.
BERLIN. Pat. —W pobliżu miej- z Paryża do Wiednia, najechał na

i

 

scowości Vaihingern pod Sztutgar-
dtem pociąg pośpieszny, zdążający

BTN ISDIETOS

cono juž nadzieję odnalezienia ich
żywych. Zaginionych lotników po-
szukują wciąż 34 samoloty i 23 о-
kręty wojenne. :

|kierowca samochodu oraz maszyni-

jsta pociągu ponieśli śmierć.

nieprawidłowo otwartym przejezdzie
na samochód ciężarowy, który zo-
stał doszczętnie zdruzgctany. Paro-
wóz, wagon bagażowy oraz pierwszy

wagon osobowy wyskoczyły z szyn.
Dwuch podróżnych samochodu, ‘ sioj X $

drogiego Nam narodu i ożrócą się
szczęśliwie na dabro caiej sprawy
katolickiej,  Niechże zapowiedzią
tych dobrodziejstw niebieskich i
świadectwem Naszej szczególnej
miłości będzie Apostolskie Błogo-
sławieństwo, którego Wam, Uko-

| chani Synowie Nasi i inni Pasterze
i Polski, oraz całemu duchowieństwu i
j ludowi, powierzonemu Waszej czuj-
ności jak najchętniej w Panu udzie-
lamy.

Dan w Rzymie, u św. Piotra dnia
1 listopada w uroczystość Wkzyst-
kich Świętych 1934 roku Pontyfikatu
Naszego roku trzynastego.

PIUS XI PAPIEŻ,
t ;

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.  
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Przymierze
polsko - rumuńskie.

Nasza polityka zagraniczna, idą-

ca po unmji zygzakowatej, wywołuje

w opinji europejskiej dużo. podejrzen

* komentarzy.UstajLnioSpIzymierzo-

na z nami Mimaunja jest mocno Za-

niepokojoona stanowiskiem ł'oiski w

zagaanieniach | międznarodowych.

Przed 14-tu laty zawariismy przy-

mierze z Kumunją. Wprawdzie od

„tego czasu wiele się w £uropie zmie

nio; na przestrzeni tego osreęsu przy

jażna usuowance ' stworzyć przymie

rze ze strony ekonomicznej i kultu-

relnej dwu narodów. kowsiało po-
rozumienie prasowe polsko - rumun

skie z kongresami 1 odwiedzinami

aziennikarzy, aasiąpiła wymuana pro

tesorow, drukowano przekiady. Me-

zultaty byty jednak mewi2ikie. Lite-

ratura, Kkuitura, mysl polska pozo-

staty dla Kumunji dziedziną obcą. W

1/ wie«u, z czasów pierwszych Жго-

mikarzy mofdawskich, Urecna i Mi-
rona Losuna mozna byt» mówić ©

wpiywacn polskich na szlachtę moł-

dawską, ale jest to przesziość;, umy-

siowość rumunska ogarnęia od tego

2

To nie jest samodzielność.
Minister spraw zagranicznych p.

Beck, nie udał się obecni: na sesję
Rady Ligi Narodów d. Genewy.
Wiedług informacji prasowych, spo-
dziewano się w kołach dyploma-
tycznych Francji, że p. Beck w ze-
tknięciu  osobistem z ministrem
spraw zagranicznych, p. Lavalem,
wyjaśniiby ostatecznie sprawę pro-
jektowanego paktu wschodniego i
ewentualnie rząd polski mógłby
bezpośrednio potemi udzielić odpo-
wiedzi na: ostatnią notę trancuską.

Tak się, jak widzimy. nie stanie.

Fakt nieobecności p. Becka w Ge-

newie w obecnej chwili wywołuje w

znacznym odłamie prasy polskiej

zdziwienie. Między innenii „Robot-
nik“ pisze:

„Sanaoja“ twierdzi, że polityka zagra-

niczna Polski nareszcie usamodzielniła się

i nie zależy już od nikogo zzewuątrz. Ale

jak można mówić o, samodzielaosci polity-
ki, która nie. zajmuje wyraźnegc, zdecydo-
wanego stanowiska w najważni=jszych spra-

wach międzynarodowych?
Jeżeli obecnie p. mim, Beck nie jedzie

do Genewy i nie chce się spct»ać z kie-
rownikami polityki innych panstw, jeżeli
stosunek Polski do Paktu Wschodniego u- czasu inne horyzonty.

Łe strony gospodarczej albo ściś-
iej handlowej zostaiy potworzone
związki pocztowe, kolejowe, lotni-
cze i otwartoo dla Polski porty ru-
muńskie. Ale dopóki trwa kryzys,
dopóty poważniejszych korzyści z te

$o mieć mie możne. Polska uczestni-
czy tylko w 2 proc. handl:: zagranicz
nego Kumunji, a bilans handiowy dla
nas w tym obrocie jest ujemny, Co-
prawda tranzy. przez terytorjum ru-
amuńskie do morza Czarnego i Egiej-
skiego Będzie miał znaczenie poważ-

„me dia naszego ekspontu, ale pod wa

runkamu, ktore teraz nie aadzą się

wypełuać. у
Mimo te wszystkie poczynania,

.przymierze polsko - rumunskie jest
pod znakiem kryzysu. Z punktu wi-
azenia rumuńskiego przyczyna ta-
kiego stanu rzeczy tkwi w. polityce

zainaugurowanej ostatnio przez Pol-
skę, która wywołała w Bukareszcie
dużo niepokoju.

Że Polska zbkiżyła się do Nie-
miec, to Rumunji nie smuci, a ra-
czej ją cieszy, bo, jej zdaniem, leży

takie porozumienie w interesie po-

koju ogólnoeuropejskiego. Aie zapy-
tywano, czy zbliżenie do Niemiec

oznacza jednocześnie oddalenie się
od Francji, a zwłaszcza od linij po-
Jitycznej, której Francja i jej aljanci
w kuropie środkowej trzymają się
niezmiennie. Czy chodzi © ten „tour
de valse“, jak mówił o polityce
włoskiej przed wojną książe Biilow
iezy Polska popiera politykę balan-
sowania, która doprowauzita Wło-
chy nieodwołalnie do przejścia z jed
neżo pola akcji na drugie, Czy to sa-
mo będzie z Polską w razie konilik-
tu europejskiego? Wszak w Berlinie
powitasio decyzję Polski w sprawie
pakiu wschodniego jako porażkę dy”
piomacji traucuskiej, Postawa Polski

w sprawach wschodnich w;daje się
Rumunji zagadką, Niespodzianką
również była dla Rumunji sensacyj-
ma deklaracja mim. Becka o mniej-
szościach; zwiaszcza forma, w jakiej
„byia dokonana; wywołała sprzeciwy
w prasie, bo jednostronne wypowie-
dzenie umowy jest dzisiaj bardzo nie
bezpieczne, gdyż zachęca tych, kto-
rzy pracują nad obaleniem trakta-
tow.

Jednak najczulszym punktem dla
Rumunj: byia potroż tuómbósa do
„Warszawy.  Sdiosunek Kumunji do
„Węgier nie ulegi dotychczas żadnej
poprawie. „Aaverul” pisai: „w Kur
mnumji щКб mie marzy o Krytykowa-
muu po.skiej polityki, Ale Kumunja 1
koiska mają przymierze, ktore moż-
na traktowac tylko w ramach innych
porozumień twumunji, znanych zręsz-
tą Foisce. Ulatego „epinja rumunska
pragnie być pomiormowaną ściśle 1
wyraznie o polityce zagraaicznej Pol
ski i jej zamiarach”. Kumunja chce
wiedzieć, czy aljacs polskoumuński
nie jest w kqnilikciez przymierzem
rumunsko - czeehosiowackiem  Ru-
munm,a pragnie utrzymać status quo
w kuropie śroukowej. I jeżeli prasa
rumuńska od lat twierdzi, że rewi-
żjonizm włoska jest ciężkim błędem
szkodiiwym dia samych Włoch, to
uważa, że tembardizej dla Polski byś
by on :atalną zberacją.

„Sytuacja międzynarodowa — Ро!-
ski, pisze ołiojalny „Iindenpendance
Koumaine' jest owecnie dwuznacz*
ną . W zagadnieniach poiicyki mię-
Gzymarodowej dwuznaczność może
aoprowadzić do kompiisacji trud-
nych do rozwikłania. Dokąd zmierza
Folska? — jest to pytanie, «lóre so-
bie dzisiaj stawia każdy”. Drugie pi-
smo „Domineatza' stwierdza na dru
gi dzień po podróży Gómbósa do
(Warszawy: „Polska jest naszym
przyjacialem i aljantem, ale najwyż-
szy stopień dolsrej woli i wiary czy-
nią próżny wysiłek, by zrozumieć

sens jej polityki. Wczoraj Niemcy,
dzisiaj Węgry: czy te kombinacje są
skutkiem chęci manitestowania, że
się jest mocarstwem? Drogi polityki
polskiey zaczynają być sy>
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ЖАОННЫКОНООЕУоЪОНННЙОННЪНИБЫЕННЫЫВННННОЙ
Rozpowszechiiajcie

bony jałmużnicze „Caritasu"

zależnia się od postawy Niemiec, jeżeli Pol-

ska dobrowolnie zrzeka się wpływu na

przebieg wydarzeń w Genewie to

wszystko to nazwiemy polityką samo-

dzielną?

To nie jest samodzielność, lecz nie-

| zdecydowanie i przystosowanie się do sta-
mu rzeczy, jaki wytworzy się bez udziału
Polski.

Próba odmiodzenia się.
Zabiegi radykalnego skrzydła sa-

nacyjnego o zbliżenie się do opo-
zycji lewicowej, robotniczej i chłop-
skiej, znajdują dziś żywy oddźwięk
w prasie. Tematu ostataio dostar-
czył, jak już zaznaczyliśmy, wywiad

Dr. J. Gotub omawia („Fajnt” nr.

wygioszomy w warszawie przed au-

ay wrjum. jakoby, niezyaoów *Kiem un-

stytuc ao badania spraw NArodowOos-

ciowych w Foiscej. Meieren: doszedi

ua wuiosku, ze saimo żyaowstwo nie

jest zaome rozwiązać tego zagadnie

mia. Autor podziela to sIanowisko,

(aodzi przeto, © io, z jakiemi Ząda-

Miami: Mają wystąpić Zyaz: pod ad-

£esem narodow razennych.

rierwsze ządanie: :
„— Маишацые pierwsze nasze žąda-

nie jest masiępujące: powstrzywujcie pęd

do emugracji, otworzcie dla nas takie wa-

runki zyciowe, zarówno polityczne jak i go-

spodarcze, abyśmy mic byli zmuszeni do e-

uugracji“,

Aie takie dobrowolne wprzęśgnię
cie się w niewolę „narodi » ybrane-

go“ nie jest dostateczne:

„ — Ale tego maio. Łydowska emigra-

cja istnieje stale, zarówno w czasie kryzy-

su, jak i pomyślności. Niedociekajimy dlate-

gojesttak, anieinaczej. Otemwiedząży-

dzi i o tem wiedzą śoje i diatego zdrowiej

 
ba, aby świat nieżydowski pomógi nam о-

brócić wędrówkę żydowską w tawi proces,
któryby rozwiązał całkowicie lab ozęscio-

wo zagadnienie żydowskie",

Autor wyjaśnia, z czem żydzi win
ni zwrocić się pod adreseni narodów
rdzennych, aby osiągnąć ten „pro-
ces . m i phA ke S

przebiegu pierwszego

my tę relację informacjami o zakuli-
sowych zabiegach, które poprze-
dziło wtorkowe zebranie.

