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Opłats pocztowa aiszoxoma ryczaitem.

Rok XVIII. |

DZIENNI
Wilno

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno. Mostowa 1.

20do 24-eį.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński” chodzi     

' Telefon Redakcji,
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-<j.

codziennie.

Niedziela 23 Września

 

  

  

  
  

 

  
    

cena nameru 20_ gr.

Nr 259
 

  
 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,
zagranicą 8 zł.   

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Terminy

 

 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY NIEDZIELNY DODATEK.
 

IWOTS
_. UWAGA! =

NAJNOWSZY RADJOODBIORNIK
do sieci elektrycznej.

Słynny 33APHILIPS Model 1935
3 obwody strojenia, z wbudowanym głośnikiem dyna-
micznym. Odbiera wszystkie stacje Europy. Nadzwyczajna

selekcja Łatwe wyeliminowanie stacji lokalnej.
NAJNIŻSZA CENA. NAJWYŻSZA KLASA.

DOGODNE WARUNKI.
Otrzymać można tylko w firmie:

„OGNIWO*" Wilnie,K Jańska 9

Żądajcie demonstracji które nie obowiązują do kupna.ИН
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TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIS o godz. 4-ej p. p.

Р Р

„Sprawiedliwość
WIECZOREM o godz. 6-e]

„Zwyciężyłem kryzys”
Ceny niskie.

 

E. MIESZKOWSKI
MICKIEWICZA 1. KAPELUSZE i

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

00 Wyd ict 8
Opierając się na postanowieniu Stałej Komisji

Wydawnictw Wileńskich, podajemy do wiadomo-
ści zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacy| I urzędów
państwowych i komunalnych, że wszelkie komu-
nikaty mogą być zamieszczane na łamach nasze-

()elefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W kołach politycznych utrzymuje się uporczywie
pogłoska, że w niedługim czasie będzie ogłoszony dekret o amnestji.
Mialaby ona-objąć między innemi także byłych więźniów brzeskieh, po-
zostających w kraju i będących zagranicą.

Z więźniów brzeskich tylko jeden b. poseł Dubois przebywa w wię-

 

go wydawnictwa jedynie za opłatą, uskutecznio-
ną zgóry.

 

 

Pogłoski o amneestji.

zieniu. Podobno pewne koła chciały spowodować to, ażeby mógł on

otrzymać urlop zdrowotny, wszakże Dubois nie złożył potrzebnego

podania.

° °

Dymisje.
II elefonem od wlasnego korespondenta.j

WARSZAWA. Dyrektor depart. podatkowego w min. skarbu,
„Koszko, przejdzie na emeryturę.

Naczelnik wydziału administracyjnego w min. przemysłu i handlu,
p. Hanszel, opuszcza to stanowisko.

Sprawa posła Idzikowskiego.
(Ielefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. Sprawa aresztowanego posła ldzikowskiego z B. B.

przedstawia się, jak następuje: kiedy przygotowywana była sprawa obni-

żenia norm podatku obrotowego, poseł Idzikowski przedstawił piekarzom,

iž na to, aby podatek ten dla piekarstwa był obniżony z 2 proc. na 1

procent, potrzebnych jest kilkanaście tysięcy złotych ne starania. Idzi-
kowski pieniądze te prawdopodobnie użył dla siebie.

W pewnym czasie Idzikowski zakomunikował piekarzom, iż P. Mi-
chalskiemu potrzeba jest 10 tysięcy złotych pożyczki. Pieniądze te miał

dać na weksle jeden z wybitnych działaczy sanacyjnych śród rzemiešl-
ników. Następnie Idzikowski wytłomaczył owemu wierzycielowi, iż należy

z Michalskiemu weksle. Wierzyciel to uczynił, nie odbierając pie-

niędzy.
Wreszeie, gdy obniżka normy podatku obrotowego w przemyśle

piekarnianym została obniżona Idzikowski zebrał 4 tysiące złotych śród
piekarzy na prezent dla Michalskiego. Miał za tę sumę kupić broszkę
z brylantem. Michalski podobno broszki tej nigdy nie oglądał.

Swiadectwa moralności dla dyrektorów
*_ 1 nauczycieli.
ITalefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Nowa ustawa o szkolnictwie prywatnem wprowadziła
wymóg przedstawiania władzom szkolnym świadectw moralności przez
założycieli, dyrektorów, oraz nauczycieli szkół prywatnych. Starostwa
otrzymały zarządzenie wyjaśniające, iż wydawane zaświadczenia stwier-
dzać mają nienaganność zachowania się zarówno pod względem moral-
ności, jak i w stosunku do państwa.

Aresztowanie dyrektorów banku.
KATOWICE. Pat. Dziś z polece-

nia prokuratora sądu okręgowego
w Katowicach aresztowano Harrye-
ho Ferbera i Waltera Klosego, dy-
rektorów górnośląskiego banku dy-
skontowego w Chorzowie i odsta-

P.

wiono ich do wiezienia w Katowi-
cach. Prokurator zarzuca im doko-
nywanie niedozwolonych manipula-
cyj i fałszywe prowadzenie ksiąg.

PRĘT  

WILEŃSKI
CENTRALA: ćPRYWATNYBANK HANDLOWY S.A.  oobziaty: |
Wilno, założony w 1873 r. Warszawa !

MICKIEWICZA 8 Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości Lid :
Telefony Przyjmuje wklady na oprocentowanie a

316, 408, 445, 816. Uskutecznia przekazy krajowe i zagraniczne Suwałki

Wynajmuje kasetki (safes)

Echa dyskusji
BERLIN (Pat). Prasą niemiecka

ujawnia znowu wieikie zaintereso”
wanie przebiegiem dyskusji nad
wnioskiem Polski w komisji poli-
tycznej Ligi Narcdów.

„Vólkischer Becbachter'" nazywa
przemówienie min. Raczyńskiego
oznaką rozpoczynającego się roz-
prężenia, podkreślając specjalnie
oświadczenie przedstawicieia Polski,
że wniosek w sprawie generalizacji
ochrony mniejszości nie jest skiero”
wany przeciw nikomu.

Słowa wypowiedziane przez min.
Raczyńskiego r: posiedzeniu ko-
misji odbiły się żywem echem w
Berlinie.

Korespondent „Berliner. /Tage-
blatt' upatruje w nich jako „okre-
ślenie odwrotu”, Według ,,Boersen
Ztg.” wielkie 'nocarstwa występują
przeciw Polsce. „Lokal Anzeiger"
podaje doniesienie jednej agencji
amerykańskiej w Genewie, jakoby
Poiska zamierzał» obecnie wystąpić

| z żądaniem zniesienia ochrony wo*
góle.
Urzędowe nieniieckie biuro infor-

macyjne, nawiązując do siów mini-

w komisji politycznej Ligi Narodów.
GENEWA (Pat). Dyskusja w ko-

misji politycznej Zgromadzenia nad
zagadnieniem  mniejszościowem z
okazji raportu sekretarza generalne-
go Ligi przybraia niespodziewanie
Szerokie rozmiary, wskutek wczo”
rajszego ostrego wystąpienia dele-
gata Węgier przeciwko państwom
maiej Ententy, a w szczególności
przeciwko Rumurji. '

Pierwszy przemawiał. dziś dele-
gat Rumunj; Antoniade, ktėry ©-
świadczył, że po raz pierwszy wy-
toczono na Zgroriadzeniu konkretne
wypadki z dziedziny ochrony mniej-
szości Delegat węgierski nie miał
do tego prawa, gdyż wgląd w sy-
tuację mniejszości zastrzeżony. jest
dla Rady Ligi a Zgromadzenie .w
tych sprawach jest niekompetentne.

