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E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1.

_ PARYŻ (Pat). Rano odleciały na
lotnisko w Oriy samoloty opóźnio-
ne, Punktualnie o 10-ej przybył sa-
miolot włoski nr. 42, który po 46 mi-
nutach postoju odleciał do Bor-
deaux. Dwa samoloty niemieckie
nr. 22 i 23 przyleciały ao Orly o
8,40 i 8,43, poczekały na pomyślniej-
sze warunki atmosferyczne i o godz.
12,55 opuściły O:ly. O godz. 13,54
Przybył do O:ly Niemiec nr. 18.
Lotnicy niemieccy na samolocie nr.
25 strzaskali swój samolot przy lą-
dowaniu przymusowem w Montri-
chard. Lotnicy wyszli bez szwanku.

BORDEAUX Pat). W godzinach
brzedpołudniowych  nadleciały tu
pierwsze samoloty wśród nich 5 pol-,
skich, 3 czeskosłowackie i 1 włoski.
Samolot włoski nr. 44 wylądował

w Libourne, ale natychmiast wyru-
Szył w dalszą drogę do Bordeaux..
Sygnalizowano, że jeden samolot
wylądował również w departamen-
©e Gironde. O godz. 14,30 z 27 sa”;
nolotów, które opuściły Paryż, 21
wylądowało w Bordeaux. Samoloty

|wystartowały  rastępnie do Pau.
Wszystkie samoloty, które wylecia-
ły z Orly, sygnalizowano w Bor-
deaux. ' |

BORDEAUŚ (Pat). Przybyły tu
24 samoloty, podczas gdy z. Warsza-
wy wyruszyły 32. Po krótkim posto-
ju wszystkie 24 samoloty poleciały
do Pau. j

WARSZAWA (Pat). Wiadomości
2 lotu okrężnego międzynarodowych
zawodów lotniczych na odcinku hi-'
s*»pańskim napływają z opoźnieniem.

Tiawdopodobnie wskutek strajku ge”
Neralnego w Madrycie. Z dotych-
tzasowych informacyj wynika, że o

Godz. 19-ej 16 s”molotów przybyło,
Va lotnisko Tablada koło Sewilli, w

tem trzy polskie samoloty oraz dwa

«paraty czeskosłowackie. Jeden z
kąmolotów przybył do Sewilli o
fodz. 16,30 i wystartował do Casa-
olanki o godz. 16.46. Drugi samolot
Przyleciał o 16,35 i o 16,50 odleciał
o Casablanki. Jeden z tych samo-
otów jest samolotem Włodarkiewi-
tzą. Włodarkiewicz lądował w Ca-
Iblance o godz. 18,50. Pozostałe

amoloty stratują z Sewilli jutro.

WARSZAWA (Pat). Wedłe dal-
tzych informacyj w Madrycie lądo*

Wwało 21 samoloiów. W Sewilli za-
trzymało się na noc 16 aparatów.

W Casablance lądował o godz. 18,50

|Włodarkiewicz a _ Grzeszczyk 0
18,51. Karpiński i Płonczyński wy”

lowali w Bordeaux przed zam-

 
 

   

 

    
  

 

  

   

  

TAR6Q0W FUTRZARSKICH.
Całe Wilno spotyka się w Ogrodzie po-Bernardyńskim.

O godzinie CD i 18ej Wielka La i Pokaz Mód.

KAPELUSZE
CZAPKI

czarne, dla duchowieństwa. Wysokie gatunki. Ostatnie modele nadeszły.

 

PARYŻ (Pat). Niemiecki zawod
nik Kreuger strzaskał samolot przy
iądowaniu w Mintrichard. Z Bor-
deaux donoszą, że w Libourne wyłą-

dhował samolot włoski nr. 44 z lotni-
Ixiem de Angelim.

BERLIN (Pati. Do godziny 11-ej
przed południem polski lotnik Kar-
pińsiki, który zmuszony byt lądować
w miejscowości Guesterbriese z po”
wodu gęstej mgiy, nie wystartował
do Berlina. 2
W Berlinie oczekiwać on będzie

decyzji co do dalszego jego udziału
-w turnieju. Lotuik Płonczyński z
Berlina jeszcze nie wystartował,
gdyż nie zdążył naprawić defektu w
swym aparacie.

BERLIN (Pa:; Lotnik Płonczyń-
ski, zreperowawszy uszkodzony apa-
rat, wystartował o godz. 11,35 z lot-
niska Tempelhoff do dalszego lotu.

Lotnik Karpinski przybył do Ber-
lina o godz. 11,45, skąd o godz. 12.01
wystartował do Kolonii.

ORLY (Pat).
dował na lotnisku w: Orly o godz.
17,13 i odleciał do Bordeaux o 17,37.
Karpiński przybył do Orly o godz.
17,56 a wystartował do Bordeaux
с 18,05.

PARYŻ (Patl. Dziś wczesnym
rankiem z lotnisl-a w Orly wystarto-
wali do dalszego lotu do Bordeaux
o godz. 6.10 rano Balcer, kolejno
późneij Bajan, Floryanowicz, Du-
cziński, Giedgowd, Włodarkiewicz,
Skrzypiński, Buczyński i Grzesz-
czyk, ten ostatni o godz. 7.09.

BERLIN (Pat) Niemieckie biuro
informacyjne podaje, że lotnik pol-
ski Karpiński wylądował w Kolonii

w piątek przylot uczestników | :
turnieju lotniczego do Wilna

Na Porubanku czynione są O-
becnie przygotowania przed przylo-
tem na punkt kontrolny do Wilna
zawodników Challengowych, ktėryz
w Wilnie mieć będą obowiązkowy

postój.
Wczoraj odbyła się generalna

próba na lotnisku, która wykazala
wielką sprawność komisji sędziow-
skiej orez aparatu technicznego.

Inspektorem sportowym w Wil-
nie mianowany został płk. W. lwa-
szkiewicz, który wczoraj włeśnie
przeprowadził wobec dwuch delega
tów z Warszawy wspomnianą od-
prawę.

Na Porubanku budowane są try
buny i zapasowe hangary, oraz na-
mioty dla komisji sędziowskiej.

Lotnicy do Wilna przylecą w   
ięciem kontroli iątek 14 b, m. rano (w godzinach

codziennie.

 

 
Międzynarodowy turniej lotniczy.

Płonczyński wylą-|
'ważne, že samolot nie będzie mógł
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zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

JABŁKOWSKICH
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drewn. przy rynku blisko bocznicy
do sprzedania za 12 tys. złoiych.

Dow. się: Krewer, Trocka 5—2.
2111—10

 
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

ROZPOCZYNA MY SEZON
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JESIENNY 11!
sezonowe ! 11

Składnicę naszą już zaopatrzyliśmy we wszystkie artykuły

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA
FRANCISZEK FRLICZKA

Sesja Rady Ligi Narodów.
GENEWA, Pat. Rada Ligi Naro-

dów odbyła drugie posiedzenie swej
81 sesji. W części poufnej posiedze=
nia postanowiono zająć się jeszcze
wczoraj sprawą Saary. Jednocześnie
na wniosek sprawozdawcy Hiszpana
Madariagi rada edroczyła do jedne-
go z późniejszych posiedzeń pety
cję Plessa (ks. Pszczyńskiego).

Na początku posiedzenia publicz-
nego sekretarz generalny i niektó
rzy wyżsi funkcjonarjusze sekretar-
jatu złożyli przewidzianą w statucie
Ligi uroczystą deklarację lojalaości
wobec Ligi. Bez dyskusji przyjęto
raport sprowozdawczy do spraw
gdeńskich ministra Edena, który z
uznaniem podkreślił, że wskutek
bezpośrednich rokowań polsko-gdań
skich od stycznia r.b. żadna sprawa
polsko - gdzńska nie znelazła się
przed Radą Ligi. Przyjęto jeszcze
raporty komitetów higjenicznegoi

o godz. 14,20 a o godz. 14,42 wystar”
tował w dalszą drogę. Lotnik Płon-
czyński odleciał z Kolonji o godz.
14,29.

BORDEAUX (Pat). Agencja Ha"
vasa podaje, że lotnik Włodarkie-
wicz wystartował tu o godz. 9ej.
Pozostali uczestricy turnieju są o”
czekiwani.

PARYŻ (Pat) Agencja Havasa

donosi z Bordeaux, że wsród samo"

lotów, które wylądowały na tamtej-
szem lotnisku, znajduje się 5 samo”
lotów polskich.

Lotnik włoski Tessore zmuszony

był w drodze do lądowania, ale na-
tychmiast podjął dalszy lot,

WARSZAWIA (Pat). Z między”  narodowego turnieju lotniczego wy”

cofał się również poza włoskim lot-

nikiem Colombo Niemiec Stein, któ:

ry zmuszony kyl do lądowania w

miejscowości «Biesdorf, pod Berli-

nem, z powodu uszkodzenia przewo”,

du, doprowadzaiącego oliwę do mo”,

toru. Uiszkodzenie to jest tak po",

brać dalszego udziału w zawodach.
ALGIER (Pat). W związku z ma*,

jącym nastąpić pizylotem uczestni-|
ków turnieju lotniczego do Algieru,

cdbyła się konierencja prasowa, na
której Rigolet, konsul honorowy |

Rzplitej, podkreśiit znaczenie zwy”;

cięstwa śp. Żwirki i Wigury w 32 r.|

i omówił organizację tegorocznego|

turnieju, Prasa algierska zamieszcza

obszerne artykuwy na ten temat.

Dzienniki podają m. in. sylwetki

różnych polskich zawodników i pod-
kreślają znakomitą organizację tur-

nieju przez Polskę.

od 10 do 18 przypuszczalnie kolc
12). Na lotnisku po odnotowaniu
czasu lądowania wystartują do War-

szawy.
Władze szkołne zarezerwowały

na Porubanku około 10 tysięcy
miejsc dla młodzieży.

Na piątek na Porubanek uru  chomione zostaną dodatkowe po

ciągi, a autobusy stale będą kurso
waty z Wilna na lotnisko. \

Miss Europa.
LONDYŃ, Pat. Dziś popołudniu;

w angielskiej miejscowości kąp'elo: |
wej Hastings odbył się wybór naj:
piękniejszej kobiety europejskiej
która będzie nosiła tytuł miss Euro-
pa. W konkursie wzięły udział przed
stawicielki kilkanastu narodów. Miss
Europą została wybrana finlandka
Estera Toivenen,

ekonomicznego, poczem rada zeję-
la się' sprawą Saary. Ponieważ rząd
francuski i przewodniczący komisji
rządzącej Saary przedłożyli radzie
odpowiednie dokumenty, przeto
przewadniczący komitetu trzech ba-
ron Aloisi prosi Radę o instrukcje,
czy komitet jest konpetentny do ba
dania tych dokumentów,

Minister Barthou złożył deklara-
cję w sprawie Saary i dał wyraz
zeufańiu do: bezstronności komitetu
trzechiRady. Na wniosek przewo-
dniczącego — ге!есопо komitetowi
trzech przestudjować wspomniane

 

dokumenty i przedstawić odpowie”
dnie decyzje.

Data następnego posiedzenia re-
dy nie została oznaczona.

GENEWA Pat. Po dzisiejszem po-
siedzeniu publicznem Rada Ligi ze-
brała się na krótkiem poufnem ze»
braniu w gabinecie sekretarza ge-
neralnego, na którem zdecydowano,
że zbiorą się w poniedziałek popo-
łudniu dla rozpatrzenia sprawy przy-
stąpienia ZSRR do Ligi Narodów,
Początkowo narada ta byla przewi-
dziana dziš popoludniu, okazalo się
jednak konieczne odroczyć ją na
dwa dni.

0 wejście Sowietów do Ligi Narodów.
PARYZ (Pat). Korespondent Ha-

wasa donosi z Genewy, że z rozmów
„rowadzonych w kuluarach Ligi, w
sprawie przyjęcia Z. S. R. R. do Ligi
Narodów, wynika że sprawa ta nie
napotyka na duże trudnosci ze stro”
ay Zgromadzenia, mimo, że niektóre
gaństwa, a szczególnie Szwajcarja,
zajmują stanowisko opozycyjne. Co
się tyczy stanow:ska Polski, to de-
iegacja warszawska nie zajmie wro”

giego stanowiska wobec przyjęcia

Ż.S.R.R. do Ligi Narodów, lecz ubie-

gać się będzie o uzyskanie stałego

rniejsca w Lidze. Wi Genewie krąży

opinja, że wysiłki Polski zešrodko-

wane są głównie na zagadnieniu

mniejszościowem.

GENEWA (Pat). Według ,„Jour-

ial des Nations“ projekitowana pro”

sedura w sprawie przyjęcia Z.S.R.R,

do Rady Ligi Narodów jest następu

GENEWA, Pat. Prasa donosi z
Genewy, że minister Beck wypo-
wiedział się za odroczeniem do po-
niedziałku dyskusji nad ewetualnem
wstąpieniem Sowietów do Ligi Na-
rodėw. Rzady polski i sowiecki pro-
wedzily w tej sprawie 2-stronne ro-
kowania z wyłączeniem obcej inter-
wencji. Delegacji polskiej zostało
dziś doręczone przez delegację fran
cuską pewnego rodzaju wyjaśnienie
rządu francuskiego, odnoszące się
do stanowiska Sowietów w sprawie
mniejszości dotyczącej Polski na
wypadek przyzoania Sowietom stałe
go miejsca w Radzie.  Wyjeśnienie
to w bardzo ogólnikowej formie ma
daweć Polsce gwarancję niemięsza-
nia na przyszłość rządu sowieckiego
jako członka Rady Ligi w wewnę-
trzne sprewy polskie, opierając sę
na brzmieniu art. 8 Traktatu Ryskie
go. Z rozmów kuluarowych na ten jąca: Pewna liczba państw, o ile

možliwe /3 reprezentowanych na

Zgromadzeniu, skieruje do Z.S.R.R.

zaproszenie, Po otrzymaniu przy”

chylnej odpowiedzi, państwa te za”,

ządałyby od przewodniczącego Zgro-

nadzenia na podstawie ant. 4 regu"|

aminu Zgromadzenia umieszczenia|

sprawy przyjęcia Rosji Sowieckiej|

na porządku dziennym.  Przewodni-|

Lzący uczyniłby zadość temu żąda-|

niu i wówczas poddanoby kwestję

przyjęcia Z.S.R.K. pod głosowanie

Zgromadzenia.