Ze strony polityków sanacyjnych
czyniono wszystko, aby nie dopuścić
do objęcia rządów nad miastem
przez nową większość i w najgor-
szym razie utrzymać nadal dotych-
czasowe rządy komisaryczne. Pro-
wadzono więc zakulisową robotę,
x«tórej wyrazem były ustawiczne w
ciągu ostatniego miesiąca wiadomo-
ści prasy sanacyjnej o roziamach i
secesjach w narodowym  kuubie ra-
dzieckim. Początkowo mcwiono o
dziesięciu i więcej radnych, potem
już tyliko o 7-miu, wreszcie o 5-ciu—
tymczasem klub pozostał najzupeł-
niej jednolity i tak zdyscypimowany,
że ma i iu inauguracyjnem

nowej ly Miejskiej p:zybyło w
komplecie 36 członków—nie brakło
nawet chorego poważnie od tygodnia
radnego Solczyńsksego. Nie mogli się
stawić jedynie trzej radni, przeby-
wający w areszcie śledcz

Bezpośrednio przed e-
niem czynione też były pewne za-
biegi ze strony wybitnych radnych z
BB. U kierowników klubu doń
obozu pecdowego zjawili sięze
sarjusze, y proponowali podpi

skiem, stawiającym na prezydenta
jednego z czołowych pizewódców
„sanacji“ na gruncie łódzkim, Wy-
słannicy ci stwierdzili, iż wsród rad-
nychBB. jest zupełne rozbicie, i że
podpisanie takiego wniosku pogłębi
jeszcze rozłam. Ma się rozumieć, iż 
jest dla cbu tych gru o tem mowić.» Trze-|

! rolnikj powstało w roku bieżącym w

£ prasy.
z posłem Rogiem, zamies”czony na
łamach „Kurjera Porannego". Kores !
poudent „Kurjera Poznańskiego" z

Warszawy określa te zabiegi, jako
próbę powrotu do dawnej piłsud-
czyzny sprzed przewrotu majowego.

Logicznem następstwem tych usiło-
wań, polegających na pod;ęciu na-

nowo radykalnych haseł społecz-

nych, ożywiających niegdys P. P. S.
i „Wyzwolenie, jest dążenie do li-
kwidacji BB w obecnej jego postaci.

„Ogólnym celem tej próby odmłodzenia

się w rudykaliźmie jest przedłużenie reżi-

mu „sanacyjnego” przez oparcic się na

szerokich masach społecznych. Celem bliż-

szym, konkretnym, są zbliżające się wyko-

ry, do których radykalni piłsudczycy nie

mają ochoty iść w dotychczasowym, bloko-

wym zespole, ramię w ramię z ..obszarni-

kami” spod znaku ks. Radziwiłła i „rekina-

mi“ wielkiego przemysłu. Uśm'ccha im się

rola przedstawicieli „świata pracy”, рого-

stającego w dobrych — jeśli nie organiza-

cyjnych, to  przynatmniej sąsiedzkich —

stosunkach z innemi stronnictwami chłop-

skiemi i robotniczemi.

Czy ta próba odmłodzenia 'ę ma szan-

se powodzenia? ;

Naszem zdaniem — niezbyt uże. Nie-

tylko dlatego, że inna część równie wły-

wowych piłsudczyków z p. Siawkiem na

czele broni — jak dotąd z powedzeniem —

Bloku Bezpartyjnego i jego ideo vych zało-

żeń, przyczem niewiadomo, na k'órą stronę

padnie decyzja „czynnika  rozsirzygające-

go“ ale przedewszystkiem dlatego, że w

nastrojach i poglądach tych mas, które

chce się pozyskać radykalnemi hasłami, za-
szły w ostatnich latach głębosie przemia-

ny. Masy tedojrzały pod w<ględem poli-

/tycznym i nie dają się już brać na lep de-

magogji radykalnej — zwłaszcza tym, do

których straciły zaufanie. Pod względem

zaś ideowym masy oddaliły się od dawnych

haseł klasowych i płyną obecnie potężnym

strumieniem ku ideologji narodowej. 

 

06 „ostatniej wędrówce żydostwa.
w — Obecnie najważniejszem zadamiem

4060) zagaameme węarowek zydów- ' jest wyjaśnić światu, że wędrujący żydzi mu

skich, jako sudieg? aotyciczas obja- szą być postawieni w takie wasvai,aby to,

wu w zy.iu zyaowskiem, k'owód aat byla ich ostatnia wędrówka, lm bardziej to

mu :cierat dziaiacza Zzyaowsk:eg0 na! się uda, tem bliżej znajdziemy się rozwią-

MAL EMIQTACJ ZyYGOWSKIC) & Foiski,| zania zagadnienia żydowskiego”

£ jakiemi rozumówaniami należy
zapoznać się. Uwypukiają one na-
ocznie chorobliwosc psychiki ży-

| dowskiej.
W, mniemaniu żyda naiody rdzen

ne winny myśleć tylko o tein,jak za-
spokoić preiensje żydowskie, a po-
jueważ tych pretensyj zaspokoić nie
można, bo są one chorobiiwe, przeto
żadna wędrówka żydowsna.nię „bę-
dzie ostatnią wędrówką.

<Agruid>,
„Moment“ (Nr. 268) donosi z Mil

ma, że tam мо
1 — odbyło się zgromadzenie Tow,

„Agroid”, Przybyło okoio JUU osób ze

wszystkich kół społeczeństwa żydowskiego.

Po zreierowaniu stałuttu i podstaw organi-

zacyjnycn stowarzyszenia w zakresie jego

działalności na rzecz Biro - Bidżanu”,

Wybrano zarząd w skłaazie: dr.
Neiman, inż. Kanuński, adw. Perel-
stein, Witenberg i in.

Stowarzyszenie „Agrosi' (żyd -

 

(Warszawie. Składa się z przeciwni-
ków kultury hebrajskiej 1 ideologii
gjonistycznej. Uznaje za konieczne
wykorzystanie na rzecz żydów z Pol
ski zamierzeń rządu sowieckiego w
zakresie kolonizacji żydowskie; w Biro-Bidżanie.
 

. . . * e e

W Radzie miejskiej Łodzi.
Informowaliśmy już wczoraj o propozycje takie nie mogłyby. być

posiedzenia nawet dyskutowane. Oficjalni radni
Rady w Łodzi, na którem nie doszło z BB. wysuwają na prezydenta ko-

dowyborów prezydjum. Uzupełnia- misarza Wojewódzkiego, iale sami
nie mogą tego uczynić, bomają 10
radnych, a podpisów potrzeba 18.
Stawiają więc kandydaturę p. Wo-
jewódzkiego przy pomocy żydów.
W.tensposób p. Wojewódzki będzie
mężem zaufania żydów i „sanacji”.

A teraz co dalej?
W) myśl reśulaminu wyborczego

dla zarządów miast, następne zebra-
nie wyborcze odbyć się powinno w
ciągu 7 dni, Czy zajdzie dotegocza-
su jakaś zmiana sytuaci? W. tej
chwili wyglądała ona tak, że przed
wyjaśnieniem sprawy aresziowanych
radnych nie zanosi się na to, aby
Rada miejska mogła przystąpićdo
jakiejkolwiek pracy.

 

W jakich wypadtach można płacić
| obiigacjomi rożyczki Narodowej.

Dziennik Ustaw. ogłasza rozporzą
dzenie ministra skarbu z 47 listopa-
da r. b. w sprawiespłatywierzytel-
ności obligacjami Рофуста Narodo- 
 

wej. '

W]porównaniu z obowiązującem
rozporządzeniem z 21-go

lipca 1934 r., wprowadza ono tę
zmianę, że oprócz pierwonabywców
Pożyczki oraz ab, które ją otrzy”
mały w spadku lub na zasadzie wy-
roku sądowego, mi

godąkomisarza general-
obligacje drogą .przelewu: doko

nego Pożyczki, Narodowe,
 

„mieć będą to prawo
także osoby i i ucje, k.óre naby*
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«Patrjoci» polscy.
| Katolicka Agencja Prasowa ko-
| panikuje: ;

Rosyjska hierarchja  prawoslaw-

na w Polsce nieraz pozwalała sobie
w: walce z Kościołem katolickim na
metody, przypominające dawne car-
skie czasy, mianowicie, ua denun-
cjowanie i fałszywe oskarżenie du-
chowieństwa katolickiego. Dla ko-
góż bowiem przeznaczone są arty-
tykuły w organie metropolity Djo-
ńizego „Słowo, w rubryce „Na stra-

niczich pieczati'? Polacy nie czytają
pism rosyjskich, Rosjan - prawo-
sławnych mało interesujc zagadnie-
nie, czy księża polscy są patrjotami,
pozostają władze państwowe, które
chciałoby.się poszczuć na ducho-
wieństwo katolickie. Organ metro-
polity Djonizego w czambuł oskarża
księży narodowości litewskiej, nie-
mieckiej, ukraińskiej o działałność
antypaństwową, kapłanów polskich
zaś o brak patrjotyzmu.

Kilka miesięcy temu metropolita
Djonizy podpisał pewną odezwę w
charakterze „biskupa rosyjskiego na
emigracji', mimo. że stoi na czele
„polskiej autokefalicznej Cerkwi”.
Był to nie pierwszy wypadek braku
lojalności w  stosuniku do państwa
polskiego. Nie pisaliśmy o tem, jak
też nie rozwodzimy się szerzej o-
becnie o okropnych stosunkach w
Cerkwi na Wołyniu, przez wzgląd

Układ węglowy
| - LONDYN. Pat.—Dziś popołudniu, który rokuje na przyszłość pomyślne
zostało w Londynie podp.sane poro-| wyniki dla obu stron. Po przyjęciu
zumienie przemysłowców węglowych|tego porozumienia przez organizacje
Polski i W. Brytanji w dziedzinie| węgiowe obu krajów polsko-angiel-
eksportu węglowego. Porozumienie ska umowa wejdzie w życie.
to reguluje tę sprawę w sposób

Wczorajsze aresztowania doprowa-
azły do wykrycia sensacyjnego
spisku na życie 5 ciu wybitaych ja
pońskich mężów stanu. Jeden z a"
resztowanych miał się przyznać, że
z dwoma innymi miał przygotować

Cenne dokumenty
po śp. kardynale Gasparrim.
MIASTO WATYKAŃSKIE (KAP)

Z papierów pozostawionych przez

š. p. kardynaia Piotra Uasparriego

przekonano się, że stanowią one

mezwykle cenny zbiór dosumentów,

dotyczących dziejów —pontyłikatu
Benedykta XV i Piusa X| z czasów

sprawowania przez Zmariego tun-

«cyj sekretarza stanu, Po swojem

ustąpieniu z tego stanowiska kardy-

nat Wasparri zajął się uporządkowa-

niem zebranych materjaiów, które

prawdopodobnie posłużyć niiały do

napisama historii polityki Bene-

dykta XV w okresie wielkiej wojny. na pewną delikatność, wysokie sta-
nowisko, jakie zajmuje metropolita
w hierarchji prawosławne, jak rów-

, Z drugiej strony mamy prawo żą-
dać, by „biskupi rosyjscy na emigra-

miłości. własnej Ojczyzny. (KAP),

Nagsliai m. Warszawy
skarży T-wo elektryczności
© rozwiązanie umowy.

Do wydziału II handlowego, sądu
| okręgowego w Warszawie wniesione
zostafo powództwo gminy miasta
stoiecznego Warszawy przeciwko
„lowarzystwu elektryczności w
Warszawie” o rozwiązanie umowy
koncesymej, zawartej w dniu 11.4

| 1902 r. i umów następnych, narusza-
„nych przez „T-wo elektryczności”.
j Pozew. żąda uznania za własność

gminną całego majątku 1-wa, wy-
eksmituwama T-wa, ustalenia sumy
należności, do jakich ma pretensje
gmina i zabezpieczenie tych nalež-
ności przez sekwestr.

Wsinę T-wa gmina miasta .War-
sząwy uzasadnia sporządzeniem nie-
prawidłowych bilansów, na których
|podstawie komisie rzeczoznawców,
„powołanych na podstawie ustawy z

 
nież przez niechęc do wtrącania się ogł
do spraw wewnętrznych Cerkwi. |

!

cji” nie uczyli kapłanów polskich!

Zmarły kardynał zamierzał widocz-
nie naśladować swego poprzednika
kardynała Domenico Ferrata, który

losił cenne pamiętniki, dotyczące
polityki Stolicy Świętej do r. 1896.

 

Spisek przeciw politykom japońskim
LONDYN. Pat. Z Tokio don cszą.spisek na. księcia Saioridzi, hrabiego

 

 
Służba wojskowa w Czechosłowacji.
PRAGA. (Pat). Izba Deputowa-

nych uchwaliła projekt ustawy o
przedłużeniu słuzby wojskowej do
dwóch lat.

Wydanie terrorysty
„ Artukowicza.
B.ALOGROD. —Pat Prasa jugo-

słowiańska w depeszy z Paryża do-
nosi, że francuskie władze sądowe
postanowiły wydać Jugosławji na
jej ządanie gł. śnego terrorystę emi
granta chorwackiego Andrzeja Aitu
aOWiCza, adwokata Z CGospicza w
Dalmacji.

i, lan Kloniai zgoła  bransoletkę.