Po przemówieniu delegata Jugo-
sławji zabrał głos delegat czesko-
słowacki Benesz którego zdaniem
dyskusja mad propozycją polską
uwypukliła fakt, że traktaty mniej-
szościowe mogą być zmienione tyl-
ko za zgodą Rady a Zgromadzenie
i komisje nie mają prawa wypowia-
dać się ani za ani przeciw ich zmia-
nom; W, konklezj, Benesz oświad-
czył, że należy się zastanowić, czy
nie jest wskazaną rzeczą ustalić na-

=
 

Wielki tajfun w Japonii.
Kilka tysięcy ofiar,

TOKIO. (Pa:) Według wiadomo-
ści nadeszłych z Szimonoseki panuje
duże zaniepokofenie «co do losów 4
parowców, które 20 wrześnią opu-
ściły port i dotychczas nie przyszły
do miiejsca przeznaczenia. Na pa-
rowcach tych znajdowało się prze-
szło 500 osób, Możliwe jest, że pa-
rowce zatonęły w czasie tajłunu.

Między Nagoya a Kioto w czasie
burzy spadł z mostu pociąg roboczy.
Wielu robotników zginęło w tej ka-
tastrofie.

TOKIO. (Pat) Według oficjalnych
informacyj, podczas tajfunu w Osa-
ka zginęło 1039 osób, w tem 650
dzieci.

Jest 3 tys. rannych i 586 zaginio-
nych. Huragan obalił: 144 szikoły,
3.914 domów mieszkalnych i 3.212
fabryk. 8.120 domów zostało uszko-
dzonych,

oraz do LITWY i ROSJI

stra Raczyńskiegu, pisze: To stano”
wisko Polski jest, jak ogólnie przy-
puszczają, równoznaczne z wycofa”
niem wniosku polskiego o zwołanie
konferencji w sprawie generalizacji
ochrony  mniejszościowej. Jakie
wnioski z tego Volska wysnuję, na-
razie niewiadomo Wi każdym razie
dotychczas nie została cofnięta za-
powiędź min. Becka, że Folską nie
weźmie udziału w przeprowadzaniu
kontro własnych zobowiązań mniej-
szościowych.

Jednocześnie biuro niemieckie
podaje w depeszy z Genewy, wy*
jaśnienie ze strony polskiej, że Pol-
ska nie zrzekła się jedynie wprowa-
dzenią w obecnej chwili decyzji
przed komisją polityczną ze wzglę-
du na opór państw. Jednak zastrze-
ga sobie w dalszym ciągu wysunię
cie tej kwesty w odpowiedniej
chwili. Pozatem zachowuje pełną
ważność oświadczenie min. Becka
przed Zgromadzeniem, ze Polska
uchyli“się od współpracy w sprawie
kontroli ochrony mniejszościowej w
razie odrzucenia jej wniosku mniejr
szościowego. , 
stępujące- zasady: 1) jeśli jakie pań-
stwo skarży się na _ traktowanie
mniejszości przez inne państwo, to
kontrola będzie obejmowała także
automatycznie sytuację maiejszości
w kraju skarżącym i 2) polityka
mniejszościowa powinna być sądzo”
na nie wedle skarg, ale według kry-
teriów  objektywnych, jak ilość
szkół w stosunxu do obu ludności
mnm.ejszościowych itd, i

Delegat Francji Massiglr oświad-
czył, że debata odbyła się przed in-
stancją niekompeientną dla tego ro-
dzaju spraw.

Ostatni przeriawiał delegat Włoch
baron Aloisi, który przypomniał, że
już wczoraj wskazał na wyłączne
kompetencje Rady w sprawie mniej-
szości. Jest on przekonany, że
Rača rozpatrzy wszystkie strony
zagadnienia w związku ze specy-
ficznemi waruakami mniejszości w
każdym kraju, bądź w celu wprowa-
dzenia usprawiedliwionyca zmian,
bądź wprowadzi procedurę, celem
stosowania pełnego traktatu mniej-
szościowego. Mówca proponuje ode-
słanie tej sprawy do Rady Ligi. j

Daisza dyskusja odroczona  zo*| staia do poniedziałku.

W Kioto jest 207 zabitych, 939,
|raunych, 1675 domów, w tem 20,
szkół, leży pod gruzami, '

Dane, dotyczące Kobe, są jeszcze
niedokładne, N'eulega jednak wątpli
wości, że liczba ofiar jest bardzo
znaczna. Według niesprawdzonych
ostatecznie danych w Kobe zginęło
155 osób, 483 jest rannych, 37 zginę-

prefekturze Kochi zatonęło 2.350
osób,

Straty spowodowane przez tajfun
w Osaka wynoszą 500 miij. jen,

TOKIO (Pat). Tajtun, który prze-
szedł wczoraj nad Japonją, był naj-
większym kataklizmem, jak; nawie-
dził krainę wschodzącego słońca od
czasu wielkiego trzęsienia ziemi w
1923 r. Straty wyrządzone przez
tajfun są olbrzymie, zwłaszcza w

 

w podziemnym skarbcu stalowym.

nad onioskiem polskim
w komisji politycznej Ligi Narodów.

ło. 1234 domy są zalane wodą.ko

 

   
   

    

PARYŻ (Pat). W: sobotnim „Jour-
nal'* Saint Brice zamięszcza spra”

 

   

 

W rocznicę śmierci

sTe.

Dronisława (kiniera
odbędzie się nabożeństwo w kościele
św. Jana o godz. 8,30 dnia 24 wrze-
śnia 1934 roku.

O czem zawiadamia krewnych
i znajomych stroskana

ŻONA.
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Powrót Fapieża
z Castel Gandolfo.
MIASTO WATYKANSKIE. Pat. — wozdanie z oneśdajszej debaty nad

wnioskiem polskim w Genewie.
Wiielkie mocarstwa, pisze Saint Brir
ce, i stare narody zdecydowały się
zająć stanowisko i rzucić na szalę
swe poglądy w wielkim problemie
obrony jednoścj państwowej, gdyż
na tem właśnie polegało zagadnie-
nie, poruszone w propozycji Polski
$eneralizacji traktatu maiejszościo-
wego.

Stwierdzając | calkowitą niezgod-
ność poglądów państw ; uważając,
że w tej kojunicturze głosowanie nie
doprowadziłoby do niczego więcej,
jak do krzyżowania rozbieżności,
Polacy cofnęli swą propozycję, za”
chowując zresztą swe stanowisko.

Sprawozdawca. „Petit  Parisien'
zauważa, że Polską uznaia za bar-
dziej przezorne .. racjonalne wyco-
fać. przynajmniej narazie, swą pro-
pozycję, co z kcenieczności dopro-
wadziło do zamkaięcia debaty.

Dzienniki paryskie „zaznaczają,
że sprawa w porozumieniu z. Polską
odesłana została do Rady Ligi Na-

| | rodów, która rozpatrzy ją prawdo-

Dystnja nad zagadnieniem maiejzośiowem
podobnie styczniu przyszłego
roku.

w

Dziś e godz. 18,40 papież powrócił |
z rezydencji letniej Castel Gandolfo
do Watykanu. Wzkacje papieża, któ-
re pokrzepiły znacznie jego zdrowie

trwały miesiąc i 22 dni.