Co się tyczy procedury podania

wandydatury, prawnicy uważają, że

kwestja odesłania lub nie odesłania

kandydatury sowieckiej do komisji

politycznej Zgromadzenia, lub jej

sbadanie jest kwestją proceduralną,

może być więc załatwiona decyzją

* 3 głosów.

asATRITNS STN DTAUBSI rikiu LASSU KRECI

temat wynika, že tego rodzaju prė-
ba pośredniczenia nawet rządu so-
jeszniczej Francji w sprawie będącej
przedmiotem dwuchstrornych roko-
wań między Polską a Sowietami nie
wydaje się potrzbna w obecnej sy-
tuacji, mija się z celem i opóźnia
bieg rokowań, prowadzonych po-
dobno na szerszej o wiele platfor-
mie.

PARYZ. Pat. Korespondent Ha-
vasa w Genewie donosi, że na dzi-
siejszem tajnem posiedzeniu Rady
Ligi członkowie Rady stwierdzili, że
nie posiadają koniecznych danych
do powzięc:a decyzji w. sprawie
przyjęcia ZSRR. Jak się wydaje, mi-
mister Beck nie będzie się sprzeci-
wiał przyznaniu Związkowi Sowizc+
kiemu stałego miajsca w Radzie.
Korespoudent Havasa jest zdania, że
zastrzeżenia Argentyny zostały rów-
nież usunięte.  
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Strajk generalny
w Hiszpanli.

MADRYT Pat. Hesło strajku ge-
neralnego, który został dziś rano
ogłoszony jako protest przeciwko
akeji właścicieli ziemskich, zostelo
w stolicy Hiszpanji przeprowedzone
z cołą skrupulatnością. © godz. 6,30
przed piekarniami poczęły się gro-
madzić kolejki mieszkańckw, chcą-
cych się zaopatrzyć przezornie w
żywność. Dzianniki ranne nie uka-
zały się. Jedyną pracą, jaka się odby-
wa w Madrycie,jest wykończenie kry-
pty dla kpt G Fernandeza i Galana, roz-
strzelanych swego czasu jeszcze za
rządów Alfonsa XIII za udział wspi-
sku republikeńskim. Rząd przedsię-
wziął nadzwyczajne środki ostro-
żności. Patroie uzbrojone krążą po
miaście W ważniejszych punktach
ustawiono karabiny maszynowe.
Wszekie zgromadzenia są natych-
mias rozpędzane.

MADRYT. Pat. — W związku ze
strajkiem generalnym poza drobne
mi incydentami, jakie wydarzyły się
rano, doszło wczoraj do poważniej-
szych zaburzeń na Puerta de Sol,
gdzie tłum usilował powstrzymać
komunikację kołową. W pobliżu
gmachu  fakultetycznego znaczna
grupa strajkujących obsypała poll-
cję strzałami, która odpowiedziała
również strzałami. 3 osoby padły
trupem a liczba rannych nie jest
ustalona. W kilka chwil później do
pcdobnych incydentów doszło na
sąsiednich ulicach. Zabity został je-
den mężczyzna a kilkunastu odnio-
sło ranv. Fresztowano kilka osób w
tem jednego z deputowanych so-
cjalistycznych.

.

Strajk w Ameryce.
WASZYNGTON (Pat). 6-ty dzień

strajku w przemysie tkackim w Sta-
rach Zjednoczonych rozpoczął się
pod znakiem względnego spokoju.
krzewodniczący amerykańskiej fe-

deracji pracy Green polecił wszyst

kim zorganizowanym organizacjom

pracowniczym, których liczba wy*
nosi 108 na terenie Stanów. wspie-

rać akcję strajkową robotników

tkackich. Celem wykonania powyż-
szego polecenia odbędzie się w przy”

szłym tygodniu zebrania 108 organi

zacyj, wchodzących w skład amery-

izańskiej federacji pracy.

Odjazd eskadry sowieckiej
GDYNIA (Pat). Dziś o godz. 9.30

rano odjechała z Gdyni w drogę po”

wrotną do Leningradu sowiecka

uskadra. ZPN

 

Płonący statek na morzu.
osób zginęło w płomieniach,Paręset

ASBURYPARK (Pat). Otrzyma-

ao tu sygnał SOS amerykańskiego

statku „Morrocastle” o pojemności

11.520 tonn. Statek ten nagle stanął

w płomieniach. Na pokładzie znaj

dowało się 240 ludzi załogi i 318 po”

dróżnych, którzy powracali z wy”

cieczki do Nowego Jorku. Wszyst-

Lie oddziały straży przybrzeżnej wy-

ruszyły na pomoc. ad. 3

NOWY JORK (Pat). Uratowani

+ „Morrocastle“ opowiadają, že sta-

iek zapalił piorun. Stało się to w

cdległości 8 mil od brzegów New

Jersey. Statek wracał z wyspHa-

wajskich i wczoraj rano oczekiwany

był w Nowym Jorku. Najpierw za”

paliła się środkowa część i schody.

Kiedy dano syśnał alarmowy, scho-

dy już były w płemieniach i maryna-

ize nie mogli powiadomić śpiących

w kajutach podróżnych a kapitan  «wydał polecenie rąbać otwory do

kajut od zewnatrz. Akcja ratunko-
wa była prawie niemożliwa. Statek
palił się w kilkunastu miejscach, po”
łożenie pogarszał wiatr, tak że na-
wet niektóre łodzie ratunkowe га-
paliły się i podróżni musieli wyska-
kiwač z nich do wody. Kapitan stet-
wu zmarł na atak sercowy, wobec
czego dowództwo obiął pierwszy oii-
«er Wars, Pożar widziano z miejsco”
wości kąpielowej Asburypark. Ró-
nież w miejscowości Spinglake,
mimo mgły i dymu, widziano wyraź-
nie płonący okręt i dwa parowce ra-
tunkowe. W akcji ratunkowej wziął
udział poza dwcma parowcami ję-
den parowiec niemiecki Luckenbach
: wszystkie łodzie straży nadbrzeż-
nej. Okręt straznicy Tampa podał
drogą radjową, ze wśród wyratowa-
nych przez niege podróznych jest
córka pierwszego wiceprezydenta
Kuby, która twierdzi, że podróżni w

kajutach, którzy nie wydostali się z
nich, zginęli w piomieniach. Pożar
na „Morrocastle', wedle tej wiado-
mości, już wygasł. Fale morza wy*
rzuciły na wybrzeże kilkanaście 0-
sób. Znaczną część z nich przewie-
ziono do szpitala. Dziś rano dobiła
do brzegu tratwa z desek, na której
był jeden człowiek. Jedna para mał-
zeńska walczyła 6 godzin z ialami,
zanim udało się jej dobić do brzegów
New Jersey. Po wyjściu na brzeg
stracili oni przytomność i musiano
ich przewieźć do szpitala. Mieli oni
tylko jeden pas ratunkowy. Wedle
ostatnich wiadomości dotychczas
nieznany jest los okolo 200 podrėž-
nych i członków załogi parowca
„Morrocastle“. Z ogólnej liczby 558
ludz zdołano uratować 365. Ponie-
waż pożar ugaszono, wysłano ho- lownik, który ciagnie „Morrocastle“
na brzeg. :



DZIENNIK WILEŃSKI
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Hlemcy roku 1935. # ргазу,
Obcy o stosuakach w Folsce. |

kom

Kłamstwo «bdzety Polskiej.
_ Korespondent wileński „Gazety
Polskiej" podaje obiegającą :zekomo

 

MAOKPiisudski i parlamentaryzm.

 

Powstał ostatnio pewien rozgłos
«okoła groźnie pomyślanej mapy
Niemiec w roku 1935. Mapę taką, ja-
ko wydaną rzekomo w Berlinie, a
zrzedstawiającą Niemcy za rok we-

dług zamierzeń nacjonal-socjalistycz-
uych, ogłosił 10-go ub. m. znany
Gziennik włoski „Messagero” a na-
stępnie także belgijskie pisma „La
Nation Belge“ i ,Independance“ po-
dały za nim tę odbitkę, Główny
dziennik hitlerowski „Voelkischer
Beobachter“ z 1-go b. m. nr. 244,
piętnuje przypisywanie tej mapy Ко-
iom politycznym niemieckim jako
fałszerstwo. | rzeczywiście wydaje
się, że raczej gdzieś przeciw Niem-

«om sporządzono tę 1aapę, jako ma*
jącą wyobrażać ich nadzieje w roku
1935

Dowody podwobienia, wskazane
przez dziennik berliński, są drobne,
«le w takich wypadkach zwykle ty!-
\ко drobnostki, jednak wystarczająco
«dsłaniają fałszeretwo. Po pierwsze:
ieko podpis domu. wydawniczego po”
«ano Karl Kurtius, Berlin 1934, gdy
w rzeczywistości nakładca berliński
iego nazwiska pisze się Cuntius. Po-
wtóre: napis _Grossdeutschlands

Ychicksalsstunde 1935, t. ]. godzina
przeznaczenia Wielkich _ Niemiec
1935, wykonany pismem gotyckiem,

ma nie tylko rysunek rzeczywiście
riewprawny, aie radto w pierwszym
'zęazie przedstawia naodwrót spo”
sob pisania nier:iecki podwójnego
ss, co zdradza rękę obcą. Ktokol-
wiek ma jakieś doświadczenie w
zadaniu tożsamiści dokumentów,
u.na te dowody nieprawdziwości za
grzekinywujące.

Za daieko zaś byłoby oczywiście
„byt aociekliwe przypuszczenie, że

„ w Niemczech rozmyślnie tak prze
ssziałcono napisy mapy, aby móc w

tego, że wogóle ogłaszanie takich
iuap w Trzeciej Rzeszy jest meprcaw*
uopodobne. Prawda, w przedwojen-,
s:ych Niemczech słynny wszechnie-,
miecki związek podniecał i pouczał

 

„Kurjer kroznański* podaje w
rubryce „4 chwiu:' następującą in"| : zcza iniormację wychodzącego w.
Iormację:

Kozmawiališmy w tych dniach z po-

ważnym przedstawicielem  ohcej narodo-

wości, który jeździł czas dłuższy po Polsce,

cy w bezpośredniej obserwacji poznać do-

«iadnie stosunki nasze. Wiedziai o Polsce i

.olakacn — jak na „etranżera — bardzo

<użo i wypowiadał sądy zgoia nie jedno-

suronne, przyznając każdemu,

tależy, Ostatecznie zukonczył trczmowę tak:

— Jednem

die ma wogóle z kua mówić,

co mu się

Lewica polska?

Wasi prze-

siowem:

«.wnicy polityczni, których nazywacie „sa-

1acją”, nie mają wprawdzie podstaw w du-

ssy spiłeczeństwa, ale mają wiaczę i umieją

iej się trzymać. Wy zuacie silną wiarę w na-

ród, na którym budujecie, macie śmiałe dą-

ienie do oczyszczecia życia państwowego

z rozkładowego eiementu żydowskiego i

macie wielki entuzjazm, którego brak Pola-

hom innych przekonań.

Tak mówił obserwator obcy  

Tenże „Kurjer Poznański* stre-

10znaniu sanacyjnego pisemka O
stosunku J. Piłsudskiego do parla-
ruentaryzmu.

„Sanacyjny” „Głos Poranny' podaje, że

tiłsudski w czasie swej ostatniej bytności

w Wilnie przyjął odwiedziny trzynastu

swych dawnych przyjaciół szkolnych, z

dtćrymi miał dłuższą rozmowę. W. szcze-

£ólności Piłsudski dał wyraz swym poglą-

dom na parlamentaryzm i demokratyczną

f rmę rządów.

Przyjaciołom swym oświadczył

sudski, że uważa parlamentaryzm i demo-

krację — po usunięciu pewnych braków

tych form ustrojowych—za najlepszą formę

rządów dla Polski.

Podając tę wiajumość, organ  „sana-

cyjny” stwierdza, że pochodzi ona z naj-

lepszego źródła.

Jeśli jest prawdziwą, rzuca cie-
kawe światło na kłopoty p. Sławka
: projektem konstytucyjnym BB.

 

(ŻYDZI W 'ZBACH HANDLOWYCH,

Pit-|:

ё pod protektoratem J. Eks.
Ks. Biskupa Niemiry

10 — 26 października r. b.
Warszawa — Lwów — Constanza —
Konstantynopol —Jafia — Jerozolima—
Betleem — Jerycno — Jordan — Mo-
rze Martwe — Getsemani — Nazaret —
Góra Tabor — lyberjada — Haiffa —
Góra Karmel i powrót przez Grecję.