HAGA.(Pat).Dziennihi donoszą
że następczyni tronu holenderskiego

księżniczka Juljana zgubiła w Lon-
dynie podczas uroczystości ślubnych

7 Maryny i księcia Kentu

cenną bransoletę wysadzaną brylan-

tami wartości 7 tys. iuntów szter- '15.VII 1920 r., ustaliły cenę prądu
elektrycznego z krzywdą dla kon-
,sumenta, stałem i systematycznem
braniem: nadmiernych opłat od kon-
,sumentów przez celowe zie oblicza-
nie naieżnych konsumentom  raba-
tów, przez ustawianie liczników
przed transformatorem, wskutek
czego licznik wykazywał większą

konsumenta.

Nowe gmachy
Politechuini warszawskiej.

$iosc otwarcia dwoch nowycn gma-
chow, wybudowanych Gia roitech-
miki Warszawskiej, Budowę тогро-
częto w roku 1y40, a obecnie częsć

<hy te przeznaczone zostaną dla
studjum technologji chemicznej i e-
iektrotechniki. MW gmąci": tecanolo-
gj chemicznej uruchomiono już 3
zakiaay: metalurgii 1 metaliznaw-
stwa, technologji materjaiów wybu-|
chowych i technologii ogoiaej nie-
organicznej, w gmachu e.ektrotech-
niki zas miernioiwa, elekirycznego i
wysokich napięć oraz zakiad radjo-
techniki,

W, dalszym ciągu zostaną urucho-
mione: zakiąd teletechuiki, urzą-
azeń elektrycznych, elektrotechniki

, ogólnej i kreślarnia 3-go i 4-ga roku
wydziaiu elektrycznos 4.

wśród ludowców.
W kołach ludowców. wywołał du-

że zastrzeżenia giośny wywiad pre-
zega tego klubu pos. Koge w „Kurje-
rze Porannym". Jak wiadają
zwolennicy p. Roga, oświadczył on
na posiedzeniu klubu, ze wywiad
uważa za, siałszowany, śdyż pomi-
nięto w nim najistotniejsze ustępy,
do których przykładał specjalną
wagę. Zapowiedział również, że wy-
stosował do redaicoji „Kurjera Po-
rannego“ odpowiednie pismo. Dotąd
jednak „Kurjer Poranny listu ta-
kiego nie ogłosił.

W. piątek klub ludowy zbiera się
na ponowne obrady.

Nowy komendant
Berezy.

Zast. wojewódzkiego komendan-
ta P. P. we Lwowie, insp. Kamala,
mianowany został komendantem о-
bozu odosobnienia w Berezie Kar-
tuskiej. Dotychczasowy komendant
obozu w Berezie, podinsp. Greffner 

ilość zużytego prądu z krzywdą dla'

Dnia 7 b. m. odbyia się Uroczy-,

lingów. Policja Scotland Yaidu czy-

ni energiczne poszukiwania za zgu-

bą. - i #
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Coraz gęstsza sieć organizacy| Akcji
Katolickiej. :

Coraz gięstsza sieć organizacyj

Algch Katolickiej pokrywa aekanat

radumski. 4arowno miodzież, jak i

starsi, chętnie garzią 616 doszeregów

Stowarzyszeń katolickich.

Frzed rokiem w cafym aekanacie

istmaio zaledwie

pracują dziś Katolickie Sl owarzysze

ma kobiet, mężów i młodzieży mę-

ich oddana, zostaja do użyinu. uma-' skiej 1 żeńskiej A praca osganizacyj

|na, mimo dotychczasowych sukce-
sów, nie ustaje. Oawrotnie, przybie-

ra na sile, staje się akiywniejsza.
Swiadczy o tem iakt, żę w ostatnich

czasach zorganiżowano aż 6 oddzia-

łów różnych organizacyj katohckich.

1 tąktak nowe Katolickie diowarzy-

a

Ograniczenia
w alwuńaiu[że.

Ograniczenia, stosowane przy

przyjmowaniu nowych kandydatów

w woinych zawodach, wprowadzono

również w lzbach Adwokackich, któ
re czynią ostatnio poważne trudno-
ści przy udzielamu zezwoleń adwo-
katom na przyjmowanie aplikantów.
Aczkolwiek statut palestry przewi-
duje, iż każdy adwokat ma prawo
zatrudnienia. jednego aplikanta. lzby
w wielu wypadkach odmawiają u-
dzielania, zezwoleń adwokatom, któ-
rzy nie mają odpowiedniej praktyki.

Na takiem, stanowisku stanęła

równiez warszawska R»da Adwo-
kacka, która odrzuciła już kilka-
dziesiąt podań adwokatów, ubiega-
jących się o zezwolenie na zatrudnie
nie jednego aplikanta.

LADA DD
Od 1920 roku istniejąca szkoła „ZRO
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
cedziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia Poznania, ; esiony «ze esa pszeniesiony na

św. Wincentego i Paulo.

-

1 orgamzacyj,а!

dzis już jest 14. Frawie w nażkiej pa-|

' radji, pod okiem księży proboszczow,

"FP
mwarci

polsko-angielski.

Manino, Suzuki i in. !
Giowny spisėowiec liczy 17 lat.

Jest on robotnikiem w fabryce amu-
nicji. Dwaj jego wspólnicy są rów-
nież młodzi, liczą od 17—19 lat.

Wskutek łagodnej zimy
„bankrutują Kupcy.

Wyjątkowo łagodny przebieg zi-
miy tegorocznej oabił się fatalnie na
niektórych gałęziach handlu, szcze-
gólnie zaś na fabrykach  Lrykotaży,
wytwórniach gotowych ubiorów i
tp. W ostatnich dniach 12 firm w
Warszawie, jak donosi prasa, han- |
dlujących gotowemi ubrainami a
posiadających sklepy na ul, Miodo-
wej, zawiesiło wypłaty,

Tajemuita zbiorowego szmobójstga
niewyjeSniona.

Na wezwanie stołęcznego urzędu
śledczego przybyły do Warszawy
rodziny tragicznie zmarłycn w nie-
dzielę w hotelu Polonia, Herberta
Brzezińskiego, Ernesta Jagody i
Kyszarda Vasternego.

Rodziny nie mogą wyjasnić tra-
gicznej zagadki zbiorowego samo-
bójstwa. Z zeznań rodziny bBrzeziń-
sikiego władze policyjne usialiły, iż
od pewnego czasu nosił się on z my-

ślą odebrania sobie życia, j
nikt obietnic tych nie brał poważ-
nie, tembardziej, że Brzeziński nie
miął powodu do niezadowolenia z
życia. Brzeziński był cziowiekiem
miodym, zdrowym, posiadai pracę,
z które, zarobki wystarczały mu na
drobne wydatki.

Policja ustaliła, iż wszyscy trzej
desperaci po przyjeździe do Mar-
szawy usiłowali skomunikować się
telefonicznie ze swą znajomą ze
Śląska, Żytą Kostuszkówną, zamie-
szkałą przy ul. Okólnik 5. W czasie |
swego pobytu w Warszawie mžo-
dzieńcy wydali około 230 zł. przy-
czem: pozostało im zaledwie 50 gr.,
które , znaleziono po  wywaženiu
drzwi.
Rewolwer, którym Brzeziński za-

bił Pasternego i Jagodę a następnie
odebrał sobie życie nabyty został w
Warszawie. Rewolwer ten władze
ckonfiskowały. Przyczyna smierci i

zbiorowego samobójstwa: nie została

ostatecznie wyjaśniona.

szenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
powstały: w Koleśnikach i w Wojda
ciszkach, a Katolickie Stowarzysze-
nie Kobiet i Mężów — w Naczy.

Dziś w całym dekanacie, licząc
również miodzież i starszych, zorga-
nizowanych jest ponad 300 osób.

Wszystkie stowarzyszenia prowa
dzą iniensywną pracę oświatowo -
kulturalną, przysposobienia rolnicze
$o i wreszcie wychowania fizyczne-
go i przysposobienia wt.jskowego.
Szczegoimie w dziedzinie przysposo-
bienia rolniczego osiągnięto wielki
sukces. W, roku bieżącym prace rol-
ne prowadziło 7 zorganizowanych ze
spotów. Również w pracy kulturalno
oświatowej wiele zrobiono. Oprócz
jednej, we wszystkich paraijach ist-
nieją ogniska, zaopatrzone w pisma
i książki, $dzie koncentruje się ży-
cie kuituralne całych parafii.  Dla
1ałodzieży zaś trzy razy w tygodniu
urządzane są tam pogadanki, wykła-
dy i . 4.

W, ugniskach w Naczy i Ejszysz-

kach znajdują się radjoodoiorniki.. W.
tjszyszkach są kursy dokształcające
w zakresie szkoły powszechcej, prze

znaczone dla miodzieży. Oprócz tego

zaś, dla jeszcze większego usprawnie

nia dziatainości wszystkich organiza
cyj i to zarówno już istniejących,jak
i dopiero organizowanych, ma ро-

wstać okręg, czyl: naczema organi-
zacja dekanalnych stowarzyszeń, .W.
związku z tem na 13 bież. mies. do

Ejszyszek zwołano zjazd delegatek i
delegatów Kat. Stow. Mężów. oraz
Kat. Stow. Młodzieży Żeńskiej.
Wspomniany zjażi rozpocznie się na

bożeństwem w kościele parafjalnym
w Ejszyszkach, później o godz. 12 w
ognisku K.S.M. nastąpi otwarcie o-
brad, po zakończeniu których miej-
scowe organizacje młodzieżowe bę-
dą podejmować sniadaniem delega-
tów.

Należy wreszcie podnieść, że
większość organizacyj dekanatu ra-
dunskiego zawdzięcza swoje powsta
nie niezmordowanemu orgaiizatoro-
wi, ks. dziekanowi Bolesławowi Mo-
czulskiemu oraz asystentom kościel-
nym: ks. Szyłejce i ks. Woronowi-
czowi, jak również poszczególnym
księżam proboszczom, którzy opie-
kuwją się stowarzyszeniami w swych 2AAA i paraijach, Pa Er 84
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KRONIKA.
!

towarowego. | ków, poprzednio objęte. ubezpiecze-
Wi Waleńskiej Dyrekcji Kolejowej

zauważono wzmożenie się ruchu
towarowego w związku ze zbliżają-
cemi się świętami Bożego Narodze-

nia. Przedewszysikiem zwiększyły
się transporty przewozu mąki, zbo-
ża, nierogacizny, nabiału, ryb, <cu-
ikru, soli itp. Niezależnie oa tego z
ośrodków przemysłowych.nadcho-
dzą do Wilna i innych miast wyroby
bławatne, galanteryjne, sukna, К-
tra itp.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wschodnia połowa Polski. Za |!

chmurzenie naogół dość duże z mo-.
żliwością opadów Śnieznych. Nocą,
vmierkowany, dniem lżejszy mróz
Umiarkowane, chwilami porywiste
wiatry z południo-wschodu.

Zachodnia połowa Polski: Prze-
ważnie pochmurno, miejscami jesz-
cze opady. Chłodniej. Umiarkowane
wiatry z południa i południo-
wschodu.

UYŻURY APTEK:
w nocy dyżurują następującyDziś

«pteki:

Sukc, Augustowskiego — ul. Kijowska
Nr, 2 itelef 16-30,, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.eł£ 3-29) i FRostowskie-
go — ul. Kalwaryska Nr. 31, Wysockie-
$0 — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek. |

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— 2 kościoła 00. Franciszka-

nów w Wilnie. Wczoraj o god..
8 mej rano J E. ks. Arcybiskup do-
konał rekoncyljacji prastarej Świą
tyni QQ. Franciszkanów, przywra
cając ją zpowrotem do służby
Bożej.

Kościół jednak rano w piątek i
sobotę jest zamknięty, tylko wie
czorem o godz. 7-ej bedą się odby
wały nabożeństwa przebłagalne z
Wyst. Najśw. Sakramentu i kaza-
niem.

Pierwsza zaś uroczysta Msza Św
hy: pw dopiero w niedzielę o godz.
10 tej rano. Odprowi ją J. E. ks.
Accybiskup. Kazanie wygłosi O.
Francisznanin.
W tym czasie, t. j. w sebotę dn.