Odjazd Adamowiczów.
GDYNA. Pat. Po prawie 3 mie-

sięcznym pobycie w Polsce, dziś o
godz. 15-ej bracia'Adamowicze
odjechali na statku Kościuszko do
Ameryki,

Przyjazd ces. perskiej.
WARSZAWA. Pat. W dniu 22 b.

m. w godz. wieczornych przeježdia- |

ła przez Warszawę do Teheranu ce- |

sarzowa perska wraz z księżniczka-

mi i świtą. Podczas 2-godzinnego

pobytu w Warszawie cesarzowa Za-

trzymała się w poselstwie perskiem.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu“

ROZMOWABECKA Z LITWINOWEM.
PARYZ. Pat. Piątkowa rozmowa

ministra Becka z komisarzem Litwi-

nowem wywołała duże zaintereso-
wanie w prasie paryskiej. Dzienniki
paryskie snują rozmaite przypusz-
czenia na temat tej rozmowy. „Fi-
garo“ twierdzi, że obej mężowie
stanu rozmawiali o pakcie wschod-

taktyki polsko-sowieckiej. Obserwa*

torzy polityczni sądzą, że Sowiety

nie chcą dać żadnych powodów do

skierowania Polski w stronę Nie-

miec. Nie leży to w interesie Fran* -

cji ani Sowietów widzieć Polskę u

boku Niemiec i nie można podej-

rzewać Paryża ani Moskwy, że bę-

dą Polsce ułatwiać tego rodzaju nim. Tabouis w „OQeuyre'* zaznacza,

że w Genewie podziwiają finezję postępowanie.

(ATIKATEJFEE ROOEICZEKA FAETACIEZEOWYRZOZEROÓKC ZERO GGÓSIAEDUDZIAAAB

Straszna eksplozju w kopalni<Е
Paruset górników zasypanych,

LONDYN. (Patj. W kopalni Gres-
ford w pobliżu Wroxham nastąpiła

straszna eksplozja. Przeszło 200 $ór-
ników zostało pogrzebanych, Po3

godzinnej usilnei akcji ratunkowej
wydostano na powierzchnię ziemi

zwłoki pierwszej ofiary,
LONDYN. (Pat). Wedłuś ostatnich

danych w Kopalni w poblizu Wrox-
ham, w której nastąpiła eksplozja, w
chwili katastroty znajdowało się 400
górników. 256 pozostaje w części
kopalni objętej katastrotą. Poż:U;

który powstał po eksplozji utrudnia

akcję ratunkową.
LONDYN. (Pat). Akcja ratunko-

wa w kopalni w pobliżu Wroxham,
prowadzona jest bez przerwy. Nara-
zie wydobyto zwtoki 16 oiiar. 2 gór”
ników ciężko rannych oraz 5 lżej.
Pod ziemią znajduje się jeszcze oko"
ło 160 ludzi. Są czynione nadludzkie
wyciłki, by stłumić lub zlokalizować
pożar, używane są w tym celu
wszystkie możliwe środki, Wokolo
kopalni stoją tłumy krewnych rodzin
górników, którzy znajdują się pod
ziemią. Ze wszystkich sąsiednich
miejscowości przybyły amibulanse i
straż ogniowa.

LONDYN (Pat). W, całej Wielkiej
Brytanji panuje wielkie przygnębie-
nie z powodu wypadku w kopalni
węśla w Grestord, położonej w pół-
nocnej Walji w pobliżu miasteczka
 

ry ryżu uległy zniszczeniu, śdyż w
magazynach rządowych zostało zni-
szczonych 4.000.600 buszli. Miasto
Okayama domaga się nadesłania
środków żywności, 60.000 mieszkań-
ców tego miasta stoi przed widmem
głodu. Wskutek zawalenia się tamy  okręgu przemysłowym Osaka. Zbio-,
na rzece Aszigawa miasto stoi pod
wodą. į

; Wrexham. Około godz. 3-ej nad ra* -

| nem miasteczko obudzone zostało ze

| snu alarmującemi okrzykami, że ko-

palnia płonie. W'szyscy mieszkańcy
rzucili się w stronę kopalni, celem

dowiedzenia się o losie swoich naj'

bliższych. .W kopalni normalnie za-
trudnionych jest 1.850 pod ziemią,
lecz w chwili wypadku była tylko

nocna szychta, żłożoną z 400 górni-

ków. Wybuch nastąpił mniej więcej

w odległości 11/2 mili od odległego

końca korytarza kopalni, 300 górni-
ków zdążyło jeszcze wydostać się

z płonących podziemi na powierz-
chnię, ale 102 górnicy zostali przez

zawalenie się Ściany zupełnie od-
cięci i niema nadziei, aby ktokol-

wiek z nich zdołał się uratować,

Akcja ratunkowa jest ogromnie
utrudniona, albowiem te sekcje ko-
rytarza, gdzie znajdują się zasypani
górnicy, położone są na głębokości .
przeszło 1000 yardów. Pozatem ko-
rytarz wypełnia gęsta mgła i już

trzech z tych, którzy podjęli się ak-

cji ratowniczej, udusiło się. Dotych-

czas na powierzchnię wydobyto oko-
ło 14 trupów. Jeżeli nikogo z zasy-
panych górników nie dą się urato"
wać, wypadek dzisiejszy przewyższy
wszystkie katastrofy kopalniąne, ja”

alni| kie wydarzyły się w W. Brytanii od
przeszło 15 lat.

6 zamordowanie
$. p. min. Pierackiego.

Prasa donosi, że śledztwo w spra*
wie zamordowanią š. p. min. Br. Pie-
rackiego jest na ulkończeniu, że nie-
bawem urząd prokuratorski przystą*
pi do sporządzenia aktu oskarżenia i
że proces odbędzie się prawdopodo*
bnie na początku przyszłego roku. |
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Nie upowszechniać,
Р Р

lecz znieść,
Wniosek polski o zwoianie kon-

ferencji międzynerodowej w sprawie

rozciągnięcia traktatów © „ochronie

maiejszosci narodowych” aa wszyst-

kie państwa, wchodzące w skład

Ligi Narodów, został przez dele-
gację polską wycofany. Jak stwier-

dził słusznie delegat polski w ko
misji politycznej Ligi, p. Raczyński,

dyskusja nie była bezużyteczna. De-
legacje wielu państw podzielają sta”

nowisko Polski ; mają zrozumienie

dla tej tezy. Ale w komisji i w sa-

miem Zgromadzeniu Ligi potrzebna
jest jednomyśleość, której nie dało

się osiągnąć,

Nie dało się osiągnąć przęde-

wszystkiemdlatego, ponieważprzed-

stawiciele Francji, Angli i Włoci
kategorycznie odrzucili rayśl przy:

jęcia na siebie kontroli międzynaro

dowej w dziedzirie ochrony. mniej

szości narodowych. Trudao się dzi-

wić Parokrotnie pisaliśmy już o te'

sprawie i wówczas 'stwierdzaliśmy,

że wniosek p. Becka jest o tyle nie*

realny, iż wielke mocarstwa nie

zechcą zgodzić się na ograniczenie
swej udzielności.

