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Upiata pocztowa uiszczone ryczałtem

Rok XVIII. Wilno Niedziela 16 Września 1934 r.
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zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe)
tekstem (10 łamowe) po 12 gr.,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 50,

35 gr., za
О nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane iz zastrzeżeniem miejsca o 25 proe. drożej. Terminy
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

  

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY NIEDZIELNY DODATEK.

Dziś Kwesta naSieroty

AP,
STANISŁAWA z BIAŁYNIA-ŻYŻNIEWSKICH

ŁUKASZEWICZOWA
Opatrzona Św. Sakramentami zmarła 15 września 1924 r.

w wieku lat 78.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul, Objazdowej do ko-
św Michała, odbędzie się w niedzielę dnia 16 b. m. o godz. 19 ej.
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Nabcžefstwo žalobne odbedzie

© godz. 9 rano
Bernardyński.

poczem nastąpi eksportacja zwł

O czem zawiadamia w głębokim smutku RODZINA.
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E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1.

BIAŁOGRÓD (Pat). „Politika“
donosi z Genewv že minister Beck
w prywatnych rozmowach z człon-
kami imnych delegacyj oświadczył,
że 'w sprawie mniejszości Polska
zdecydowana jest iść do końca. Tłu-
macząc to oswiadczenie ministra
Becka, niektórzy delegaci, pisze
„Politika“, pyteja czy nie oznacza
to, że Polska, idac po obranej dro-
dze do końca, praśnie wyjść i wyj-
dzie z Ligi Naroaów.

LONDYN (Pat). Korespondent
genewski „Daily Express“ w arty-
kuie pod sensacyjnym nagłówkiem
„Polska gotow: raczej usunąć się,

aniżeli poddać :*q' twierdzi, że od
:ednego z byłych ministrów polskich,
który jest w Genewie i zajmuje wy-
bitne stanowisko kierownicze, otrzy”|
mał następujące oświadczenie: i

My, Polacy, raczej usuniemysię,
z Ligi, amrżeli powrócimy do jedno”;
stronnego systemu kontrołi Ligi, któ-;
remu wczoraj sprzeciwiliśmy się,
Trwamy przy swojem. Jest to fakt
dokonany i  gotowiśmy ponieść
wszelkie konsekwencje. Korespon-
dencja, jaką Liga Narodów w przy”
szłości wystosuie do nas w sprawie
mniejszości, zostanie odesłana z po”
(wrotelm, nie otworzona. 12 lat cze-
kaliśmy, aby uwoinić się od tej kon-
troli Ligi.  Tralkiat mniejszościowy
został nam wbrew naszej woli narzu-
cony w okresie śdy walczyliśmy o
nasz byt. Obecnie nadeszła chwila,
w której musimy okazać światu, że
nie będziemy więcej tolerować obce-
$o mieszania się do naszych spraw.
Sytuacja mmiejszościowa nie będzie
$orsza. Są one chronione przez pol-
ską konstytucję

 

 

Wiadomości
telegraficzne 
oldaay oraz Czotkalu odkryto

@

: ZAGRANICZNE.
|, ** W Turkiestanie w okolicy

bokłady złota. Ogółem produkcja
łota w ZSSR. w roku 35 osiągnąć
Ka 150.000.000 rubli złotych.

** W centrum Berlina wybuchł
oźny pożar w wielkim gmachu

dwa ubezpiecz. Victoria. Dach
qm jest doszczętnie zm'szczony. W
zydsie akcji ratunkowej 7 strażaków
dtruło się dymem. W gmachu tym
Najduje się m. in. biuro sowieckie-

KAPELUSZE

 

 © przedstawicieistwa handlowego.

 

BZIS po południu o godz. 4-ej

„DAMA w BIELI*
CENY PROPAGANDOWE.

WIECZOREM o godz. 8:ej

TEATR MIEJSKI na Pohulance

!

i
„„SPRAWIEDLIWOSC“ |
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Korespondent dodaje od siebie,
że stanowisko Polski wywowało po-
ważny kłopot w ionie wielkich mo-
zarstw, które mimo swego dumnego
języka są bardzo przestraszone groź-
bą Polski ustąpienia z Ligi. Kores-
pondent twierdzi dalej, że w czasie
śniadania u ministra Simona, w któ-
rem wzięli udział ministrowie Bar-

 

 

Klinika Oeonetrzna
U. S. B.

wznawia przyjęcia chorych z dn. 16 września

PORADNIA KLINICZNA będzie czynną

w dnie powszedni: ed godz. 7'/ą do 12-ej,

 

GENEWA. (Pat). Przewodniczący
| Rady Ligi Narodów min. Benesz w
,towarzystwie delegata francuskiego
Massigliego udai się po południu w

| ukolice Genewy w celu omówienia
|iekstu zaproszenia i odpowiedzi so-
„wieckiej w sprawie wstąpienia Z, S,
R. R. do Ligi Narodów.

GENEWA. Pat. —Po pomyślnem
zakończeniu w ciągu wczorajszego
wieczora rokowań w sprawie tekstu
zaproszenia ZSRR do Ligi Narodów,
delegacja francuska przedstawiła
przedpołudniem delegacjom innych
państw zaproszenie do podpisu, po-
czem zostało ono przesłane komi
sarzowi Litwinowowi./Delegacje kra
jėw skandynawskich i Finlandji wy

 

czarne, dla duchowieństwa. Wysokla gatunki. Ostatnie modele nadeszły. stosowały do ZSRR osobne zapro-

 

Polska nie zmieni stanowiska
w sprawie traktatu o mniejszościach.

thou i Beck, polski minister spraw
zagr., aczkolwiek w grzecznej for-
"mie, ale stanowczo odmówił cofnię-

' cia się choćby o jeden cal z pozycji,
|którą zajął, Wszyscy, zdaniem ko-
| fespondenta, oczekują, że wielkie
„mocarstwa ustąp:ą przed żądaniem
„ Polski. .

LUAB аа ааТаT ISI TUOSO OLTS STOTIS STTTATENASMS

DZIENNIKARZE NIEMIECCY W WARSZAWIE.
Wiczoraj przyjechała do War-

szawy z Berlina z oficjalną rewizytą
wycieczka dziennikarzy  niemiec-
V'ch w liczbie 10 osób.

Na dworcu geści niemieckich о-
czesiwali cha.gć d'affaires posel-
stwa niemieckiego w Warszawie
Schliep, szef wydziału prasowego
sady ministrów p. Tadeusz Święcic-
ki, naczelnik wydziału prasowego
M. Z. Przesmycki, przedstawiciele

| zarządu miasta, szereg dziennikarzy
polskich oraz korespondentów pism
niemieckich w W/arszawie.

Po ksótkiem przywitaniu się

rotelu europejskiego.
WARSZAWA (Pat). Dzisiaj wi-

ceminister MSZ. Szembek podejmo-
wał śniadaniem w salonach Resursy
Obywatelskiej przybyłych do War-
szawy przedstawicieli prasy niemiec”
kiej. Przyjęcie zśromadziło 60 osób,
a wśród nich prócz dziennikarzy nie-
anieckich i dostojników państwo”
wych byli dziennikarze polscy, któ-
izy ostatnio zwieczili Niemcy. Prze-
mawiali Szembek i kierownik wy
sieczki niemieckiej, hr. Schwerin.
Popołudniu prezydent miasta Sta-
rzyński podejmcwał dziennikarzy

dziennikarze niemieccy odjechali dor.iemieckich herbatką na ratuszu.

DAR FRANCUSKI DLA P. C. KRZYŻA.
WARSZAWA Pat. Następstwem

przyjazdu do Polski prezesa fran- tarnej,
cuskiego czerwonego krzyża mar-|urządzenia,
Кга de Lilliers jest ofiarowanie
przez francuski Krzyż polskiemu
Czerwonemu Krzyžowi zmetoryzo-

wanej kolumny dezynfekcyjno-sani-
wyposażonej w nowoczesne

wartości łącznej fr.
110,000. Zawiadomienie o darowiźnie
otrzymał PCK dzisiaj.

 

Znostrzeniesięstrajku © Ameryce,
NOWY JORK. (Pat). W, miejsco-

wości Burlington w półn. Karolinie
doszło do rozruchów. Policja zmu-
szona była przystąpić do ataku na
bagnety, Przy pomocy bomb 1za-
wiących udało się jej rozpędzić straj-
kujących, którzy usiłowali prze-
szkodzić otwarciu przędzalni. 5 о-
sób odniosło rany. Kilka osób aresz-
towano.

WASZYNGTON. (Pat). Władze
'ederalne wysyłają w dalszym ciągu
posiłki celem wzmocnienia oddzia-
łów policji i wojska. W; północnej
Karolinie i Georgji sporadyczne wy-
padki zaść i bójek odbywają się w
dalszym ciągu. я
W Concord w północnej Karo:

linie w czasie zamieszek zabito
żołnierza gwardji narodowej, którzy
przy pomocy bomby łzawiącej oraz
biaiej broni usiłował usunąć  robot-

ników z zajętej labryki,
W. miejscowosci Tayet w tymże

stanie, robotnicy rzucili do fabryki
bombę. Wybuch. szczęśliwie nie spo-
wodował strat w ludziach. Jeden z
śwardzistów zosiał ranny.
W Maeland zanotowano szereg

śwardją narodową.
WASZYNGTON. (Pat). Wyraž-

nym dowodem dalszego zaostrzenia
strajku w przemyśle tkackim w
Stanach Zjednoczonych, jest ostat-
nia uchwała komitetu strajkowego
robotników: tkackich. Komitet ten
zwrócił się z gorącym apelem do
wszystkich robotników amerykań-
skich, zwłaszcza zaś do robotników
transportowych domagając się
współdziałania w akcji strajkowej.
NOWY JORK (Pat). W Burling-

ton, w Karolinie Półn., rzucono bom-
 

 

szenie, którego tekst jest odmienny
od zaproszenie ogólnego. Zgroma-
dzenie Ligi zajmie się sprawą przy-
jęcia ZSRR najprawdopodobniej w
najbliższy poniedziałek. Zgodnie z
normalną procedurą odeszie ono
sprawę do komisji 6 ej politycznei
do zbadania czy kandydatura So-
wietów odpowiada warunkom prze-
widzianym przez pakt. Komisja 6
zbierze się prawdopodobnie we wto
rek poczem zgromadzenie powe-
źmie decyzję co do przyjęcia ZSRR
w poczet członków Ligi. Przewiduje
się, że nastąpi to w środę.
GENEWA (Pat). Ostateczny tekst

odpowiedzi sowieckiej na zaprosze-
nie do Ligi Narcdów, nadszedł do
Genewy o godz. 19-ej. Rada Ligi
zebrała się zaraz potem na tajnem
Pposiedzen:uj które "trwało przeszło
godzinę, Po posiedzeniu został wy*
dany taki komunikat: Rada Ligi Na-
rodów zebrała się dziś wieczorem

na poufnem posiedzeniu w obecności
przewodniczącego Zgromadzenia Li-

lgi Sandlera. Przewodniczący San-
Idler zakomunikował przewodniczą-
cemu Rady dwa dokumenty, które
ten przedstawił Radzie: 1) zaprosze-
nie, wystosowane przez pewną ilość
delegacyj na Zsromadzenie, wzywa”
jące ZSRIR do przystąpienia do Ligi
Narodów; 2) odpowiedź rządu ZSRR
„na to zaproszerie, wyražające Žy-
czenie rządu sowieckiego zostania
członkiem Ligi Narodów; 3) przewo-
dn:czący Rady otrzymał pozatem list
delegacji szwedzkiej, wystosowany
w imieniu delegacyj duńskiej, fin-
landzikiej, norweskiej i szwedzkiej

' w sprawie wstąpienia ZSRR do Ligi
Narodów. Po przestudjowaniu tych
dokumentów, Rada uchwaliła jedno-
myślnie przy powstrzymaniu się de-
jegatów Argentyny, Panamy i Por-
tugalji następującą rezolucję: Rada,
zapoznawszy się z listem z 15 wrześ-

nia 34 r., wystosowanym do przewo”
dniczącego Zgromadzenia przez
ZSRR w sprawie wstąpienia jego do
Ligi Narodów, desygnuje na podsta-
wie uprawnień przysługujących z
rat. 4+go paktu Ligi ZSRR na sta-

jłego członka Rady od chwili ogło-
szenia pnzcz Zgromadzenie przyjęcia
ZSRR do Ligi Narodów i zaleca
Zgromadzeniu aprobowanie tej de-
cyzjji.

WI uzupełnienm tego komunikatu
należy zaznaczyć, że z pośród trzech
członków powstrzymujących się od
głosowania przemawiał tylko jeden,
mianowicie delegat Portugalji, który
oświadczył, że de.egacja portugalska
będzie na Zgromadzeniu głosowała
»rzeciwko przyjęciu ZSRR do Ligi
Narodów.

GENEWA (Pat). Sekretarjat Li-
gi Narodów ogłosił późnym wieczo-
rem teksty dokumentów, dotyczą-

cych wstąpienia ZSRR do Ligi Na-
rodów.

 

 
| Zaproszenie wystosowane przez

,sani delegaci na J5-te Zgromadzenie
| Ligi Narodów następujących państw:
| Unii Południowo*Afrykańskiej, Al-

 

bę do zakładu tkackiego, która zni-
szczyła urządzenie wewnętrzne. Ko-
mitet strajkowy domaga się ustąpie-
nią gen. Johnscn« za jego rzekomą
nieudolność. Pczatem tenże komitet
zwrócił się do robotników transpor-
+owych, by nie wyladowywali zagra-
nicznych produktów włókienniczych. nych. Pa R

 

 

Po 100 gatunków
każdego artykułu z galanterji męskiej, damskiej i dziecięcej

POLSKA

DOMU ŚW. ANTONIEGO
pod opieką S. S. Serafitek.

au PKN EITI IK DAC DS

poleca
SKEADKICA GALANTERYJNĄ

FRANCISZEK FRLICZKA

Zaproszenie Sowietów do Ligi
już zostało wysłane. |

banji, Australii  Austrji, Bułgarji,
Chile, Czechosłowacji, Estonji; Etjo-
pji, Francji, Grecji, Haiti, Hiszpanji,

Fimlandji, Jugosławji, Kanady, Li-
twy, Łotwy, Meksyku, Nowej Ze-
landji, Persji, Polski, Rumunji, Tur-

cji, Urugwaju, Węgier. Wielkiej Bry-
tanji i Włoch, zważywszy, że misja
utrzymania i zorganizowania poko-
ju, która stanowi zasadnicze zadanie
Lig: Narodów, wymaga współpracy
ogołu państw, zapraszają ZSRR do
wstąpienia do Ligi Narodów i do za-
pewnienia jej swej cennej współ-
pracy. (Następu ą podpisy delegacyj).