Cena ad zł. 720—
Prospekty i szczegółowe inior-

macje:
„FRANCOPOL“
Warszawa, Mazowiecka 9,  tel. 206-73. 
 

kręgi.
Ogłoszono, że senator Targowski

zwrócił się do pułk. Sławka z prośbą
|o powołanie sądu klubowego dla
 

Dr. Fiszel Roienstreich charakte vić żądania, skierowane przeciwko nam, a rozpatrzenia jego działalności w za-J
syzuje („Hajnt* Nr. 201) stanowisko wówczas cały szereg ustaw możeprzyjść, :ządzie zakładów żyrardowskich.
żydów w sprawie wyborów do no- zgodnie z żądaniem większośc: kół gospo-| Jednocześnie p. largowski oddał do

wych Izb Handiowych w Paždzier-
niku, wobec kończącej się kadencji.|
Żydzi są zainteresowani w utrzyma”
niu tych instytucyj:

„izby Handlowe są dla nas, żydów,

tvybuną, z której możemy mówic o naszej

biedzie, o nieszczęsnym ciężarze podatko- tych żydów, ktorzy idąna kompro- ;
|

żewym. Tam iuożemy opowiadac, jak jeste-

śmy wypycuuai i kio zajmuje nasze miej-

sce”, |

Żydom nalezy cię, zdauiem auto"|
ra, więcej mandatów, niż oni obec:|
rie posiadają. W. 2-ch Izbach mieli
uotąd połowę mandatów, w Izbie
Krakowskiej żyd był prezydentem

danym razie przeczyć. Poprostu dla-, izby. Poza lzbą Poznańską i Gdyń-,
ską żydzi posiadali wiceprezyden-,

„tów, a we Lwowskiej i Wileńskiej
mawet po 2-ch. Wśród urzędników
est sporo żydów !

Wiśród żydów obiegają pogłoski,

darczyca, reprezentowanych w Izbach.* (yspozycji pułk. Sławka swój man-

 

pogłoskę, iż „Dziennik Wileński"
ma wkrótce pzzestać wychodzić.
Jest to wyssany z palca fałsz.

Ostrzegamy owego pana ko:
respondenia oraz „Gazetę Polską”,
iż za rozsiewanie fałszywych i szko”
dzących naszemu wydawnictwu plo*
tek będziemy icn ścigali sądownie.|5 ALGIER, Pat.

nad ranem w miejscowosci Carnoti
Attafs zostały nawiedzone przez sil-pierwszorzędcy

Gėrnosląsk kone
Węgiel „PROGRES”poleca
M. Deull, WILNO,

Jagiellońska 3
tel. 8-11

Wiesna bocznica: uł Kijowska 8, tel £99

 

 

Rola sen. Targowskiego.
Sprawa żyrardowska zatacza na dat senatorski i oświadczył, że do

terenie klubu BBWR. coraz szersze| :hwili orzeczenia sądu nie może

sprawować funkcyj kierowniką gru-
py senackiej BB. ani też przewodni-
czyć w komisji konstyiucyjnej.

P. Sławek postanowił zwołać sąd
klubowy w sprawie sen, Targowskie
go, co do mandaiu zaś odroczył de-
cyzję do chwili wydanią orzeczenia.

Žydzi musza wzmoc  eneTgję || gsjaa IISRER

URZĘDNICY DOMAGAJĄ SIĘ REWIZJI
ustawy uposaże: ivwej dyscyplinarnej i emerytur.

przeprowadzić podczas tych pa-
| ździernikowych wyborów  najwiek-
szą liczbę swcich przedstawicieli,
Nie możną pogodzić się z poglądami

znis bez wyborow, twierdząc,
ukcja wyborcza wymaga dużych
środków pienięzuych, że podnieca
+dzenną ludność przeciwko żydom:

„Nie chcemy waśni... Ale to nie znaczy,

že, stanowiąc w handlu i w przemyśle po-

nad 60 proc., mamy się zadowolnić zaled-
wie 30 proc. w izbie Iiandlowej.. Naszym

obowiązkiem jest nie dopuścić do sprowa-

Gzenia nas do znikomej mniejszości, tam,

gdzie my tworzymy większość”.

Mamy tedy wyraźną zapowiedź
walki przedwykorczej żydostwa,
której celem ma kyć zdobycie więk-

ówczesną ludność niemiecką takie-|4e wydano poułną instrukcję, aby szości w lzbach Przemysłowo-Han-

mi mapami. Ale dzisiaj,
Hitler przybiera w swych mowach|

| posiądzie większość w Izbach,stale pozory zamiłowania pokoju i
rdrzeka się mysli wojenno - zabor-
czych, jednoczesne straszenie świata
takiemi mapami byłoby zupełnie
:byteczne, bo Niemcy i bez tego
wiedzą, czego chcą, a jaskrawowy”,

| nemzywającą niedorzecznošcią.
Cóż przedstawia ta mapa?
Do Niemiec należy, według niej,

«рого ziemi dzisiaj poza ich granica”
ani leżących, bo ni mniej ni więcej
tylko Holandja, Belgja, Alzacja, prze
ważna część Szwajcarji, północne
Wiochy z Trydentem i Triestem,
Austrja, Czechy i Morawy, z Polski
zaś cały b. zabór pruski, t. j. Śląsk i
(Wielkopolską z Pomorzem.

Bardzo dobrze, że mapy tei nie
vglosili sami Niemcy z dzisiejszej
Trzeciej Rzeszy, sle na to by tak ją
podrobili imni, trzeba było pewnegc
įrawdopodobiensiwa, a w tym wzglę

dzie... zasługa obozu kanclerza Hitle-
ra, który stale głosił odwet i rozległe
zdobv «e — jest niewątpiiwa.

luechby ktoś spróbował poprostu
dorobić bardzo prawdziwie i bardzo
dokładnie mapę do słynnej książki
Adolfa Hitlera, która jest przewodni
kiem miljonów Niemców współczes-
z:ych, albo do lczaych pism p. Alire-
da Rosenberga albo... choćby do
rur ych wskazówek o nauce hi-
storji w szkołach Trzeciej Rzeszy z

lipca 1933. Jak wiadomo, według
wszystkich tych rauk i haseł nacjo”
nalno-socjalistycznych, jedne ziemie
należą się Niemcom z powodu rasy,
anne z prawą odwetu, inne z t. zw.

konieczności przestrzeni do życia.
Okazałoby się, że taka mapa przy”

szłych Niemiec której każdą kreskę
możnaby uzasadnić wyjątkami ze
wspomnianych książek i dokumen-
tów, zepędziłaby w kozi róg ową
jpodrobicną mapę Niemiec z roku
1935, gdyż, oprócz wszystkiego, co
tam jest, obejmowałaby

„ziej, nie mówiąc © krajach do niej
wiodących, jak Polska i Balticum,
pod nanowaniem niemieckiem.

J sdaem słowem, Niemcy mogą
słuszrie gniewać się na tę podrobio-
ną mapę z dwu powodów, popierw-
sze dlatego, że iest sfałszowana, a
powtóre dlatego, że daje im... za“
mało.

4 Stanisław Stroński,

©8©GQ©©60©6€08666
Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zyteczne

„używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczających, — Lepsze mam
w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSKA
3 NATURAI.NA SÓL MORSZYNSKA są
niezastąpionym lekicm w schorzeniach żo-
łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.
Do nabycia w aptekech i składach aptecz-
nr: 5441—11

GG0€59008668

 

1933 Pc e 179806000 zł, a więc
A mł, r razy więcej, niż zboże,

s „|A lata / wniejsze, lepsze. wykazują> tė
Rozp0w5zechnialci f ljeszcze . 'ększą przewagę produkcji

kony Jałmużnicze „Caritasu! todowlancj. Oto znowu urzędowe
A

  

jeszcze
ogromne przestrzenie Rosji europej";

 

gdy kanclerz|-mniejszyć iiczbę żydów w Izbach dlowych.
Handlowych. Guy ludność rdzenna

i „wowczas Izby liandiowe mugą wysta-

Taksamo, jai:  intormowališmy
wczoraj, szykuje się atak żydostwa
ua Izby rzemiesinicze.

| ZNAMIENNE PRĄDY W ANGLIJI,
| „Hajnt” (Nr. 201) w depeszy wła”
'snej z Londynu donosi 0 zamierzo”

przez faszystów angielskich
wystąpieniu przeciw żydom w dniu
4 września. Nastąpić to ma w Hyde-
Parku, Na ten dzień zwołano zjazd
jaszystowski w: całej Angiji,własnie '
dlatego, że następny dzien jest ży”
dowskim Nowym Rokiem:

„Z pewnego źródia donoszą, że faszy-

sci angielscy już od dłuższego czasu szuka-

ją sposobności do spotkania się z masą 2у-

dów w Hyde-Parku > do napadu ma nich,

Obliczyli oni, że w przeddzień Nowego

Roku muszą tam masowo znaleźć się ży- |

a ; t gui
Został opracowany szczegółow

pian demonstracyj przeciwžydow“|
skich: į

„Podczas demoustracji w Hydze-Parku

będą wypowiedziane mowy przeciwžydow-

skie, podczas któryńch przywódcy iaszy-

stowscy wystąpią z  najwstrelniejszemi i

podniecającemi oskarżeniami przeciw žy-

dom, aby spowodować napady na nich”,

Żydzi obawiają się, że la demon"
stracja przeniesie się do dzielnicy
zydowskiej, do White Chapel:

„Žydowscy przečsiewiciele w Londyiie|

mają zwrócić się do władz, aby zawczasu |

vniemożliwić zamierzony napad”

Że w Anglji, tym doniedawna kra-
u wpływów żydowskich, nastroje w

stosunku do żydów. zaczynają Zauie-
 

miać się, na to wskazuje A. Kahan
„Moment“ nr. 200):

„W Anglji zasziy niedawno dwa „žy-

dowskie wypadki”, które odbily się gło-

inem echem w prasie żydowskiej i nie-ży-
dowskiej, a które świadczą, że judoi6bja

stała się czynnikiem z którym zaczęto li-

czyć się również i w Anglii".

Jednym z tych „wypadków jest
takt odmówienia Wiktorowi Rot-
shild'owi w jednej z podmiejskich
testauracyj prawa zatrzymarią się,
alatego, że „żydów się nie przyjmu-
ie': !

. „Przytem okazuje się, że wydarzenie

to bynajmniej nie jest w Anglji wypadkiem

odosobnionym.*

Drugim takim „wypadkiem jest
list otwarty sir John Simon a, min.
spr. zagr, w „Times“, že on nie
„est żydem i że ani w jego żyłach,
"mi w żyłach jego żony k.wi żydow”
<kiej niema, bo są oni Aryjczykami
czystej krwi. Cala polemika na la-
mach „Times'a“ na tem tle

„wskazuje jasno, że judoiobja lub ia-

szyzm przenikają w Anglji nawet do takich

kół, które stoją zdała od tych ruchów*.

Znamienne prądy zaczynają dzia-
łać w Anglii...

I to w Anglii, gdzie w całem Im-
perjum jest zaledwie 600 tysięcy
żydów... į SZARA pa

mm—m——————————":

Wywóz mięsa.
Obok wywozu zboża, a nawet

może ważniejszym od eksportu zbo”

ża jest dla rolnictwa wywóz produk-

 

Dochód Polski ze sprzedanej za”
granicę produkcji hodowianej wy”
itosił:

!'ów hodowlanych. Jak oblicza poseł w r. 1929 — 619 752000 zł,
St Rymar, cytry potwierdzają więk-, 1930 — 571486 000 zł.

szą doniosłość wywozu mięsa z Pol-| 1931 — 462 394 000 zł.

aki, > 1932 —234305000 zł.
Polska w r 1933 otrzymała z 1933 — 179806000. zł.

wywozu zagranicę: A ze sprzedaży całej produkcji

żyta 39 312000 zł. »oślinnej (do zbóż dodać trzeba tra-

pszenicy 8466000 zł. wy, chmiel, grock, ziemniaki, nasio-

jęczmienia 18 446000 zł. wa, grzyby, warzywa, len, owoce,

owsa 2264000 zł. fasola, bób itd.) vtrzymała Polska:
-w r. 1929 —531311000 zł.

razem 68 488000 zł. 1930 —468965000 zł.

W. tym samym 1933 r. Polska 1931 —278848000 zł,
«trzymała z wywozu zagranicę: 1932 — 207011000 zł.
świń żywych 12 168000 zł. 1933 — 170584000 zł.
świń bitych 1690000 zł, A ceny? Wiadomo, iż ceny,, ja”
Ibekonów 66577000 zł. |ie Polska otrzymuje za niektóre
wędlin i szynek . 7391000 zł. grboża, wynoszą bardzo mało. Do
konserw ‚ 1640000 zł, | każdego centnara żyta czy pszeni-

drobiu bitego 3313 000zł. |cy dokłada rząd 6 zł, Inne produkty
gęsi „. 1233249 zł. |roślinne nie ko:zystają z pomocy

- koni - 3218000 zł. |:ządowej. Nato.aiast ceny za pro-
cieląt i cielęciny | 940000 zł. | dukty hodowlane, choć nie wyso-
bydła „ 1050000 zł. | kie, są lepsze od ceny zboża.
owiec 333000 zł. Nie zaniedbując eksportu zbožo-
Prod kty hodowlane dały w r.  

cyłry: |. .

«ego, winno się w zawieranych
traktatach i w udzielaniu premji wy”
wozowej dawać pierwszeństwo pro*
dukcji hodowlanej, a w tem na
pierwszem miejscu trzodzie chlew-
nej, yy „d

„a Bo nm

państwowych rostanowiły podjąć
prace nad rewizją ustawodawstwa
urzędniczego w Folsce. Wyłoniono

' specjalną komisję, która: opracować
ma konkretne projekty reformy
ustaw urzędniczych. Projekty te u-
zgodnione będą z centrainą radą
pracowniczą a następnie przedłożo-
ne rządowi.