W. dyskusj; w komisji politycznej

Ligi kwestja tą została dostatecznie
wyjaśniona. Jednocześnie usłyszano
też z ust kilku przedstawicieli

państw oświadczenia, że traktaty

mniejszościowe nie przyniesiy niko“

mu korzyści, że z drugiej strony są

szkodliwe, jako narzędzie szykano

wania państw "mających zcbowiąza*

nia traktatowe. Wyświetlono więc

właściwie zarówńo ich szkodliwość,
jak i zbytecznośc. ;

S.ąd wynika, že dyskusja nad

wrioskiem p. Becka w logicznej
konsekwencji prowadzi do tego, o

czem prasa narodowa pisała już

oddawna. Nie należy dążyć do
upowszechnienia traktatów mniejszo-

ściowych, lecz do ich zniesienia.

l prawdopodobnie w rezultacie bę-

dzie musiało do tego dojść.

Wnosek polski przejdzie teraz

w drodze normalnej procedury ligo-

gowej do Rady Ligi. Jakie znajdzie

w niej przyjęcie? Traktat mniej-

szościowy, obowiązujący Polskę, prze-

widuje w artykule 12, że postano-

wienia jego „nie będą mogły być

amienione bez zgody większości Ra-

dy Ligi Narodów. Stany Zjednoczo-

ne Ameryki, Imperjum Brytyjskie,

Francja, Wiochy i Japonja zobo

wiązują się nie odmawiać swego

zezwoienia na jakąkolwiek zmianę

powyższych artykułów, któraby uzy-

skała w należytej formie zgodę

wiekszości Rady L. N.*. „Zmienio-

r „a więc także i zniesione zu-

pełnie. Rada Ligi Narodów, przy

dobrej woli, mogłaby kwestję sa-

mego mertum wniosku polskiego

załatwić szybko i pomyślnie, gdyby

właśaie polegał on na propozycji

zniesienia zobowiązań.

Niestety, wniosek polski jest w
dalszym ciągu wnioskiem o genera-

lizację, jak się okazało w dyskusji

w komisji politycznej, jest więc ska-

zany na odrzucenie, gdyż wielxie

mocarstwa wystąpią przeciw niemu

i w Radzie, a dla jego przyjęcia po-

-„sbna jest jednomyślność. й

Jeśli się przė.. będzie chciało

wykonanie praktyczne pogodzić ze

stanowiskiem prawnem, trzeba bę-
dzie przejść od pomysłu upowsze-

chnienia traktatów „mniejszošcio-

wyc” do realnego wniosku ich znie-

enia który nie wymaga jednomy

ności i przytem jest łatwiej stra-

Wwny.

Co będzie z Konstytucją?
„Słowo Pomorskie stwierdza, że

w zgiełku ostatnich wydarzeń za-
pomniano niemal zupełnie o reformie
koustytucji:

„Zapomniało o niej nietylko społeczeń-

stwo, które zgodnie ze stanowiskiem obozu

narodowego nigdy większej wagi do zisiany

ustrojowych praw w pomajowych warun-

kach nie przykładało i reformą konstytucji

interesowa.o się baiizo słabo, ale zapom-

n.el. także ci, którzy ze sprawy tej zrobili

sobie tanie hasło wyborcze w r. 1930 i któ-

rzy zdawaui się nawet szczerze wierzyć, że

zmienona konstytucja nietylkc będzie sta-

nowiła cudowne lekarstwo na wszystkie nie

domagania naszego życia państwowego, ale

też — co odgrywało rolę właściwie decydu-
jącą — utrwali panowanie sanacji na długie

Jata. Zapanowała na odcinku ustrojowym

martwa ci ||. +

Przypominając niezwykłe dzieje
projektów konstytucyjnych BB., „Sło
wo Pomorskie pisze:

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
sejm będzie rozwiązany przed upły-
wem kadencji.

„Czas“ i pariamentaryzm“.
Skoro już mowa o konstytucji, to

warto sanotować to, co pisze kon-
serwatywny „Ces“ o „demokracji“
i *„paralmentaryzmie'':

„Państwa — czytamy tam — przodu-

jące kulturą i potęyą. Wielka Brytanja, Sta-

ny Zjednoczone Ameryki Północnej i Fran-

cja, utrzymują nadal system parlamentarny,

ich polityka gospodercza nadal  hołduje,
przynajmniej zasadniczo, liberalizmowi. Re-

akcja przeciw liberal.zmowi ogarnęła tylko

słabsze organizmy kontynentaine.

Zarówno parlamentaryzm jak liberalizn

gospodarczy, kryje w sobie możi'wość bar-
dzo elastycznego przystosowania do potrzeb

życia, bez uciekania się do obalenia jego za

sad. Rewolucja faszystowska czy hitlerow-

ska (Rosję pomijamy z uwagi na wysoce

odmienny charak!er rewolucji bolszewic-

kiej] świadczy, że kierownicy tych społe- „Sesja sejmowa się zbliża, sezon

sja konstytucyjna, wyłoniona z po-
śród posłów BB., którą w ub. roku
pracowała bardzo pilnie, nie zdążyła
się dotychczas ani razu zebrać. Spra

ki w sanacji miarodajnie po dotych-
czasowych niepowodzeniach  zupeł-
nie zarzuciły myśl dokonama zmia-
my konstytucji. W każdym zaś razie
wydaje się pewnem, że dzieło nie
zostanie dokończone w kadencji o-
becnej ciał ustawodawczych, że do-
piero nowy sejm weźmie się do tego
zadania od nowa'.

Zdaje się, że w związku z tem

Bywa czasem, że oswietlenie
boczne jest wyraźniejsze, niż na-
prost, en face. kolska poityka za-
graniczna obecnej chwili oswietlo-
na jest prosto w twarz, migoce pło”
mykami tak jaskrawemi, ze mąci się
spojrzenie. Nie widać, gdzie kończy
się twarda powierzchnia, a zaczyna

gra zwodniczych ogników. Zatraca
się, może nie dla wszystkich, ale dla
wielu spojrzeń jasne rozróżnienie,
czy naszą polityka zagrauiczna za-
chowuje swe oblicze, czę tej je za-
traca a przybiera jakieś caikiem in-
ne.

Nie od rzeczy przeto będzie 5Ко-
rzystać ze sposobności i spojrzeć na
politykę zagraniczną polską z pół-
cienia, w słabem tylko odbiciu oś-
wietlenia, jakie na nią padnie, gdy
np. obóz ukraiński w Poisce zapali
swą świeczkę i pokażejjakka byłaby...
ukraińską polityka zagraniczna.

Zarys podstawowych w tym
wzślędzie poglądów  ogłosiio lwow-
skie „Diło” z 16-go b.m., a w rozwa-

żaniach tych główne myśl; brzmią:
— Wierzymy, że podobnie jak żaden

pokój w historji świata, tak samo i ten o-

statni nie jest wieczny, że istnieją najpo-
ważniejsze przyczyny, skutkiem których

podstawy tego pokoju są kruche i że zresz-

tą niezależnie od stanu terytosjalnego Pol-

ski, stosunki na wschodzie Europy
ulegają jeszcze poważniejszym z mianom:

polityczny już się rozpoczął a komi-,

wa bierze obrót taki, jakoby czynni-

czenstw nie wytrzymali nerwowo naporu

trudności, jakie przedstawia powojenne ży-

cie polityrzne i gospodarcze, że poszli dro-
śą najmniejszego oporu, burząc dorobek u-

strojowy swych narodów dla przeprowadze-

nia nieprzemyślanych reform".