W, odpowiedzi na to zaproszenie,
które pańsltwa zapraszające za”
komunikowaly przewodńiczącemu

Žgromadzenia Ligi dla przedstawie-
mia go Zgromadzeniu, komisarz Li-
iwinow wystosował do przewodni-
czącego Zgromadzenia następujące
pismo:

Panie prezydencie. Rząd sowiec-

ki 'otrzymał telegram. podpisany
przez dużą liczbę członków Ligi Na-
rodów, a mianowicie (tu następuje

wyliczenie państw), telegram, w któ-
rym, podkreślając że misją Ligi Na-
rodów jest organizacja pokoju i że
misja ta wymaga współpracy ogółu
państw, zapraszają: Związek Socjali-
styczny Republis Kad do wstąpienia
do Ligi i do zapewnienia jej swej
współpracy. Jednocześnie rząd so-
wiecki został of'cjalnie poiniormo-
wany przez rządy Danji, Finlandji,
Norwegji i Szwecji o ich žycžliwem
stanowisku w cdniesieniu- do wstą-
pienia ZSRR do Ligi Narodów. Rząd
sowiecki uczynii z organizacjii kon-
solidacji polkoju zasadnicze zadanie
swojej polityki zagranicznej i nie
pozostawał nigdy głuchy na jakąkol-
wiek propozycje współpracy między”
narodowej w interesie polkoju. Uwa
ża on, że pochodzące od bardzo du*
żej ilości członków Ligi zaproszenie,
które otrzymał. daje wyraz prawdzi-
wej woli pokciu Ligi Narodów,
świadczy, że liga uznaje koniecz-
ność współpracy z ZSRR. Rząd so”
wiecki jest więc gotów odpowie-
dzieć na to zaproszenie i zostać
członkiem Ligi Narodów, zajmując
należne mu miersce. Zobowiązuje się
on przestrzegaż wszelkie zobowią-
zania międzynaiodowe i wszelkie
decyzje, mające charakter zobowią-
an obowiązujących dla członków
zgodnie z art. 1'ym paktu Ligi. Rząd
sowiecki jest „szczególnie rad wstą-
pić do Ligi Narodów w chwili, gdy
Liga bada 'kwestje poprawek do
paktu, harmonizowania go z paktem
Briand-Kelogg i dla całkowitego wy”
jęcia z pod prawa wojny międzyna-

rodowej. Uważając, że art. 12 i 13
paktu pozostawiają uznaniu pań-
stwom odesłanie do załatwienia
arbitrażowego, badź sądowego, rząd
sowiecki pragn'e już teraz sprecyzo-
wać, że, jego zdaniem, procedury te

bójek i zajść między robotnikami a| delegacje 30 państw do ZSRR, miało, nie mogą się stosować do sporów
brzmienie następujące: Niżej podpi- : dotyczących iaktów poprzedzają”

cych jego wstąpienie do Ligi. Po-
zwalam sobie wyrazić nadzieję, że
niniejsza deklasacja została przyjęta
przez wszystkich członków Ligi w
duchu szczerego życzenia współpra-
cy międzynarodowej i utrzymania
pokoju z korzyścią dla "wszystkich
narodów, w kiórym to duchu jest
vczyniona. Proszę Pana Prezydenta
o przyjęcie wyr»4ów mego wysokie-
go szacunku. (—) Maksym Litwinow,
komisarz ludov'y spraw zagranicz-
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JIr600. CIWO Narodowe
o polityce zagranicznej.

Na wniosek Klubu Narodowego
w Sejmie i Senacie ustaia Komitet
Poiltyczny Stronnictwa Narodowego
następujący pogląd na najważniejsze
zadania polskiej polityki zagranicz-
nei w obecnej chwili:

1. Ścisły sojusz z Francją, stano”
wiący kamień węgielny polskiej po-
lityki zagranicznej, winien być po-
głębiony i umocniony tak, aby w 0-
bustronnem: staiem stosowaniu uzy-

gkał pełną wartość. Konsekwentne
utrzymanie tej zasady ze strony pol-

skiej oszczędziłoby niepotrzebnych
zadrażnień, jaki się ujawniiy w o-
statnich czasach w stosunkach pol-
sko - francuskich. Również przyjazne
wspołdziałanie z Małą Ententą po-

„połityki zagranicznej. , Utrwalające
się stosunki pokojowe między Pol-
ską a Rosją winny uzupełniać i
wzmacniać sojusz polsko * francuski,
a nie powodować jego rozluźnienia.

2. Układ między Polską a Niem-
sami z 26 stycznia 1934, wprowadza
jący uspokojenie w stosunkach mię-
dzy obu państwami, winien być
przez. Polskę  zużytkowany. dla
wzmocnienią. własnej siły, która jest
aajlepszą rękojmią tego odprężenia,
eraz dla racjona'nego przeprowadze-
nia wspólnych w stosunku do Nie-
«niec interesów Polski i Francji. Nie
sioże on jednak usypiać czujności
Polski na przysziość, ani też stwa”
rzać pozorów fraternizacji, wykracza
„ącej poza granice poprawnych sto-
sunków. W żadnym razie nie może
„ię on stać dla Polski odskocznią do
przeprowadzenia na gruncie między-
narodowym, wspólnie z Niemcami,
planów, zmierza;1cych do zmiany 0-
becnego stanu rzeczy w: Europie.

3. Obecne rękojmie bezpieczeń”
stwa na wschodzie Europy są nie
wystarczające 1 współdziałanie Pol-
ski w ich wzmocnieniu jest niezbę-
dne. Z pożądanem wejściem Rosji do
ligi Narodów : z uzyskaniem przez
nią stałego miejsca w Radzie Ligi

musi się łączyc uzyskamie stałego

sniejsca przez Pelskę. W zamierze-

uiach wschodniego paktu wzajemnej

vomocy przeciw napadowi musi być

przedewszystkie:n uwzględnione
sprawne działaaie sojuszu polsko -
francuskiego.

4. Nierównosć zobowiązań w
„prawie ochrony mniejszości, prze”

ciw ktorej obóz narodowy w Polsce
prowadził od pierwszej chwili sta-
nowczą walkę, 1nusi być usunięta, ku
czemu sam układ o mniejszościach

zgóry przewidywał drogę prawną.

5. Polityka zagraniczna nie może
być prowadzona bez oparcia o na-
ród i bez. jasnej swiadomości narodo-
(wej, która nie wytworzy się, jeśli na-

da! społeczeństwo będzie pozbawio-
ne wszelkich wiadomości o kierunku
i drogach tej pal:tyki.

Protesty wyborcze
do nowych wyborów.
W drugiej połowie września

wyznaczore być mają sesje gospo"
darcze Izby dla spraw wyborczych
Sąa:: Najwyższego. Posiedzenie dla
załatwienia protestów przeciw wy”
borom do Izb ustawodawczych w ro*
ku 1930 wyznaczone będą dopiero w
końcu pażdziernika, Według prze”
widywań, rozstrzygnięcie  wszyst-
«ich zaległych protestów poirwą do
połowy r. 1935. W ten sposób zda-
rzyć się może, że zbiegnie się ono Z
terminem rozpisanią nowych wybo*

  
| rów do izb ustawodawczych,

winno wchodzić -w podstawy naszej.
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Kontratak
Wniosek polski w sprawie roz-

ciągnięcia traktatów  mniejszościo

wych na wszyutkie państwa, wcho*

dzące w skład Ligi Narodów, stał

się dziś pizedmioiem uwagi całego

świula politycznego. Wystąpienie

polskiego ministra spraw zagranicz-

mych w Genewie uczyniło pilnem

zagadnienie, które oddawna domaga

się "ozstrzygnięcia. Opiują polska

jes: «godna poc tym wzgiędem, ja!

może nigdy dotychczas. że narzu-

coae nam w 1919 r. iraktaty o

„ocironie mniejszości narodowych”

powinny przesiać nas obowiązywać,

gdyż» używane były dla dywersji

przeciw Polsce i gry politycznej, ma-

jącei nam szkodzić na terenie mię-

dzynarodowym.

Podkreślamy zdanie

„powinny przestać nas obowiązy:

wać”, Wczoraj już w związku z wy”

stąpieniem minis:ra Becka uczyni-

liśmy zastrzeżenie, iż wolelibyśmy

wniosek, który tak właśnie formuło-

waiby stanowisko Polski wobec

traktalów mniejszościowych. Do

argumentów, wczoraj przytoczonych,

należy dodać jeszcze jeden. Trakta-

ty o „ochronie mniejszości” obowią-

zują zaledwie 17 państw europej-

skich i jedno azjatyckie z pośród

setki, należących do Ligi Narodów.

Jest rzeczą niemal pewną, że

W. Brytanja, Francja, Włocky i sze:

reg -nnych państw nie zechcą wziąć

na siebie zobowiązań „,mniejszościo-

wych”, aby nie dawać nikomu pola

do 'ngerencji w swoje wewnętrzne

sprawy. Wniocei polski generali-

zaci. „ochrony  mniejszości' na

wsz”stlkie państwa ligowe ma więc

rainimum szans, słowem -— trzeba

sobie to otwarcie powiedzieć — jest

mierealny. Wprawdzie nikt tego

może w Lidze Narodów otwarcie nie

powie, ate własnie dlatego tem

mocniej będzie zwalczary, przede-
wszystkiem przez wielkie mocar-

stwa, od lej strony, która może być

słabszą, a przynajmniej aawać do-
mniemaną podstawę do ataku.

Atak taki już się właściwie roz-

począi. Na posiedzeniu Zgromadze-

nią Ligi w. piątek odpowiadali na

ośw 'adczenie min. Becka przedsta”;
wiciele: Anglji sir Simon, Vrancji р.'
Ba:thou i Włoch p. Aloisi, Różno-

lite w formie przemówienia ich nie
zawierały krytyki samego wniosku
ani zasady rozciągnięcia traktatów

па wszystkie panstwa, ale kwestjo-

nowaiy końcowy ustęp oświadczenia

p. Becka, zapowiadający natychmia-

siovie zaprzestinię współpracy Pol-

ski z organami międzynarcdowemi

w zakresie kontroli nad spełnianiem

p' -4 Polskę zobowiązań, wynikają-|

cycn z traktatu xaniejszościowego.

P. S”mon mówił: „Rezo!ucje Rady,
dotyczące procedury, są obowiązu-

jące dla Polski i nie anogą być jed-

nostronnie wypowiedziane”.

P. Barthou oświadczył: „Francja

nie ”amierza kwestjonować możli

wości

obecnym systemie, ale nie sądzi, by

jedno mocarstwo mogło jednostron-

nie dokonać zm'an i tem samem wy-

powiedzieć traktat". P. Barthou nie

chcz wierzyć, aby p. Beck stawiał

Zgromadzenie ligi wobec faktu do-
konanego.

Kropkę nad i postawi! p. Aloisi,

stwierdzając, że „istniejące zobo”
wiązania winny być respcktowane

aż do chwili zastąpienia ich nowe-

ni' ' ostrzegając, że gdy się stosuje'
zasaaę rewizji traktatu w omawia-
uej materji, to nie byłoby powodów,!
aby nie zastosować tejże zasady wo”|
góle do traktatów międzynarodo- į

wych, |

£ mów tycn trzech przecstawi-,

powyższe

 
!

cieli wielkich paūstw wynika wprost, państw, mających uczestniczyć w,

że Polska w ten sposób zaczepia)

traktat wersalski Jeszcze mocniej,
rzecz jasna, wytykają to organy

prasy polityczaej różnych państw,

niezadowolonych z wniosku polskie- |
go. Waga tych zarzutów, słusznych

czy bezpodstawnych — tego w tej.

chwili nie poruszamy, będzie tem|

więrsza, gdy się przypomni, iż do-

tycaczasowa międzynarodowa poli-

tylko polska opierała się na bez-

wzślędnem domaganiu się poszano-

wania traktatów, a w p'erwszym

rzędzie traktatu wersalskiego.

WYCIECZKI DO _ PALESTYNY,
EGIPTU, SYRJI, TURCJI, GRECJI,

RUMUNII.
ZAPISY W ORBISIE, MICKIEWI-

CZA 20, tel. 8-83.  

przeprowadzenia zmian w p

a т — —

e wystąpieniu min.
Cala prasa polska z niezwykłą

паодо! w naszych stosunkach jedno”|

myśinością przyjęła wystąpienie

min, Becka w Genewie w sprawie

wypowiedzenią traktatu o mniejszo-

ściach narodowych.

„Gazeia Warszawska, organ

Stronniciwa Narodowego w artyku”

le wstępirym pisze:
Krok uczyniony przez min. Becka w,

Genewie, jest krokiem naprzód i odpowia-,

da poglądom i dążeniom całego — bez wy-,

jątku — polskiego społeczeństwa. Trakta-;
ty o ochronie mniejszości — narzuconej

nam,  upokarzające, niesprawiedliwe od'

pierwszej chwili uznene były przez naród |

polski za krzywdzące i od początku też

było programem polityki narodowej wy-

swobodzenie się z naiożonych nam—wbrew

naszej woli — więzów.

„ABC w numerze
stwierdza:

Nie wahamy się

sobotnim,
{

w kategorycznychsło- |

wach siormułować naszego  jaknajbardziej

pozytywnego stosunku do wczorajszego |

kroku rządu polskiego, jakkolwiek rząd
ten zdecydowanie zwalczamy w zakresie,

polityki wewnętrzaej a co do całości pro- |

wadzonej przez niego polityki zagranicznej
mamy poważne wątpliwości.
W tym jednak wypadku odrzucamy na

bok wszelkie względy i nie boimy się po-
przeć naszych przeciwników politycznych.

Sprewa dotyczy wastości najwyższej, bo

hoaoru narodu i państwa polskiego i dlate-

go musi tu rozstrzygać przedewszystkiem
imperatyw moralny a nie tylko kalkulacja
taktyczna.

Niektóre pisma pochwalają w

zasadzie krok naszej dypiomacji w
Genewie, mają jednak zasirzeżenia
co do metody wystąpienia. Tak np.

naczelny publicysta „Kurjerą War”

szawskiego" p. B. K. pisze:
Rząd polski podjął, za posrednictwem

swego przedstawiciela w Genewie, sprawę

słuszną i w dodatku prawie że już dojrza-
łą Zachodzi tylko pytanie, czy metoda,
cbrana przez p. Becka, jest całkowicie bez-
pieczna w szerszym sensie politycznym i

czy może wydać te rezultaty, do którycu

naieżało zmierzać?
Jest tu moment, który każe nam kry-

tyczniej odnosić się do pierwszych, popęd-

liwych wrażeń i zapytać się, czy siuszny
cel rządu polskiego nie mógł być osiągnięty

mniej ryzykowną drogą? Czy nie należało
pracować na stworzenie takiej konjunktu-

ry w Genewie, aby traktat mniejszościowy
mógł być zmieniony prawidłowo, procedu-
rą legalną? Czy nie wywoła się w świecie
przeświadczenia, że skoro traktat o
mniejszościach nie ciężył Polsce realnie,
io jedynie względy t zw. prestige'u kiero-

; kiem polskim o zrównanie, wszczęcia spra-

[PIELGRZYMKA|
DO ZIEMI SWIĘTEJ
pod protektoratem J. Eks,

Ks. Biskupa Niemiry
10 — 26 października r. b.