8 b. m., przypada odpust Niepoka-
lanego Poczęcia N. M. Panoy, a po-
nieważ rano kościół będzie zamknię-
ty, aiatego uroczystości odpustowe
rano będą obchodzone jeszcze w

kaplicy.
— W dzień Niepoka anego

Poczęcia Najśw. Panny 8Db m,
© goaz. 9ej w Ńościele WO. Misjo-
'narzy odprawiona zostanie Msza św.
ne intencję Stow. Pań Muiosierdzia
św. Wincentego A Paulo, na ktorą
zaprasza wszystkich CZIONKÓW CZyu'

nych i wsp:erających. Zaiząa

"— oĄkademja ku czci ks Е.
Szwejnica. Dnia 30.VIl 1934 r.
zmart w Warszawie śp. ks. Edward
Szwejnic, rektor kościoła akademic-|
kiego, duchowy kierownik ruchu
katolickiego miodzieży akademic-
kiej,założyciel S. K. M. A. Juventus
Christiana i wielu innych organizacyj
katolickich, a komiec życia
twórca, Związku Akademickich Sto-
warzyszeń w Warszawie, niezapom-
niany suszpasterz i wychowawca.

Za jego świetlaną duszę odpra-
wioną zostanie Misza Święta w ko-
ściele Św. Jana:dnia 8.XiI o godz.
9 rano.

Nascępnie degoż dnia o godz.
12:00 w południe w Sali Śniadeckich
JU. S. B. ku uczczeniu jego pamięci
„odbędzie się woczysta Axademja.
— Roraly piadowiuikOw wilen

skiego Banku Ziemskiego, Baoku
Polssiego, Państwowego Banku Rol
nego i Wileńskiego Prywatnego Ban
ku Handlowego odbędą się w 5000-
tę 8 grudnia r. b. o godz. 8 ej iano
w kościeie św. Jerzego, oraz w po-
niedziałek 10 giudnia r. b. o godz.
7 raao w tymże kościele udbędzie
się nabożeństwo żaiobne z egzekwi-|
jami za dusze zmarłych pracowni-
ków i członków ich rodzin.

Roraty cechu krawców.
Staraniem Cechu Mrawców w Wlinie
zwyczajem lat ubiegłych odbędą się
roraty «w dniu 8 grudnia r. b. ©
godz.6tej raao w kościele św. Du-
cha (po-Dominikańskim). Po polu-
oniu odbędą się Bez оарта-

е па intencje Cecruwiane n. ь т

— „Dni Przeciwgruźlicze”, Dnia

25 listopada rb w lokalu Wileńskie-
go T-wa Przeciwgruźliczego odbyło
się onganizacyjne posiedzenie „Dni
Przeci źliczych* trwających w
okresie od 1.X11.34 do 10.1135. Zo-

stał na niem wyłoniony Wojewódzki
Komitet Wykonawczy pod przewod”
nictwem dr. H. Rudzińskiego.

Kancelarja Komitetu Wylkonaw-
czego urzęduje w lokalu Wileńskie-
go Wojewódzkiego Tow. Przeciw-
gruźliczego, ul. Wiieńska 27 — 1,
tel. 8-53 w godzinach od 9 do 18,
dokąd należy się zwracać we wszyst
kich sprawach, dotyczących „Dni
Przeciwgruźliczych”.

— Pierwsze mrozy. W nocy ze
środy са czwartek przyszedł pierw-
czy większy mróz. Temperatura
spadła nagle do 7 stopni poniżej ze-
ra. Wczoraj nad ranem  lermometr

Na stacjach granicznych panuje,
również ożywiony ruch.-Do Prus о-|
statnio wzmógł się wywóz nieroga-
cizny, wyrobów wędliniarskich, jaj:
nabiału, miodu, wosku i drobiu. Z
Wileńszczyzny odeszło około 2 tys.
ndyków i gęsi zakupionych przez
odbiorców pruskich.

Przez stację Turmonty od paru
dni panuje również ożywiony ruch
towarowy.

— Kra na Wilii. W związku z na-
głem: oziębieniem się Wilja pokryła
się gęsią krą, która, spływając wol-
no, "uniemożliwia przewoźnikom
„ezewóżenie przechodniów z iednej
strony rzeki na drugą.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Magistratu W

dniu wczorajszym odbyło się posie- |
dzenie Magistratu, na którem  roz-
patrzono kilkanaście spraw, prze-'
znaczonych głównie na następne po-!
siedzenie Rady Miejskiej, |
— Posiedzenie Rady Miejskiej |

wyznaczone zostało na czwartek dn.
13 grudnia, Głównym przedmiotem |
obrad będzie sprawa zakupu m
śo kotła do elektrowni.
— Przerwanie regulacji brzegów|

Wii Wskutek mrozów zarząd
miejski przerwał prace prowadzone
przy regulacji brzegów Wilii, W cią-
$u zimy jednak mają być podjęte
prace nad wbijaniem pali wzdłuż
prawego brzegu Wilji koło elektrow
ni aż poza pomnik Ad. Mickiewicza.
Z początkiem wiosny rozpocznie się
sypanie w tem miejscu wału. Wedle
przygotowanego projektu wał usy-
pany będzie w najbliższym okresie
od szpitala św. Jakóba aż do mostu|
zwierzynieckiego, w następnych zaś|
iatach projekt przewiduje regulację
lewego brzegu Wilii od parku na
Zakręcie aż do Pośpieszki. Równo-
cześnie u wylotu ul. Podzórnej, nad
Wilją, wybudowana zostanie stacja
oczyszczania ścieków.
— Badanie stanu Jezdni, Ostatnio |

specjalna Ikomisja zbadała stan jezd-
mi w Wilnie, przyczem stwierdzono,
iż asłait przy Sądzie Okręgowym
znajduje się w stanie dobrym od 6
lat, gdy tymczasem klinkier na ul.
Zamkowej już po dwóch iatach po-
czyna psuć się miejscami. Najwięk-
sze zaufanie budzi gednak kostka
kamienna,
— Nowy szalet przy ul. Zawalnej.

Zarząd miasta zamierza jeszcze w
ciągu zimy zbudować szalet pod-
ziemny tego typu co na iLukiszkach.
Szalet etanie przy ul. Zawalnej na t.
zw Drzewnym Rynku. W roku.
następnym przewidywana jest budo-
wa szaletu przy ul. Wieikiej, koło
starego Ratusza.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

{|
|
i

- DZIENNIKMšiLAK

Reforma ubezpieczeń społecznych,
Wprowadzona ostatnio mała re-| kuje jego znaczenie niemał do zera..

iorma ubezpieczeń  spoiecznych w
| pewnym zakresie zmienia ilość osób| tyczne będzie
| podlegających ubezpieczeniu, zwal-| ubezpieczenia .
niając niektóre kategorje pracowni-

niem.
W; ustawie o scaleniu ubezpieczeń

wpełni zrealizowano „program ' sfef
ubezpieczeniowych, streszczający się! wreszcie wyłom w: zasadzie powsze-
w: poglądzie — ubezpieczać wszyst-|, i

kich, którzy mają jakikolwiek. związ |
zek z pracą najemną, bez. względu
na społeczną potrzebę, lub prakty-!
czną możność ubezpieczenia nięktó-' grodzenie 7.200 marek, a więc 600

| marek miesięcznie. Od ubezpiecze-rych grup pracowników. ;
Nowe rozporządzenie wnosi kil-

ka poprawek do zagmatwanego krę-
gu osób, objętych ubezpieczeniem.

Nie będą więc podlegali żadnemu
z rodzajów ubezpieczeń:

a) osoby, zatrudnione przejściowo
w gopodarstwach domowych, jeśli
praca u jednego pracodawcy. nie
trwa dłużej, niż dwa tygodnie;

b) zatrudnieni w rzemiośle człon
kowie rodzin pracodawcy.

Zwolnione zostają z ubezpiecze-
nia chorobowego i emerytalnego (po
zostaje więc tylko ubezpieczenie od
wypadków) osoby zatrudnione do-
rywczo, jeżeli praca ich u jednego
pracodawcy mie trwa dłużej, niż ty-
dzień, a praca naiemna nie stanowi
głównego źródła utrzymania, W sto
sunku do tych kategoryj pracowni-
ków, którzy z reguły mie osiągają
przepisanej ciągłości ubezpieczenia.
składka i opłata pracodawcy jest be,
zużytecznym wydatkiem. Usunięcie
ich z zakresu vbezpieczeń, wymaga-|
jących pewnej ciągłości pracy,. jest;
słuszne, .Sformułowanie jednak od-
powiedniego przepisu, ograniczające

| nie to pozbawi ubezpieczalnie tak
| znacznej części dochodów, że utru-

ski |

Znacznie większe znaczenie prak
muało zwoimenie od
chorobowego (bez

zmiany pozostaje obowiązek ubez-
pieczenia emerytalnego i od wypad-
ków) pracowników, których zaro-
bek miesięczny przekracza 725' zł.
Witym jednym punkcie nastąpił

chności ubezpieczenia.
Przykładowo można wskazać, że

w Niemczech od obowiązku ubezpie
czenia emerytalnego zwalnia wyna-

nia chorobowego zwalnia w Niem-
czech zarobek roczny 3.600 mk., a

‚  Podniosły się głosy, iż zarządze-

dni poważnie ich gospodarkę. Wyda-
je się jednak, że niebezpieczeństwo
nie jest tak wielkie. Poważniejszą
wyrwę w dochodach odczują tylko
ubezpieczalnie, ooejmujące większe
miasta, w szczególności ubezpiecza!
nia stołeczna. Ta ostatnia utraci ok.
4 tys. członków o wynagrodzeniach
wyższych, niż 725 zł. miesięcznie, tj.
ok. 5 proc. ogółu ubezpieczonych i
ok. 10 proc. dochodów, W. każdym
razie ubezpieczalnie e mają
możność do dnia 1 kwietnia 1935 r.,
& } 90 daty wejścia w życie zmiany
w zaksesie RZ.
wać się do rzeczywistych dochodów.

Wprowadzono jeszcze jedną cha-
rakterystyczną zmianę, mianowicie z
powszechnego i 1a. choro-
bowego i emerytalnego zwolniono
pracwników samorządu terytorjalne
$o, oraz przedsiębiorstw : zakładów $0 zwolnienie tylko do tych, „dla

których praca najemna nie stanowi |
głównego źródła utrzymania”, redu-

ZŻYCIASTOWARZYSZEŃ.
— £ Wydziału i VTuwarzysiwa

| Przyjaciół Nauk. Zapowiedziane w
daiu dzis.ejszym na godzinę 18 po
siedzenie Wydziału i z odczytem
prof. J. OQtrępskiego p. t. „Sprawa
nowej pisowni*, odbędzie się tegoż
dania o godzinie 19 ej w Seminarjun
Pelamistycznem (U. S$. B. (Zamko-
wa 11).
— Posiedzenie Wydziału III

T-wa Przyjaciół Nauk oaDędzie
się jutro (»obute) o godz 12 w poł.
w lokalu Seminarjum Historycznego
U.S B (Zamkowa 11). Na porząd-
ku dzienaym referat prof. B. Jasi-
nowskiego p. t. „O konieczności
stworzeaa dyscypliny pod nazwą
flozofja historji filozofji*.
— Walne zebranie koła ko-

biecego L 0. P. P. W niedzielę,
ama 9Xil 1934 r. o godzinie 11,30
w pierwsszym, o godzinie 12-tej w
2 д т terminie w duzej sali konfe-
iencyjnej Województwa (ul. Magda-
lecy 2) oabędzie się walne zebranie

i Prezydenta  Rzplitej,

samorządowych, jeśli posiadają za-
pewnione świadczenia we własnym
zakresie. i

10.15 rozgłośnie Polskiego Radja transmi-
tować. będą z au'i Politechniki Warszaw-
skiej fragment uroczystej Akademji ku
uczczeniu JU-lecia pracy naukowej Pana

prof. d-ra honoris
causa lgnacego Mościckiego. Transmitowa-
ny fragment uroczystości obejmuje: Hymn
Narodowy, przeówienie :przewodniczące-

| go Komitetu prof d-ra Woyciecha Swięto-
sławskiego, oraz przemówienie Prezesa Ra-
dy Ministrów, prot. d-ra Leona Kozłow-
skiego.