 

Straszliwe poparzenia 34 osób.
CHORZÓW (Pat). W dniu dzi- oddział pogotowia spółki brackieji

siejszym o godz. 9-ej wydarzył się oddział ratowniczy z kopalni Woii-
straszny wypadek na hałdzie szybu gang oraz miejscowa policja. Jak
Klara w miejsccwości Kaiol Ema- stwierdziło dochodzenie, pożar po-
nuel w powiecie świętochłowickim.! wstał od pyiu węglowego, który pod
Bezrobotni zbierali odpadki węgla silnem ciśnieniem powietrza nagle
wysypywane przez kopalnię, Nagle | się zapalił, Wsród 34 ołiar pożaru
na przestrzeni 10 m. haida się zapa*| stan 10-ciu jest bardzo groźny, popa-
liła i natychmiast płomienie ogar-; rzenia 11 roboiników aą ciężkie
nęły 35 osób, które zostały strasznie|
poparzone. Ofiary wypadku, na któ-
rych zapaliły się ubrania, wśród ję-
ków i krzyków, rozbiegły się na
wszystkie strony, starając się ugasić|
płomienie, Kilkunastu z nich rzuciło
się do bagna z wodą, ratując się w
ten sposób od zguby. Na miejsce
zjechała natychiciast straz ogniowa,|

 

WARSZAWA (Pat). Minister o-
pieki spotecznej przyjął w dniu 21
bm. przedstawicieli naczeunej izby
lekarskiej i kilku innych organizacyj
lekarskich w Warszawie, którzy po-|
ruszyli rózne sprawy, pozosiające w |
bezpośrednim związku z zamierzoną |

I

 

 
Jesteśmy zdumieni, czytając w

sanacyjnem, konserwatywnem  piś
mie powyższe wywody. Tak nieda-
wno jeszcze czytało się tam pochwa-
ły i aprobaty, dla nowych poglądów
dla dyktatury. Wprawdzie artykuł, z
którego to cytuiemy, wyraża—wed-
iug zastrzeżenia „Czasu” -- „pogląd
młodego pokolenia konserwatystów"

; ale i to jest znamienne i dia „Czasu“
idlą owego „młodego pokolenia".

 

Czy tak jak Ukraińcy?
Wszechukraińska polityczna myśl realna
nie może lekceważyć sobie faktu, że Niem-
cy są też pierwszen: państwem, ktcre w

swej zasadniczej ideologji postawiło walkę

z komunizmem w tiormach i rozmiarach, ktc

rych nie znał nawet iaszyzm włoski, i że

jest to pierwsze państwo, którego czołowi
działacze polityczni otwarcie wysunęli w
swych dziełach koncepcję rozbicia Ro-
sji

Nasze stanowisko wobec poszczegól-

nych sił międzynarodowych zalezy od sta-

nowiska tych sił wobec bolszewizmu i pan-

rusyzmu. Jest rzeczą całkiem jesną, że z

tego poglądu wychodząc, konflikt japoń-

sko - bolszewicki jest dla ukraińskich in-

teresów niezwykle korzystny i wszystkie

sympatje ukraińskie 1 życzenia są po stro-

do twierdzenia, że oni rzekomo stawiają na

Niemców, jest to zwężanie i upraszczanie

sprawy: Ukraińcy stawiają na wiogów bol-

szewizmu rosyjskiego, który obecnie w sto-

sunku do Ukraińców jest identyczny z pan-

rosyjską ideologją imperjalistyczną.
Jasuem jest, że musimy uważać obecną

teresów ukraińskich i dlatego cierpliwie wy
czesujemy na moment, gdy ona zakończy

się peinem fiaskiem... k :

Oto obraz wcale wyražny i od-
powiedž wcale dokiadna na pytanie:
— Jaką powitykę, jako dogodną

dla swych celów politycznych pra-
wadziliby ukraińcy

 
nie Japonji. Dlatego ograniczać Ukraińców|

irancuską politykę za wrogą wobec in-!

reorganizacją uł:ezpieczen społecz: |
nych 1 wskaza na rozgoryczenie
świata lekarskiego:i złożyli: odpo”.
wiedni memorjai. Po wyczerpują-
cych naradach minister przychylił
się do wysuniętych przez delegacje
postulatów, obiecując, że: 1) w naj-
"bliższym czasie zostaną powołane,
zgodnie z postanowieniami statutu,

2 we wszysikicn ubezpieczainiach spo-
iecznych rady ielkarskie jako or-

Przerwanie stra
NOWY JORK. (Pat). Onegdaj

wieczorem zarówno przedstawiciele
robotników jak i łabrykantów zasa-
dniczo wyrazili swą zgodę na pojed-
nawczą ingerencję władz rządowych
w strajku włókienniczym.

Możliwe jest, że już w poniedzia-
iek przystąpi do pracy 50 tys. straj
kujących robotników. Załatwienie
spraw spornych  nastąpiioby po
wznowieniu pracy.

WwASZYNUIOM. Pat. Federacja
pracowników przemysłu włókienni-
czego wydaia polecenie przeiwania

 NOWIY JORK. (Pat),  Domnie-
many sprawca porwanią dziecka
znaiego  lotnilra amerykańskiego

Lindbergha oświadczył, že byt kano-
nierem podcząs wojny swiatowej.
„Do Ameryki przybył przed 13 laty,
| Fierwsza próba dostania się do Sta-
"nów Zjedn. nie udaia mu się. Od-
kryto go na okręcie, na którym się
ukrywai i deportowano do Niemiec.
Poaobnie zakończyła się druga pró-
ba. W. końcu udato mu się przekro-

 

zabójca Princea?
PARYŻ. (Pat). Według doniesień

strajku i wezwała pracowników,aby |

Domniemany sprawca porwania
synka Lindbergha,

 

a 13-tu lżejsze. Wśród otiar znaj-
duje się kilka kobiet ciężko popa-
rzonych. Wszystkich samochodami
ciężarowemi i osobowemi oraz iur-
mankami przewieziono do szpitala.
Na miejsce tragicznėgo wypadku
przyjechał starosta Szalińsk; i przed-
stawiciele władz górniczych.

Lekarze u min, opieki społecznej
w Sprawie reorganizacji ubezpieczeń.

gana opinjodawcze przy lekarzu na-
czelnym, 2) zamierzoną reorgani-
zacja lecznictwa nastąpi w poszcze-
gólnych ubezpieczalniach po zaopin-
jowaniu projektu reorganizacyjnego
lecznictwa przez rady lekarzy, 3)
zakłady ubezpieczeń na wypadek
choroby oraz naczelna izba lekarska
natychmiast przystąpią ‚ 90 оргасо-
wania ogólnycn' zasad wrganizacji
lecznictwa w 'ubezpieczalniach spo*  łecznych, 4) do cząsu zarządzenia
reorganizacji lecznictwa przez za-
kłady ubezpieczeń na wypadek cho-
roby ubezpieczalnie społeczne nie
wprowadzą zmian  reorganizacyj-
nych. : '

 

jku w Ameryce.
24 bm. powrócili do pracy. W ko-
„munikacie przewodniczący komitetu
„strajkowego Gorman  twieidzi, że
pracownicy uzyskali w strajku

wszystko, co uzyskać. mogli i zdo-
'łali obalić oparty na niesprawiedli-
,wości gmach wzniesiony przez „na-
rodowy urząd odbudowy” i uwolnić
jtem samem klasę pracowniczą od
przytłaczającego ją brzemienia. De-
cyzja zaprzestania strajku powzięta,
była jednomyślnie przez komitet fe-
deracji pracowników przemysłu
włókienniczego.