 

pierwszorzędny

_ DZIENNIK MILENSKI

Górnosląsk. konc
oolaiaa |Węgiel „PROGRES”poleca -

Becka w Genewie. M. Deull, ue:
UO 3

szawskim' p. St. Stroński, po wy-||Em 5-5 ie >
woódch uzasadniających, iż istnieje| Własna bocznica: ul. Kijowska 8, tel 999

droża prawna zniesienia postano- Warszawa Lwów Con:
sę е epo

s — stanza —

wień traktatów mniejszościowych, Z BerezyKartuskiej Konstantynopo! — Фаа — Jerozolima—
pisze: ы : Ši а ВеНеет — Jeryrco — Jordan — Мо-

Jak donosi „Robotnik', terminį rze Martwe — Getsemani — Nazaret —
„Oświadczenie p. min. Becka 13- 1 z i

Srześnik 1934 w świeża Znaki| trzech miesięcy odosobnienia w o-

Ligi, jest więc, pod względem prawnym, bozie izolacyjnym w Berezie Kartu-

niejako zapowiedzią, w związku z wma skiej na mocy decyzji sędziego śled-

czego upływa dla części odosobnio-

nych w dniu 7-ym października.

Wynika z tego komunikatu, że

dla pozostałej części termin uwięzie-
nia zostanie pr: edłużony i że „obóz
iżolecyjny” egzys'ować będzie nadal.

Góra Tabor — Tyberjada — Haiffa —
Góra Karmel i powrót przez Grecję.

Cena od zł. 720—
Prospekty i szczegółowe inior-

macje:
„F RANGOPOL*

Warszawa. Mazowiecka 9,
tel. 206-73,

wy zmiany obecnego sianu rzeczy, co art.
iż-ty przewiduje i ułatwia, wymagając tyi-
«o zwykiej większości w Kadzie Ligi, a za-
«azem uiejako przynagieniem, wskazują-
cem konieczność pospiechu, bez czekania,
&& zapowiedziane usuwanie się Polski od
współpracy w dzisiejszym ustroju doprowa-
cziioby do tarė lub zatargów.

    
Nadawanie oświadczeniu p. ministra PS SRT TATSIAZO KI is AR DSS TT FOR TEST

Becka jaskrawszego znaczenia nie byłoby
<hyba wskazane. " я

Narodowy „Kurjer  Lwowski“
oświadcza: в

Nie wspominamy o argumeniach, który-
mi p. Beck uzasadniał decyzję polskiego
rządu. Podpisujemy się pod nimi w calo-
ści. Żądaliśmy przecież nieraz sami zrzuce-
mia więzów tego poniżającego traktatu. P.

WCZORAJ W WiLNIE
МА РОКОВАМКО.

Wczoraj od godz. 5 rano czynna

PUNKTACJA ZA LOT OKRĘŻNY
I PUNKTACJA OGÓLNA.
WARSZAWA (Pat). Wedle do-

tychczasowych tymczasowych obli:
Beck ma za sobą w tej walce opinję calej „oj. ną posterunku na Porubanku
Poiski. Cieszymy się, że przemiowił disiaj
językiem narodowej godności i siły.

Socjalistyczny „Robotnik”'
kreśla, że

zasadnicza koncepcja min, Becka w
sprawie ochrony mniejszości narodowych

była i jest bezwarunkowo słuszna; stawia-

liśmy zawsze kwestję tak samo: postulat

międzynarodowej ochrony  muiejszości ш-
znajemy za słuszny, musi on byc zrealizo-
wany powszechnie nie może stanowić
„prawa wyjątkowego* dia pewnej grupy

państw przy jednoczesnem zwolnieniu od
obowiązków państw innych, jako że są
one „wielkiemi mocarstwami”.

„Robotnik“ ma jednak zastrzeże-
żenia przeciw iaktyce min, Becka:

Taktyka, wybrara przez p. Becka po-

ciągnęlia za sobą pewne objektywne kon-

sekwencje, z których trzeba zdać sobie spra

wę; zbiegła się vna z odrzuceniem irancu-

skiego projektu „paktu wschodniego”; ta

zbieżność w czasic pogiębila niektóre z
owych konsekwen: rj:

A więc:
1) autorytetowi Ligi Narodów zosta.

niewątpliwie zadany cios bardzo poważny,

cios nowy po ciosach poprzednich (sprawa

wojny chińsko-japońskiej, wystąpienie Nie-

miec z Ligi itd.);
2) nastąpiło też nowe uderzenie wcały

ten system traktatów i umów, które p'-

wstały z wojny lat 1914 — 1918, — ude

rzenie, naturalnie, rośrednie, ale — nie-

mniej — istotne; >
3) rozbieżność pomiędzy polityką pol-

ską a polityką  irancuską wzmogła się wały decyzjami rządu polskiego? znacznie; o jednolitej polityce obu państw

W tymże samym „Kurjerze War-niema już w dziedzinie omawianej mowy.

 

Odmowa
/astanawiano się niemało nad

tem. w ciągu ostatnich trzech mie”,

i sięcy, jak też Niemcy uzasadnią swą lą uznać takie zebezpieczenie prze”

odmowę udziału w pakcie wscho”

„mim bezpieczeństwa i wzajemne;

pomocy przeciw napadowi.

mówią, niedziwo:a, to wiedziano z

góry, boć Trzecia Rzesza zgoła cos

innego ma w g:owie, niż obwarowy-

wanie bezpieczenstwą w Europie

wschodniej. Ale jak to powiedzieć,

że się takich rzeczy nie lubi, bez nie

dwuznacznego przedstawienia się

swiatu, jalko c: właśnie napasinicy

przy najbliższej sposobności?

Niemcy, którym zamiar i zarys

paktu wschodniego przedstawiono w

«ońcu maja r. b., ze strony Francji i

| ZSRR, podobnie jak innym przew

dywanym uczestnikom t. į. Polsce,

Czechsołowacji i Państwom Bałtyc-

kim, odrazu zajęły stanowisko od-

| porne. Gdy p. Litwinow, 13 czerwca

„b., w przejeździe przez Berlin zjawił

się na Wilhelmstrasse, usłyszał z ust

von Neurath'a odmowę. Lecz po

odwiedzinach p. Barthou w Londy-

nie od 8-go do 10-go lipca r.b., w cią”

gu których osiągnięto niemal nieo-

czekiwanie pomysine porozumienie,

znajmiono 13-g0 lipca r. b. ze stro”

ay Anglji w mowie sir John Simon'a

w Izbie Gmin, oraz ze strony Włoch

| w doniesieniu urzędowem  Ajencji

Stefani, ze Wielka Brytanja i ltalja

popierają myśl paktu wschodniego i

zawiadaiu ją o tem Rzeszę Niemiec-

ką, Z iego wzgiędu odmowa wręcz

że strony Niemiec stała się trudniej-

sza, a w każdym. razie uwydatniała

się konieczność, zdawałoby się, ja”

kiegos starannego uzasadnienia

Niemcy zaś nie sprawiły zawodu,

ale tylko tym, ktorzy z góry oczeki-

wali raczej, że odpowiedź będzie

niemiecka .,. prosto z mostu.

W rzeczy samej, w nocie swej do

Żeod-|

i ° ®

Niemiec,
zrobić podobnie zresztą jak już zro”

| giono w pakcie reńskim, Niemcy wo

'«iw napadowi zgóry za niewykonal-

| ae.
Wreszcie swói sposób przedsta

wiają: AE
— Lepiej zawierać umowy dwu”

stronne, a nie wielostronne, oraz tył-

«o z oświadczeniem, że się nie na”

padnie, a jeśli nawet wielostronne, to

tylko z przewidywaniem zebrania się

na naradę w razie napadu, ale bez

postanowień dziaiania odrazu prze”

ciw napastnikowi.

Tu jesteśmy w domu, Umowa tyl-

«a dwustronna: jeśli jeden z dwóch

napadnie na drugiego, niema dal

szych, niosących pomoc napadnięte-

mu. Umowa oświadczeniowa bez zo”

powiązania: jeśń będzie napad, mo-

żna się zebrać na naradę, ale broń Boże, nie przeciwdziałać odrazu na*

' padowi, który niechaj się rozwija,

gdy inni gadają.

| Trudno o wyraźniejsze odsłonię-

| cie ukrytych myśli.

Można o odpowiedzi niemieckiej

rozprawiać długo i szeroko, ale

zawsze dojdzie sic do krótkiego wnio

sku, że jest to stanowisko nie pań

stwa, które myśli, że będzie napad-

nięte, ale państwa, które wie, że

:hce być napasinikiem.
4ianisław Stroński,

————

2 DNI w WARSZĄWIE |
ORBIS |porat 15,9, wieczorem

 
Mickiewicza20|Powrot 18,9 rano

tel. 68-83 za 18,60.

Prowincja = ulgowe dojazdy.
Spieszsie, jażmało miejsc.

 

  

pod-!
i komisja sędziowska, która nietylko

aczekiwała na przylot „maruderów |

| Chalienge'u, ale również miała r)

puścić do dalszego startu Niemca

Francka, który wystartował w Wil-j

nie o godz. 6 m. 29, a w Warszawie

wylądował o godz, 7,53,
O godz. 8,40 przyleciał na Poru-

banek Dudziiski, który musiał przy”

„musowo lądować w Lidzie. Odleciał

on następnie do Warszawy.

W, parę minut po Dudzińskim

przyleciał do Wa!na Niemiec Junck,

który po kilkudziesięciu minutach

wystartował do Warszawy.
Że Lwowa przyszła w tym czasie

wiadomość, że Balcer prosi, by w

(Wilnie przygotować nowe magneto

sozpędowe. Nie zdążono rozpocząć

przygotowania, gdy nadeszia druga

| wiadomość, że Balcer zmuszony był

w. drodze do Wilna przymusowo lą-

dować tuż za Lwowem.

O godz. 12 m. 33 przeleciał przez

Porubanek Morzik, który leci poza

konkursem. Wylądował w Warsza”
wie o godz. 15-ej.

Bardzo długo czekano na Wio-!

darkiewicza, któremu popsui się mo-

tor. Włodarkiewicz w Wilnie lądo-

wał o godz. 15.41, a wystartował ©

godz. 15.55, w (Warszaw'e wylądo:

wał o godz. 17.36

Czekano jeszcze przez dwie go”

t dziry na pozostałych lotników, ale

I mik: już więcej nie nadleciał, Że

Lwowa nadeszła wiadomość, że An-

glik Macpherson został wyelimino-

wany z konkursu

czeń, punktacja za lot okrężny samo-
„lotów, biorących udział w między”
narodowym turnieju lotniczym, oraz

ogólna punktacja dotychczasowajest
następująca: i

P ° ° , °

rzyjaciolki.
Pani Luia spotkała niewidziane całe la-

to panię Zuię.

-— Kochanie moje, świetnie wyglądasz.

Jaka piękna cera! Opaliłaś się cudownie.

— Ale ty jesteś dla mnie zwasze nie-

dościgłtym ideaiem. Chciałabym być tobą.

Jak cudownie błyszczą ci oczy... Tu pani

Zula obejrzała się i zniżyła głos: — Lulecz-

ko, chcę cię o coś zapytać, Przyruń się bli-

żej, bo jeszcze ktoś usiyszy.„. Powiedz, ko-

teczko, skąd dostajesz atropiny?.... Czemuż
tak otwierasz oczy, mie bój się, maleńska,

nie zdradzę cię....
—Ależ, Zulko, co za przypuszczenie,—

zachnęła się pani Lula.

— Nie? A ja myślałam... No. omyliłam

się... Dobrze już, dobcze... Nie pairz tak na

mnie Ale skoro nie, 'cmbardziej możesz być

dumna z siebie. No, nie gniewaj się, kocha-

Dies

— Nie gniewan: się — odparła pani

Lula nieco przeciągle, — tylko mi niemilo,

żeś mnie o to podejrzewała.

— Masz się też czem przejmować...

Samabym chętnie, ale to pewrie musi być

przykro przyjść do apteki pierwszy raz i

prosić, co? Ach, prawda, ty nie wiesz. No,

kocisku drogi, niema o czem mówić, Cudo

iesteś, cudo, doprawdy. -

* l w głosie pani Żali tyle było szczerości,
że ujęte tem pani Lula spojrzała na przy-

jaciólkę z dawnem  serdeczneia ciepłem,

mysiąc jednocześnie:

— Co za przepyszne włosy ma jednak
ta Zułka jaki rzadki odcień... Istalnie, wio-

ty pani Zuli były jej dumą, zresztą słusznie,
*

— Tadzik!

-— Zula!
— Jakżeż się cieszę, że cię widzę —

mówił elegancki, przystojny, opalony młody

człowiek, witając się z panią Zulą. — O,

kuzyneczko, jestes czarująca..Mozna giowę
stracić... Zawsze mówiłem, że ten Karol

szelma to szczęściarz. Mieć taką żonę.„.

— Oj, pochlebco, czy nie przesadzamy.
— Największe pochiebstwo będzie tyl-

ko bladym odblaskiem twojej rzeczywistoś-

ci -— machnął młodzien bez zajęknienia i

ujrzał w zamian dwa rzędy olśniewająco

biaiych zębów z poza czerwonych warg i

spojrzenie takie, że nie wytrzymał i rzekł

z komicznym patosem.

— I nie wódz nas na pokuszenie,..

Zaśmieli się obcje. Zaraz jednak pani

Zula spojrzała tak jakoś dziwnie, „zamyś- 
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1) Bajan 205,88 864 1.858

2) Fłonczyński 213,48 868 1.821

3) Seidemann 208,28 814 1.813

4) Ambruz 211,12 880 1.795

5) Anderle 203,69 855 1.770

6) Fasewald 215,33 830 1.765

7) Buczyński 199,57 837 1.757

8) Bayer 203,47 854 1.756

9) Dudziński 211,05 880 1.755

10) Zacek 201,25 845 1.735

11) Hirth 197,37 819 1.734

12) Osterkamp 206,48 866 1.720

13) Gedgowd 213,08 880 1.719
14) Francke 196,96 816 1.715

15) Skrzypiński 198,25 826 1.709

16) Hubrich 190,72 766 1.702

17) Francois 188,84 747 1,548

18) Junck 174,18 571 1466

19) Sanzin 186,68 721 1.280

Polski lotnik Włodarkiewicz z

powodu naruszenia plomby przy czę”

ściach niezamienrych, co nastąpiło

dowaniu pod Tarnowem, nie jest
punktowany.

 

Przy nadmiernej i RU

sować krajową MORSZYŃSKĄ ODĘ

GORZKĄ w dawce od "4 — 1 szklanki.