Koncert srmioniczny.
W piątek dn. 7 grudnia rb. Polskie

jo rozpocznie transmisję koncertu sym-
ionicznego z Filharmonji Warszawskiej o
godz. 21.15. Transmitowana będzie tylko
druga część wieczoru z powodu uroczystej
Akademji ku uczczeniu pracy naukowej Pa-
na Prezydenta, którą nadawać będzie radjo
© godz. 20.15. .W koncercie jako seiista
wystąpi znakomity pianista polski,  Bole-
sław Kon, dyrygować zaś będzie kapel-
mistrz Walerjan Bierdjajew. W programie
erkiestrowym poemat symfoniczny Francka
— „Strzelec Fotępiony" oraz Liszta „Fan-
tazja węgierska”, poprzedzi -

&ш:шипурооgadanka muzyczna Alicji |
godz, 21.05.

ruisnie Radjo Wilno
Piątek,dnia 7grudnia1934r. kota kobiecego LLO.P.P. w Wilnie,

na ktore Zaprosza są gorąco Sza- — Obchód 30-lecia pracy nauko-
wej Prezydenta R. P. prot. iśnacego
Mościckiego odbędzie się dziś w,
auli kolumnowej U. S. B. o godz. 6|
pp. Program obchodu obejmuje: 1)|
Hymn narodowy w wykonaniu chó-
ru akademickiego z towarzyszeniem
orkiestiy wojskowej, 2) zagajenie
przez prorekiora prof. dr. HF. Cze-
żowskiego, 3) szkic biograiiczny Ju-
bilata przez dziekaną pioi.. dr. J.
Patkowskiego, 3) reierat odzigaj |
ności naukowej (wygłosi prof. dr.
Bekier), 4) przemowieaie prezesa
Koła Chemików studentów U. S. B.
p. Edwarda Chodkowskiego. Uroczy-
stości zakończy wykonanie „Hej
orle biały' Paderewskiego z udzia-
łem orkiestry wojskowej. :
— Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Dziś odbędzie się w sali
Ll-ej Uniwersytetu (ul. --1o Jańska)
(czwarty odczyt prof. 1. Czeżow-
seo pt. „O metalizyce.

powodu akademyi ku czci p.
Prezydenta Rzeczypospolitej wykład
rozpocznie się z opóźnieniem, mia-
nowicie o g. 19 m. 15.

5SPRAW.Y ALMINISTRACYJNE,
— rozwolenie ia Gran. S.aro-

stwo grodzkie pizypomine, że ro:
poczęło już przyjmowanie podań o
przediużenie zezwoleń na broń na
1935 r. Podania należy składać w
okieaku Nr. 1 w godzinach urzę-
dowych.

SRRAWY SZKOLNE.
— Ferje świąseczae. Nuratocja

nowne Człunkinie. Porządek dzien-
ny: 1) Sprawozdanie z działalności
Za rok 193334 a) sprawozdanie sek-
«ji propegonaowej b) sprawozd. sek-
cji sżnolenia c) sprawozd. sekcji
dochodow niestaiych. 2) Przeczyta-
nie protokołu komisji rewizyjnej,
3) Wybór nowego zarządu i komisji
tewiżyjnej, 4) Program prac na
przySzicśc, 5) Wolne wniosa!.

imienne zaproszenia rozesłano
do wszystkich cztookiń.
— Walne Zebranie Zrzeszenia

Asysteniow. U.» B. odbędzie się w
uuu 14 giudoia 1934 r. o godzinie
19 w pierwszym terminie, .o 20 w
aiugim, w giownym gmachu (ai-
wersytętu sala il. Porządek dzienny:
1) wybor przewodniczącego, 2) od-
„zytatiie protokołu poprzeaniegoW.l-|
nego ŹŻebrania, 3) Sprawozdania
ustępującego Zarządu, 4) Sprawo-
zdanie Komisji rewizyjnej 5) Wybór;
wiadz zrzeszenia, 6) wolne wnioski.

& ża kotar studjo.
Lowe Short przed mikrotomem.
W piątek, 7 grudnia 15.45 w: ramach

koncertu, muzyki lekkiej wystąpi przed mi-
krofonem łwowskim śpiewaczka. p, e
Short znana słuchaczom z przemiłych con-
ferencierek i skeczów „Wesołej Lwowskiej
Fali'. P. Love Short wykona szereg piose-
nek francuskich, angielskich i rosyjskich.

Gwiazdka dla domowników.
Powolnym krokiem zbliża się ku nam

dzień Bożego Narodzenia, a z niem trady-
cyjna gwiazdka. Zwyczaj'ten jest czynnikiem
wychowawczym wielkiej wagi. Dzieci wi-
dzątroskę:serdeczną rodzi o przyspo-
rzenieim. radości, wysilając skolei główki,

 

 ,szkolne wydały zaizączenie w spra:
|wie tegorocznych feryj Bożego Na-
|rodzenia. Jak w rosu ubiegłym,
przerwa zimowa w zajęciach s<kol-|
mych trwać będzie oa 22 b. m. doj
15 styczela

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sodalicja Marjańska A-czek

U. S$. B. w Wilnie, Dziś o godz, 19
odbędzie się 'Adoracja Frzenajśw.
'Sakranientu w kaplicy S5, Urszula-
nek — Skopówka 4.

W] sobotę dn. 8.XII o godz. 8.30
odbędzie się Msza św. w kapl. SS.
Urszułanek (Skopówka 4), potem
zebranie ogólne w Ognisku

— Sodalicja Marjańska akade-
mików, W sobotę o godz. 9.15 będzie
odprawiona w. kaplicy sodalicyjnej
(ul. Wielka 64) Msza św. ze wspólną
Komunją św. Po Mszy św, odbędzie
gię zebranie ogólne z referalem red. na moście Zielonym pokazywał 10

stopni poniżej zera.
K. Markowskiego na temat: „Porzą-
dek prawny a etyka katolicka”,

„ wszechnie“ jest znane,

aby wzamian wykazać pamięć o rodzicach.
Na gwiazdkę czekają również inni ow-
nicy i w tym, jak i wypadku
należy pomyśleć, szykując prezenty, aby
„gwiazdka” oprócz przyjemności miała
również charakter celowy — bowiem po-

6.45: Pieśń. „ Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka Chwilka pań do-
mu 7.50: Konc, rekl. 7.55: Giełda roln.
«1.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.63, Wiad.
meteor. 1205: Przegląd prasy. 12.10: Muzy-
ka lekka 12.45: „Gwiazdka dla domowni-
sów”. 13.00: Dzien. poł. 13,05: D, c. muzy-
ki lekkiej. 15.30: Wiad. eksport. 15.35:
Codz. odc. pow, 15.45: Muzykalekka.
16.45: Aud. dla chorych. 17.15: Koncert ka-
meralny, 17.50: Podwieczorek radjowy dla
«zieci zorganizowany przez „Maią skrzy-
neeczkę”. 18.15: Koncert dla młodzieży
fpłyty). 18.45: „Maurycy Mochnacki* —
cdezyt, 19,00: Muzyka lekka. 19.20: Pogad
aktualna. 19.30: D. c. muzyki lekkiej. 19.50-
Wiad. sport. 19.56 Wil. wiad. sport.. 20,00:
Muzyka z płyt. 20.15: Tr. z Auli Politechn.
Warez. Uroczyst. Akad, ku czci. prof, I.
Mościckiego. 20.50: Dzien. wiecz. 21.00.
Jak pracujemy w Polsce. 21.05: Pogad.
muzyczna. 21.15: Koncert symfoniczny.
22.30: Recytacje poezyj. 22.40. Wil. wiad
kolejowe. 22.50: Koncert rekl. 23.00: Wiad.
meteor. 23.05: Muzywa taneczna (płyty).
„4.00: Muzyka taneczna.

Sobota, dnia 8 grudnia 1934 r.
9.00: Czas. Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka ps
domu. eisNabożeństwo. pe na

uroczyst, i ego oczęcia pt
„Niepokalana a Zbawiciela" — OLA
ks. kanonik Leon Żebrowski. 11.40: Muzyka
teligijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00: Hejnał.
2.03: Wiad. meteor. 12.15: Poranek mu-
"RR, 13,00: „ZLg: o jarów i kuku-

тубзу ' — odczyt. 15: D.c. porankumu-
14.00: Koncert

15,00: > się jeszcza dk oe
в wie“. 15.15; a wszyst-
eNajnowsze eia na Hy:

tach. 16.30: „Wesoła audycja dla dzieci”.
17.00: Muzyka do tańca. 17.50: „Upominki
artystyczne — odczyt. 18.00: „100. zwie-

rząt! Wizyta w zwi 18.15: Recital
wiolonczelowy. 18.45: „Wśród uwięzionych
bakteryj“ — reportaż, 19.00: Arje i pieśni
19.20: „Piaseczno pod Warszawą—odczyt.
19.30 Koncert. Rewellersów. 19,50: Wiad.
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Kon-
certpopularny, 20.45. Dzien. wiecz. 20,55:
dak pracujemy w Polsce. 21.00: Koncert
symfoniczny. 21.45: „Czy i co nadawać e!
Uteratury przez  mikrofon*. —szkic liter.
22.00: Koncert reklamowy. 22.15: Konkurs
gwiazdkowy. 22.40: Muzyka operetkowa
(płyty). 23.00: Wiud. meteor. 23.05: „Loża

życzeń
ZAaOSZ

lyty).

 iż obdarowujący
$rzeszą często rozrzutnością i brakiem za-
stanowienia. Zanim więc ktoś poweźmie
decyzję kupna, niechaj się zastanowi, ja-|
kim uponiinkiem można sprawić przyjem-.
nośc osobie, której go przeznaczamy, aby)
„$wiazdka' stała się radością. Na ten te-
matkilka pożytecznych uwag wygłosi w
dniu 7-mym grudnia o godz. 12.45 p. Teresa
Niwicka.

Artur Śliwiński o Mochoackim,
Znany monografista jednej z najcie- OSB. zł. 3 h z znteli-

„awszych postaci polskiegoważbora gencji. A па RESWYKY CE SA
== w ur а-zał Mochnacki:

wiński ópowie radjstuchaczom dnia 7
śrudnia © godz. 18.45 garść ciekawych
szczegółów z życia i twórczości tego poety-
rewolucjonisty. Szerokie rzesze słuchaczy
radjowych ze zrozumiałem  zainteresowa-
niem wysłuchają prelekcji znanego badacza
i doskonałego mówcy radjowego.
Transmisja Uroczystej ku uczcze-
niu 30-lecia pracy naukowej Pana Prezy-

Rzplitej.

Szyderców”. 23.35: -Muzyka taneczna.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. WiL*SS, zł. 5 @аЪ, davai 9,
4 N. zł, 5 dla najbiedniejszych m;

najbiedniejszych m.zł 2 dla

Jusis zł 1 na Powodzian konto P,K.O.
2:200.
„M. Zapašnikowa gr. 50 na choinkę dla
1ес1.

B. Kulesiński zł. 1 na'Kołoo
Pols, Macierzy Szkolnej im. Węsławskiego.

T. Ż. zł 3 dla najbiedniejszych Tow,
Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
р 22 zł. 5 na eo dla inteli-

= beeiy Stanisława. =

w|misował ostatnio z Węgrem na meczu Ma-

„| Bobrowicz i Edward. Leoszko.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka.4 ;

Dziś o godz. 8 wiecz. premjera $!ośnej ko-

medji współczesnejW. Katajewa „Kwieci-
sta droga”, w której autor z właściwym so-

biehumorem ujmuje «współczesne życie w

Sowietach.Bohaterem sztuki jest nowy typ

na scenie — prelegenta radjowego. Zazna-

czyć należy, iż utwór len odznaczony został

Il-gą. nagrodąna.konkursie dramatycznym

w Moskwie. W roli głównej wystąpi świet-

na artystka St Mazarekówna. Resztę obsa-

dy stanowią pp: S, Gintelówn:, Z. Molska,

M. Pawłowska, H. Borowski, M. Bay-Ry-
dzewski, S. Surowa,M. Węgrzyi Reżyser
J. Bonecki Oprawa sceniczna W. Ma-

kojnika.
Jutro „Kwiecista droga”.

— Jutrzejsza popołudniówaa Jutro o
godz. 4 „Hamlet' W. Szekspira. Ceny pro-

pagandowe.

— Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4-ej współczesna komedja B.
Shaw'a p. t. „Nigdy nie można przewidziećj
Ceny propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś po

raz 23-ci utwór muzyczny Zellera „Ptasznik
z Tyrolu", który ze względu na swą piękną

nej J, Kulczycka, w otoczeniu całego ze-
społu artystycznego. Ceny .propagandcwe.
W sobotę dwa przedstawienia: o g. 4

Dzis wieczorem zakończy się
termin głosowania w IV konkursie
sportowym „Dziennika Walenskie”
go”. Ławnieresowame rezuliaiem kon
Kursų jest wsrod sporiowców cai-
kiem zrozumiaie. (Ci więc wszyscy,
ktorzy z tych czy innych powodow
nie mogli jeszcze wziąć uaziaiu w.

tegorocznym konkursie, mają dzisiaj

JUTRO MECZ BOKSERSKI
WARSZAWA — WILNO.

Sobotni mecz bokserski rozegrany w

Wilnie między representacją Warszawy, 8

reprezentacją Wilna będzie ciekawem wy-

darzeniem. Mecz ten będzie żywem uroz-

maiceniem jesiennego sezonu. Dawno bo-

wiem juz nie mielismy w Wilnie poważnych

zawodów bokserskich o charakterze mię-

dzymiastowym. Warszawa przysyie do Wil-

na na sobotnie spotkanie szereg pierwszo-

rzędnych zawodników. Nie będzie to co-

prawda najlepszy skład stolicy, ale są to

Zacznijmy od wagi muszej Warszawa

reprezemiowana ma być przez boksera

Gwiazdy Rotholtza, jeżeli zaś nie przyje-

dzie Roiholtz, to walczyć z Sandlerem bę-

dzie Krysik z Polonii. Liczyć można tutaj

na Sandlera, żę zdobędzie dwa pierwsze

punkty po walce z Krysikiem Wilno może

więc po tej walce prowadzić.

W. wadze koguciej Warszawa reprezen-

towana będzie Moczkę II, który spotka się

z Krasnopiorowem z Ogniska. Moozko jest

reprezentantem Polski Walczył ostatnio z

Austrją i Czechosłowacją, rem'sując z Sa-

sinkiem. Na mistrzostwach Polrki w walce

finałowej przegrał z Rogalski: z Warty
poznańskiej. Krasnopiorow zas jest za-
wodnikiem bardzo młodym, ale obiecują-
cym. Walczy ambitnie. W waice jest agre-

sywny. Dobrze rozkłada swe siły, jest wy-

chowankiem Mirynowskiego. Przy pewnej
'dozie szczęścia może on wemisować z

Moczką.

W wadze piórkowej przeciwko Poluso-
wi z Warszawianki wystąpi Szczypiorek z
AZS, Polus jest doskonałym technikiem.
Miał w roku 1932 i 1933 mistrzostwo Polski.

Waiczył poprzednio w Warcie poznańskiej.
Polus welczył dotychczas w wadze kogu-
ciej, a teraz stale występuje w wadze piór-
kowej. Kilka razy reprezentował Polus bar-
wy polskie. Jeżeli chodzi o Szczypiorka, to
walczy on nadzwyczaj przytownie, Dosko-
nale orjentuje się w sytuacjach stwarzanych

przez przeciwnika, Obecnie Wiino nie po-
siada lepszego reprezentanta w tej wadze.
Ostatnio Szczypiorek zremisował z Talką,
który niestety nie będzie mógi wystąpić w

sobotę na ringu, gdyż ma rozbitą skroń.
W wadze lekkiej Fabisiak z Polonii

spotka się z Orliczem. Fabisiak jest mi-

strzem pierwszego kroku Warszawy, Zre-

kabi—B. T. K, Fabisiak jest nadzieją War-
szawy. Orlicz zaś to stary rutyniak, repre-
zentował on stale barwy Warszawy. Na
mistrzostwach Polsk* wygrał » Łukmiaem,
ale potem na meczu w Wilnie przegrał z

Łukminem. Nie jest teraz w dobrej formie.
W wadze półśredniej Janczak z Polonii

walczyć będzie » Matiukowem Janczak
jest również mistrzem pierwszego kroku

Warszawy. Fachowcy uważają, że Janczak

jest następcą Seweryciaka. Wygrał w War-

szawie z Węgrem. Reprezentuje wysoką
klasę. Będzie to jedna z najciakawszych

walk całego meczu, Matiukow dysponuje

 

  

 

  kostki.

buljonowe
dobre 1 tanie!
Doskonałysmak- Liczne uznania.

Wyrabiane w Polsce.

3kostkityko 2Q groszy |

Zarota zupy- dobre zupy!
—

biczówną. o g. 8.15 w. po cenach zniżonych
„Bal w Savoy“ z J. Kulczycką.

W. niedzielę rėwniež dwa przedstawie-

mia: o godz. 4 pp. po cenach zmiżonych

„Madame Pompadow* z J. Kulczycką,

Wieczorem o godz. 8.15 pó cenach zniżo-
nych „Gri-Gri” z Z. Lubiczówną.

— „Zemsta nietoperza“ w „Lutni“.

Przygotowania do wystawienia stynnej ope-

retki J. Straussa „Zemsta Nietoperza —
w całej pełni. Piękny ten utwó”, posiadają-
cy swe tradycje, wystawiony będzie zwiel-

kim naxładem pracy, i kosztów, Kolę głów-

ną kreuio 5. Kulczycka. Opracowanie re-

  

 

  

    

 

   

 

 

muzykę zyskał ogólne uznanie. W roligłów | żyserskie M. Domoslawskiego
—Wileński Teatr Objazdowy gra dziś

w_ Horodzieju farsę amerykańską p. t. pp. po cenach zniżonych „Gri-Gri' z Z. Lu- +

SP OR
Dziś finał konkursu sportowego

„Dziennika W:leńskiego".

 

„Dzień bez kłamstwa”, jutro — w Barano-

wiczach, sie

p

możnośćwrzicania:swych torów do
unny wyborczej. Urna mieści się w

Redakcji „Dziennika  Waleńskiego"
Mostową 1. $

Po obliczeniu głosów przez ko-
misję konkursową odbędzie. się roz-
damie nagród przechodnich. Trzeba

spodziewać się, że wyniki podane
będą w poniedziałek.

będzie ulubieniec publiczności wileńskiej

Wojtkiewicz z WKS. Wojtkiewicz znajduje

się wniezłej łormie, Ożarekzaśjestmi-

strzem Warszawy. Krępy ten, niskiego wzro

stu bokser dysponuje silnym ciosem. Ma

doskonale uderzenia prawą ręką. Dąży

zawsze-do K.0. Walczy więc nic ua punkty.

Wojtkiewicz może z Ożarkiem wyśrać. War

to tutaj wspomnieć, że Wojtkiewicz obcho-

dzi w tym sezonie dziesięciuiecie pracy

sportowej na terenie Wilna. Jest więc

jednym 2 najstarszych zawodników w Pol-

sce.

W wadze polcigžkiej Doroba z Legii

spotka się z Polikszą z Ogniska. Doroba

wygra chyba z łatwością, bo Polikszajest

w słabej formie. Nie potrafi ducsobie rady
z zawodnikiem, który posiada za sobą Sze-

reg cennych sukcesów, Dorobe wygrał raz

z Pilnikiem, a drugi raz zremsował z nim.

Wwadzeciężkiej Mizerski zLegii zdo-

będzie iwa punkty bez walki gdyż Dziu-

resko nie chce walczyć. Mizerski jest po”

pularnym bokserem. W Wilue niemiał

szczęścia, w swoim czasie przegrał na

punkty z Wojtkiewiczem.

Wynik ogólny meczu zakończy się nie-

wątpliwie sukcesem Warszawy. Wazszawa

wygra chyba w stosunku 11:5. Wilno pięć

punktów zdobyć może przez Sandlera,

Krasnopiorowa i Wojtkiewicza Reprezen-

tacja stolicy wystąpi w białych koszulkach

i czarnych spodenkach, a wilnianie walczyć

będą w barwach WKS, to jes: niebieskie

koszulki i czarne spodenki. Wilno w roku

1928 przegrało z Warszawą 5:11. Wówczas

punkty dla Wilna zdobyłi: Wojtkiewicz,

zwyciężając Mizerskiego, Dziuresko, remi-

sując z Finem, i Mirynowski, zwyciężając
Strzelca.

Mecz odbędziesię w saliieutru ludo-

wegopzryuL Ludwisarskiej4.Wriugusę-
dziować będzie Nowakowski, « punkty ob-
liczać będą Hołownia z Wilna * z Warsza-

wy Pasturczak, albo Nałęcz.
Pomeczuogodzinie17 odbędziesię

walne nadzwyczajne zebranie bokserów z
udziałem delegata Polskiego Związku Bo-
kserskiego,

W niedzielę piłkarze wileńscy. zakoń-
czą swój sezon ostatnim meczem o wejście

do Ligi. WKS. Śmigły grać bęńzie ze Ślą-
skiem. Jeżeli nawet piłkarze wileńscy wy-
grają, to nie zmieni to postaci ;zeczy przy
wejściu do Ligi.

W niedzielę mecz piłkarski.
W niedzielę na stadjonie przy ul. Wer-

kowskiej odbędzie się ostatni $r:ny w Wil-
niemecz piłkaski o wejście doLigi Na
boisku Śląsk spotka się z WKS.

Jeżeli nawet wilnianie wygrają, to mie
zmienitopostacirzeczy. Wilno do Ligi w
tym sezonie już nie wejdzie, bo nadzieje
zostały zaprzepaszczone ubiegłej niedzieli
porażką 1:5,

Mecz niedzielny sędziować będzie p.
Sznajder z Krakowa.

  

 bowiem silnym ciosem, a i rutyna jego też
wchodzi w rachubę. Matiukow jest obecnie

w dobrej formie, Walka ta może. przynieść
dwa cenne punkty Wilnu.

W wadze średniej z Ożarkiem walczyć

„W wyniku dochodzenia,

zarządził aresztowanie

la Jana“.
Od siebie dodajemy, iż sprawa

w toku  denta |
W dniu 7.XII, tj w płątek godz.

Trzeba mieć nadzieję, iż
Borimienaizł,3dlab,nauczycielkiSz. |tlORA.

 

(ażdy światły Polak—pionrem oświaty: umiejący czytać
uczy analfabetę!

  

0 podłożenie granatu podbóżnicę.
Polska Agencja Telegreficzna nadsyła nam następującą informację

prowadzonego przez prokuratora Sądu
wego w sprawie wybuchu granatu w dn.
modlitwy przy ul. Popławskiej 19, jako sprawcy aresztowanizostali Jan

W toku dalszego dochodzenia prokurator
lako podejrzanych w tei sprawie Wardejna Zdzi»

sława, Olszewskiego Waldemara, Hrynkiewicza Sudnika Leona I Drawne-

ja

9 ub. m. wżydowskim domu

ta da niezmiernie |
ао&'і"‘г::вапгс_::::п'і?.ж

umiejący czytać

w
.
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Z KRAJU.
Poświęcenie kościoła w Woropajewie.
W dniu 5 bm. w Woropajewie budynek drewniany, obszerny,

odbyło się poświęcenie nowego ko- msukłych, strzelistych wieżach. Nie
dokonał| jest nowozbudcwany, lecz  przenie-ścioła. Aktu poświęcenia

J. E. ks, Arcybiskup-Metropolita, siony z Duniłowicz.
który przybył z Wilna w towarzy-| Po wstępnych ceremonjach, Ar-
stwie prezesa dyr. P. K. P. inż. Fal- cypasterz poświęcił go majpierw z
kowskiego i ks. dyr. Aleksandra zewnątrz, a później wewnątrz, .
Mościckiego Na dworcu w Woropa-| czem odprawił przy ołtarzu głów-
jewie Arcypasterza powitału ducho-|nym pierwszą Miszę Św. Następnie
wieństwo z dekanatu nadwilejskie-| ks. dziekan Teżyk odprawi uroczy-

go na czele z ks. dziekanem  Bole- stą Sumę, podczas której kazanie o-
sławem Teżykiem, Komitet budowy, kolicznościowe wygłosił ks, dziekan
kościoła, kolejarze, przysposobienie|Zienkiewicz z Głębokiego.
wojskowe i ludność miejscowa. Po zakończeniu uroczystości, hr.

Z dworca arcypasterz udał się Przeździecki podejmowat Arcypa-
do kościoła, znajdującego się w sterza i przybyłych gości śniada-
środku miasteczka, na niewysokiem, niem. m. r. S
iekko spadającem, wzgėrzu, Jest to

Włamanie i kradzież w agencji pocztowej
nastacji Ziabki.