czyć granicę Stanów Zjedn. za fał-
szywym dowodem. Hauptmann o-

|świadczył, že rzeczywiscie brał
udział w porwaniu syna Lindbergha,
ale .odmówłi daiszych zenań. Kie-
rownik policji stanu New Jersey
stwierdził, że Hauptmann pracował
jako ślusarz w wnssztatach w Bronx,
z których pochcdzi drabina, jaką
posługiwali się złoczyńcy
porwania dziecka,

Wiadomości

podczas

i właśnie wówczas w procesie tych zmian, Okazuje się przedewszystkiem że
my, Ukraińcy, 'bęaziemy czynnikiem akty-| ukraińcy bylby za wzniecaniem re-
wno - politycznym, który poprostu może wizjonizmu w £uropie wstnodniej, a

decydować 0 obliczu Wschodu Europy. |nie za popieraniem status quo. Na-
Oto na czem polega nasz rewizjonizm., wiasem mówiąc, tej naczeinej swej

Oto dlaczego jesteśmy wroganu wszelkiego|zasadzie są rzeczywiście wirni,w każ
zasadniczego antyrewizjonizmu i francu-| dej sposobności. Ostatnio, po wy”

skiego i endecko-polskiego i mcskiewskie-| stąpieniu p. min. Becka w Genewie,
gor 3 cz p. Dymitr Lewicki, przewodniczący

Prawda jest, że Ukraińcy, nie mając U.N.V.O, i Klubu Ukrainskiego w

żadnych sporów terytorjalnych z Ni e m- Sejmie i Senacie, oświadczył 13-go
cam ii nie będąc ze strony Niemców za- b.m., a całe prezydjum tych dwu
grożonymi na żadnym odcinku «wej egzy-| Ciat 14-go b. m. że obóz ukraiński

stencji narodowej, nie mają tych powodów chętnie widzi jednostronne nieuzna-

do germanofobstwe, jakie mogą mieć np. | wanie jednego z postanowień trakta-
Polacy (ci, którzy wierzą w nierezpieczeń- |towych przez bolskę, gdyż daje to
stwo niemieckie i nie uważają za możliwe POparcie nieuziawaniu przez ukraiń
usunięcie przedmiotu sporów na drodze po- CÓw całego Trakiatu Wersalskiego,
kojowej, jrzez wyrównanie preteosji nain. Okazuje się dalej, że byliby u-
nem polu!. Prawdą jest też, że ukraińska kraińcy za zbliżeniem z Niemcami,
myśl pc/. v+zna może się liczyć konjanktu- ! liczyliby na zawieruchę oda strony

 

z Barcelony w tamtejszym urzędzie telegraficzne
policyjnym: zjawi się obywatel tran”| "ZAGRANICZNE.
cuski IMarreau i oświadczyi, że jest| *« Minister Barthou przyjął na

mordercą Frincea. Marreau twier” audjencji ambasacora Francji w Pol
dzi, że miaf olrzymuc za spełnienie, sce pana Laroche, z którym odbył
zbrodni 1UU tys iranków, otrzymał dłuższą konierencję.
jednak 25 tys. Fo speinieaiu zbrodni  "* Policją w Barcelonie areszio"
zbiegi do barcelony, gdzie przeby'| wata Francuza Laborie domniema-
wad przez diuższy czas. || . | nego mordercę radcy miejskiego Pa”

Folicja odnosła się z niedowie-|ryzą i dyrektora Oskara Duirenne'a.
'rzaniem do zeznania Marieau, przy” | gbrodni dokonano we wrześniu w
puszczając, że jest albo obiąkany ai*'! Paryżu ub. roku.
bo umysinie os<zrża się o zbrodnię,|  ** Rząd łotewski wypówiedział
by byč deporto venym do trancji. "obowiązujący od dnia 21-12 33 r.

| łotewsko-iitewski traktat handio-
"Nie używajmy zagranicznych wódmi- | wy i układ o małym ruchu grani-
PO APZpajac |GZDYRY, Wobec tego układy te tra-
epsze w Folsce; 3 i .12-

SZYŃSKA 1 NAŁURALNA SOL MUK- 34 T obowiązującą z dniem 21-12
SZYNSKA są niezastąpionym lekiem w wk
schorzeniach żoiąasa. jelit, wątroby i nad-

 

 

 

Przewodniczący irlandzkiej

zalanie i liemcami, ponieważ Niemcy są

wiaśnie t, a pierwszym narodem rachodnio-

europejskim, z którym Ukraińcy nie mieli
na przestrzeni. swych dziejów tekich spo-

rów jak np. z dwoma pobratymczemi naro-
dami słowiańskiemi. Dochodzi do tego bez-

sprzeczny wpływ kultury  niemieckiej.... 
W sprawie manuatu
Zarząć Główny Stronnictwa Na

rodowego przesiai nam następujący
komunikat:
— Prezes Kiubu Narodowego,

pos. Rybarski, wysłał w dniu 22-im
czerwca b.r, do posła Ryszardą Pie-
strzyńskiego, który zgłosił wystąpie-
nie z Klubu Narodowego, list nastę-
pującej treści:

„Ponieważ na list, wysłany do Sz. Pana

Posła przez p. prezesa Bartoszewicza i prze

zemnie , nie otrzymaliśmy odpowiedzi co do

złożenia przez Sz. Pana mandatu poselskie-

śi, z przykrością muszę ułatwić Sz. Panu

Posłowi decyzję, 'przesyłając -odpis zobo-

wiązania, podpisanego przez Sz. Pana Po-

sła dnia 17.x.1930 r. Zechce Sz. Pan Poseł

traktować ten mój list, jako formalne żą-

danie Prezydjum Klubu Narodowego bez-

wlocznego wypełnieria zobowiązania, któ-  

pos. Piestrzyńskiego.
re — jak przypuszczam — wyszło z pamię-
ci Sz. Pana Posła”.

Do listu dołączony byi odpis na-
stępującej dekl:racji, złożonej przez
pos. Piestrzyńskiego przed wybora-
mi w r. 1930:

„Oświadczam i zobowiązuję się niniej-
szem pod słowem honoru, iż

1) W razie wybrania mnie do Sejmu —
Senatu,należeć będę do Klubu Narodowego.

2) W razie, gdybym z jakichkolwiek

powodów do Klubutegonie przystąpił, lub
Klub ten opuścił, zobowiązuję się złożyć

bezzwłocznie mój mandat na żądanie Pre-

zydjum powyższego Klubu.

(—) Kyszard Piestrzyński

ipodpis właszoręczny)*
Poznań, 17 października 1930 r.

Na powyższy list pos. Piestrzyń-
ski nie nadesłał do dnia 20-g0 wrześ-
mią 1934 r. żadne: odpowiedzi,

Japonji na Dalekim Wschodzie, jaiko
umożliwiającą ruszenie Niemców w
stronę: obszarów Rosji, a bardzoby
da1li koty z Francją.
W poglądach i celach politycz-

nych obozu ukraińskiego jest nie-
wątpliwie zupełrie zrozumiałe u-
podobanie w: płynności stosunków w
Europie wschodniej, i zaloty z Niem-
cami, i rachuby na-Japouję, i nieza-
dowolenie z poiityki Francji.

Nie trudno sobie dośpiewać że
niekoniecznie tosamo *właśnie jest
zbawienne dla polityk; Polski na
gruncie międzynarodowym, której
cele są biegunowo przeciwne ukra-
ińskim.