Sprzedaż w aptekach i skład. aptecznych. 
INWALIDÓW

WARSZAWA. (Pat). Decyzją ko-

misarjatu rządu m. st. Warszawy w

dniu 15 b. m. zostało rozwiązane

'stowarzyszenie pod nazwą związek

ciężko okaleczałych inwalidów wo-

jennych R. P. Ostatnio działalność

„tego stowarzyszenia wykraczała poza

'ramy przepisów prawnych i statutu,

'Bla prywatnych przedsięwzięć za-

',obkowych wyzyskiwano sentyment

|społeczeństwa dla idei niepodle-
—

e

Echa pożaru
NOWY JORK. Pat. Na brzegu w,

Asbury Park fale morza wyrzuciły

zwłoki trzech ofiar pożaru na statku

Morrocastle. W kasie ogniotrwałej
okrętu znalezicao wielką ilość kosz-

towności i „drogich kamieni, które

 
BARCELOFA Pat. Miasta Gre-

nadę i Barcelonę nawiedziły nie

zwykle silne ulewy. Kilka dzielni

obu rniast zostało zalanych do tege

stopnia, że komunikacja kołowa u:

legła zupełnej przerwie. Szkody ma-

terjalne w obu miastach są duże.
 

ASSKs KITAONMET IISPODSZEWCE

Wszystkie kościoły świata
\ przeciwko przyjęciu Sowietów do Ligi Narodów.

(Genewa, 14 września KAP). Du* menicznej wyznań protestanckich w

strzszczenie ogłoszono w Berlinie. że wrażenie wśród delegacjipasą EEB w sierpniu rb. stawiając żąda”

10-$0 b.m., uzasadniają Niemcy swą prz

odmowę trzema
czeniami,

Powiadają na wstępie:

— Póki nie costaniemy równo”

uprawnienia na polu zbrojeń, nie wej

dziemy w żadne układy bezpieczeń-
stwa, ani też nie wrócimy do Ligi.

Wymowa teśc oświadczenia jest

wielka, Na to, powiadają Niemcy,

wyszliśmy z Konferencji Rozbroje-

niowej i z Ligi Narodów, żeby się

zbroić dowolnie 4 przecież nie na to
się zbroimy, żeby się wiązać pakta-

mi bezpieczeństwa przeciw napado-
wi.

Więc to interes nie dla nich.
— Sprawa udzielenia sobie wza-

jemmie pomocy przeciw napadowi na

potykała dotyckczas na wielkie trud
ności w rokowaniach międzynarodo”
wych.

Kiedy zaś cbecnie w pakcie
wschodnim okazuje się, że można to

|przez przedstawicieli

| ko przyjęciu Rocii

Ligi może wywołać,
Autorzy memorjału powołują się

organu watykańskiego ,„Osservatore

słowach piętnuje system niewolni-
stwa, panujący w Bolszewji, ucisk i
prześladowanie mniejszosci narodo-
wych, zwłaszcza na Ukrainie i Kau-
kazie, tudzież dzikie znęcanie się
nad wyznawcami Boga. Organ waty”
sański przewiduje, że wejście Sowie
tów do Ligi Narodów ostatecznie
podważy prestiż i zaułamie do insty-
tucji genewskis).

Stanowisko katolickie popiera
silnie rezolucja kongresu rady eku- 
 

ybyłych na Zśromadzenie Ligi Na

głównemi oświad- rodow wywołał memorjał, złożony
różnych wy”

| znań, wypowiadających się przeciw-
Sowieckiej do Li-

fi Narodów i wssazujących na fatal-
me następstwa, jakie przyjęcie to dla

grzedewszystkien: na zastrzeżenia

Romano", który w bardzo ostrych

nie uzyskania gwarancyj od Sowie-

tów tolerancji religijnej iako waru-

«u dopuszczenia Rosji uo Ligi Na-

rodów.
Konsystorz narodowego kościoła

protestanckiego w Genewie powziął

ostatnio uchwały, podane przez całą

prasę szwajcarską w której stwier”

dza, że obecność Sowietów w Lidze

Naccdów byłaby obelgą wyrządzoną

całemu światu chrześcijańskiemu.

Jak się dowiaduje korespondent

KAP, rzecznicy wprowadzenia So-

wietów do Lis: Narodów starają się

przekonać koła katolickie, grupują

ce się zwłaszcza dokoła biskupa Bes

son, że Rosja sowiecka w razie przy

ięcia jej do Ligi Narodów gotowa

jest zapewnić swobodę kultu i wy-

„nania, czyli rozciągnąć uprawnie-

nia ok. ateli amerykańskich w So-

wietach na obywateli innych państw,

Rzecz prosta taka  „tolerancja”
nikogo nie może: zadowolić, 

PCE «| PF REDA k 

ROZWIĄZANIE STOW. CIĘŻKO OKAIECZAŁYCH

WOJENNYCH.
głości (jako też posługiwano

się nazwiskami  najwybitniejszych

dostojników państwowych bez ich

pozwolenia, co przejawiało się w

wydawaniu i kołportowaniu różnego

rodzaju plakietów, odezw i t. d. Je-

den z tych plakietów, będących

portretem marszałka Piłsudskiego

na tle wstęg niepodległości uległ

konfiskacie. „Ostrzega się przed na-

bywaniem wymienionych plakietów.

 

Morrocastie.
jakoby zostały zdeponowane przez

Capote, córkę byłego prezydenta

Kuby.  Kosztowności te miały być

podobnospieniężone i przeznaczone

na cele politycznych uchodźców z

Kuby.

Zalanie Grenady i Barcelony.
Według dotychczasowych doniesień
ofiar w ludziach nie było.

"Arsenał socjalistów
hiszpańskich.

MADRYT Pat. W czasie rewizji

w domu ludowym, gdzie mieści się

główna siedziba socjalistycznych

orgamizacyj robotniczych, wykryto

wielki magazyn broni i bomb. Poli-

cja skonfiskowała przeszło 100
bomb, 50 rewolwerów, większą ilość

karabinów oraz tysiące nabojów.

Stosunki handlowe
Angiji z Niemcami.

LONDYN. (Pat). W dniu 17 b. m.
udaje się dó Berlina specjalna de-
legacja z sir Fryderykiem Leithros-
sen, głównym ekonomicznym do-
radcą rządu brytyjskiego na czele,
celem rozpoczęcia pertraktacyj na
temat rozpoczęcia stosunków han-
dlowych i finansowych z Rzeszą.

Zamordowanie księdza
LWÓW. (Pat). Ubiegłej nocy w

Zimnej Wodzie pod Lwowem za-
mordowany został miejscowy pro-
boszcz rzymsko-katolicki ks. kanonik
Józef Sadowski. Po północy niewy-
kryci bandyci wpadli na plebanię i
strzeliwszy do księdza z rewolweru
położyli go trupem na miejscu. Na-
stępnie dokonali rabunku, zabierając
około 1000 zł. Policja wszczęła za
bandytami energiczny pościg.

 

 

przy naprawie po przymusowemlą |

sto-;

| lonym wzrokiem wdal*. Chwila stawała się
,„prowokująca. Żeby ją przerwać, Tadeusz

| 'zekł:
— Widziałem cię wczoraj z panią Lulą.

Chciałem podejść do was, ale tak się zio-

żyło. że nie mogłem. Slicznieście obie wyślą

| daly. Stanowicie ze sobą kontrast, ale też
' dlatego obydwie nawzajem poduosicie swo-

` ją urodę... Trudny wyhór.byłby, gdyby tak
w razie cze$o.....
— Eh, — dość cierpko przerwala pani

Zula — mam wrażenie, że się zbyt sugestjo-

nujecie urodą Luli.
— Daj spokój, objektywnie jest piękna.

— Bo subjektywnie rozreklamowana.

— No, nie zaprzeczysz chyba, że oczy

ma wyjątkowe....

— Oczy? O naiwni! Więc ty nic nie

wiesz?

— O czem?
— No, że oma do oczu

atropinę!

— Nie może być — zdumiał się Ta-

deusz. ;
— Sama mi się przyznała.

*

wstrzykuje

— Pan Tadzik!
— Pani Lulai
— Dawnośmy się nie widzieli, Całe lato.

Jakżeż pan spędził wakacje?

— Dziękuję, świetnie. A pani nad mo-

zzem miała szalone powodzenie, iak wszę-

dzie i zawsze. Słyszałem, słyszaiem. Nie-

stety, starzy przyjaciele schodzą w cień,

co? Taka to już mciancholja życia...

— Melancholja jest dla tych, co dobro-

wolnie w cień się usuwają odparła darząc

go powłoczystem spojrzeniem naprawdę

cudnych oczu.
„Zawracanie głowy z tą alropiną“ po-

myślał pan Tadeusz.
— Spotkałem panią wczoraj z Zulą. Są

panie tak mało pdeobne, a obie uderzająco
piękne. Tu jest właśnie podobieństwo.No-

woczesny Paryż byłby w nielada kłopocie.
Ja sam też gdybyin się zakochał, to w obu

pan ach. I pani i Zula...
— Och,czy nie zadużo względów dla

Zuli? — przerwała dość nerwowo pani Lula.
-- Dlaczego? Czyżby na nie nie za-

sługiwała.
— Ależ owszem, owszem, tylko czy nie

za wiele entuzjazmu...?
Pan Tadeusz był jeszcze bardzo młody

i dlatego nieostrożnie szczery.
„„Ale, — kończył swą myśl pon Tadzik,

—ale zgodzisię pani ze mną,że jej włosy...
—Włosy? Ha,ha,ha.. Jakiż z pana

dzieciaki
— (00, to coś nowego...

— No, bo czyż pan nic nie wie?,.. Nie

wie pa, skądonamiaten kolor włosów.
—Jakto, skąd? Bo taki już kolor....

-— Oj, naiwniutki chłopaku, wicdz pan

specjalne chemikalja aż z Paryża.
Pan Tadeusz by! przybity Jęknął tyl-

ko słabo, jak echo:

— Aż z Paryża... .

Pani Zula popatrzyła nań z prawdzi-

wym,tym razem, zdziwieniem i, wzruszając

ramiopami, rzekła: 3
— Nie wszystko zresztą jedno, skąd.

Chodzi o iakt...
— Tak... chodzi o takt.

Lech 
 

 

że iryzjer sprowadza dla tych jej włosów
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W dniu dzisiejszym szereg orga-
nizacyj wileńskich zwołuje swych
członków na plac Łukiski na godz.
1-szą p.p. na zgromadzenie. Celem
zgromadzenia|jest zamanifestowanie

Poziomki i maliny
Z szeregu powiatów Wileńszczy-

zny donoszą, iż wobec trwającego
ciepła i pięknej pogody w lasach

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscowym mglistym ranku

w uiągu dnia pogoda słoneczna i

dośc ciepła. Słabe wiatry z północo-
wschodu we wschodniej i południo-

wschodu w zacliodniej pofowie kraju,

uYZURY APTEK:
Dus «= dyzurują uastępujące

apteki:
Sukc. August>wskiegyo — ul. Kijowska

Nr. 2 uelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Kostowsk

go — w. Kaiwaryjska Nr. 31, MWysockie-
go — ul. Wielka ; (tel. 11-99), oraz wszyst-

kie na „rzedmieśc ach, prócz Sniiszek.

SPRAWY MiEJSKIE.
—Komitet rozbudowy m. Wilna

odbył ostatnie zebranie w sprawie

przydziału kredytów i pożyczek na
przebudowę mieszkań i remonty do”

mów. Wydano w. b. r. przeszło 240

tys. złotych i obecnie kontyngent

pożyczek został wyczerpany.
SPRAWYADMINIS(RACYJNE,
— Zastępstwo p. wicewojewody.

| Bawiącego na urlopie wypoczynko-

wym wicewojewodę wileńskiego p.

Marjana Jankowskiego — zastępuje
naczelnik wydziału p. Włodzimierz

Hryhórowicz.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— O siudjum iolnicze na 0. 5. В.

W, związku z licznemi protestami

w sprawie zamierzonego zlikwido-
wania studjum roiniczego na U.S.B.,
wiadze centralne zażądały opinii
władz naukowych uniwersytetu wi-
leńskiego, które cpowiedziały się za
utrzymaniem tej uczelni w Wilnie.
Niezależnie od tego z szeregu miast
województw wschodnich b. słucha-
cze studjum wysiali zbiorową pe-
tycję do ministerstwa W. R. i O. P,
z prośbą o utrzymanie tej naukowej
rolniczej instytucja  Wediug pogło-
sek władze centralne coiną zarzą”
dzenie i studjum zostanie w b. r.
uruchomione,

SPRAWY SZKOLNE.
— Przedszkole. „Promień  (Wi-

wulskiego 4) rozpoczyna zajęcia w
poniedziałek dn. 17 bm. o godz, Y-ej.

POCZTA i TELEGRAF.
— Nowe linie telefoniczne. Po-

dobno jeszcze w b. m. zostaną  od-
dane do użytku publicznego nowe
linje telefoniczne na szlaku Wilno—
Wilejka, Nowogródek—Lida, Woł-
kowysk—Lida * Baranowicze—Lida
oraz Nowogródek—Grodno. Nieza*
leżnie od tego władze pocztowo-
telegraficzne ulepszają sieć między”
miastowej linji telefonicznej na szla-
ku Wilno—qWarszawa.
— Rozbudowa centrali teleionicz-

nej Dyrekcja pocztowo”telegraficzna
zakończyła osiatecznie prace nad
rozbudową centrali telefonicznej w
Wilnie. Centrala telefoniczna zo”
stała zwiększona do trzech tysięcy
abonentów. Wi b. m, Wilno posiada
już przeszło 2 tys. abonentów.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ze Związku pracowników

miejskich. Dnią 12 bm. odbyło się
nadzwyczajne walne zebranie
człunków Związku Zaw. pracowni-
ków: miejskich m. Wilna. Wśród
szeregu uchwał na szczególną uwagę
zasługuje powzięta decyzja w spra-
wie wyłączenia pracowników miej-
skich z pod przymusu należenia do
Ubezpieczałni Społecznej.  Posta-
nowiono czynić starania za pośred-
nictwem władz miejskich i zarzą-
du Głównego Zrzeszenia Związku
Zawod. pracowników miejskich Rz.
P. w Warszawie o utworzenie wła-
snych poradni, obsługiwanych przez

, miejski personel lekarski i szpital-
sy, coby zapewniło pracownikom
samorządowym lepszą opiekę lekar-
ską i znacznie obniżyło wysokość
składek opłacanych na ten cel.

Powzięto także uchwałę maby-
cia placui wybudowania na nim
„Domu Związkowego, oraz kortu te-
nisowego i przystani wioślarskiej.
Odpowiedni objekt upatrzono przy
ul. Kościuszki, malowniczo położo-
ny nad brzegiem Wilii.
— Komisja Okręgowa Kół Mło-

dzieży Polskiego Czerwonego Krzy-
ża prosi o przybycie pp. opiekunów
Kół młodzieży P. C. K. Tatanska 5
dnia 18 bm. o godz, 17-ej.