Projektowana rewizja obejmie—
! ustawy: uposažcniową, pragmatycz-

są i emerytalną craz przepisy dyscy-
plinarne.
W zakresie ustawy uposażenio-

„ej będzie poddane rewizji zagad-
rienie dodatków rodzinnych, kwe-
stja opłat szkolnych za dzicci urzęd-
nicze, sprawa podwyżki uposażenia
1a podstawie autc matycznego awan-

' su na skutek wysługi lat oraz nie-
' mniej zasadnicze zagadnienie mini-
' „num egzystencji rodziny urzędni-
‚ 2е

W. dziedzinie ustawy piagmatycz-
uej świat urzędniczy wypowiada się
przeciw tajności oceny kwalifika”
„yjnej oraz przeciw postanowieniu, |
iż 2-krotna niedostateczna ocena w.
ciągu roku powoduje zwolnienie u-
szędnika ze służby państwowej. Taj,
"ość cceny kwalitikacyjnej uniemož-

Organizacje i związki urzędników iytalnego. Przepisy te postanawiają,
iż urzędnicy, którzy po 1 lutego r. b.
„rzechodzą na emeryturę, mają pra-
wo zaopatrzenia emeryialnego we-
diug dawnych lub nowych norm upo-
sażeniowych. Jeśii urzędnik wybie-
rze emeryturę według dawnych
norm, nie liczy mu się do wysługi
iat okres służby po 1 lutego rb. Prze-
pis ten uważają urzędnicy za krzy”
widzący dla tych, którzy w požniej-
czymi okresie, jak np. w 1936 roku
przechodzić będą na emeryturę i

, chcieliby wybrać dawniejsze normy
saopatrzenia emerytalnego. Dla
tych pracownikow państwowych
prawo wyboru e.aerytury stanie się
tikcją, to też organizacje urzędnicze
domagają się usunięcia tej iikcji.

W] odniesieniu do przepisów dy-
scyplinarnych urzędnicy państwowi
wysuwają postulaty przedewszyst-
xiem w kwestji samego składu komi-
syj dyscyplinarnych. Obecnie ko-
misje te składają się z 3 urzędni-
«ów, mianowanych przez rząd. Żą-

aania urzędnicze idą w tym kierun*
ku, aby przewodniczącym komisji
dyscyplinarnej był sędzią zawodo-
wy, co dawałoby pewną gwarancję
objektywności 'w rozpatrywaniu
spraw. Świat urzędniczy domaga się

„wia pracownikom państwowymu*|radto dopuszczenia adwokatów w
sunięcie ewentiia/nych braków i nie-
domiaśań w pełnieniu służby, Z te-
go powodu rzesze urzędnicze doma-
gają się 'vprowaazenia jawności o-
pinji kwaliiikacyjnej.

| W kwestji ustawy emerytalnej
projektowana reforma zmierzać bę*| konkretnych projektów

  

charakterze obruńców przed ko-
misjami dyscypiinarnemi.  Dotych-
czas obronę tę wnosić mogą tylko
urzędnicy.

Powyższe wytyczne przyjęte Z0-
stały jako podstawa do opracowania

'"dzie m. in. do skesowania przepisów|.iawodawstwą urzędniczego,

'o prawie wyboru zoapatrzenia eme-|

STRONRICTWG CHADŁKÓW Z BB.

 

W pisemiku, wydawanem przez
„Upę p. Dryiy i tow., CZĘSCGIOWO wy”

oranycn z iwty 1 5. 55., кгога Lo

grupka oderwaia się od Liz. LEM.,
«ierowanej przez sen. Morianiego,

ukazafa się (ur. ij taka wiądomość,

dotycząa orgamzacji Krajowej tego

' zw. Łjedn. Uniz.-Opoł.:
„Dnia 6 czerwca zawiązaio się Kolo Z.

Ch. v. w Nowosielcachi, trezes p. waienty
Luzytes, sekreiaiz p. svżei iiwasniak.

uw.a 7 czerwca powstaio Koio £. Ch.
S. w nańcudze z ks, rz0iowiuskim i SCkre-
tarzem Janem Škorzynką.

Dna 10 czerwca powstało Koło Z. Ch.
S. w Pantalowicact z prezesem ks, Va-
uiorkowskim i franciszkiem Cużytkicin,

Dnia 12 czerwcu powstało hoio £. Ch.
S. w Mirocinie z prezesem Antonim Micha-
1owskim i sekretarzem p. Zygmuntem No-
wosieiskim,

Dnia 13 czerwca zawiązaio się Kolo
2. Ch. $. w Tryūczy z p. Franciszkiem Ko-
walikiem na czele 1 sekretarzem Janem
Pankiewiczem.

Dnia 15 czerwca powstało Koło Z. Ch.
$. w Urzejowicach z prezesem p. Józeiem
Mohnoniem i sekretarzem Jakóbem Kuśmie-
czakiem '.

Otóż p. Stefan Turnau pisze o
tem w „Piaście” nr, 41:

„Wszystkie wyiaienione miejscowości
należą do powiatu przeworskiego, w kto-
sym zamieszkuję i zaając go dobrze, zdzi-
wiłem się tym nagłym nadzwyczajnym roz-
wojem Zj,Ch.-Społ, skoro dotąd w naszym
powiecie innej organizacji politycznej, jak
Stronnictwo Ludowe, oraz Strońnictwo Na-
roduwe w półn. części powiatu, trudno by-
ło napotkać, Chcąc to ciekawe zjawisko
zbadać, a nie mogąc chwilowo puszczać się
ua dalszą wędrówkę, zasięgnąiem  inior-
macyj jedynie w sąsiednich  miejscowo-
ściach: Kańcudze, Pantalowicach i Urzejo-
wicach. Informacje, jakie zdobyiem, są za-
iste zdumiewające:
W Kańcudze proboszcz tamtejszy, ks.

kanonik Hołowiński o niczem nie wie, żad-
ną polityką się nie interesuje, Wymienio-
my w „Nowej Му& Jan Skorzynka w
Kańcudze nie istnieje. Stronnictwo Chrze-
ścijańsko-Społeczne w Kańcudze wcale nie
było nawiązywane. em St
W Pantalowicach żaden ks, Pacior-

kowski nie istnieje, « nawet, jak to miałem
sposobność stwierdzić, w całej djecezji
przemyskiej wogóle niema księdza o takiem
razwisku. Franciszek Cużytek w Pantalo-
wicach nie istnieje, o żadnem Stronnictwie

Z tam nie  sły-
chać.
  

 

W Urzejowicach niema ani Józeła Mo-
konia, ani Jakóba Kuśmieczaka. Są to na-
zwiska zmyślone, wyssane z palca. O Zjedn.
Chrześć,-Społ. tam nie słyszano wcale.

O innych miejscowościach, tj. Nowo-
sielcach, Mirocinie i Tryńczy mam również
informacje (których jeduak na miejscu nie
badałem), że Koła 5tron. Chrzesć-Społ. nie
były tam wcale zakiadane, a ludzie o na-
zwiskach wydrukowanych w organie urzę-
dowym stronnictwa proi, Bryły wośóle nie
istnieją."

P. Turnau dodaje słuszną uwagę,
że chrześcijanie nie powinni tak
bezwstydnie kłamać,

  

jonów f.anków.

reformy u-j 

TĘPI RÓDACTWO  
T:zesienie ziemi w

Aigierze
O godz. 3.45 nad

ne trzęsienie żiemi. Straty materjal-
ne znacznie przewyższają kilka mil-

10 osób jest ran-
nych. Smiertelnych wypadków nie
zanotowano.

 

Echa sprawy żyrardowskiej.
Hr. Henryk Potocki,
Aresztowany hr. Henryk Potocki,

jak przypomina prasa, był za zaboru

rosyjskiego postem do Ii Dumy,

przyczem w czasie tym —- poza ugo”
dowością — niczem się nie odzna-

czał. Głośnym stzł się on z powodu

kompromitującej sprzedaży Prusom

Fundacji Rydzyńskiej książąt Suł-

kowskich,

Statut rodziny ks, Suikowskich

<iwierdzał, że po wymarciu rydzyń:

„kiej linji książąt Sułkowskich Ky-

uzyna przechodzi pod zarząd pań”

stwa polskiego, jako fundacja oświa”

iowa dłą miodzieży. Na Rydzynę

strzył sobie apetyt rząd pruski,

stóry uważał sielsie za następcę rzą”

<u polskiego i po śmierci osiatniego

Sułkowskiego zsvanektowai funda-

„ję, Przeciw tema: rozpoczęji proces

spadkobiercy ks. Sułkowskich, wy”

wodząc, że fundacją ma być prze”

+naczona na wychowanie miodziežy

qolskiejj Proces wwał przez długie

iata i przeszedi przez różne instan-

cje. Wreszcie na parę lat przed woj:

uą, rząd pruski uznał, że iepiej bę-

czie, gdy sprawę tę zalaiwi na dro-

«ze ugodowej. Za pośrednictwem

zosła do parlamentu austrjackiego

«dw. Loewensteina, żyda ze Lwowa,

wszczęto rokowania ze spadkobier-

w ami, którymi byli hr. Wodzicki i hr.

Henryk Potocki. Za znacznem od-

szkodowaniem 4 mil, marek w go”

iówce spadkobiercy ci zrzekli się

praw do ogromnych obszarów fun-

cacji, co wywołeło ogromne obu-

;zenie wśród ówczesnej opinii pol-

skiej, która zarzucała im słusznie,

ze dlą własnego interesu oddali

ogromny szmiat ziemi polskiej w obce

ręce,
Dia uspokojenia opinji publicznej

cbiecywali, że uzyskane z transakcji

х rządem pruskim miljonowe sumy

będą oddane na cele publiczne, Da-

1emnie społeczeństwo polskie ocze-

siwało na wykonanie tej obietnicy.

Hr. Henryk Potocki wkrótce usunął
się z areny poliiycznej i społecznej

w zacisze domowe i dopiero nie-
dawno znów wypłynął na widownię

„ako należący do obozu sanacyjnych

konserwatystów, a ostatnio jako pre-
zes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Trzeba, niestety, przyznać słu-

'szność „Robotnikowi“, śdy zapytuje:
jak to było do pomyślenia, że hr. Hen-

ryk Potocki byi prezesem Polskiego Czer-

wonego Krzyża, działaczem obozu, rządzą-

tego Polską Niepodiegłą, — że prawdopo-

dobnie atiszował swoje „poczucie państwo-

we”, karcił surowo „warcholstwo”* opozy-

cji, omawiał z lekceważącym uśmiechem

„zasłużony” los więźniów brzeskich i & @.,
it p? Jak to było możliwe? Kto zrobii
hr. Henryka Potockiego dygnitarzem w Pol-
sce Niepodległej? !

CR BEEREK:LOSZRSIOZERE77SNESSS

Pepierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Ri a mr S t]

Nowa «czystka» w «Legionie Młodych».
(We władzach głównych  „Legjo* įprzęženie istnieje, przyznaje także

uu Młodych nastąpiła ostatnio trze-
wia już z rzędu gruntowna „czystka'”
„reorganizacja”, Mianowicie z or”

$anu „Legjonu Młodych”, „Państwa
Pracy' dowiadujemy się, że d 26
ub. m. obradowałe w Warszawie t.
„w. rada główną „Legjonu Młodych”
pod przewodnictwem „komendanta
okręgu poznańskiego”  „Legjonu”
Bociańskiego.

MW miejsce p. Bielińskiego, który
ustąpii ze stanowiska „;p. o. komen-
danta głównego Legionu Młodych
powołany został na to stanowisko p.
Witold Bielski. Wydał on do człon-
ków osganizacji odezwę, w której

wyraża nadzieję, że „Legjon Mło-
dych” „wyjdzie z impasu, jaki w о-
stainim okresie przeżywał”.

Równocześnie w wydanym o-
xólniku p. Bielski stwierdza, że „na

rdcinku wydawnictw Legjonu Miło"
dych“ panuje „niesłychany chaos“ i
wyraża chęć uporządkowania tego

zhaosu.
Czy te wszystkie zabiegi nowego

„p. o. komendanta głównego” odnio-
są jaki skutek, wątpić należy wobec
kompletnego: rozprzężenia, jakie pa”
uuje w „Legjonie Młodych” na tere-
nie całego państwa, Że takie roz*  

„Państwo Pracy'.
Ongan PPS. „Robotnik“, omawia-

ąc ostatnie zmiauy w  „Legjonie“,
(stwierdza, że dokonane one zostały
zod naciskiem kierowniczych czyn-
ników „sanacji” 1 oznaczają ograni-
czenie samodzie!ności ,,Legjonu”'.

Ostatnio zarządzone rozwiązanie
częstochowskiego okręgu  „Legjonu
Młedych' przez tamtejszego staro-
stę, zdawałoby się potwierdzać ko-
mentarze „Robotnika”.
Że jednak ostabnie zmiany w „Le-

gjonie“ nie oznaczają żadnych zmian
% jego „ideologii, w szczególności
w zakresie stosuaku do Kościoła —
o tem świadczy fakt, iż w ostatnim
rumerze „Państwa Pracy' znajdują
się znów napaści na Watykan, napi-
sane przez nowego redaktora na-
czelnego „Państwą Pracy”,

Najwięce! uporczywe
zaparcie

leezą szybko roślinne PIGUŁKA

KOWENA (Cauvia'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

Do nabycia we wszystk. aptekach.
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KRONIKA.
Zjazd cwczarski w Wilnie.
Otwarcie zjazdu. — Pierwszy dzień obrad.