! stanawiając się,

! stolicy, płyną podziemne rzeki ujarzmione w

GŁĘBOKIE. (Pat). Nocy wczoraj-
szej, na stacji kolejowe; Ziabka,
śminy prozorockiej, nieznani spraw-
cy dokonali włamania do agencji
pocztowej. Sprawcy dostali się do
lokalu agencji po uprzedniem prze-
piłowaniu krat i wytłoczeniu szyb.
Łupem rabusiów padła kasetka me-

Nadużycia w słonimskim urzedzie akcyzy.
SŁONIM. (Pat) Z polecenia pro-

kuratora zosta aresztowany naczel-
nik urzędu akcyzowego w. Słonimiu
Józef Miościcki oraz sekretarz tego

- Bólka między żydami przed kirkuterr.
SŁONIM. (Pat). Dziś odbył się

pożrzeb członka» organizacji „Bund”
Fajwla Malca. Gdy orszak pogrze-
bowy zbliżał się do bram kirkutu,

talowa, którą rozbili i zrabowali 190:
złotych w gotówce oraz ' znajdujący
się w biurku rewolwer kierownika
agencji. Natychmiast na mieisce
wypadku udał się kierownik wydzia-
łu śledczego Majerski z personelem
wywiadowczym. '

BZIENNIK MILENSKI

| „Paryż w ogniu”, „Paryż zbombardowa-
„ ny” oto tytuły sprawozdań z fran.uskich ma
į newrėw lotniczych, ksóre dowiodiy iż sto-

o lica Francji, niema właściwie żadnego za-

bezpieczenia przed atakiem powietrzynym
- wroga. Wyniki manewrów wywołały w Pa-

| ryżu wielkie wrażenie Pisma francuskie u-
| derzyły na alarm. Zaczęto domegać się bu-
dowli scaronów na wypadek wojny. Repor-
terzy wielkich pism poczęli badac miejskie

piwnice podziemne, korytarze, lunele, za-

gdzie najlepiej możnaby u-
lokować zagrożoną atakiem gazowym lud-

ność Paryża.

Pod miastem, pod ulicami wspaniałej

!

betonowc brzegi, rozgalęziają się liczne ko-
rytarze, tunele, niezliczona ilość rur kanali-

zacyjnych i elektrycznych kabli. Czy w tym
podziemnym labiryncie Paryża możnaby
schować ludność miasta przed nagłym ata-,
kiem gazowym nieprzyjaciela? Tak na prze
strzeni 9 okręgów miejskich rozciąga się |

wielkie miasto podziemne, któregc koryta-
rze i galerje liczą przeszło 308 klm. długoś-|
ci Są to korytarze starodawnych kamienio-

łomów z których wydobywano w średniowie
czu kamień potrzebny do budowy miasta.

Policja zna doskonale ten teren i posiada

szczegółowe mapy, tak, iż zupełnie swobod-

nie porusza się w podziemnym Paiyżu, Cały
obszar podziemi podzielony jest na specjal-
ne okręgi, odpowiadające ilością okręgom

miejskim, tak, iż na wypadek wojny cały
Paryż szybko i bez paniki, będzie mógł bez
piecznie schronić się w swych katakumbach.

 

urzędu Kozakiewicz, oskarżeni o Wa
deka nasłużyć „podczas urzę- Repories лее лара įa0laj SpošoD>ROWARO ZdGBK 026 “Giudzoni' ли ność zwiedzić podziemie Paryża. Wrażenie

areszcie słonimskim.

który nie chciał wpuścić zwłok z

z tej wycieczki opowiedział n: łamach pi-

sma. Rr“
Na ulicy Notr-Dame-des Champs, w

ścianie zwykłego domu znajdują się żelaz-

me drzwi, nad któremi umieszczono napis: powodu niedopełnienia  obowiąz-
ków religijnych przez bundowców.
Z powodu tego powstała bójka, któ-

„lnspekcja Generalna Kamieniołomów*.

, Liczni przechodnie paryscy nie domyślają

się, że oto przez te niepozorne wejście pro

PODZIEMNY PARYŻ.

'szy mapy na ziemi. Sądząc po fablicach z

Foki I morsy
toby na zapoznanie się z główuą częścią po| u brzegów polskich.

dróż, którą „Les Annales" tak opisują: | Rybacy półwyspu Helskiego, ło-
„Mói przewodnik bez warania wybrał wiący na oltwartym Bałlykku, zau-

jedną galerję: Ulica Bara — jak mówi ta-. wążyli od pewnego czasu, iż wielkie
blica przybita na narożniku. — Ulica Bara spustoszenia w zdobyczy, złowionej

jest prosto biegnącą galerją, wykutą w ścia|w zastawione wędki i sieci, wyrzą-

 

nia wapiennej. Z początku próbuję zdać so-| dzają foki oraz morsy. Jak się oka-
bie sprawę z przebytej odległości. Przysiaję|ząło, zwierzęta te w ostatnim czasie
na chwilę, podczas gdy moi towarzysze idą pojawiły się u brzegów polskich wj
dałej, 100 metrów, 500 metrów, kilometr, | większych ilościach, dając się naj-
Potem znów biegnę, ażeby dogonić mgliste | mocniej we znaki przypołowie szla-
światełko, które zaczyna już ginąć w mro*| chetnych gatunków.ryb, a mianowi-

kach olbrzymiego korytarza. Wckój panuje| cje łososi, siei a w końcu szprotów.
dławiąca cisza, Po ścianach spływa wilgoć,| Dość często obecnie się zdarza, że
Galerja idzie za galerją. Raz są to niskie,| rybacy przy opatrywaniu haczyków,
sklepione przejścia tak, że trzeba się zgi-| zamiast cennych łososi znajdują tyl-
nać we dwoje, kiedyindziej, wys.kie kory-'ko resztki ryb w postaci utkwionej
tarze, przypominają krużganki zamków. na haczyku głowy. Resztę pożarły

Na skrzyżowaniu ulic przewodnicy za-| foki lub morsy. Z powodu strat wy-
trzymali się, Naradzają się długo, e rządzanych w rybołóstwie przez

wspomniane szkodniki, wyznaczone
nazwami korytarzy, znajdujęmy się przy są nawet premje za zabicie foki,
zbiegu bulwarów Port Royal i Montparnas- | która wynosi 5 zł., a od morsa 2 zł.
se. |Rybacy jednak z premji nie korzy-

W momencie, gdy inspektor kamienio- stają, śdyż dochód mają znacznie
łomów zapewnił dziennikarza, ze od wielu większy z tłuszczu zabitej, toki czy

 

WARSZAWA. (Pat). Waluty, Belgia.
:23.95 — 124.26 — 123.64. Beriin 41. —

414 — 212. Holandja 358,40 — 359,30 —
357.50. Londyn 26.22 — 26.35 -- 26.09. No-
wy Jork 5.291/ą — 5.321/a — 5.26'/:, Kabel
5.295/4 — 5,32%/4 — 5,264, Oslo 131.90 —-

132.55 — 131.25, Paryż 34.93 — 35,02 —-
24,84. Praga 22.13 — 22.18 — 22.08. Setok-
holm 135.35 — 136.00 — 134,70. Szwajcarja
171.75 — 172,18 — 171.32. Włochy 45.23 ——
45,35 — 45.11. Tendencja niejednolita

. Akcje: Bank Polski 94.50 — 95. Wę-
giel 15.50 — 15.00. Lilpop 10.40 10.30, Sta-
rachowice 12.90. Haberbusch 36,50. Ten-
dencja przeważnie mocniejsza. 1

Papiery procentowe: Budowlana 45.75.
Konwersyjna 64.50 — 65.00 — 64,75. Kole-
jowa 60,50. Dolarowa 72,63.  Dolarówka
53.25. Stabilizacyjna 68.38 — 68.75 (68.88
drobne). Listy ziemskie 52.00.

 

Popierajcie Polską Macie:z
Szkolną.
 

zastąpił mu drogę tłum żydćw orto-| rą zlikwidowała policja.
doksów w: liczbie olkoło 50 _ osób,

Plaga wilków w gminie Głębockiej..
GŁĘBOKIE, (Pat). W/ ostatnim dy, porywając owce i inne zwierzęta

tygodniu pojawiły się w szeregu domowe. Mieszkańcom — spalonej

miejscowości gminy głębockiej stada niedawno wsi Gwozdowo wilki udu-

wilków, które poczęły wyrządzać siły 18 owiec, z których jedną por-
mieszkańcom. okolicznym duże szko-, wały ze sobą do lasu.

  

  

 

wadzi droga do utajonego miasta.

Najpierw schodzi się wdół krętemi scho

dami, liczącem 67 stopni. Stąd od wejścia

, rozbiegają się 4 galerje. Oczywiście niema

mowy o tem, aby można bylo zwiedzić

wszystkie korytarze, Do tej pory policja na

wet nie zna ich dokładnie i nie wie, jakie

kryją tajemnice. Na mapie policyjnej pod-

; ziemnego Paryža, tak, jak na mapie niedo-

stępnych okolic podbiegunowych, są liczne

białe plamy, oznaczające miejsca dotych-
czas niezbadane. Gdyby codziennie przeby-
wać 35 kilometrów, 3 dni zaledwie starczy-
joby na zapoznanie się z główną częścią po

dziemia.

|
i

.

lat napewno nikt nie mieszka w «amienioło

mach, rozległo się echo dalek:ch kroków.

— Czy pan słyszał?

Wszyscy zatrzymali się, Wyiir wzrok w

ciemność, nadstawili uszu, nadsiuchując:

—Zupełnie niemożliwe. Nie pracuje te-

raz ani jedcn robotnik. Zdawaio się nam.

— Chodźmy zobaczyć!

Po krótkiej naradzie postaaowiono po-

dzielić się na dwie grupy. Dwóch ludzi ,.

zostało z latarniami na miejscu reszta mia-

ła wejść w nieznany korytarz i posuwać się

naprzód, trzymając się ciągle prawej ściany.

W razie, gdyby nie wrócili w ciągu godziny,

miano rozpocząć poszukiwania,

Hen'i Morin, reporter „Les Annales", i

jeden z agentów zagłębili się w korytarz:

Po pewnym czasie galerja doprowadziła ich

do czegoś w rodzaju podwórza czy studni.

Skręcono na prawo i nagle zauważono żela- !

, morsa. Tłuszcz używany jest do sma
rowania butów, a z, morsów przeta-
piany i używany nawet jako lekar-
stwo na wszelkie dolegliwości wśród

| mieszkańców półwyspu Helskiego.
„Fok specjalnie nie łowi się u brze-
"gów. polskich, chwyta się je przy-
,padkowo na brzegu i zabija, lub w
sieciach na węgorze, czasami udaje
się rybakom fokę ustrzelić na mo-
rzu. Morsy przeważnie łapią się w
pławnice łososiowe, w chwili gdy
uganiaja się za zdobyczą.

Rok rocznie u brzegów polskich|
łowi się po kilkaset sztuk morsów,
fok zaś kilkanaście. Pojawienie się
toktłumaczą jako zapowiedź silnych
mrozów.
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Pospolile ruszenie oświalowe

 

zne łóżko, buty, a w sąsiedniej sali, wybie- !

ionej i przekształconej na pokój — stół i członków stowarzyszeń spo-

ławki. Dalej jeszcze był zbiornik nawodą | leczny ch usunie hańbęzżnal-
i kilka pustych pudełek od konserw. | fabetyzmu!

Niema żadnej wątpliwości. Uto schro-;
nienie nieznajomego, który uciekł, słysząc |

zbliżających się ludzi. Okazuje się jednak, wentylacyjne, a gdzie składy 7 żywnością.
że łóżko jest zardzewiałe i prawie niedo, Każdy mieszkaniec Paryża ma otrzymać

użytku, Agent zapewnia, że od wielu lat swój podziemny przydział. Będzie to kartecz

nikt na niem nie spał. ka, dokładnie wskazująca jaką, najbliższą

W tgch to podziemiach Paryża przygo-| drogą można dostać się do najbliższego zej-

towuje się obecnie schrony przeciwgazowe. ścia pod ziemię, a następnie w jakiem miej
Ogłoszono już nawet mapę, na której nazna|scu jakiego korytarza należy przebywać

czono, gdzie będą wejścia, gdzie punkty przez cały czas trwania ataku.
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Jozef
w najaowszem, 5 i e Ś
przepięknem
zreydzielePANIEŻ

EWJA
Balkon 25 ar.