Zebranie ma na celu ustalenie
| płanu pracy Kół, omówienie kwestji

szkolenia drużya na terenie szkół,
oraz szereg spraw, które dla wycho-
wanią młodzieży mają pierwszo”
rzędne znaczenie.
— Związek oficerów rezerwy.

Zarząd koła wileńskiego Z. O. R.
wzywa wszystkich bezrobotnych
członków do stawienia się w sekre-
tarjacie koła, celem wypełnienia po-
trzebnych danych ewidencyjnych.

mocy

 

 
 

KRONIKA.
Manifestacja na pl. Łukiskim.

solidarności z wnioskiem polskim
w Lidze Narodów w sprawie trak:
tatu o ochronie mniejszości narodo-
wych, językowych i wyznaniowych

z końcem września.
pojawiły się poziomki i maliny. Ńe
rynkach w,Wilnie sprzedawano je

 

— Kursy L. O. P. P-u. Zarząd
obwodu miejskiego LOPP w Wilnie

, przystępuje w dniach najbliższych do
| zorgamzowania kursu: a) modelar-

stwa, b) z obrony przecrwgazowej
dla drużyny odkażającej.

Kandydatów, którzyby chcieli
przejsć wyszkolenie kursu modelar-
stwa, lub z obrony przeciwgazowej,
zarząd obwodu miejskiego LOPP

ligowskiego Nr. 4 (w podwórzu sta--

Sekretarjat jes! czynny w godzi,
nach od 8 do 2 | od 17 do 19.

Wykłady teoretyczne i szkolenie
odbywać się (bedą w godzinach po-

południowych, Kurs jest bezpłatny.

—Kurs pszczelarski. Zarząd To-
warzystwa Fszczelniczego z. Milen-

skiej zawiadamia wszystkich swoich

członków oraz miłośników pszcze-

larstwa 0 uruchomieniu 10-dniowego
kursu pszczelarskiego.

Wykłady odbywać się będą w lo-

kalu Wileńskiej lzby Rolniczej w
godzinach wieczorowych.
, Zapisy na wymieniony kurs przyj

„muje Sekretariat
oszczeiniczego z Wil. we wtorki i
piątki od godz. 12-ej do 13-tej w lo-

„alu Izby Rolniczej — Dominikań-
gka 13. Zapisy przyjmuje się do dnia
25 września br.

Otwarcie kursu nastąpi 50 wrześ

j gia br, o godz. 12-ej w lokalu Izby
' Rolniczej Dominikańska 13.

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Żajście w jadfodajni przy ul

Mickiewicza. W. nocy z 14 na 1> bm,

w jadiodajni-szas”tyszarni (Mickiewi

cza 44] wynikia awantura na tle nie”

opiacenią rachunku za kolację. 107

warzystwo, ztożone z dwóch panów

1 dwoch pań, spoźyio kolację, lecz

'ačhunku mie opłaciio 1 skierowaio

się ku wyjściu. Zastąpił im drogę

keler Dominik Wojkońc, ktory

spotkai się z opoiem. Jeden z pa”

nów wydobył rewolwer i w obecno*

ści płatniczego zarepetował, a na-

stępnie oświadczył, 1ż jeżeli kelner

nie ustąpi z drogi, będzie strzelał.

(Wojkońc zmuszony byi ustąpić, zaś
towarzystwo oprściło lokal.

rowiadomiona policja w pobliżu

placu ul. Orzeszkowej zatrzymaia

„gości. „Bohaterema” zajścia okazał

się b. sekwestrator miejski, Edward

Biusel, lat 40, k'óry przy legitymo-
waniu się podał się za słuchacza
U.S.B. Policja zatrzymała „towa-
rzystwo”, a następnie sporządziła
protokół zajścia. 3

-— Spadł z mostu na tor kolejowy.

(Tragiczny wypadek wydarzył się w

dniu wczorajszym na moście Raduń-

skim.Podczas remontu mostu jeden

z zatrudnionych robotników, Józef

Masłowski (Zbożowa 5), spadł z 6-u

snetrów wysokości na tor kolejowy,

| doznając wstrząsu mózgu i ogólnego

pofluczenia. M stanie beznadziej-
nym odwiezione go do szpitala św,

Jakóba. AZJA

— Gdzie podziało się dziecko?
Dnia 18 lutego r. b. w szpitalu ży”

dowskim powiia dziecko niejaka
Marja Rotkiewiczowa z N. Wśilejki.
Po tygodniu Rotk:ewiczowa opuściła

szpital i udała się do domu, lecz bez
dziezka. W! związku z tem poczęły
kursować pogłoski, iż Rotkiewiczo”
wa dziecko udusiia, Sprawą tą za”
interesowały +ię władze śledcze,
które zatrzymały R. i wszczęły do-
chodzenie. Według zeznania zatrzy”
manej, gdy jeszcze znajdowała się
w: szpitalu, przybyła do pokoju pew”
na elegancka dama, która wyraziła
chęc zebrania dziecka na wychowa
mie, Ponieważ R. znajdowafa się w
ciężkich waruakach materjalnych,
oddała dzieckc owej damie, która
wystawiła jej pokwitowanie z
oświadczeniem, iż dziecko otrzyma
dobrą opiekę. Ponieważ podpis na
kartce jest nieczytelny i bez adresu,
władze podejrzewają, iż R. składa
fałszywe zeznenia. Dalsze docho-
dzenie w toku.
— Wóz Arbonu wpadł na stojącą do-

rożkę, Rusiecki Franciszek (Kalwaryjska
101), dorożkarz, zameldował w policji, iż,
oczekujac na pasażera około domu Nr. 23
przy ul. Wielkiej, został najechany ztyłu
przez autobus Arkon Nr. 38468. Wiskutek
zderzenia w dorożce zostało złamane tylne
koło, resor i błotnik. Rusiecki oblicza stra-
ty na 50 zł.
— Nieszczęśliwy wypadek. Przy ul.

Tomasza Zana 9, na placu wypożyczalni ro-
werów, podczas jazdy rowerem wywrócił
się Szyling Mikołaj, lat 29 i złamał lewą
nogę. Pogotowie Ratunkowe odwiozło Szy-
linga do szpitala św. Jakóba. J  

uprzejmie prosi o zgłaszanie się do
sek-etarjatu obwodu przy ulicy Że-|

rostwa grodzkiegc). i

Towarzystwa,

| klubcwy miedzy Ogniskiem a Ż, A. K. S.

DZIENNIK  MILENSKI

Sezon zimowy naszego teatru
aram. otwarty został wczoraj w
£machu na Pohulonce premjerą sztu-|
Iki, niegranej dotąd na żadnej scenie,|
M. Grabowskiej, przy wypełnionej
widowni. Sztuka — „poważna ko-

medija“, jak zaznacza autorka, nosi
tytuł: Sprawiedliwość, który brzmi,
oczywiście w cudzysłowie, w zna”
czeniu ironicznem.

Autorka zdracza, jeśli to ma być
pochlebstwem, zupełnie męskie pió-
ro, tak w koncepcji problemu, jak
w: iapidarnem przeprowadzeniu tezy
i jej scenicznem ujęciu. Abstrahując
od nieznajomości pewnych paragra-
łów kodeksu karuego, o co do autor-
Li mieli pretensie obecni na widowni
įrzedstawiciele palestry, stwierdzić
"musimy z całem przekonaniem, że

(FALĄ ACEJATSKU
Bez paszpoiśw i Wiz,
1-340 57%od zł,

 
 

Teatr i muzyka |
— Teatr Miejski Pohuianka. Dzisiejsza

popoiudniowka w 1eatrze na Ponulance, |
uziš o godz. 4-ej useże się po raz pierw-,
szy na przedstawiemu  popoiudniowem w,

1eatrze na kohulance świetna, peina hu-;
moru i. werwy kumedja trancuska M.“
Acharda „Dama w bieli' z udziaiem pp: ri.|
Skrzydiowskiej, A. Łodzińskiego, w.l

Neubelia, W. Scibora i M. Bieieckiego.;
Ceny propagandowe. !

-- Wieczorem o godz. 8-ej po raz dru-|
gi powazną komedję w 3-ch aktach z pro-
rogiem M. (Grabowskiej pt. „Sprawiedli- |
wość ', którą leatr na Pohuiaace otworzył
wczoraj sezon 1934/35, į

Jutro o godz. 8-ej w. „Dama wbieli”,|
— leatr muzyczny „Łutnia”, Ustat- |

nie przedstawienie „kir. Luxemburg". Wy-,
stępy Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz. 8!
jm. 15 w. po raz ostatni po cenach zniżo-
nych pełna humoru i dowcipu melodyjna
op. Lehara „Hr. Luxemburg z J. Kulczyc-

ką i K. Uemoowskim w rolach giownych,
Z.siužone okiaski zbierają  rOowiiež: tial-
mirska, Domosiawsk:, Szczawiński.  Uroz-;
maiceniem widowiska bęaą produkcje bale-
towe w układzie J. Ciesieiskiego. |

Dziś o g. 4 pp. po raz.
„uriow“ & J. Aulczycką

w roli giównej. Ceny propagandowe.
— s'onieaziaikowe widowisko  propa-.

gandowe. Jutrzejsze przedstawienie z cy-,
klu propagandowych wypeini wartościowa.

op. Łeliera „Ptasznik z [yrolu".
Najbiizsza premjera w

Teatr „Lutnia”* daje jako najbliższą pre-
mjerę głośną i popularną op. Kalmana.
„Cyrkowka“. roli tytułowej wystąpi|

propagandowych.
32-įi Darwna Op.

„Luini“, |

jra K. Dembowskiego w otoczeniu: rialmir-|
|.kiej, Szczawińskiegc, Domosławskiego, 1!
| Tatrzańskiego, który oprócz występu w.
jednej z popisowych swych rół, prowadzi
również reżyserję „Cyrkówiki” i wraz z ka-|
jelmistrzem  Wiliństim i  baletmistrzem
Ciesielskim dokiadają wszelkich starań,
aby premjera wypadia wspaniale. Zwiększo|
ne cnóry oraz zespół baietowy przyczynią
„ię niezmiernie do powodzenia tej pięknej
pod każdym względem operetki. Premjera
we czwartek. ; i

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 16 września.

9,00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań

 

domu, 10.05: Nabożeństwo. 11.57: Czas,

12.03: Kom. meteor. 12.05: „Jak zasadzić

drzewka owocowe?' — odczyt. 12.15: Po-

ranek muzyczny. 13,00: Odczyt. 13,15: D. c.

por. muz. 14.00: Muzyka popularna (płyty).

14,25: Transm. z lotniska mokotowskiego

odlotu samolotów do próby szybkości,

15.00: Pogad. rolnicza. 15.15: Aud. dla

wszystkich. 15.55: Transm. z lotniska przy-

otu zwycięscy Turnieju lotn. 16.30: Recital

śpiewaczy Bendera. 16.45: Aud. dla dzieci.

17.00: Muzyka dó tańca. 17,50; Transm. z

lotniska zamknięcia turnieju. 18.50: Słucho-

wisko: „Moralność Pani Dulskiej”. 19.15:

„Zycie młodzieży” — pogad, 19.30: Koncert.

19.50: „Wynik Turnieju Lotniczego 1934* —

pog. pik. Kwiecińskiego. 20.00: Koncert.

20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy

w Polsce?" 21.0: Wesoła lwowska fala.

21,45: Wiiad. sport. 22.00: Ze świata radjo-

wego — pogad. 22.15: „Ciotka Albinowa

mówi” ——- felj. wesoły. 22.30: Audycja me-

k.ykańska. 23.00: Kom. o Turnieju lotn,

23.05: Kom. meteor.  23.10—23,30: Koncert

życzeń (płyty).

Poniedziałek, daia 17 września.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Mczyka. Dzien. por. Mu-

zyka. Chwilka Pań Domu. 11.57: Czas. 12.03:

Kom. meteor. 12.10: Koncert. 13.00; Dzien.

poł. 13.05: Muzyka popularna (płyty).15.30:

Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz, odc. pow.

15.45: Muzyka lekka. 16,45: Lekcja nie-

anieckiego, 17.00: Recital śpiewaczy. 17.25:

 
DZIŚ REGATY ŻEGLARSKIE

W TROKACH.

Jeziora Trockie będą dzisiaj terenem

ciekawie zapowiadających się regat żeglar-

skich, zorganizowanych na zakończenie se-

zonu sportowego.

Do dzisiejszyci regat zgłosiło się prze-

szło 30 żeglarzy, którzy rywalizować będą

o piękne nagrody sportowe, zaoliarowane

przez szereg osób.

Regaty rozpoczynają się o godz, 13,

LEKKOATLECI OGNISKA WALCZĄ
Z ZA KS,

Dziś o godz, 9 rano na boisku Ośrodka

W. F odbędzie się ciekawy mecz między-

Frogram przewiduje konkurencje pań

i panów.
Wsięp na stadjen 20 gr.

  
  

| cital śspiewaczy Wandy Kalenkuewicz, 22.45:

—Dzisiejsza popoiudniówka po cenach *

primadonna J. Kulczycka, mając za partne- | |

Inauguracja sezonu zimowego
w Teatrze Miejskim,

jest to talent mocny, świadomy
swych sił, że zagadnienie, które po-
|rusza, ów konflikt, znajdujący swe
rozwiązanie w kompromisie człowie-

| ka z jego sumieniem, zaobserwowa”
ny został zbliska, niepowierzchow-
mie i z rzetelnym talentem wyzys-

Lamy,
Świetna gra i1owozaangażowanej

siły w osobie p. Bay-Rydzewskiego
i bardzo dobra p. Stachowiczowej
(artystów teatrów poznańskich) przy
współudziale naszych czołowych
artystów M, Węgrzyna, Neubelta,
„Wołłejki oraz „Jasińskiej — pozosta”
wilo jaknajlepsze na widzach wra*
żenie.

Szczegółowe sprawozdanie poda-
my jutro. Pilawa.

Kay

na morza południa
Katowice—Budapeszt—Wiedeń—Wenecja (Lido)—
Triest—Fteny — Constantza — Bukareszt —Lwów

kól.-- obejmuje :

Informacje i zapisy:

NIGGN$- // (, _wiino, Mickiewicza 6.

przejazdy, utrzymanie,
zwiedzania.

11885 -0
M

Skrzynka pocztowa Nr. 316. 17.55: Z rosyj-
skiej muzyki religijnej (płyty). 11,50: „Kry-

ształy 1 ich budowa — pog. 18.00, Koncert

reklamowy. 18.15: Koncert kameralny. 18,45

Kogad. krajoznawcza. 19.00: Aud, žolnier-
«ka. 19.25: Aktualia. 19.30: „Wśród świą-
lyń, piramid i sfinksów dawnego Egiptu" —
felj. 19.50: Wiad. sport. 19.55: Wil wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce".