Z okazji odbywających się obec-
die targów futrzarskich i wystawy
cwczarskiej, Izba Rolnicza wileńska
zwołała do Wilna dwudniowy, ogól-
aopolski zjazd owczarski, który roz-
począł się wczoraj przy udziale oko-

io 150 uczestników. Szczególne zna-
szenie zjazdowi nadaje obecność dy-
rektora zakładu doświadczalnego w
Swistoczy, dr, Czaji, oraz delegatów
różnych  instytucyj rolniczych z
wszystkich niemal dzielnic kraju, W
zjeździe bierze rownież udzial grupa
włościan pow, dziśnieńskiego, któ-
szy zajmują się hodowlą owiec, nale-
zących do t. zw. „gatunków szla-
netnych”.
Uczestnicy zjazdu, po przybyciu

do Wilna, do południa zwiedzali wy-
stawę owczarską na targach futrzar”
skich i wystawę cwiec hodowlanych,
szczegółowo interesując się ekspo-
natami obu tych wystaw. Następnie
:wiedzili miasto i zapoznali się z za”
bytkami historycznemi.
Wieczorem odbyło się w sali Šnia-

aeckich U. S. B. zebranie ogólne, w
którem wzięli udział oprócz przyby-
łvch i miejscowych delegatów, rów-
nież przedstawiciele wileńskich
władz rolniczych oraz przedstawi-
szele sfer rolniczych.

Zebrania przewodniczył p. pre-
zes Z. Ruszczyc. Porządek obrad
iego zebrania wypełniły referaty
pp. d-ra Czaji o hodowli owiec ko-
żuchowych na kresach i p. d-ra B.
Hermana o stanie hodowii owiec

«ożuchowych w Polsce i możliwości
*ej rozwoju.

Oba referaty, jak widać już cho-
ciażby z samych tytułów, dotyczyły
'ednego zagadnienia, tylko że za-
gadnienie to każdy z prelegentów
'wJmował z innego stanowiska, Mimo
„'o obydwa referaty stwierdziły, iż
kodowla owiec gatunkowych w Pol-
sce, w szczególncści owiec kożucho-
wych, stoi na b. niskim poziomie, a
produkcja nie pokrywa zapotrzebo-
wania. Aby pokryć zapotrzebo*
wanie wewnątrz «raju — jak stwier”
dził dr. Herman — należy wyhodo-
wać na ten cel 10 miljonow owiec.
Tymczasem obecnie hodowla jest o
4—5 razy mniejsza, 1 dlaliego im:
port wyprawionych skór owczych
do kraju jest b. znaczny,

Dla zniesienia tego stanu — zda-
niem 'd-ra Czaii — konieczne jest
utrzymywanie cewiec gatunkowych,
.normalizowanie pastwisk owczych
(ogólne dla jednego osiedla lub
paru), unormowanie kwestji uboju
owcy, stworzenie związku hodow-
ców owiec i wreszcie urządzanie

oerjodycznych kursów bialoskėrni-
czych. dla ksztułcenia garbarzy i
kuśnierzy,

Po referatach wywiązała się oży”
! wiona dyskusja. Wielu delegatów
zadawało pytania, interesując się
różnemi kwestjami Odpowiedzi u-
dzielał dr. Czaja.
Na tem zamknięto pierwszy dzień

zjazdu. ы

 
Konferencja kierowniców organizacyj

rolniczych.
Wczoraj rozpoczęła się i obra-

cowała dzień cały w Izbie Rolniczej
konferencja kierowników organiza-
cyj rolniczych z województw: wileń-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Polska środkowa, Pomorze, Wiei

kopolska: po mglistym lub miejsca
mi chmurnym poranku w ciąg!
dnia dość pogodnie. Ciepło. Słabe
wiatry maleiscowe. 8

Pozostałe dzielnice: rankiem
chmurne, miejscami mgła. W ciągu
dnia przejeśnienia. Przelotny deszez,
zwłeszcza w południowej części k:a-
ju. iemperatura bez większych
zmian Słabe wiatry z pėlnoco-za-
chodu i zachodu.

UYŻURY APIEK:
Driś zccy dyżurują mastępujące

pteki:
+ Sukc. August>wskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 jtelef 16-31j, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr 23 (te.ef 3-29). i Rostowskie-
go — ul Kalwaryjska Nr, 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „szedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Powrót J. E. ks. Arcybis-

kupa Metropeiity. Wczoraj powró-
cił do Wilna J. E. ks, Frcybiskup
Metropolita, który przez tydzień ba-
wił w Częstochowie. Arcypesterz w
Częstochowie wziął udział w konfe-
rencji Episkopatu Polski.
— Ks. kan.

powrócił, po dłużsżej pracy na pro-
wincji, do Wilna na stałe. Ks. Lu-
bianiec obejmuje w seminarjum du-
chownem dawne swe stanowisko
profesora i inspektora seminarjum.

Z MIASTA.
Małżonka p. Prezydenta

Rzeczypospolitej w Wilnie. Da
Wilna przybyła małżonka p. Prezy
denta Rzeczypospolitej p. Mościcka.
P. Mościcka zwiedziła w dniu dzi-
siejszym zabytki histeryczne Wilna,
a nes'ębnie Targi Futrzarskie.

Adamowicze w Wilnie.
Przejazdem z Olkowicz ze stron rc=
dzianych braci Adsmowiczów, bawili
oni w naszem mieście. Po krótkim
pobycie w Wilnie odjechali do War-
szawy, a stamtąd oficjslnie wyru-
szsją do Krakowa, Katowic i in
nych miast.

Będzie to ostatnia wizyta poże=
gnalna w tych miastach braci Ada
mowiczów, którzy opus.czają Pol-
skę w końcub tn. udając się do
Ameryki.
‹° — Nowe ograniczenie komu-
nikacji z Pośpieszką. Towarzystwo
miejskiej komunikacji podaje do
wiadomości, iż od dnia 9-go wtze-
śnia 1934 roku rozkład jszdy na
Pośpieszkę 'w dni świąteczne jest
nastąpujący:

Odjozd z ul. Tramwajowej godz.
9.50. 14.50, 18 50.

Odjazd z Pośpieszki godz. 10, 16
1319-е]

SPRAWY SZKOLNE.
— 6imnazium dla dorosłych

im. ks. Pictra Skargi w Wilnie,
ul. Ludwisarska 1, uumanistyczno-
koedukacyjne z oddziałem matema
tyczno-przytodniczym przyjmuje 7a-
pisy uczniów (uczenic od lai 18 na
rok sżkolny 193435 do klas: V, VI.
VII i Vill.

Egzamin państwowy z sześciu
klss oraz egzamin dojrzałości przy
gimnzzjum.

Kanceiarja czynna codziennie,
od godz. 15 do 19,30,

 

Karol Lublariec |

skiego i nowogródzkiego. W obra-
dach wzięli udział przedstawiciele
izb rolniczych poieskiej i lubelskiej.

— Roczne Kursy Pielęgnowania i Wy-
chowania Dzieci (egz. od 1925 rosu w Wil-
ie). Program obejmuje kurs teoretyczny
> praktykę w szpitalach, przedszkolach i
, żłobkach. — Wykiadane są następujące
| przedmioty: Anatomja i fizjologja, Higjena

i bakterjologja. Patulogja ogólna. Higjena
dziecka. Opieka społeczna nad dzieckiem.
Dyetetya dziecka. , Choroby dzieci i pie-

; lęgnowanie dziecka chorego. Psychologja
!, wychowanie. Gry i zabawy. W kursach
biorą udział profesorowie naszej wszechnicy
i lekarze specjaliści w chorobach dziecię-
cych. Zapisy są przyjmowane w lokalu

; Rocznych Kursów Handlowych przy ul
Mickiewicza 22—5, od godz. 5—7 wiecz.
codziennię oprócz świąt. Tel. 1602.

: RÓŻNE.
— Bawi w Wiinie dr. М. Lau

sien-Thomsen, inspektor hygjeny
w Toender w Danji; do Wilna przy-

ibył on z Warszawy gdzie brał u
dział w międzynarodowym Kongre-
sie przeciwgrużliczym.

Dr. Lausten-Themsen jest zna
rym publicystą duńskim, żywo ia-
teresującym się zagadnieniami na-
rodowościowemi.
L LomaEANa ь

Przy. dolegliwościach żołądkowo-kisz-

!

+ kowych, odbijaniach, zastosowanie 1—2
szklanek naturalnej wody gorzkiej

* Franciszka - Józefa wywołuje doskonałe
opróżnienie przewodu pokarmowego. .

26801

| Teatr 1 MUZYKA
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

| Bernardyńskim. Dzisiejsza popołudniówka.
Dziś, o godz. 4-ej pp. sensacyjna komedja

| wiedeńska w 3-ch „ktach E. Ebermajera i
Fr. Cammerlohr'ą p t. „Gotówka”, Ceny
propagandowe,

Wieczorem 0 godz. 8 m. 30 po cenach
zniżonych doskonała, wielce interesująca
komedja francuska M. Acharda „Dama w
bieli”, w przekładzie B. Gorczynskiego, re-
żyserji W,Czengerego . dekoracjach W, Ma-
kijnika, W rolach głównych ujrzymy: pp.
H. Skrzydłowską (Manuela), A. Łodziń-
zkiego (porucznik Żera), W. Neubelta, M.
Bieleckiego (ordynavs Mariotte) oraz W.
Ścibora.

Jutro o godz. 8 m. 30 w. „Gotówka”.
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy

Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 6 m. 15 w.
pełna humoru, dowcipu i zabawnych sytua-
cji melodyjna operetka Lehara „Hr.Luksem-
burg', która zdobyła sibie długotrwałe po-
wodzenie. W rolach głównych J, Kulczycka
i K. Dembowski. Zniżki ważne.
— Popołudniówka w „Lutni* Dziś o

godz. 4 pp. ukaże się na przedstawieniu
popołudniowem pi cenach propagandowych
czarująca operetka Zellera „Ptasznik z Ty-
rolu'* z Janiną Kulczycką i K, Dembow-
skim w rolach głównych. Ceuy propagan-
dowe.

— „Orlow“ po cenach propagandowych.
Ciesząca się nadzwy:zajnem powodzeniem
barwna i melodyjna operetka „Orłow* gra-
ną będzie jutro po roz 31-y po cenach рго-
pagandowych od 25 gr.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 9 września.

9,00: Pieśń. Cnwilka Pań domu. 10.00:
Muzyka religijna (płyty). 10.30: Święto Zie-
mi Chełmskiej. Nabożeństwo. 12.30: Wiad.
meteor. 12.35: Pogad. roln.: „Słanie i mo-
czenie lnu". 12.45: Piosenki (płyty). 13.00:
„lslandja” — odczyt. 13.15: Poranek mu-
zyczny. 14.00: Frasmenty z op. „Aida“ —
erdiego (plyty). 1500: „Na Krośnieńskich

krosnach“ — pogad. 15.15: Aud. dla wszyst-
kich. 15.55: Transm. meczu piłkarskiego
Polska—Niemcy. 17.:0: „Książka i wiedza”
— pogad. 18.00: Słuchowisko. 18.45: Od-
czyt 19,00: Muzyka lekka. 19.50: „Trasa
Turnieju-Challengu' —- felj. 20.00: Koncert
wieczorny. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak
acujemy w Polsce?” 21,00: „Na wesołej

lwowskiej fali”. 21.45: Wiad. sport. 22.00:
Sytwetki muzyków wileńskich. 22.15: „O
Słowackim" — odczyt. wygł. prof. St. Cy-
wiūski. 22.30: Godzina życzeń (płyty).
23.00: Komun, o turnieju lotn. 23,05: Kom.
meteor. 23.10—23,30 D. c. godziny życzeń
ipłyty). 

|

i
!

'M. Józefowicza,

 

DZIENNIK S©ILERŃSKI

Goście wielkopolscy w Wilnie.
Jak już donosiliśmy, w ubiegły

czwartek przybyła do Wiina liczna!
wycieczka sokolstwa wielkopolskie-
go, składająca się z blisko 400 osób.
Z wycieczką przyjechali następujący
przedstawiciele władz sokolich z
Wielkopolski: p:ezes dzielnicy p.
Wolski, wicep;ezeska oraz prze-
wodniczka dzielnicowego wydziału
sokolic — Rozmiarkowa, sekretarz
Fellner, nacze!niczką Frąckowia-

«ówna, wiceprczeska wydziału so-
kolic Pawłowska, a oprócz tego
przedsstawiciele władz okręgów:
pp. Sobczyńska, Topolakowa, Ku-
baszewska, Maćxowiakowa, Mačko-
wiak, sędzia Zych oraz prezeski i

prezesi gniazd i liczny zastęp gości
ż Poznania, w ich liczbie konsul ho-
вогому austrjacki p. Mrozowski,
radny miejski p Kamas, mec, Kol-
szewski i wielu innych.

Po przywitani: przez władze so-|
kolstwa miejscowego na czele z pre-
zesem okręgu p. mec. Zb. Jasińskim,
wiceprezesem giiiazda wileńskiego
p. B, Kulesińskira i naczelnikiem p.
St. Jarockim, goscie w mundurach
ustawili się czwórńkami w kolumnę i
przy dźwiękaca marsza sokolego
«dali się przez ul. Kolejową i Ostro-
tramiską do Osticj Bramy.

Tu nastąpiło powitanie, Do ze-
branych sokołów przemówił ks. kan.
Jasieński. Odsłonięto następnie Cu-
downy Obraz, pized którym goście
żarliwie się mod!ili, ‚

Po południu sokoli wielkopolscy
złożyli na grobie powslańców 63
roku na górze Zamkowej piękny
wieniec. Na górze Zamkowej prze”|
mawiał również ks. Jasieński, , Na-;
stępnie do godz 7 wiecz. zwiedzali|
miasto i głównieisze zabytki histo-
1yczne, jak katedrę, koscioły: św.
Anny i Bernardvrów, oraz mięszka-
1ia Mickiewicza i uniwersytet, przy”
szem prof. Kościałkowski opowie-
dział gościom historję uniwersytetu
Stefana Batorego

Pierwszy dzień pobytu zakończy”
ia spowiedź wszystkich uczestników

 

 
FALĄ ADRIATYKU

Bez paszpojióć i Wi,
И-В 5%od zi.