Stanisław, Stroński,
[as OCZCZOE

ńazperządzenie wykonawcze
do erdynacji podatkowej.
Minister skarbu podpisał już roz-

porządzenie wykonawcze do nowej
ordynacji podatkowej. Rozporządze-
nie to mą być ogłoszone w najbliż-
szym numerze „Dziennika Ustaw”.
Pierwotny teksi rozporządzenia ur
legł niewielkim modyfikacjom.

W, każdym razie nie wszystkie
postulaty, wysunięte przez organi-
zacje gospodarcze, są wzięte pod
uwagę. 0 wj

 

miernej otyłości. ©v nabycia w aptekach
i w składach aptecznych.

 

CZy nasiąpiq zmiiańty
w [aqdzier

Okres wakacyjny w rządzie trwa
w dalszym ciągu. 4 wyjątkiem poli-
tyka zagranicznej, nie stychać o żad”

nych ważniejszych poczynaniach.
Sprawa uchwalezia ogłoszenia de-
kretu oddłużeniowego dła rolnictwa
przeciąga się. Jak teraz  ulrzymują,
dekretu tego nie należy oczekiwać
prędzej, jak olkoto 15 października,
W przyszłym. tygodniu odbędzie

się po dłuższej przerwie posiedzenie
Rady ministrów, ale poświęcone ono
ma być wyłącznie sprawom drob-
nym. Jakieś prace ustawodawcze jed
nak się toczą. Jak słychać rozważa-
na jest sprawa normalizacjj podat-
ków gruntowych, a ponieważ zaha-
cza ona o całe ustawodawstwo podat
kowe, stąd wysuwa się projekt pew-
nych zmian w całym systemie po-
datkowym i wniesienia odpowied-
nich projektów do Sejmu,

WI kołach sanacyjnych zapewnia-
ją nadal, że na rezie nie będzie žad-
nych zmian w rządzie. Mimo to co-
raz uporczywiej krążą pogłoski o
bliskiej zmianie ra stanowisku Min,
Oświaty, oraz Min. Przemysłu i Hat 

partji niezależnej i przewódca or-
ganizacji niebieskicn KeSszul ge-
nerai ODuffy ustąpił z obu tych
stanowisk. Następcą jego jest major
Cronin. O Duffy odmówił wszel-
kich wyjaśnień na temat swej dy-

misji. ‚
.

Lotz Portsmouth
do indji.

LONDYN. (Pai). Angieiski lotnik
Helmors wystartował z Portsmouth
z zamiarem dokomania w 48 godz.
przelotu do Indi Helmiore przygoto-
wywal się 2 lat; do tego lotu. Aero-
plan jego jest zwykłym samolotem
komunikacyjnym 0 szybkości śred-
niej 265 km, na godz. W; celu ułatwie
nia startu lotnik wziął ze sobą sto-
sunkowo mały zapas benzyny, wo*
bec czego pod Portsmouth drugi ae-
roplan podczas lctu napełnił rezer-
wuar samolotu Helmore. Następne
uzupełnienie zapasu benzyny odbę-
dzie się w powietrzu nad Maltą.

LONDYN (Pat). Samolot, który
zaopatrywał samolot lotnika -Cob-
hama w benzynę, wracając na lotnis-
ko w Coventry, spadł na ziemię w
płomieniach, Z pod szczątków sa-
moiotu wydobyte zwęglone zwłoki
pilota i trzech mechanikow.

MARSYLJA (Pat), O godz. 13,45
przeleciał nad Marsylją lotnik Cob-
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Mogłeś uniknąć...
„Taki skandai. I pomyśleć, że zaled-

wie po niecałym roku małżeńskiego poży-

cia. A tak ją kochał, Wydawała się anioiem,

skarbem... Czyż mógł przypuszczać, że te

oczy płonące miłością, że te usta w łuk

amora wygięte, że te dłonie aksamitne i

chłodne są nietylko dla niego.
I nietylko podziwiać... O przewrotności,

o periidjo niewieścia jesteście niezglębio-

ne.
Sprawa jasna. Koniec. Śmierc, Zresztą

to jest nie koniecznie, wystarczy rozejść się.

Nie czynił jej żadnych wyrzutów. Tak się

umówili jeszcze przeć ślubem: unikać wszel

kich powikłań przez słowną szermierkę, u-

nikać nawet w najvorszych wypadkach. Po

co słowa? Ani on, ani ona nie są dziećmi,

życie jest życiem. aosha innego? Niech...

Trudno zabronić. Ostatecznie, nie ta, to -

na.
r +

Obiad mijał w grobowym nastroju. Mi-

chaś jednak postanowił rzeczy wyjaśnić.

Raz z tem skończyć.

— Słuchaj, Niteczko, chciałbym się z

tobą ostatecznie :ozmówić.

— Możebyś jednak pozwolił mi przynaj-

mniej obiad zjeść.

— Wprawdzie po obiedzie miewasz 0-

statnio migreny, nie jesteś zdo'na do poważ

nych rozmów, ale jeśli sobie życzysz, mo-

żemy po obiedzie..

 

— 05, nie! Cóż to, łaska pana domu?

Wspaniałomyślne przyzwolenie? Nie, nie

skorzystam.. Proszę. słucham uważnie mę-

żowskich wyroczni, — odparła, odsuwając

gwałtownie talerz z drugiem daniem.

— Niepotrzebnie się denerwujesz, a

(zwłaszcza nie kończysz jedzenia. Kotlety

wyjątkowo udane...

— Kotlety! On teraz o kotletach, do-

prawdy tylko mąż może być lak grubo-

skórny. I to wtedy, gdy na mnie zwaliło się -

takie nieszczęście... Ani odrobiny współ-

czucia, — chlipnęła nagle strugą iez.
— Na ciebie się zwaliło? Tego już nie

rozumiem.
— Naturalnie, nie rozumiesz. Czy ty

mnie kiedy rozumiałes, czy ty kiedy usiło-

wałeś zajrzeć wgłąb mej duszy, dostrzec

drgania mego biednego serca? Nigdy, zaw-

sze sama jedna, samotna, jak ten liść je-

sienny wichrem miolany...

—Przestań, niesmaczne są te deklama-

cje.

— Więc to dla ciebie są deklamacje.

O, moje biedne, zranione serce.

—Ja ci tego serca nie zraniiem..„.

+ — Nie ty? Cóż to za aluzje, jak śmiesz?

Jeśli nie ty, to kto? Może ja sama jestem

winna? Chcesz moją ranę serdeczną roz-

drapywać jak wampir.. O, jak ja ciebie

znam.
— Niteczko, aie bądź, jak katarynka,

bo to sprawy nie załatwi. A tak jak jest,

pozostać nie może.

— Ach taak?., Więc tobie « to chodzi?

Przejrzałam cię na wylot, zawsze wiedzia-

łam, żeś zimny egoista, ale żeby być tak
„| okrutnym. Zamiast podnieść na duchu nie-

szczęśliwą kobietę. ty chcesz wyzyskać jej

potknięcie się i zepcknąć na samo dno nę-

dzy i rozpaczy, szakalu, czyhający na mój

fałszywy krok... '
— Nie rób komedji, drogi nasze muszą

się rozejść.
— I ty smiesz mi zarzucać xomedję, ty -

który dla dogodzenia swej ambicj: spowodo

wałeś całą winę... Tak, ty... Nie patrz tak

na mnie, jak na warjatkę, jestem przy zdro-

wych zmysłach, wiem, co mówię. Ty i tylko

ty jesteś winien temu, co się stało,

— Na miłość boską, skąd ja?

— А ty, a nie ja, ani on...