21.00: Koncert wieczorny. 21.45. „Neszczęś-
cia idą w parze” — edczyt. 22.00: „ W. świet
ie rampy” — nowości teatralne, 42.15: Re-

 

boncert reklamowy 23.00: Wiad. meteor.
23,05; Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
 

Fiedzielne transm'sje z Poia Mokotow-
skiego.

Ostatni dzień ctaliengeu — 16 wrze-
śnia przyniesie wyniki 1 zakończenie mię-

dzyaarodowej imprezy lotniczej, t'oiskie

Kadio, które zainstalowało swoje mikrofo-

ny ua Folu Mokotowskiem nadawac będzie
trzykrotnie w ciągu dnia transmisje Z pize-

biegu uroczystości limaiowych turnieju lot-
niczego. (U godz. 12.0U nastąpi transmisja

startu samolotów do próby szybkości ma-
ksymalnej w turnieju lotniczym, o godz.
16.20 nadany będzie przylot zwycięzcy
turmieju lotniczego; zaś o godz. 165,20 roz-
giośnie radjowe podadzą uroczystości za-

lurniejukończenia Międzynarodowego

Lotniczego—Chailenge 1934 r. Zakończe-

„niem tych audycyj w niedzielę dnia 16

września będzie cdczyt płk. Bohdana

| Kwiecinskiego, ktory mówić będzie przed
mikrołonem warszawskim o „wyniku tur-
mieju o godz. 19.50.

Moralność Pani Dulskiej w Teatrze
Wyobraźni.

Polska twórczość dramatyczna w okre-
sie pozytywizmu zdążająca z rozpędową
siią w kierunku komedji mieszczańskiej,

znalazła w Gabrjeli Zapolskiej czołową

przedstawicielkę. Właściwa jej talentowi

szczerość, poparta satyrycznem piórem

zdziera obłudną morainość z kołtuńskiego
srodowiska, ukazując rozpaczliwą szarość i

„biotko“ mieszczańskie. „Moralność pani
Dulskiej”, jedna z  najwybitniejszych ko-

medyj Gabrjeli Zapolskiej należy właśnie
„do tego rodzaju utworów i dobrze jest
wszystkim znana. Polskie Radjo nadaje ją

w niedzielę dnia 16 września o godz. 17,30.
Wykonawcami słuchowiska będą: Stefan

, Jaracz. Mira Zimióska, Lena Zelichowska i
Stanisław Daniłowicz.

„Wesoła Fala Lotnicza*.
70-ią z rzędu „Wesołą lwowską  ialą“,

którą usłyszymy w dniu 16 bm. o godz.
21.00 — 21.45, kierownik jej Wiktor Bu-
dzyński, dbając jak zawsze, o aktualność
programu, poświęcił odbywającemu się 0-
becnie w Polsce międzynarodowemu Chal-
ienge'owi W lotniczej tej fali usłyszymy
djalogi Szczepka i Teńka, Aprikozenkranza
i Untenbauma, oraz szereg świetnie wyko-
nanych piosenek na tematy lotni ze. Con-
ierencierkę prowadzić będzie sekretarz li-
ieracki teatrów miejskich, jeden z nielicz-
nych poetów-lotnikow em. kapitan-lotnik
Lisiewicz.

„Życie młodzieży'. Cykl pogadanek
radjowych.

Cykle pogadanek Polskiego Radja о-
bejmują również w sezonie zimowym stały
temat „Życie młodzieży”, W ramach tych
przemówią przed mikrofonem nietylko
znawcy współczesnych zagadnień życia
młodzieży w Polsce, ale również o ile moż-
ności i sama młodzież, która przez usta
swych utalentowanych: przedstawicieli bę-
dzie informować społeczeństwo 0 swych
potrzebach, ideologii i zamiarach na przy-
szłość, zwłaszcza w dziedzinie pracy nad
budowaniem potęgi Państwa.

Pogadankę z teśo cyklu nadaje Radjo-
stacja Warszawska w dniu 16 września o
godz. 18.50. Tematem prelekcji będzie
Stowarzyszenie Opiski nad niezatrudnioną
młodzieżą, o czem mówić będzie Prezes
Stowarzyszenia, Minister dr. St. Hubicki.

 

s PORT
KOLARZE WILENSCY W WARSZAWIE.

Z Wilna wyjechało trzech kolarzy Wil

T. C. i M, do Warszawy na zjazd gwiaž-

dzisty.

Pojechali bracia Andrukowicze i Ko-

maiszko. Powinni oni do Warszawy na

Dyaasy przyjechać przed godz. 10.30.

Zjazd polega na regularności jazdy. Co

5 klm. trzeba meldować sią u władz poli-

cyjnych. Przeciętna szybkość 16 km, na

godzinę.

Odjeżdżających kolarzy żegnało grono

członków Wil T. C. i M.

Sport polski w Łotwie.
RYGA (Pat). Dziś nastąpiło

otwarcie święta sportu polskiego.
W zawodach biorą udział przedsta-

wiciele polskich klubów sportowych
z różnych ośrodków Łotwy, _ !

CZEKOLADA

Ca. R  

Dyplomy
szkół wyższych.

Według ostatnich obliczeń Glow;
nego Urzędu Statystycznego, wyższe

szkoły państwowe w Polsce wydały:
w roku szkolnym 1932/33 ogółem|
5.796 dyplomów, w tem 4.106 męż-|
czyznom i 1.690 kobietom. Liczba
dypiomów ma poszczególnych wy-
działach przedstwia się następują"|
co: teologja i prawo kanoniczne 106,|
prawo i nauki polityczne 1692, me-
cycyna 552, farmaceutyka 193, we-
terynarja 142, dentystyka 114, tilo-
zofją 1797, roluiciwo 389, komuni-

Ikacja i inžynierja 173, architektura
131, mechanika i  elektrolechnika

224, chemja 92, raiernictwo 45, gór”
mictwo i hutnictwo 46, szluki pięk-

ne 65, oraz na :nnych wydziałach 35
dyplomów.
W szkołach wyższych prywat-

nych wydano 685 dyplomów, w tem
520 mężczyznom i 165 kobietom, Ź
czby tej 55 osób ukończyło teologję

ulki polityczne, 45 tilozofję, 498 na-

uki handlowe, oraz 1 osoba inny

wydział.

śzkoły bez nauki religii,
Przez cały ubiegły rok szkolny

$rmnazjum żeńskie 1 męskie, semi-
aarjum nauczycielskie w Łomży oraz
imnazjuma w Ostrowi Mazowieckiej

sie miały katolickiej nauka religji,
gdyż władze szkolne nie mianowały
do tych szkół księży preiektów.

Także w nowym roku szkolnym

te szkoły są pozbawione nauki reli-

gi Jak to pogodzić zKonstytucją |

przepisującą obowiązkową naukę re-|

„gji w szkołach i z Konkordatem,

sianowiącym to samo? (KAP),

 

  
  

 

Nowe 100-złotowe bilety
bankowe.

Z dniem 15 września b. r. Bank
Polski puszcza w obieg 100-złotowe
bilety bankowe li emisji.

uóezpieczańie pasażerów
6d wypadków samochodowych.

Właściciele taksówek postanowi
li przystąpić do erganizowania wła”

snego towarzystwa ubezpieczeń ра-

„ażerów dorożex, które to ubezpie-

czenia są nakazane ustawowo.
Na posiedzeziu ogólnokrajowego

j zjazdu związku właścicieli taksówek

|w: Poznaniu uzgodniono i przyjęto

| etatut tego towarzystwa ubezpiecze”

niowego. Pozatem uchwalono rezo-

lucię domagającą się umorzenia za-

!'egłych opłat z tytułu państwowego

funduszu drogowego za ubiegłe lata.

Dostawcy zboża
dó armji.

Ogłoszone zostały liczby,
czące dostaw zboża do armji.

W. roku budżetowym 1933-34 za”

kupiło wojsko u producentów — 34

proc, w państwowych zakładach

zbożowych — 6 pioc., a u kupców—

u0 proc. żyta. Owsa zakupiono u pro

ducentów — 4: proc. a u kupców

zbożowych — 59 proc. W. mięso woj

„ko nie zaopatruje się prawie zupeł-

nne w drodze Lezposrednich zaku-

pów u producentów.

Słery rolnicze zwróciły się do

władz wojskowych o zorganizowanie

w poszczególnych garnizonach lokal

uych zebrań przedstawicieli rolni-

ctwa i intendentury wojskowej. Na

zebraniach tych miałyby być wyjaś-

niode trudności bezpośrednich zaku-

pów u produceniów i ustalone plany

postępowania na przyszłość, dosto”

sowane do waruwków miejscowych.

Przedstawicie'om rolnictwa cho-

azi m. in. o zapewnienie producen-

tom bezpośrednich dostaw artyku-

iów hodowlanych do wojska. Arty-

ikuły hodowlane stanowią najważniej

szy produkt mniejszych gospodarstw

wiejskich i główne źródło dochodu

drobnego rolnictwa,

90089885808055

Wilno na powodzian.
Komitet zbiórki ulicznej na powodzian

w dniu 9 bm. podaje do wiadomości, że z

kwesty w tym dniu urządzonej uzyskano

zł 1145.27. Suma ta została wpłacona do

Wileńskiego Prywatnego Banku  Handlo-

wego na rachunek Komitetu Pomocy Ofa-

rom Powodzi.
Koszty organizacji

szpilki i afisze) wynosiły
czysty dochód z kwesty wyraża

 
i

doty”

kwesty (znaczki,
zł, 54,75, czyli

się sumą

zł. 109052. ZATOKA
Komitet zbiórki tą drogą sklada po-

dziękowanie organ'zacjom, które wzięły

udział w kweście, paniom i panom kwestu-
jącym, ofiarodawcom prasie za propago-
sanie dnia zbiórki, Polskiej Macierzy

» Szkolnej za łaskawie wypożyczone puszki,
| lirmie „Lux“ za bezimteresowne wykonanie
legitymacyj, oraz wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób okazali pomoc.

W Wil, Woj. Kom. pomocy ofiarom po-
wodzi do dnia 15 bm. złożono 41145.17 zł. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil-

nie wpłaciła na konto 2.000 na Ogėlnopol-
i w

: prawo kanoniczne, 136 prawo i na-|-

    

KARMELKI
ZORY aaLODI YADANP A NA

Usuwanie „błota”
2 B. B.

Usuwanie członków z B.B/W.R.,

nazwane przez „Gazetę Poiską“ „0“

czyszczaniem. belkowań BB. ze szla-

mu . błota” trwa w dalszym ciągu.

W юше Bezpartyjnego bloku

Wspóipracy z kządem utworzona

zosiała podobno specjalua komisja,

która zajmie się oczyszczaniem klu-

bu « posłów i senatorów, mających

na sumieniu rozmaite sprawy finan-

sow: o charakterze niezbyt jasnym.

Fodobno komisja ta zbada spra”

wy dotyczące okuło 50 posłów i se”

natorów Bezpartyjnego Bloku Współ

pracy z Rządem. Najbliższymi kan-

dydaiami do badania są jakoby pos.

Wieliciki, sen. Wyrostek, sen. Boguc-

ki, sen. Targowski i pos. Sobolew-

ski.
Tymczasem na podstawie znane”

go bstu prezydenta m. Warszawy, p.

Starzyńskiego, prezes klubu B. Bi,

płk Siawek postanowił powołać sąd.

klubowy, mający zbadać zarzuty

przeciw sen. Wyrostkowi. W. najbliż

szych dniach odtiędzie się także roz

patrzenie w sądzie klubowym spra-

wy sen. Targo vskiego.

Prasa sanacyjna zapewnia za

„Gszetą Polską” że w BB żadnych

dys'nansów niema i że odbywa się

tylso „pranie'”.

Ryłoby to bardzo pięknie, bo le-

pie: późno, niż wcale, gdyby prasa

sanacyjna nie zapomniała O jednej

bardzo istotnej sprawie. Qio w łonie

BB. usinieją bardzo poważne różnice

zdań na temat iego, kto reprezeniu”

je — używając terminologji „Gazety

Polskiej” — „belkowanie“ Bloku, a

kto „szlam“'...

Wystarczy choćby przeczytać

artykuł „Słowa” o sprawie żyrar”

dowskiej.

Nowa „skandaliczna“

umowa.
,Kurjer Poranny” donosi, że na

terenie Magistratu m. Warszawy

ujawniono nową „skandaliczną

umowę.
Umowa ta, która naraziła stolir

се a olbrzymie straty, była umową

zawartą przez b. zarząd miasta: z

Polskiem Tow. Asłaltowem w spra”

wie wykonania robót astaliowych w

stowcy, ;

Jak zostało ostatnio ujawnione

firria ta nietylko pobierała rabuniko-

we reny za swe roboty, nietylko wy-

konywała swe roboty po partacku,

ale jeszcze naruszała także inne po”

staaowienia umowy. / Mianowicie

umowa przewidywała, że firmie nie

wolno bez zgody władz miejskich

sprzedawać na rynku krajowym

otrzymywanych od miastaskryptów

dłużnych. Umowa bowiem opierała:

się па kredycie zagranicznym i to

właśnie miało stanowić jej jedyną

rację bytu. Tyinczasem: było rzeczą

ogóinie wiadomą, że firma skrypty

miejskie lokowała na czarnej gieł-

dzie w Warszawie i to na warun”

kach lichwiarskich. Podobno były

nawet wypadki że firmą sprzedawa”

ła skrypty miejskie po kursie 60 za

100. Rzecz oczywista, że takie po”

stępowanie firmy rujnowało kredyt

miasta i wyrządzało przez to miastu

dodatkowe wieikie straty.

Ostatnio tymczasowy prezydent

miasta oficjalnie uznał umowę za

zerwaną z winy firmy. Główną przy”

czyną rozwiązania umowy ma być

niedotrzymanie przez firmę warun”

ków finansowych. Formalna dekla-

racja © uznaniu umowy za zerwaną

nastąpiła już 4 b. m.

[Zniżka stopy procentowej
w P. K. 0.

5) WARSZAWA. (Pat). W dniu 15
b. m. rada zawiadowcza P. K. O.
uchwaliła obniżyć stopę procentową

od kredytów lombardowych do 794

Walka z rakiem.
Na dorocznym kongresie amery*

kańskiego Tow, Chemicznego dr.
rllice Mac Donald zakomunikował

o odkryciu przezeń mechanizmu
rozwoju zarazka ralka. Metoda le-
zenia choroby, w związku z. tem
dkryciem, dać może wyniki w cią-

gu 5 lat. Zdaniem Mac Donalda,
pewne substancje, broniące onga-
nizmu przed zarazkiem raka, wy”

twarzane przez nerki, mogłyby wy-
stępować w organizmie | im w
większej obfitości przy stosowaniu
„dpowiednich zastrzyków.