 

WZI ES :

Poniedziałek, dnia 10 września 1934,
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnasiyka, Miu |

+yka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka Fań
Diunau. 740: Zapowiedź programu w wyk.
„Wesołej Trójki”. 7.50: Pogad. strażacka.
11.57: Czas, 12.05: Progr. dzienny. 12.10;
Koncert. 13.00: Dzien. poł, 13.05: Muzyka
miszpańska (płyty). 15.30: Wiad. o ekspor-'
ie. 15,35 lodz. odc pow. 15.45; Muzyka
ludowa. 16.45: Lekcja języka niem. 17.00:|
Recital iortep.
Nr. 314. 17,35:
(płyty). 17,50: „Opieka nad potomstwem u
zwierząt” — odczyt wygł. dr. M. Siediecki,
18.00: Koncert reklamowy. 18,15; Koncert!
kameralny. 18,45: Aud. dla dzieci, 19.25:|
Aktualja, 19.30: Feljeton. 19.45: Progr. na|
wtorek. 19.50: Wiaąd sport. 19,55: Wil:
wiad sport. 20.00: Piosenki w wyk. Hanki.
Ordonówny. 20.30: Muzyka lekka (płyty)!
20,45: Dzien. wiecz. «0.55: Jak pracujemy w |
Polsce. 21.00: Koncert popularny. 21.45:
„Najżywotniejsze hypotezy naukowe”
wygl. dr. Chajiec. 22.00: Pogad. muz. prof.

22.15: „Jesienią“ — aud,'!
muzyczna w ukladzie A. Koncewicza, 23.00:
Kom. o Turnieju lotn. 23,05: Wiad. meteor.|
23.10: Muzyka tan.

Tartini-Sonata  djabelska '

2 2А KOTAK STUDJO,
° , Powitanie lsiandji,

Wszelkie impresje z dalekich raćrz,
obcych brzegów, są zawsze witane przez
słuchaczów, gdyż chwile takie pozwalają
zapomnieć o codziennej szarzyźnie życia,'
pozwalają przenieść się w kraje, o których
może nieraz marzyliśmy zcicha. Niedzielny
odczyt p. Stefanji Podhorskiej-Okołow o
godz. 1300 zobrazuj: słuchaczom nastrój
Islandji, słynącej z pięknych kwiecistych
iąk,  kontrastujących ze 'skarłowaciałą
roślinnością całego kraju.

ОЩа Kamieńska przed mikroionem.
Nastrojowa odiwórczyni piosenki, Olga

Kamieńska da się słyszeć w koncercie mu-
zyki lekkiej pod dysekcją Stanisława Na*
wroią. Program artystki obejmuje nowe i
chętnie siuchane przez  radjosłuchaczów,
dawne melodje, z jej repertuaru. Harmonij-
nie dostosowanem tłem koncertu będzie
program orkiestrowy. Audycja nadana bę-
dzie w niedzielę, dnia 9 b. m. o godz. 19,00.

„Mówmy co chcemy* — głosi wesoła
Lwowska Fala.

Sześćdziesiąta dziewiąta Lwowska Fa-
la, którą nadana będzie w niedzielę 9 wrze-
śnia o godz. 21.00 nosi tytuł „Mówmy co
chcemy”. Na program jej złożą się wesołe
piosenki z udziałem znakomitego chóru re-
wellersów „Wesoła "'iątka', oraz kilka ske-
czów. Wilhelm Korakiowski, znany imitator
i parodysta wykona parodję kilku osób ze
świata muzycznego, między innemi Mie-
czysława Fogga i Wertyńskiego, jak rów-
nież Wacława Freakla w jego skrzynce
technicznej.
„Piosnka Wujaszka* Aleksandra Fredry

w Teatrze Wyobrazni.
TeatrWyobraźni nadaje w dniu 8 b. m.

t.j. w niedzielę o gidz. 18.00 z rozgłośni kra
kowskiej słuchowisko wediug  „Piosnki
Wiujaszka* — Aleksandra Fredry. Pełna ta
humoru i dowcipu audycja, niepozbawiona
swoistego stylu przypomni radjosłuchaczom'
ostre pióro ojca komedji polskiej,

Trasa turnieju lotniczego,
Niedzielny feljeton (9.IX) o godz. 19.50

przeznaczony jest «mówieniu trasy hat)
lenge'owej, po której poszybują samoloty
turnieju lotniczego. Feljeton ten wygłosi
ppłk. Bohdan Kwieriński. |

KRONIKA POLICYJNA.
— Nieuczciwy siużący. Ture“ Jan (Fi-

iarecka 74) zameldował w policji, iż służący

iego Hajdamowicz Stanisław zabrał z jego

mieszkania buty i rewolwer ogólnej war-

tości 50 zł. i wydalił się w niewiadomym

kierunku.

 
 

| nie,

czą Wilno.

 

Kaiowice—Budapeszt—Wiedeń—Wenecja (Lido)—
Triest Ateny — Constantza — Bukareszt — Lwów

480 „7 obejmuje:

Informacje | zapisy:

WAGGKÓ- LIS Й ЩК‚ iino, Mickiewicza 6.

 

| ków, Kopernika 6, (Kap).

w kościołach św. Teresy 1 św. Kazi-
nierza. ‚

Drugi dzień pobytu rozpoczęli so-
«oli wielkopolscy od wysłuchania
Mszy św. w Ostrej-Bramie, podczas
której wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki gremjalnie przystąpili do Komunji
sw. Po śniadaiiu zwiedzono targi
futrzarskie, a po południu wycieczka
rozdzieliła się na 2 grupy, z których
jedna pod przewodnictwem naczel-
niką Jarockiego udała się autobu-
sami do Trok, a druga pod kierow-
nictwem p. Stołyki do Werek i Kal-
warji.

Wieczorem g godz. 6 goście wzięli
udział w podwieczorku u Czerwo-
nego Sztralla. Należy podkreślić, iż
przybywających do wspomnianej cu-
sierni sokołów zebrana tam publicz-
ność powitała niezmiernie owacyj-

a orkiestra odegrała hymn
sokoli, 2
W trzecim dniu — wczoraj —

wycieczka rozdz.eliła się ponownie
na dwie grupy. Ta grupa, która po-
przedniego dnia była w Werkach,
udała się do Trok, a druga do We-
rek i Kalwarji czaz Trynopola, gdzie
ją przyjął J. E. ks. Arcybiskup Me-
tropolita Jałbrzyk owski, przemawia-
jąc do sokołów i udzielając im w
końcu swego błogosławieństwa.

Po obiedzie zwiedzono kościół
św. św. Piotra i Pawła oraz muzeum
Tow. Przyjaciół Nauk,

O godz. 6 wiecz. jeszcze raz
wszyscy zebrali się w Ostrej Bra-
mie, gdzie ks. kan, Jasieński ser-
decznemi słowy ich pożegnał .

Wieczorem goście wzięli udział
w, zabawie w Sokole, urządzonej z
ckazji ich przyjazdu przez gniazdo
wileńskie.

Dziś o godz. 9 r. goście, po wy-
sluchaniu pożegnalnego nabożeń-
stwa w kościele św. Jana, udadzą
się na cmentarz Rossa i złożą tam

  

Žiądajcie
prospektów I

złote miesięcznie składki

TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

„VITA i KRAKOWSKIE” S.A.
W WARSZAWIE, UL JASNA6
W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 14.

przyniosą Twej rodzinie
lub Tobie samemu

skoto+1500.
Tajemnica waiizy zostawionej;;

      
  

  
      

w. autobusie
wyjaśniona.

Aresztowana Felicja Kozłowska
4 Oszmiany pod zarzutem zamordo-
wania dziecka znajduje się jeszcze
w dyspozycji władz śledczych.

Zdradza ona wyraźne objawy
choroby umysłowej. Oskarżona 0
5radziež pieršcicnka, tłumaczy się,
1ż posiąda olbrzymią siłę magnetycz-
ną, wskutek czego wszelkie kruszce,
zloto i t. p. same do niej lgną i w
tym też wypadku pierścionek sam
cię dostał do jej rąk.

Badana w sprawie walizki i jej
zawartości, tłumaczy się, iż są to
jelita wołowe, które zabrała ze sobą
celem poczynieria eksperymentów,
źdyż będąc jeszcze studentką nau-,

czona została, iż z jelit wołowych
ruożna uczynić zalążek węgorza.
Wobec tego zabrane jelita z jatki jej

| matki w Oszmiarie przywiozła do
| Wilna z zamiarem wrzucenia do
Wilji, by w latach późniejszych rze*
ka dawała mieszkańcom węgorze,

W. związku z temi oświadcze-
riami Kozłowskiej, w dniu 8 b. m.
lokonano ekspertyzy jelit znalezio-
uych w walizce, pozostawionej przy
przystanku autobusowym przy placu
Grzeszkowej i stwierdzono, iż istot-
nie są to jelita wołu.

W! związku z tem należy przy”
puszczać, iż Kozłowska zostanie
zwolniona z aresztu.

Ostrożnie przy nabywaniu kilimów na raty.
WJ Wilnie pojawili się sprytni

aferzyšci, którzy, podając się za
akwizytorów wytwórni kilimów w,
Kosowie k/Kolomyi, dopuszczają się|
sprytnych oszustw. Oszustwą rzeko-
wych akwizytorów polegają na tem,
.& sprzedają oni zupełnie legalnie na wieniec na grobie obrońców Wilna,

a około godz. 12 w południe opusz:|
m. r. s.

SIĘ

 

na morza południa

przejazdy, utrzymanie,
zwiedzenia.

11885 -0

 

Wydanie Pisma Św.
- Wydawnictwo księży jezuiiów w;
Krakowie zapowiedziało ukazanie |
się jesienią br. dawno upragnionego ii
oczekiwanego wydania całego Pi-  smia św. w jednym tomie,

Wydaniem tem, oddają księża

kapłanom, zwłaszcza kaiechetom i;
konterencjonistom, ale również  ro-|
dzinom katolickim.

Tekst oparty na tekścieprzekła” |
du ks, Wujka, uzupełniony zostanie
krótkim lecz treściwym komenta-
rzem.,

Do 31 października br. rozpisują
księża jezuici subskrypcję na to wy”
danie Pisma św., oddając je po 16 zł.
za egzemplarz, oprawiony w płótno.
(Na przesyłkę należy dołączyć 80
gr). Po terminie subskrypcji
egzemplarz braszurowany  koszto-
wać będzie 18 zł, a oprawiony w
złótno 20 zł °
Adresowač: Księža Jezuci—Kra-

 

Żydzi masoni.
Mason Hensel, starszy „brat-do-

zorca* loży joanickiej „Scharnhorst
zum deutscher Glauben* ogłosił li-
stę głównych czionków dawnych i
obecnnych Bnai Brith, tajnej żydow”
skiej masonerji, której celem jest su:

żydów we wszystkichpremacja
:prawach przez _„międzynarodo-

wošė“. Liutą ta zamieszczona w
książce „Die  Freimaurerei am
Scheidewege“ (Masonerja na 102-
stajnych drogach) zawiera m. in. na-
stępujące nazwiska: Ballin, Rathe-
nau, Friedlinder-Fould, Bleichrėder,
Max i Paweł Warburg, Liebknecht,
Bela Kun, Lejba Bronstejn Trockij,|
Samuel Gomipers, lcek Tumultey
(sekretarz prezydenta Wulsona, rów-
nież masona, sir Filip Sassoon (se-
kretarz, Lloyda George'a), Mendel-
Rotschild) sekretarz Clemenceau),
33ernard Baruch, Radek-Sobelsohn,
Łunaczarski, Kirbitz-Kierenskij i sir
Alfred Mond.

Jak widać towarzystwo

 
bardzo

mieszane, bo złożone z bolszewi-
ków, kapstalistów, bankierów, ży-
dowskich działaczy politycznych
różnego gatunku.

 

WYPADKI
— Porzucenie dzieci przez lokatora.

Właścicielka domu Nr. 15 przy ul. Dzielnej,
Kauiczowa Korysława, zameldowała, iż lo-;

bator jej Gombrewicz Wacław, który zo-

stał wyeksmitowany, złożył odwołanie do
wyższej instancji, sam zaś opuścił mieszka-

nie, pozostawiając 7-0 dzieci bez opieki,

w wieku od 2-ch miesięcy do 9 lat. Dzieci

skierowano do Opieki Społecznej Magistra:

ła m. Wilna. : 8  

| stać banknoty,

raty kilimy i przy pierwszej zaliczce
wręczają nabyty towar. Po pewnym
czasie zgłaszają się do nabywcyi
oświadczają, iż przez pomyłkę mu
sprzedali, gdyż przekonali się, iż nie
jest on urzędnikiem państwowym i
wobec tego z przykrością muszą
zwrócić zaliczkę i zabrac kilim,
Zdaje się, iż wszystko jest w pozząd-

ku. Tymczasem po pewnym czasie
z wytwórni do danego nabywcy nad-
chodzą żądania opłaty ratówek pod
groźbą odpowiedzialności sądowej,
\/ ten sposób oszukanych zostało
kilkadziesiąt osób, gdyż w dekla-
:acjach podpisali terminy rat płat-
aości. Natomiast aferzyści po uzy-
skaniu zamówienia od klijenta otrzy-
mywali z wytwórni procent, zaś ki-
.'m "pozostawał niesprzedany. W,
związku z tem policja wdrożyła do-
chodzenie i obecnie przeprowadza
nontrolę wszys'kich sprzedawców
kulimów.

i

Aresztowanie eszusta matrymonjalnego.
Na ul. Mickiewicza został aresz-

towany znany oszust matrymonialny
Jan Kościukiewicz, który oskarżony
jest o wyłudzenie od kilkunastu ko-
biet większych sum pod pozorem

 

sżenku. Ostatnią ofiarą oszusta by-
!1а Marja Bieleszėwna, od której
»szust  wyludzii pod pretekstem
użenku 1000 zł.