Wielki podwójny program. Największy

w najlepszej komedji wszyst-
kich czasów p t:

2) Po raz pierwszy w Wilnie
wersja dźwiękowa epokowy
mcnumeatalny film p. t.:

Dziś w dwóch kinach: w kinie „ROXY“

„KLEOPATRA”

DZIS REWELACYJNA PREMJERA. FENOMENALNY SPIEWAK — NAJWIĘKSZY TENOR SWIATA

schmicdit
ZDOBY w A Największą rozkoszą

SWIAT.
aparaturze dźwiękowej odznaczającej się precyzią | doskonałością. Nadprogram urozmaicony: haj-

Początek punktualnie: 4, 6, 8,10 I 10,20 wiecz.

tor, najlepszy reżyser. nejweselszy Zk c H A R Ł l E £ H A P L I N

«SWIATŁA WIELKIEGO MIASTA»

„Królowa Niewolników*
w roli gł. MARJA CORDA. Dla młodzieży dozwolone.

i „CASINO“
Największy film sezonu 1934-1935 roku! Nowv wielki triumf režysers+! CECIL B DE MILLE p.t:

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,

STAWOWE,KOSTNE,, i T.P
Jest słachać Schmidta
tembardziej na naszej ZĄDAJCIE W ABTEKACH PROSZKÓW

zeza mie KOGUTKIEM
w ONYCOWALKEM OPAKOWANIU
PoO5 PROSZKÓW W PUDEŁKU

Bilety honorowe nieważne.

 

Balkon 25 gr  
Mieszkania

i pokoje

POKÓJ irontowy z
niekr. wejsciem, mo-
że być z używalnością
kuchni do wynajęcia.
Wilkomierska 3 m, 11

Pysdlują
dia „A. H.“

 

[ECCCCHLSLALALELILAL=

mieszkania 4—5 pok
w centrum z wygoda-
mi, 1 lub 2-gie piętro
Oferty do „Dz. Wii.*

312

Miegzkanie
) оКя

Oświadczenie
Z Heleną Ostrowską,
o której było kilka-
krotnie wzmiankowa-
ne w prasie wileń
sklej, nie mam nie
wspólnego Helena z
Merskich Ostrowska
Wilno, Młynowa 9
m 14. 218

Kto zna
miejsce pobytu Mi-
kołaja Nasiennika, vel
Olgierda Pawłowicza
z Białegostoku— pro-
simy zawiadomić Kon-
systorz Ewangielicko
Reformowany w Wil
nie przy ul. Zawalnej

 

—

Polrzebna do wynajęcia 2%
zana: wygodami

telefon, łazienka)
ь 4 pokoje z przedpc- p :

Dzieje, które Można z užywalno-

wje! Ciaudette Colbert i Józef Schildkraut. "Ekse kolem1 kuchniad |ścią kuchni, "ulica
światem. Rzym | Egipt wskrzeszone w calejįwspanialošei. Monumentalny film.z dziejów upadku przy ul. Mickiewicze a7Wea teddy) 18

narożny).starożytności.

Nad program: Ostatnie wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betty"Boop
rysunkowej oraz Pat.

Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4, 6, 8 I 10,15.

ATSRTAKTINIS,
D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— Rozumiem, A teraz powiedz mi, kiedy to nasz rozkoszny przy-

jaciel zaczął podejrzewać, że nie ze wszystkiem byłem tym, za kogo chcia

łem uchodzic. Pochlebiałem sobie, że przeprowadziłem to małe oszu”

kaństwo z kompletnym sukcesem. 3

— Widzi pan, po pierwsze, ten przeklęty drab, ten МеТоай — ten

prawdziwy, wie pan — wysłał telegram z odwołaniem przyjazdu, Wtedy

to, gdy pana przyniosło tu wesołego i szczęśliwego, Baxter zaczął prze-

wąchiwać pismo. nosem

— Ach! Więc to to wszyscy mieli na myśli, powtarzając, że są

szczęśliwi, iż przyjechałem „mimo wszystko”. MWfiyrażenie, ktose, przy-

znaję, wtedy eco mnie intrygowało.
— A potem pan wpisał się tej babie do albumu z autografami.

—Dlacz: goż to miało być fałszywym krokiem?
—Przecież to było największe głupstwo, jak się pokazało — rzekł

Fredzio gwałtownie. — Baxter, jak widać, choowa każdy list, który tu

przychodzi i nadział tak samo oryginalny list MieTodda. To znaczy, ten

list, który Mel odd napisał, przyjmując zaproszenie. Baxter porównał je-

go pismo z pismem pańskiem w albumie panny Peavey i oczywiście pis-

ma były djabelnie niepodobne. To już był ostatni śwoźdź.

Psmith zapalił osiatniego papierosa i ciągnął dym w zamyśleniu.

Zorjentował się, że popełnił błąd taktyczny, niedoceniając antagonizmu

„dzielnego“.
— Czy cn ma jakie pojęcie, poco tu przyjechałem? —spytał.

-— Pojęcie? Ależ, do djabła, odrazu mi powiedział, że pan pewnie

 

47)

: į : »

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI..

w/grotesce
44 dowiedzieć įslę u
dozorcy. 223 317—2

|500 zł ce samodziel-
ekspedjentka z keucją

"ego prowadzenia ma-
gazynu  Dowiedzieć
się mleczarnia Hejbe-
ra, Mickiewicza 9.

225

przyrzeczenia sprze
dežy na Imię iegoż
na 3 dziesięciny na-
bytej od Szemisowe|
Józefy | Genowefy
B rowskiej jednocze
śnie unieważala się

239

pies myśliwski reSy
„SetterGordon* s erść
długe, czarna jedwa-
bista, podpa ona na
bronzowo, ogon wa-
chlarzowaty, uszy dłu-
qe, wiek — 4 lata
Uprasza się o dopro-

336| wadzenie na ul. Sło-
wackiego 16 m. 6 za
wynagrodzeniem.

24

į Kupno
i| sprzedaż

Bo sprzedania
na dogodnych warun

Dn. 4 b. m zg'nął|,

    WONNY PYŁ PIĘCIU
WYBRANYCH KWIATÓW

składa się na doskonały puder rot

knny 5 Flevurs Forvit

Miałki, dobrze przylega, nie szkodzi

cerze, nadejąę |ej świeżość iwdzięk

młodożci, a przytem posiado subtelny,

nataralny i trwały zapach wiatów.

5 FLEURS POUDRE FORVIL

Zgloszenia do Admi-
nistracji pod. M. K.

227—3

Indyki
łuczone klio zł. 1,35

  

Kupi
olaszėž karakułowy w
dobrym stanie Podać

 

poleca <dres | cenę do „Dz.

Tuledrydski— м” аа M Ri
Wileńsk» 36
tel 12-24.

NAUKA.
Radjood- i
biornik RUTYNOWANY

NAUCZYCIEL,lampowy
kupię na wieś do
Świetlicy — Oferty z

z wieloletnią prakty-
ką, udzielalekcji ła-
ciny, francuskiego, ©-

oodaniem cevy ziożyć| raz zątków  nie-
do „Dz ; Wil.“ pod| mieckiego, greki, włe-
„Swletl ca“. 324 |skiego i angielskiege.

 

„Kupię
szsaniach z ogród
kiem warzywnym |

ul. Mostowa 7 m. ii.
Wojciech  Magdzisk

Czem chata bi gata...

Gwiazda fi:mowa,na-
padnięta przez ban-
dytę:

 

Pieniędzy nie
mam. Aie mogę pa- miodym sadem. Ofer-
nu dać totografję z

|

 

° Drukarnia A.

  iii)

 

przyjechał zwędzić naszyjnik ciotce Konstacji.

zdemaskował mnie już oddawna przed jak najliczniejszymi świadkami?
Skąd ta wstrzemiężliwość u genialnego Baxtera?

Krwawy rumieniec rycerskiego oburzenia wykwitł na policzkach
Fredzia,

— Powiedział mi to także.
— Jak widać niema tajemnic między tobą a kolegą Baxterem.

Zresztą ta poufałość bardzo wychodzi nam na zdrowie. Dlaczegoż więc
nie pozwolił bombie pęknąć? 5

— Powiedzial, že na pewno pan niczego nie zacznie na wlasną rę-
kę i będzie pa nczekał na przybycie wspólniczki, I niech go djabli wezmą!
krzyknąć Tredzio z pasją. — Czy pan wie, kogo ten łotr śmie podejrze-
wać o społkę z panem? Miss Hilliday! Żeby go pokręciło,

Psmith p:lił w milczeniu.
— Oczywiście po tem wszysikiem — rzekł Fredzio — nienia chyba

MMADD
 WSZSDCK-MOTOORAOTEREE TRRADEAI: AOR DARO OAS

  kech Rowy dom z wy- ty do „Dz Wil.” pod
godami. Bobrujska 6. „5000”. 322 autografem.

 

' zuje się gwizdkiem policjanta wzywającego swych towarzyszy, W każ-
W, takim razie dlarzego siedział dotychczas cicho? Dlaczego nie :

co myśleć o prowadzeniu dalej tej sprawy. Lepiej niech pan wyrywa, co? ,
Gdybym był na pańskiem miejscu, dałbym natychmiast nogę i kazałbym
rzeczy wysłać za sobą.

Psmith rzucił papierosa i przeciągnął się. Przez ostatnie minuty roz-
myślał ze skupieniem,

— Kolego Threepwood — rzekł tonem wyrzutu. — Proponujesz mi
czyny tchórziiwe i świadczące o słabym charakterze. Sprawa przedsta- '
wiałaby się z pewnością znacznie różowiej, gdyby nie było na horyzon- |
cie takiej persozy jak Baxter, lecz mimo to trzeba poprowadzić rzecz do |
końca, Ostatecznie, mamy pewną przewagę nad naszym przyjacielem w
okularach,wiedząc o jego podejrzeniach, o czem znowu on nie wie. Nie- '
wielkiemi środkami i sprytem, jak sądzę, możemy jeszcze zwyciężyć. — '
Odwrócił się do okna i wyjrzał. — Przykre to 0— westchnął — że sie-

że widzi fauna wychylającego się z krzaków, a przyjrzawszy się bliżej,
spostrzegła detektywa z notesem To, co brał za głos fujarki Fauna, oka-

——

lankowe otoczenie mus: zaciemniać taka groźna chmura. Człowiek myśli, |
Н
'

mia A. Zwierzyśskiego, Wilno, MostowaNr.1.
pik  

dym razie musimy bez szemrania znosić te rzeczy, stanowią one bowiem
nasz krzyż. Po tem coś mi powiedział, będę, jeśli to możliwe, jeszcze
bardziej miał się na baczności i będę postępował z chytrością węża, lecz
od celu nie odstąpię. Po odwiecznych blankach zamku rozlega się okrzyk:
„Psmith zamierza dzierżyć nadal w ręku starą rozwianą flagę'i Uspokój
zatem, kolego Threepwood, swe roztrzęsione nerwy paroma proszkami
aspiryny i pozostaw mię z mojemi wyślami. Wszystko będzie dobrze.

ROZDZIAŁ IX.

Psmith ma. służącego.
1

Siedząc na murawie przed zamikiem, w cieniu wonneżo cedru,
Psmith spogląda, na ozdobne grządki kwiatowe grające kolorami w pro-
mieniach popołudniowego słońca; następnie spojrzał zpowrotem na Ewę
z wyrazem niedowierzenia widocznym na całej twarzy.

—Zapewne nie zrozumiałem pani dobrze. Z pewnością — rzekł gło-
sem pełnym wyrzutu — nie zamierza pani na serjo pracować podczas
tak pięknej pogody? 3

„| — Muszę, mam pizecież sumienie. Nie poto płacą mi tu ładną pen-
sję — wcale niezłą pensję — abym przesiadywała w leżaku ogrodowym.

—Przecież pani przyjechała dopiero wczoraj.
— Powinnam była już wczoraj pracować,
— Wygląda mi to — rzekł Psmith —- na coś bardzo bliskiego nie-

wolnictwa. Skoro wszyscy wyjechali i zostawili nas samych, spodziewa-
iem się spędzić razem z panią szczęśliwie i pożytecznie godziny popołud-
niowie w cieaiu tego sziachetnego drzewa, gawędząc o tem i owem, Czyž
tak nie będzie?

id. c.

— Nie, nie będzie Całe szczęście, że to nie panu polecono katalo-
gotować tę bibljotekę. Nigcy by to się nie košės, Т

Qdpowiedzialny Redakio STANISŁAW JAKITOWICZ ,

 
  