Zdaniem ucztnego zwiększenie
się w Ameryce śmiertelności, z po-
wodu raka o 15 proc. w ciągu 3 lat
statnich spowodowane jest zużyt-
kowaniem do *sbrykacji konserw—
jak wiadomo, masowo spożywanych
w Ameryce — pewnych substancji ,ski Komitet Pomocy Ofiarom Powodz.

Warszawie zł. 905,39.

 

chemicznych.

     

   
  
   

  

   



Z KR AJ U.
Poświęcenie fundamentów kościoła

w Sobakińcach,
Wczoraj odbyła się podniosła uro

czystość poświęcenia kamienia wę”|
zielnego pod nawobudujący się koś-
ciół w Sobakiūcach w pow. szczu-
czyńskim.

Uroczystość uświetnił swym ur
działem metropolita wileński ks. ar-
cybiskup Romuald Jalbrzykowski,
«tóry dokonał aktu poświęcenia.

Na drodze d» Sobakiniec przyby”
wającego arcypasterza spotkała ban
derja rowerzystów z kierownikiem
szkoły p. Stanistawem Bujnowskim,
a po powitaniu towarzyszyła aż do

celu Jego podróży.
Na cześć metropolity wystawio-

po na drodze szereg bram tryumfal-
mych. Przy jednej z nich zśromadziła
się ludność żydowska z delegacją
źminy żydowskiej na czele.

Przed samym wjazdem do Soba-
kiniec również przy pięknie udekoro
wanej bramie zebrali się przedstawi-
ciele władz cywilnych i wojskowych|
oraz społeczeństwa; witając kolejno
źrcypasterza, a więc: wójt gminy p.
Zdzisław Kriedel, starosla powiatu
p. Drewnikowski. członek komitetu
budowy kościoła p. Jan Jankowski  nadleśniczy, p. Bolesław Ejsmond i

GBESCPYKATOWAARZYCCAORNESTT MST KSKTTIEUEI APL

DZIS UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU perłą prod. „Columbji“

„KARJERA ANNY CARWER“
Petężna panorama życia z udzialem gwiazd ekranu' plękna bohaterka filmu „King*Konga* FAY WRAY i božy-

szcze kobiet „platynowy blondyn* GENE RAYMOND (bohater flimu „Szalona Noc w Zoo”). Film ten otwiera
Nad program: Dodatki.

OTWARCIE SEZONU

NIE BĘDZIESZ KURTYZANĄ»
DZIS Najlepszy film z HENRY GARA TEM

Na scenie: 1) „POLA NEGwi" arcywesoła komedja w 1 akcie (wyk. J. Grzybowska, Br. Borski,

Wł. Orsza-Bojarski.) 2) „C © LO MBINA'" operelka W. Rapackiego. — J. Grzybowska,
Adam Daal. Wł, Orsza-Bojarski, Z. Winter i in.

ltaijeno-Carneri.

НОГ
TEATR-KINO |

REWJA

 

Maturyczne i Dokształcające Kursy

„WIEDZA“
KRAKÓW, ul. Studencka 14/l.

przygotowujące w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wy-
czerpująco opracowanych skryptów, programów i miesięcznych tematów,

oraz na lekcjach zbiorowych w Krakowie, przyjmują

wpisy na nowy rok szk. 1934/35 i to na:
1. Kurs
2. Kurs
3. Kurs

maturyczny gimn.

średni do egzaminu z 6-iu

5. Kurs

Opłaty b.niskie,

inni. W, imieniu nuejscowego ziemiań
stwa przemówienie powitalne wy”
ółosił p. sędzia Adam Zaleski, zaś
jedna z dziewczyrek jako delegatka
dziatwy.wręczyła arcypasterzowi
wiązankę kwiecia, składając jedno-
cześnie powinszowanie, wreszcie ks.
dziekan Ignacy Cyraski w otoczeniu
duchowieństwa dekanalnego witał w
podniosłych słowach arcypiskupa.

U wejścia do kościoła ks. arcy"
biskupa spotkał ks. proboszcz soba”
kiński Adolf Grodzis, czyniąc Бопо-
ry gospodarza parafji. Nadmienić na-
jeży, że ke. Grodzis, który kieruje
paralją zaledwie od 3 miesięcy zdo-
jał zaskarbić sobie zaufanie i miłość
parafjan dzięki czemu m. in, prace
około budowy Świątyni postępują w
tak szybkiem tempie.

Po modlitwie w kaplicy ks. arcy"
biskup poświęcił fundamenty wzno-
szonej świątyni poczem mszę świę-

tą odprawił towarzyszący arcybisku-
powi iks. Aleksander Mościcki, zaś
sumę celebrował ks. Jan Kazarno-
wicz z Zabłocia.

Po skończonym posiłku i wspól-

nej fotografji ks arcybiskup Jałbrzy |

«owski odjechał do Wilna.

nową erę w kinematografji.

BALKON 25 gr.

St. Janowski.
Tańce i ewolucje.

maturyczny półroczny repetytoryjny.
klas gimn.

4. Kurs niższy z zakresu 4-ch klas gimn.
7-miu klas szkoły powszechnej. e

UWAGA! Uczniowie kursów korespond. otrzymują co miesiąc, oprócz

snaterjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opreco-

wania. Nadto obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy w ciągu

roku szkolnego postępy uczniów,
Wykładają wybitne siły fachowe.

 

wania

Wielka 56 m. 3.

 

 

Koacesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O. P.

Kursy kroju, szycia, robót ręcznyck i modelo-

S. Stefanowiczówny
przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-

czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

  

zapachów.
Tamże wody kolońskie na wagę 78 przecudaych

 

 

Кар ООЛ9  

/

Prospekty darmo,

MIESZKANIE frontowe
świeżo  odremontowane
1 piętro, 4 pokoje, z
wszelkiemi wygodami,
dwubalkonowe, 2 wej-
ścia, róg Ludwisarskiej
Nr. 11. 2171—2

Duży pokó
do wynajęcia z całkowi-

 

4 pokojowe odremonto-
wane, ze wszelkiemi wy-
godami, z frontu do wy-
najęciaa W. Pohulanka
19—16 tel. 1-88, 2009

3 POKOJOWE
MIES.

 

wackiego 16—2.

do wynajęcia dla solid-
nej pracowniczki, tanio.
Ul Kościuszki 14 m. 10.
Oglądać rano 9 lub od

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

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

wstawania najrozmaltszych chorób,

czyszcza krew | tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU

[ak to stwierdzili wybitni lekarze, są Ideal-

nym šrodkiem

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizm I po-

budzają apetyt.

ZIOŁA Z GÓR WARCU D-ra LAUERA

usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni

żółciowych, cierpienie hemoroldalne,

reumatyzm I artretyzm.
Cena pudełka Zł. 1.50;
Sprzedaż w aptekach I

В 11 pokojowe

 

  

 

   
  

a” ją =" | tem utrzymaniem dla 2 2
2—1017 osob. Węsławscy. Nie-- Mieszkania ze wszyst-. Wjlkomierska 3 m. 11,

miecka 3 m. 9. 5| kiemi wygodam do Wy-| vis-a-vis kośc. św. Rafa:|

bez gotowania I filtrowania| |—— ——————| nejęcia Ofiarna 2 i 4. | ia, Tamże mieszkanie dla

KRUPNI sporządzisz przy pomocy zapra- MIESZKANIE 2016—1| uczni,— może być z

wy ziołowo korzennej. ь 5 pokojowe, ze wszel- POKÓJ -| calodzieanem  utrzyma-

Flakon 1 zł.wysarcza na 1 — 3 litry wódki. kiemi wygodami z iron- ы i niem. śr.

Polecat Skład Apteczny tu do wynajęcia. Bisku-| Z wygodami, sionecznys|—0————
Y pia 4 (od 12 do 3 pp.)| ciepły, Świeżo remon-

Władysława TRUBIŁŁ tel. 1-88). 2009 i m“ ae e|| LOKALE |

i -— ———— iadami lu! -

WwiILNO, LUDWISARSKA 12, (rėg Tatarskie|). ASS EAN зн онноаы 810

 

_DZLENNII akILENSKI

uroczystość poświęcenia nowowznie-
sionego domu parafjalnego. Fktu
poświęcenia dokonał J. E. ks. Arcy-
biskup-Metropolita Romuald Jałbrzy-
kowski w obecności duchowieństwa
miejscowego i okolicznego, dyrek-
tora rchidiecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej ks. Franciszka Ka-
farskiego, przedstawicieli miejsco
wych organizacyj katolickich i tłu-
mów ludności.

Nowowyświęcony dom został

Ze Swięcian donoszą, iż wśród
ludności litewskiej w poszczegėl-
nych gminach powiatu święciań-
skiego prowadzona jest wroga „akcja
,antypolska przez działaczy i duchow-
jnych litewskich. Gdy znaczna część
„ludności litewskiej usiłuje lojalnie
pracować, różni agitatorzy dążą do
oziębienia stosunków oraz wywoła-
nia dysharmonji w społeczeństwie
litewskiem. Niezależnie od tego
prowadzona jest intensywna akcja

 

Poświęcenie domu parafjalnego w Korycinie.
Wczoraj w Korycinie odbyła je 2a. Bona z inicjatywy ks. probosz-

cza Bonifacego Oleszczuka. Fundu-
sze na budowę złożyła miejscowa
ludność, która od dłuższego czasu
odczuwała brak placówki kultural:
nej, opartej na zasadach katolickich.
Budowę rozpoczęto na wiosnę roku
bieżącego, a zakończono niedawno.
Stosunkowo krótki okres budowy,
zwłaszcza, że dom jest dwupiętrowy,
świadczy najlepiej, iż ludność tam-
tejsza pragnęła jaknajśpieszniej za-
pełnić tak bardzo odczuwaną lukę.

Poskromienie działalności antypolskiej
w pow. Święciańskim.

antypolska wśród młodzieży szkol
nej. W młodzież wpaja się od mło-
dości nienawiść przeciwko Polsce,
Polakom i wogóle temu co polskie.
W związku z tem władze przystą-
piły do energicznej działalności,
przyczem kilku wybitniejszych inie-
bezpieczniejszych działaczy interno-
wano, lub wysiedlono z pow. świę-
ciańskiego. Aresztowany został mię-
dzy innymi ks. Żodzis, zaś ks. Za-
jączkowski uciekł do Litwy.

Napad wilków na dwór.

NIESWIEZ W majątku Hanusow-
szczyzna położonym obok lasu ks.

stado wilków zadusiło 15 psów i 10
prosiąt. ' Radziwiłła w nocy z 12 na 13 b. m.

MOTTO: Miłość dla mężczyzny |
jzt rozrywką, dla Ко-
lety — celem i tnienial

„=zanie-

D-ra LAUERA

dla uzdrowienia żołądka,

Akalos pudełko ZI. 2,0
Ipežnis ian)

PO KÓJ SŁONECZNY
+ osobnem wešciem, mo-
że być z używalnością/
kuchni, do wynajęcia. ul. |

 

 

2023; MQ ODSTĄPIENIA |
—- LADNY SKLEP

spożywczy w  śródmie-
ściu, na dogodnych wa-
runkach. Dowiedzieć się
w Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego".

POKÓJ  ieni! iej. ZKANIEi mniejs: й

p. Zgowakai:gw15-52 ię ze wszystkiemi wygoda- AŻ Kupno

— Mooaaa mi wyremontowane @0] ————— — Sprzedaž

—— —— — DWA LADNE POKOJEį Wynajęcia IS DO WYNAJECIA ia angasai

Mieszkania dla solidnej osoby. Sło- 3 pokoje, przedpokój, .

I pokoje l wiańska 2-a—12. -=———| kuchnia, alkowa, poko-

m "POKOJOWE DO WYNAJĘCIA sa seine roz-
AŻ 5-cio i 3-ch 1 ‘ ; „| kład nowy, dom muro-

NIĘSZEANIE mieszkania do wynajęcia 6 pokoi z kuchnią, odre wany, balkon. Słowiań- b. tanio używ. fortepian ,
3 pok, kuchnia z elek-
trycznością, werandą i

ogródkiem. ul. Konar-
skiego Nr. 40.

Nr. 11.

 

MIGNON G. EBERHART

Biala P
(P.<ekłać autoryzowany z angielskiego).

— Qu to zrobił naumyślnie.

— Może. Chytry, podejrzliwy człowiek. Mógł pan się zorjentować

z jego listu,
—Ale przecież poznał pana. Odezwai się pierwszy.

pańskie nazwisko.
Spojszał na mnie z taką pogardą, żewyczułem

trzymał twarz w cieniu.

— Więc panu nie przyszło na myśl że mógł być w porozumieniu

z gospodarzami? Że oni mogli go informować o wszystkiem?. Naturalnie

© ile to c.e jest Francis Tally.

— Nie — odrzekł powoli. — Nie...

przy ul. Lwowskiej dom  montowane,  elektrycz-
ność, kanalizacja, (wan-
naj. UL , Święciańska
14—2. —4  ska Nr. 2-a—12.

miińihinihehiht

2025 Więzienna 10 m. 4. 2021

BRDYis 

 

PRZEBÓJ
„SOWKINA*

JUŻ JUTROPAN!
 

W dziesiątym dniu ciągnienia czwartej
klasy 30-ej Polskiej ;saństwowej loterji kla-
sowej, główniejsze wygrane padiy na nu-
тегу następujące:

Zł. 5,000 na Nr. 126021.
ZŁ 2.000 na N-rv: 1709 10659 14235

17418 101234 104551 107289 114487 114746
127964 144763 151349 159860 161951.

ZŁ. 1000 na N-ry: 15524 15563 20085
21443 33238 34235 35342 37634 53380 54141
54184 55588 63110 63990 67248 68801 73904

“0808 83380 92541 94923 96793 101061 101730
105842 110810 114005 117006 120005 124860
139717 144585 14566“ 152738 158629 161228
161690 164434 165948 169154,

—

$ domów mieszkalnych spło-
„ nęło.we.wsi Azarki Stare.

POSTAWY. W chlewie Roszko-
wicza Fntoniego, mieszkańca wsi
Azarki Stare, gm. miadziolskiej, po-
wstał pożar, który następnie prze-
rzucił się na sąsiednie zabudowania,
niszcząc 5 domów mieszkalnych,
4 chlewy i 1 stodołę oraz sprzęty
gospodarcze i rolnicze. Ogólne stra
ty wynoszą przeszło 9,000 zł. Przy-
czyny pożaru narazie nie ustalono.

»amobójstwo dzierżawcy
młyne.

POSTAWY. Pergament Lipman,
mieszkaniec  Pestaw, dzierżawca
młyna w Postawach, popełnił samo-

Kto wygrałna loterji?
Ciągnienie popołudniowe.