 
—

Niebywała afera «woreczkowa».
Bilon wypłaca się często w wo-

1eczkach po 1006 sztuk, Ale wore-
czek coś kosztuje, trzeba więc za

rał za to 60 gr. cd woreczka. Było
wiele sarkania: każdy wolałby do-

Nikt nie rozumiał
dlaczego ma piacić 60 groszy za to,
se dostaje pieniadze w niewygodnej
›‚о noszenia formie,

Ale wiadomo, że inkasujący pie-
aiądze nie bardzn kapryszą. Więc
płacono po 60 groszy za woreczek,
pocieszając się tem, że można za wo

1eczek dostać z powrotem 60 groszy
w Banku Polskim.
W ten sposób woreczek z 1000

pięćdziesięciogroszówek stał się od-
iębną jednostką monetarną o war-
tości 500.60 zł., a pusty woreczek...
raonetą o wartości 60 gr.

Na tę sprawę zwrócili uwagę dwai
spryciarze z mwółnocnych dzielnic
Warszawy. Jakież pomysły nie ro-
mziły się na tych terenach! Na czem

| ZŁÓŻ GROSZ =
= NA POWODZIAN. |

TA ULICZNA.DZIŚ KWES

 

tam nie robiono interesów! Można
więc spróbować szczęścia i na wo”

reczkach. Kombinatorzy dowiedzieli
17.25: Skrzynka pocztowa jezuici wielką: przysługę nietylko "iego zapłacić. Bank Polski pobie- się, że woreczki vżywane dla bilonu

można nabyć po 20 gr. za sziukę.
Przystąpiono więc do interesu.

Zamówiono 400.000 woreczków po
20 groszy i założono warsztaty do...
riszczenia, Worki mięto, brudzono,

|aiszczono i za to niszczenie pobie-
"ano po... 40 groszy od woreczka,
„sprzedając worki zniszczone Banko-
|wi Polskiemu. Co dzień kilkunastu
żydków przychoćziło z woreczkami
od bilonu”, Proceder ten uprawia-

mo przez kilka miesięcy. Dopiero
niedawno zwróccno uwagę na nad-
mierną ilość woreczków, przynoszo”
ych do okienek banku. Po nitce
Irafiono do kłębka. Po cichu za*
atwiono sprawę, zmieniając regula-
min,

Ale co kombiaatorzy zarobili, to
varobili! Podobno około 160 tysięcy
złotych!

i 

 

SPO RT
Lekkoatietyczae mistrzostwa Europy.

TURYN (Pat). W ramach rozpo-
czętych tu wczoraj zawodów lekko-
atletycznych o uistrzostwo Europy
odbył się bieg na 1.500 m. Pierwsze
miejsce zajął Wioch Baccali 3,54,6
sek., drugi był Węgier Szabo 3.55,2
sek., trzeci Francuz Normand 3.57
sek., czwarte miejsce zajął Schaum-
tung, piąte Kusociński 5.53,4 sek.,
szóste Matileinen (Finlandjaj. Ku-

sociński wylosował ostatni tor, na
początku biegu Kusociński jest
„statni, w nastepnych okrążeniach
prowadzi przez 600 m, na ostatniem
okrążeniu Kusociński spada na 5-te

miejsce, |lnarazie wspaniałe — Нг

szuje, ale, widząc beznadziejną sy*

luację, zwalnia i zostaje wyprzedzo-

ny również przez Schaumbunga.

 

Z Rosji
Woroszyłow z misją

owieckiej.

włoską na manewrach
w Mińszczyźnie.

Ze Stołpców donoszą, iż w Miń-
szczyźnie rozpoczęły się jesienne
mianewry. Mlanewry odbywają się
koło Gródka Ostroszyckiego i w re-
ionie Śmiłowicz. Dwie armje białe
ałakują wojska czerwone, oblężone
w okolicach Mińska, W manewrach
bierze udz'ał silna flota powietrzna,

4 balonów obserwacyjnych, pociągi
Jancerne, auta pancerne, czołgi oraz
„o raz pierwszy zmotoryzowana ar*
tylerja i ciężkie karabiny maszyno-
7е na motocyklach,

| Na manewry przybył komisarż
wojskowo - morski Woroszyłow 2
wojskową misją włoską.
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Jak powstala bibljoteka watykanska.
Jak nie do pomyślenia jest no-

woczesny Rzym bez Watykanu, tak

Watykan — bez kaplicy sykstyń-

skie, stanzów Raffaela, a przede”

wszystkiem biblicteki watykańskiej.

Dzisiejsza bibljoteka papieska jest

iastytucją stosuncowo młodą, po”

wstała bowiem w w. XV. Naturalnie

już w pierwszych wiekach chrzešci-

jaństwa mieli papieże archiwum a

*akže prywatną bibljotekę. Grze-

porz Wielki (590—604) zebrał znacz”

ną ilość rękopisów, znalezionych w

archiwach _ rzyraskich kościołów,

wieki następne były jednak dla

italji i papiestwa okresem tak bu-

'zliwym, że nic dziwnego, iżwięk-

sza część tych rzeczy zaginęła.

MWraz z Bonifacym VIII wędruje bi-
pljoteka papieska do Assyżu i Pe-
rugji, Klemens V wywozi ją do Avin-

jonu, gdzie za Jana XXII i Klemensa

VI wzbogaca się cennym zbiorem
manuskryptów. Z tego wszystkiego

przechowały się do naszych czasów

fyliko nieliczne dzieła, znajdujece się

obecnie w parys<tej Bibljotece Na”

Założycielem dzisiejszej bibljo-
teki watykańskiej jest pierwszy pa”

rież Odrodzenia, Mikołaj V (1447—
1455). W poszukiwaniu za cennemi

manuskryptami jęździli jego ludzie

aż do Danji, Noswegji i Konstanty-

nopola. W chwil: śmierci Mikołaja

V bibljoteka posiadała już przeszło
1200 tomów. Sykstus IV powiększył

ją o 100 rękopisów, przeważnie tre-

ści teologicznej. Za następnych pa-

pieży pozyskano niezwykie cenne

manuskrypty greckie i łacińskie, a

także wiele rękopisów ze słynnego

klasztoru w  bobbio, założonego
przez św. Kolumbana. W r. 1623 e-

iektor Maksymiijan Bawarski ofia-

rował Stolicy Apostolskiej prawie

całą, słynną podówczas i przedsta-

wiającą kolosalną wartość naukową

bibljotekę palatyna Fryderyka.

księcia Urbino, składającą się z

przeszio 2000 wspaniale ozdobio-

Aleksander Vil nabył bibljotekę |

DZIENNIK MILERSKI

U progu doniosłego odkrycia naukowego.
Prof. dr. Józef Birkenmajer, za”

vowiadający się poważnie uczony fi-.

iolog polski, jest bodaj u progu do”|

niosłego odkrycia, dotyczącego naj:|

dawniejszej polskiej pieśni religijnej:

Bogarodzicy.

tekę Borghesów i wielką bibljotekę
Barberinich, liczącą 1000 manu-
skryptów, prócz tego wiele doku-
mentów i rzadkich druków, jak np.
biblją Gutenbe:ga. Pius XI nabył t.

zw. „Biblioteca Rossiana', zawiera-
jącą wiele rękopisów greckich i ła-
cińskich, oraz otrzymał w darze od

jrządu italskiego bibljotekę książąt

| Chigi.

; Bibljoteka watykańska jest prze”
| dewszystkiem zbiorem manuskryp”
tów. Przy pomoży doskonale opra-

| cowanych, szczegółowych  katalo- rodowej.

LARDREREOWZIZOZKTRENTSTEEST TESTAI J

GTWARCIE JESIENNEGO SEZONU.

„Ostatni Atumon Annienkow"
nowszy S(I-
KCES „SOW-

KINO“

wona Armja I Blala Gwardja.ИИ
(ELI

TEATR

największa |

e 5
KINO REOJA Na scesie: „STARA SZKOCJA" (Anglja) wodewil w 1 odsłonie

do swej ofiary, palarnie opjum I in. Rosyjskie zabawy, tańce, śpiewy | muzyka.

w Leningradzie" (50,000 zzwodników w
Bilety hono.owe I bszpłatne bezwzględzie nieważne.

szs GPOsaŻNna Jedynaczka». od 35 gr.
najnowsza

erotyczna rewelacja prod.
SOWIECKIEJ —1931 r.

Ceny od 25 =

nych tomów. Aleksander VIII pozy”|gów badacz może miezwykle łatwo

skał większą część manuskryptów,| zorjentować się w jej zawartości i

zebranych przez królowę Krystynę|wyszukać dzieło będące przedmio”

Szwedzką. Leon XIII zakupii bibljo-| tem jego zainteresowania.

 

DZIS UROCZYSTA PREMIERA. WIELKI „Aka A nal-
w rel. g

słynni artyści ŁYWINÓW i GARDIN
Po raz pierwszy na ekranie Czer-

Rząd Kiereńsklego. Rewolu'ja bolszewicka, okrut e ekspedycje karne, miłeść kata
Nad program: „Parada Sportowa

obecności przedstawieleli rządu. Wspanlałe widoki Petersburge,
Początek o godzinie 2-ej.

Już wkrótce otwarcie sezonu.
Oszekiwana z gorączkowem zalnteresowaalem,

w-g słyn pew. „GRO ZA*
Ostrowskiego w wyk aity-BURZA*55 stów Moskiewskiego Teatru

Artystycznego. Fleśni solowe I chóry, erez teńce rosyjskie

— Najweselszy sukces koredji francustlej IRENA DEZILAHY | RENE LE-
BRE w rolach głównych. Najweselszy splot zabswnych zdarzeń

PAPRYAAs,
Tekst plóra Edwrrda D.

Ceny

Merlisa. NA MAJOWCE obraz:k rodzajowy Adam Daal kino i życie. Sonka Złota Rączka
komedja detcktyeistyczna. SZPITAL WARJATOW ore:etka w 1 akcie.

 
MOTTO: Wybranka sławy

fonji
uczuć
p. ti
w rol. gł piękna MADGEil

Polskiego T-wa Krzeelenia Wiedzy
STOWARZYSZENIA ABSOLWENT

Progr
nej, 2. Technika księgowości podwójnej,

gowość przemysło - 2, rolne,

przebitkowej, 6 Ka'kulacja kosz

bilansów, 8 Arytmetyka Handiowa.
B. NFUKI SPOŁECZNE: 9 Nauka o

€. NAUKI PRAWNE: 13. Ustawo

14. Prawoznawstwo,
respondencja handlowe,
18. Stenografja.

Zapisy przyj
w lokalu Instytutu

Wykłady wieczorowe.

Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R.

wania

Wielka 56 m. 3.

 

 

Dziś. Przebój — Rewelacja—Sukces.

luksusowe Kobietki
EVANS, INA CLAIR I LORELL SHERMAN. Cudowne me odje. Piękne kobiety. Rewja

įKontosj 1 turatorjóm Okręgu Szkolnego Wileńskiego
Kanton pr e a= LOWE

eparciu
ja Mandlowej i Ekonomicznej w Wilale,

ÓW I N H.G w WILNIE

am nauki: A. KSIĘGOWOŚĆ. 1. Teorja księgowości podwój-

rzemieślnicza itp,

tów własnych w przemyśle, 7. Analiza

‚ o izac,i Biurowości.
11. Nauką o Handlu, 12. Nauka Organ RGG Lindės

15. Prawo handlowe,
17. Nauka pisania I rachowani: na maszynach,

muje i informacji udziela Sekretarjat

Nauk Handowo Gospodarczych ul.

Nr. 18 (dom Br. Jebłkowskich).

Dla niezamożnych ulgi.

Kursy kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

S. Stefanowiczówny

przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-

czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

„ Faworytka sukcesów.. strac'ła cel w Życiu: swą miłość.
Nojpiękniejsze kobiety I nejwytworniejsi mężczżni świata w wielkiej sym-

mód mistrzów paryskiego Chanells. Nad program: Dodatki

  3. Księgowość kupiecka, 4. Księ-
Technika księgowości

  
  

 

   

 

  

         

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.
Chory żołądek [est główną przyczyną po”

wstawania najrozmaltszych chorób, —zanie-

czyszcza krew | tworzy złą przemianę

materil.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ro LAUERA

jak to stwierdzili wybiłni lekarze, są ideal-
nym środkiem dla uzdrowienia żołądka,
usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizm| ро-

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

Łółelowych, cierpienie, hemoroldalne,
nęswacem Leriratyzss 216
Cena ka Zł. 1.50; podwójne pudełkoSprzedał w aptekach | drogeriach (skł. aptecznych.)

ZGUBIONO

Po!sce, 10 Exonomja Polityczna,

wekslowe | czekowe, 16 Ko-

w godz. 17—19
Ad. Mickiewicza

Ceny niskie.  
у I
1 0. P. | P RJAJCA i
sein
MLODY CZLOWIEK

samotny lat 24 poszuku<
je pracy, wožnego lub
furmana, zdolny do go-
spodarstwa w mieście
lub na prowincji lub ja-
kiejkolwiek innej pracy.