ZŁ 50.000 na Nr. 50272.
ZŁ 15.000 na Nr. 83917.
Zl. 5000 na Nr. 138321.
ZŁ 2.000 na N-ry: 3999 53870 70593

71186 107111 113956 117572 118556 127658
139821 143116 145625 149486,

Zi. 1000 na N-ry: 5875 11312 15948
17341 19320 27660 29269 33497 35767 47184
17559 49325 52691 53393 57826 65799 69809
70616 70977 71582 73630 75764 77691 88816
90304 90740 92867 92968 96898 98304 103495
121868 128604 134862 146624 147231 151136
156189 156798 157500 164457 165149 165690.
„WARSZAWA (Pat). W 11-ym

dniu 30-ej polskiej państwowej lo-
terji klasowej główne wygrane pa-
dły na numery losów:

74. 250.000: 94.885,
ZŁ 15.000: 11.193, 47,339,
ZŁ. 10.000: 39.096, 142.134,

151.743, 162.755

Giełda.
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty.

Belgja 124,20—124 51—123,89. Berlin 211,25
«12,25—210,25. Gdańsk 172,90—173,33—
172,47. Holandja 358,50 —359,40—357,60.
Londyn26,18—26,31—26,05. Kabei 5,22'/5—
5,251/2—5,191/s, Paryż 34,86'/2—34,95—34,78.
Praga 22—22,05—21,95. Stokholm 134,80—
135,50—134,10. Szwajcarja 172,80—173,01—
172,15. Włochy 45,39—45,51—45,27. — Nie-
jednolita.

Akcje: Bank Polski 90,75. Starachowi-
ce 11,45, — Tendencja słabsza.

Papiery procentowe: Budowiana 44,85. bójstwo wystrzałem rewolweru w
usta. Przyczyną samobójstwa był

lzły stanmaterjalny.
 Konwersyjna 66—6650. Kolejowa 59,50.

Dolarowa 70. Stabilizacyjna 72,13—71,63—
71,75. Listy ziemskie 52,75—53. -— Tenden-
cje niejednolite.

DZIS NIEGBWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

«OSTATNI ATAMAN ANNIENKOW»> “=!koviciepIserku
Sowiecki Nad program.

film -rewelacjaal có Ž D A E EJ, S Z A RY CZŁOWIEKU»?
Przebój filmowy, który stał się wydarzeniem kinematografji. W rel. gł. MARGARET SULLAVAN,

niezapoma. bohaterka „Zaledwie wezoraj".

НВ
Honorowe bil. ni

DA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WILNIE

URZA Placu Czerwonym w

leważne.

| brtyw korytarzu?
—Widziałem — z nie-

OTWARCIE SEZONU! Największa erotyczna rewelacja prod. Sowieckiej 1934 r.
w-g słyn. arcydzieł» Ostrowskiego „ARGZA” w wyk. Artystów

Moskiewsk. teatru artyst.
UWAGA. Nad program: WIELKA REWJA SPORTOWA na

Kremla Mosk. w obecn. rządu Z. $. $. R.
Росг o 4-ej ost. seans 10.20.

 

, u właściciela.

WEZWANIE!
W związku z naszą ankietą, rozesłaną za pośrednictwem poczty do

wszystkich właścicieli domów w Wilnie, wzywamy każdego właściciela domu,
aby tak we własnym interesie, jak też w interesie całej własności nieracho-
mej miejskiej w Wlinie, wypełnił oetrzymamą anklłetę i zwrócił ją w jaknaj-
krótszym czasie, nie pózniej jednak niż za dwa tygodnie, do biur:
z niżej pedpisanych Zrzeszeń według swego nżadnia: ONE

Gdyby ankieta nie zestała doręczons, właściciel domu ma obewiązek
zwrócić się po egzemplarz ankiety
Zrzeszeń.

do biura jądnego z niżej pedpisasych

Właściziel demu, który przy wypełnieniu anklety napotka trudności,
winien zwrócić się do biura jednego z niżej podpisanych Zrzeszeń, które
udzieli mu wyjaśnień I pomocy.

Stewarzyszenie Właści-
cieli Nieruchomości

Związek Właścieieli Dreb-
nych | Średnich Nieru-
chomośći m. Wilna i Wo-

Związek Właścicieli Nie-
ruchomości Żydów m.
Wilna i Wejewództwa

m. Wilna Jewództwa Wiieńskiego Wileńskiego
ul Jagiellońska 14 ul. Mieklewicza Nr 22 ul. Wielka Nr. 27

(-) B. Ižyckl-Herman (—)MichałŁukaszewicz (-) 6. Żuk
Prezes Prezes Prezes

ali A JAAJ AON ОНИНИНИНИНННИНОНИЬ
 

 

TANIO
do sprzedania ma-
szyna do pisania fir-
my Adler w dobrym
stanie, Wiadomość w
Biurze Reklamowem
S. Grabowskiego Gar

barska 1.
 

Z POWODU WYJAZDU
sprzedam dobrze utrzy-

i|meną posesję: dwa do-
my mieszkalne z dużym
ogrodem owocowym.
Miejscowość bardzo pię-
kna, w pobliżu Altarji.
Szczegółowe informacje
w Admin. „Dziennika
Wileńskiego" pod Nr.

2013, 20134

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo-
wych — 40 sprzedania.
Dow. się: ul. Stara 43,

2172—4

 

okazyjnie teodolit i pla-
nimetr. Inż. Grzywacz.
Bielewo, poczta Gródek
k. Molod.

 

tród-
mieściu bez  pośre /nic-
twa. Wiadomość: Mic-

z ogródkiem w

kiewicza 5 m. 13. 2014  

PIANINA I FORTEPIANY |
nowe ! używane aprze-
daje na dogodnych wa-
runkach |  odnajmuje
H Abelow, Niemiecka 22.|

DO SPRZEDANIA DOM
na Zwierzyńcu przy ul.
Witoldowej, Aa
się z 8 pok. z wygodami,
ogród 430 sążni kw. i
mały domek 1 pokojo-
wy b. taniof -- z powo-
du wyjazdu. Wiadomość:
Litewska Nr. 19, p. Ja-
cuta. —Б

Sprzedaję
dom murowany o 7 po-
kojach (osobniak) Wi-
toldowa 16. 2019—2

KUPIĘ FOLWARK
zabudowany lub nie.
Łapłacę gotówką. Wia-
domość do Adm. pod
A. L. 2022

 

FORTEPIAN

mały w dobrym stanie
sprzedam niedrogo ul.
Krakowska 34—4.

ММ ЧООTESTAI|

Charakter.

— Panno Gieniu, ile
pani ma własciwie lat.
— Dwadzieścia.  

! cząt, które

— Ależ przed trzema
ialy mówiła pani też, że
ma dwadzieścia.
— Mój panie, ja nie

należę do iych dziew-
raz mówią

tak, a drugi raz inaczej.

| ZGUBY
"FeRAKZRATYRARACIEIECHDEY,

UNIEWAŻNIAM
zgubiony paszport Marji
lzę Ofienberg, wydany
w  Brzostowej Górze
wej. Małopolskie, pow.

Kolbuszowski. 2020

—
Co kraj, to obyczaj.

Pewien turysta jest
zmuszony zanocować w
małej kresowej  mieści-
nie w jedynym, będą-
cym tam, brudnym ho-
te.iku. Przed udaniem
się na spoczynek wy-
stawia na korytarz swe
buty do ' oczyszczenia.
Nazajutrz znajduje je na
miejscu, ale zupełnie nie
oczyszczone, Woła usłu-
guiącego chłopaka i mó-
w:

— Czy nie widziałeś,
buty w korytarzu?

zmąconym spokojem od-
powiada chłopak.
— Więc dlaczego nie

są wyczyszczone?
— A to ja je miałem

czyścić?
—Pewno! Po co bym

je inaczej wystawiał na
korytarz?
— Rzeczywiście! Że

też się nie domyśliłem.
Bo ja: myś!ałem, że...
— Że co?
— Że pan dlatego je

wystawił za drzwi, żeby
panu nie śmierdziały w
pokoju. U nas goście za-
wsze tak robią!

| PRACA i
MLODA

inteligentna panieška
rzyjmie pracę w cha-

Ela Pektorki, lub
nauczycielki w Wilnie
lub ma wyjazd. Świadec-
twa dobre. Zgłoszenie
do Redakcji Dz. Wil. dla
M B. Adres tamże. 336

817——— ||

| RÓŻNE |

Stolarz
przyjmuje wszelkie ro-
boty wchodzące w za-
kres stolarstwa jak rów-
nież reperacje i opako-
wanie mebli. Wykonanie
solidne, ceny niskie, ul.
Mickiewicza 24 m. 17.
J. Chmielewski. 812

KOREPETYCJE
przyjmie student za о-
bisdy lub skromne wy-

i Łaskawe

 

oterty do Adm. „Dz.
WiL* dla Z. G. 2018

|. OSOBA :
kuje pracy, zna kuchnię
dubrze. Dobre šwiadec-
twa. Do małej rodziny
do wszystkiego. Wilno,
ul. św. Anny Nr. 15 m.
15 2006 

 

 

Inteligentpa
osoba w średnim wieku,
mozykalna poszukuje po-

sedy gospodarstwa do-
mowego na plebanji, lub
gdziekolwiekbądž Adres
w Adm. „Dz. Wil".

2198

KUCHARKA
pcszukuje posady po-
siada świadectwa i re-
ierencje zgodzi się chęt-
nie do wszystkiego. Mo-
stowa 3—1. 2027—1

Nauczycielka
z kilkuletnią praktyką,
(dobrym polskim) poszu-
kuje posady do dziecl w
wieku szkolnym I przed-
szkola. Swiadectwa I re-
fsreneje b dobre. Chę-
tnie wyjsdzie do ma-
lątku Łaskawe zgłosze=
nla do Adm. „Dz. Wil."
dla „M. R. nauczycielki",

 

 

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
nie chce prosić, lecz
A 2na życie
s. em e: ly, prze-

Šitą ubrań. Wykonanie
staranne, fachowe, ceny
— kto ile da. UL Śnie-
gowa 3 m. Olszamow-
skiego.

   SĄ ŚRODKIEM
KOJĄCYM BOLE

TC
® D О2
MIGRENA NEWRALGJA

BÓLE ZĘBÓW.
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Powiedział

14 pomimo, że

 
Przyszło :ni to na myśl...

Przypomtiałem sobie to i owo. Greta po okresie cierpliwej, kociej

nieruchawości, obudziła się nagle do życia. Kiedy Francis mówił o dowo- |

dzie Sue i wyszło na jaw, że gospodarze znali warunki, i |

ek, Greta ciągle się z nim porozumiewała oczami, tak jak- |

|

|

uzyskać spad:
by nim kierowała.

tak skwapliwie przed moim wzrokiem,

wagę, bo inaczejbym nie zwrócił.

Powiedziałem Lornowi o rozkładzie. Kiwnąłznacząco głową. I on

zauważył, że domniemany Francis Tally porozumiewat się oczami z Gre-

tą, jakby pytając ją o wskazówki.

ъ777 Młydawca. ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

na jakich miała

Albo ten rozkład kolejowy, który Lovschiem ukrył

dzięki czemu zwróciłem nań u

 

| krošci i ociągania,>

. przemówił coś do Lovschiema, siedzącego przy biurku. No( to oczywiś-

| mieć, ten czuły epitet był przeznaczony dla Sue, lecz bystry wzrok da-

Drukarnia A.Zwierzyńskiego,Wilno Mogiowa Nr.1.
% TE.

— Teraz pozostaje nam tylko czekać na detektywów z Paryża —

rzekł, — Oni się z tem szykbo załatwią. Ja zrobiłem co mogłem — do-

dał, zauważając widocznie moje zniecierpliwienie — i może jeszcze uda

mi się czegoś dokazać. Nie wyrzekam się nadziei.

— (o do panny Tally...
—Niech pan jej poradzi, żeby się upierała przy swojem, uważała

na siebie . czekałą na przyjazd detektywów. Tymczasem... Powiem panu,

że wpadłem na trop... niebardzo wyraźny, ale zawsze... — Znów urwał,

żeby dodać nakoniec parę siów, które w jego ustach, konserwatysty i

kunktatora, wstrząsnę.y mną riczem eksplozja. — Zaaje mi się, że wiem

o co tu idzie.
— To znaczy — krzyknąłem, chcąc go zmusić do wyraźnego wypo”

wiedzenia się — że pan wie, kto jest mordercą?

Zwrocił znów Iku mnie twarz, na której dostrzegłem wyraz przy”

—Tak. Ale niech pan mnie narazie o więcej nie pyta. Muszę już

iść. Niech pan powtórzy pannie Tally to, co mówiłem.

Wróciliśmy na galerję. Zaczął schodzić do hallu. Na zakręcie minął

się z Sue i panią Byng. Schodząc im z drogi, rzucił mi porozumiewawcze

spojrzenie. Patrzyłem ciekawie, dokąd pójdzie. Wszedł do westybulu i

cie nie oznaczało, że Lovschiem był mordecą,

Przecrwiko niemu nie byio żadnych dowodów.
Zwrściłem się do nadchodzących pań.

— Zbójecka jama! — wykrzykiwaia pani Byng. — Trzeba będzie

zejść na obiad... Niech się pani nie martwi, aniołeczku! — Ma się rozu-

| Nie się pani nie truje, Mam siostrzeńca w ministerstwie wojny. Wyślę do
niego depeszę. Żeby nie te nerwy, jużbym o tem pomyślała.

Wyprzedzając nas, ruszyła wgłąb wysokiego korytarza. Nadmiar
ubrań nadawał jej dziwną, kaleką sztywność.

Sue przyzostała ze mną i, pod osłoną grzmiącego głosu pani Byng,
zalkomunikowaia mi kilka szczegółów z rozmowy z bratem. Poprosiłem,
żeby mi pokazała jeszcze raz jego list,

— Mopertę także. Jak najprędzej. '
Skinęła głową.
— Dobrze.
Pan: Byng weszła do swego pokoju, nie przestając gadać, i zary-

glowała 7a sobą drzwi, Wprowadziłem Sue do jej pokoju. Tym razem
nie zastaiiśmy w nim nikogo. Sue poszuwała w szufladzie listu od brata.
Skoio sam przyjechał, przestała nosić jego listy przy sobie, Wziąłem z
jej rąk dużą białą kopertę i stanąłem pod lampą, żeby obejrzeć adres.

— Tu ciemno — rzekła. — Zapalę tę nad biurkiem. Coprawda nie
o wiele jaśniejsza. Ale oni tu oszczędzają na świet'e.

Odeszła do drzwi. Usłyszałem jak je zamknęła, Przyglądając się
zmiętej kopercie, pismu i pieczęci, czekałem na trzask wyłącznika,

Sue jednak nie zapalała lampy nad biurkiem.
Usłyszałem za sobą jej lekkie kroki i... świat  rozleciał się

w drzazg:.
— Kęce do gėry! — zakomenderowala chtodno i enengicznie,
Poczułem na karku zimne parcie lufy rewolwerowej.
— Ja nie żartuję — rzekła twardym głosem, jakiego dotąd u niej

nie słyszałem. — Ręce do góry! 
my czepiał się mojej twarzy, tak, że wzięła mnie gwi a chęć uciec—
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