  

 

 

KRUPNI
wy ziołowo korzennej.

Polecat Skład Apteczny

WILNO, LUDWISARSKA
Tamże wody kolońskie na wagę

zapachów.

bez gotowania | filtrowania

sporządzisz przy pomocy zapra-

Flakon 1 zł.wysarcza na 1 — 3 litry wódki.

Władysława TRUBIŁŁY
12, (róg Tatarskiej).

78 przecudayeh

2110177| Może złożyć kaucję. Ka-
miński tanisław, ul. ь

Borowa Nr. 28—2. BROSZKĘ TOPAZ w złotej oprawie. —
+ 2139—2||Uczciwego znalazcę uprasza się o odnie-

sienie do kasy cukierni B. SztrellaOSZUKUJĘ PRACY
bei Mickiewicza (róg Tatarskiej) za wyna-

 

woźnego, furmana lub
każdej innej pracy, 25 grodzeniem. 2184-0©
lat, Mam rekom, Miko- 2 :
lai. Krėlewska 1 m. 2. DOMEK

FKupho ||
i Sprzedaž |

DO SPRZEDANIA;

o 2-ch mieszk, 200 s.
kw. ziemi wiasn., sprze-
dam natychmiast, Tr.
Batorego Nr.5. 2187—0

2164—2
 

INTELIGENTNY _
MŁODZIENIEC,

z dodatniemi šwiadec-

 

  

 

Kaip Ogniotrwałą
wagi około 1 tonny zamienimy

Zgłoszenia: telefon 15-22. 

 

MIGNON G. EBERHARTG

— Słuchami!?
Dobierał w myśli słów. W jego mętnych oczach nie prześwitywał

żaden wyraz, czy też uczucie.
— Otóż, uważam, że panna Tally powinnaby zawiesić rokowania z

bratem na dzień lub dwa.
— Co pan przez to rozumie?
— Tylko to, co mówię.

Patrzyłem na niego, probując przeniknąć jego niewyraźne oczy i

śniadą, spokojną twarz, której agresywność neutralizowała kobieco de- |

likatną brodą.
Nie powiedziałam. że Sue, choć bardzo chciała, nie zamierzała za-

kończyć rokowań.
—Tally jest pańskim szefem, ale mu pan nie ufa.

tyle, aby ostrzec pannę Sue otwarcie, w jego obecności. Ale minie pan to

powiedziat, wiedząc, że jej powiem.
Nie odwrócił oczu, chociaż wyczułem, że moja otwartość w sprawie,

którą chciał przeprowadzić dyplomatycznie, niebardzo mu się podobała.

Wogóle lubił się wyrażać formalnie i grzecznościowo.

—Już pan tyle powiedział, że powinien pan dodać coś więcej —

-zekłem.
 

, Wydawca,ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

na  mniejszą.| |

ała Papuga.
(P. zekłet autoryzowany z angielskiego).

— W takich rzeczach nie można się śpieszyć — zauważył pesymi-

stycznie. — Trzeba być pewnym każdego faktu, trzeba iść logiką. Nie

można iisprowizować wnioskćw tak jak pan. To niebezpiecznie, Ale

muszę panu coś powiedzieć. Wolałbym powiedzieć wprost pannie Sue,

ale to na azie niemożliwe. W.ęc powiem panu!

powóz, b. solidna rob.
uprząż ang. na 1 konia
i szorkowa na 2 konie.
Og). i int. Wileńska 18,
m. 11. 2186—1

PRZZKAZI

twami, z 5 kl. wykształ-
ceniem, znajdujący się w
tradnych warunkach ma-
terjalnych, poszukuje ja-
kiejkolwiek pracy. Łask.
zgłosz. Wiłkomierska 66
m. 10. —2

SFRZEDAJĄ SIĘ

DZIAŁKI ZIEMI.

Zwierzyniecka 37 m. i.
Tamże do sprzedania
kość mamuta, — 2179—2

 
2162] |  

65)
— Musi pan. Czas nagli.
— Nie powiem — zaciął się.

Jednakże nie na  

 

  
ESS AEK SARS SESIREEK SNES ESĖSKC ZOE

—Teraz nie mogę — odparł w formie domyślnej obietnicy,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego,Wilno, MostowaNr i

Oto w „Ruchu Literackim' (1934,
Nr. 1 i 6) daje on ekstrakt z książki,
«tórą przygotowuje do druku, gdzie
próbuje dowieść iakich rzeczy:

1) pieśń ta nosi na sobie wybitne
wpływy pieśni religijnych greckich
z IX i X wieku, gdzieniegdzie zaś
'est dosłownym przekładem niektó-
ych z nich;

2) powstała ona w X albo w XI w.
(dotąd odnoszono jej powstanie do
w. XIII);

3) autorem jei mógł być św. Woj-
ciech lub brat jego, Radin;

4) dotychczas tekst był mylnie
czytany, bo, zgudnie zresztą z sen-
sem, wiersz trzeci należałoby czy”
tać:

ziści nam spust winam, t. zn. po-
zyskaj nam odpuszczenie grzechów.

Rzecz jasna, że dziś niepodobna
jeszcze ocenić doniosłości odkryć
prof. Birkenmarera. Czekamy cierpli
wie obiecanej książki, która może
rzeczywiście przyniesie rewelacje
w tej mierze,

$. С.

Kto wygrał na loterji?
W czwartym dniu ciągnienia czwartej

klasy 30-ej Polskiej państwowej loterji kla-
towej główniejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:

20.000 zł. — 653U1.
15.000 zł, — 29720.
Pi 10.000 zł. — 33528 137624.
Po 5.000 zł. — i431 72629.
Po 2.000 zł. — 1145 3125 6913 15701

29516 32207 33531 59346 68268 69114 78965
65872 98167 113670 130000 136801 136329

138526 151273 154527 157135 158187 158863
165803.

Po 1.000 zł. — 5886 11252 16082 16392
22039 23321 29535 32715 47135 47401 48628

53857 58024 71625 73760 73992 74190 77912
£6193 88493 93280 94769 104299 105769
111771 115154 116460 117754 120460 123406
125517 136397 137143 150660 153872 155401
161048 167834 168197 169914,

Ciągnienie popołudniowe:
150.000 zł. — 61369.
15.000 zł. — 144020.
10.000 zł. — 121611.

 

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż

Po 5.000 zł. — 4870 7450 1700) 34335
48639 116467 140856,

Po 2.000 zł. — 374 2751 18474 18748
37921 43152 48441 53720 63845 64443 74191
74488 114065 115576 122515 124771 138669
143346 149331 149302 159001 166364 169383.

Po 1.000 zt. — 9171 10518 32997 35788
40905 45738 54361 55188 64603 67328 69145
72089 72774 74638 60526 86778 97051 99184
„00197 109455 116921 125321 126112 127494
156427 136481 139201 143188 143552 144235
r 152170 154314 160447 160556 161587
i "

 

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Waluty, Belgja

124,12—124,43—123.81. Berlin 210.00—211.00
— 209,00, Gdańsk 172.90 — 173.53—172.47.
Holandja 358.10—359 00—357.20. Kopenhaga
116.65—117.25—116.03. Londyn 26.11—26.24

—25.98. Kabel 5.22 — 5.25 — 5.19. Paryż
34.86'/2—34,95—34.78 Praga 21.99—22,04—
21.94. Stokholm 13445 — 135.35 — 133.95.
Szwajcarja 172.60—173.03—172.17. Włochy
45,39—45.51—45.27. Tendencja niejednolita.

Akcje. Bank Polski 89.00, Cukier 23.00.
Przeważnie utrzymana.

Papiery procentowe: Budowlana 45.00.
Inwestycyjna 117./4. Konwersyjna 65.25.
Dolarówka 52.60. Stabilizacyjna 71.38 —
11.25 — 71.38 — 71.18 — 71.50 (2 ostatnie
drobne), Listy ziem:lie 52.25 drobne. Ten- 

 

 

(NIEP | PRACOWNIA NEBL
R. RARTOSZEWICZA

został przeniesiony

z IV—18 pod Nr. 27
PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ

 

 

  
 

 
-— rakowskiego 24.

 

Wezbiała we mnie dzika chęć porwania go za barki i potrząśnięcia
tak silnie, żeby wypluł wszystkie swoje wiadomości i podejrzenia,
wsze żałowałem, żem tego nie zrobił. Ale zdawało mi się, że miał plan
działania, i że stojąc u steru całej sprawy, mógł nas
bezpiecznie z pomiędzy skał i wiatrów.

Jeżeli jego metody detektywne, tajemniczość i krańcowy  konser-
watyzm doprowadziły mnie do irytacji, to zawsze pamiętałem, że w de-
cydujących momentach działai szybko i sprawnie, Dwą razy wyratował
mnie z trudnych opresyj. Dzięki niemu zrobiliśmy jaki taki postęp w do-
chodzeniach. Cóż, kiedy nie miałem sposobu, żeby go pobudzić do po-
śpiechu. Śpie zył się tylko w krytycznych chwilach.

Od początku był człowiekiem nieobliczalnym.
Od początku różniliśmy się w zdaniach, ale dopiero jego półaluzje i

ośli upór w odniesieniu do Francisa poróżniły nas na dobre.
chwili, wbrew jego wyraźnemu ostrzeżeniu przed Frencisem, znaleźliśmy
się w dwóch obozach: on z nim w jednym, ja z Sue w drugim. Jednakże
ostateczny rezultat był bardziej zasługą Lorna, niż moja.

A więc byliśmy bliscy konfliktu. Traf zdarzył, ze w tym momencie
w bawiaini zrobiło się bardzo głośno i Sue wpadła do hallu.

Była zaróżowiona, oczy jej błyszczały gniewem. Dyszałą odwagą i
energją. i3yło w niej coś z delikatnej żaglówiki, kiora wychynęła na
grzbiet fali i żotuje się stawić śmiało czoło następnej.

Francis, który wyszedł za nią, okazywał swój gniew gorzej od niej.
I był zaczerwieniony. I jego przymrużone oczy, zakryte prolesorskiemi
szkłami, grały uniesieniem. Ręce zaciskał i otwierał.

Sue przemówiła. Pomimo, że słowa sypały się z jej ust niczem; lodo-
wate sopeiki, ton ich był cudnie grzeczny.
— Pozwolisz, že powtėrzę trešė naszego sporu panu Lo:nowi i panu

Sundeanowi. Widzi pan — zwróciłą się do mnie — prosiłam brata, że-

Za-

jeszcze wywieść

W. jednej

 

 

zbiera i wysyła.

MIESZNNIIE
4 pokoje słoneczne z
wygodami, łazienka, ta-
ras, ogródek do wyna-
jęcia. Holendernia: 5, An-
tokol, Urzędnicze domy.
 

МА

 

  

 
do wynajęcia 2 pok. z-
kuchn, i elektrycznością.
Stara 33 i Tr. Batore-
255 2188
—-

Mieszkania |
5 1 3 pokojowe do

 

 

 

 

cencja niejednolita.

SSTKMIIAISUSTIIS,REKORDSKAT ZORROKTO

LMERYTA-TKE pizyj-
mie dwór wiejski na zi-
mc, Całkowite utrzyma-
nie 2 zł. dziennie, Wiad,
Portowa 19 m. 11. 2174
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by moją sprawę wziął w ręce adwokat, Zważywszy na jej charakter,
byłoby to bardziej na miejscu. Ale brat jest zdania, że to zbyteczne...
— bo poco? — wybuchnął miljoner. — Przyjechałem z Ameryki,

żeby uregulować interesy z tą dziewczyną: dać jej możność zdobycia
pięciu miljonów dolarow — pięciu miljonów dolarów — а опа tu stawia
mi się okoniem i nudzi 0... | TĄ ‚
— Proszę cię, Francis, nie przerywaj mil SK у” „‘„і
Śmiać mi się chciało, widząc, że w miarę jak Francis wpadaiwcoraz

większą wsciexłość, Sue stawała się tem słodsza 1 spokojniejsza. Ale
trująca to była słodycz i prowokacyjny spokój.

,  — Jestem biatu bardzo wdzięczna, że tak się dla mnie irudzit —
ciągnęła. — Chociaż, gdyby się był trochę pośpieszył, oszczędziłoby mi
ito,, — Ta zatamałą się w swej słodyczy, lecz nie cncąc wracać do prze-
żytych okropności, mówiła szybko: — Bądź co bądz nie mogę ustąpić,
Ponieważ tu chodzi — jak mi przezornie przypomniateś — o pięć miljo”
nów dolarów — o tak wielką sumę — stosowniej będzie, żeby za mnie
Kleva :

czy miljonera zwęzily 516 w ciasne arki. Usłyszałem za sob
delikatny szelest i zobaczyłem kierunek as Šakinis Diaialo nis „es
wiła się peni Greta.

‚ — Słuchaj, Sue — zaczął błagalnie Francis. — Poco robić tyle za-
mieszania o kwestję, która powinna była zostać w... rodzinie? Wymagam
tylko tyle, żebyś mi pozwoliła 'zucić okiem na swój dowód. Jeżeli to
będzie to, co wiem, sprawa będzie załatwiona. Zabiorę cię ze sobą do
Ameryki będziesz bogata, zapomnisz o wszelkich przejściach — no! bądź
rozsądna! !
— Powiedz mi tylko — rzekłą Sue tak słodkim głosikiem, że po-

czątkowo Francis jakby nie zrozumiał całej doniosiości jej niedomó-
wienia — czy masz jaki specjalny powód, żeby mi odmawiać adwokata?
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