Właśnie: nie on....

A nie on! Wiem, chciałbys wszystko

zwalić na Pawełka, iego szlachetnego czło-

wieka, całą odpowiedziainość przerzucić na

mnie i na niego, gly tymczasem jesteś od
powiedzialny, bo mogieš, gdybys był chciał

uniknąć...

— W jaki sposób mogłem uniknąć... W
głowie mi się mąci. Wierzyłem tobie, wię-

cej niż sobie, odkryłem wszystko przypad-

kiem... Jako trzej męż.,.

— Gdybyś nie był moim męzem, nicby
cię to nie obchodziło. Mogłeś więc tego u-

niksąć, bo mogłeś nie zawiązywać mi iosu,
bo mogłeś się ze mną nie żenić... Podły., A
co, a co, chwiejesz się, bledniesz, prawda

cię przeraża...
+

Wysinek z kroniki towarzyskiej: „Wczo

raj popołudniu z mieszkania państwa O. od-
wieziono młodego pana O. do szpitalu dla

nerwowo chorych. Według pełnego grozy i

tragizmu opowiadar a pani O,, uńłżonek jej

dostał ataku szału w chwili, gdy po spoży-

ciu obiadu w najlepszej harmoanji małżeń-

skiej oboje małżonkowie w pogodnym na-

stroju wybierali się na dalszy spacer za-
miejski. :

Nieszczęśliwą | zbolałą młodą małżon-
kę zaopiekował się kuzyn i przyjaciel pań-
stwa O. pan dr. P. IKS.

nnn
Najwięce! uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50

Do nabycia we wszystk, aptekach:
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„ DZIENNIK MILENSKI

Uroczystości strażactwa kolejowego
W dniu 30 września odbędzie się dzie kilka najlepszych orkiestr ko-,

w Wilnie zjazd i zawody konkurso- lejowych. Progra:n następujący: g. 8
we kolejowych straży. pożarnych rano — ogólna zbiórka przy ul. Ko-

db U. ъ

Okręgu Dyrekcji Kolei Faūstwo-|lejowej, godz. 9 złożenie raportu dy-
° ° s”

Studjum Rolnicze U. S B. pozostaje., wych w Wilnie' lącznie > uroczysto-, rektorowi Kolei Paūstwowych, g. 9
Energiczne starania w Minister- 24 b. m: rozpoczęte zostaną normal-' šciami Związku straży pożarnych|min, 30 — przemarsz na nabożeń-

stwie W, R. O. P., poczynione| ne zapisy na wysuienione studjum. , Wileńskiego Okręgu Wojewódzkie|stwo, goaz. 10 Msza poiowa na'
przez sfery rolnicze į pówańjałowo| Stało się więc zadość gorącemu go. | stopniach kościoła św. Kazimierza,|
handlowe o pozostawienie Studjum|życzeniu Społeczeństwa naszego, Na wymienione uroczystości przy:|godz, 10 m. 45 defilada przy ul. Wiel
Rolniczego przy Unwersytecie Ste-|ktore domagało się utrzymania tej bywa do Wilna w licznym składzie kiej i przemarsz na plac ćwiczeń,|
fana Batorego, odniosły pożądany|ważnej placówisi naukowej na zie- delegacja strażactwa łotewskiego. | Od godz. 11 m. 30 do 16 zawody na|
skutek, miach północno-wschodnich pan-' Zawody odbedą się na boisku. boisku 6 pułku na Antokolu, Od'

Jak się dowiadujemy, z dniemstwa. | 6 pułku piechoty na Antokolu. Bile-, godz. 16 do 17 ćwiczenia i pokazy”
: л Ау музбери м сеше od 10 do 50 gr. | poza konkursowe i zakończenie za-,

Samolot jako darWileńszczyzny | W, czasie zawodów przygiywać bę-, wodów.

na Challenge 1936 r.

  i

 Echa iragedji rodzinneį przy Trakcie
LasElszyskim.

Jak zdolano ustalić, podłożem
zbrodni była zbytnia nerwowość
syna, który, widząc bicie i znęcanie
się nad matką przez ojca, kilkakrot-

nie stawał w obronie maliretowanej,
lecz Kirko potrału rozprawić się nie-

W. dniu wczorajszym donosiliśmy
o potwornem morderstwie,dokona:|
nem na osobie 50-letniego Antoniego

| Kirki, mieszkańca ws; Kropiwnica|
ipod Wilnem, przez jego 19-ietniego|
syna Antoniego. A. Kirko zabił ojca

\

Odwołanie pociągów

4 
_10-€j. Wobec ukazania się w jednej

|

Na posiedze'uu prezydjum Zarzą-
du Wiieńsko-Trockiego Obwodu Po-|
wiatowego L.O0.P.P. pod przewodni-
ctwemi p. J. de Tramecouita, sta-
rosty powiatowego, rzucona została
myśl uiundowania jednego samolotu
Challenge'owego na rok 1936, jako
daru Spoieczeistwa ziemi Wiień-
skiej, ewentualnie  piiotowanego
przez pilotą wiinianina, deklarując

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Ho miejscami mglistym lub

chmurnym ranku w ciągu dnia dość
pogodnie. Nieco cieplej. Słabe wia-
try z zachodu a potem z południo-
zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dzia w nocy dyżurują następujące

apteki;
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. l isudskiega
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Ja1-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhxu-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), ora£
wszystkie n« przedmieściach, prócz Sni-
piszek.

Z MIASTA.
— Zatarg lekarzy z Ubezpie-

czalnią Społeczną. Trwające od
kilku ani konferencje w (lbezpie-
czalni Społecznej w sprawie ustale-
nia nowych norm uposażenia dla
lekarzy, oraz kwestje reorganizacyj-
ne samej Ubezpieczalni nie pizy-

na ten cel wpł:tę 5000 zł, które
będą zebrane z ołiar w latach 1934,
1935 i 1936, Na zapoczątkowanie |
zadeklarowanej wpłacono
100 zł.

Inicjatywa tą rozwinięta niewąt-|
pliwie zostanie przez okręg wileński;
L. O. P.P., który weźmie na siebie
realizację projektu.

*sumy

 

informatorium «Фа помо-
wstępujących па U. S.B zorgani-
zowane staraniem Sod. Marj. A-czek
U. $. B. czynne codzień od 20
wrześnie do 6 paźdz. (z wyjątkiem
świąt) w gudzinach 11 30—13 i 19—
20 w Ogaisku S. M. A-czek — Uni-
wersytecka 9—9,

SPRAWY SZKOLNE.
— Inspekcja sanitarna w SzKo-

łach. W szkołach publicznych miej-
skich odbywa się inspekcja sani-
tarna lokali szkolnych. Dotychczas
zbadano przeszio 500 dzieci. Na 500
dzieci jako w pierwszą powakacyjną
iustrację sanitarno-lekarską zanoto-
wano stosunkowo nieznaczny pro-
cent chorych. Ogółem chorych na
jaglicę, płonicę, choroby uszu, gardła
1 t. p. zanotowano 36 dzieci.

Z ŻYCIA STUGWARZYSZEN.
— Związek Poiskiej inteligen-

cji Katoiickiej. Zebranie Z. P. I. K. niosły pozytywnych wyników. Mara-
dy zostaiy narazie przerwane, gdyż
lekarze bezpieczalni nie przyjęli
stawianych im warunków iposta:
nowili interwenjować w  minister-
stwie opieki społecznej.
W dniu wczorajszym do Warsza-

wy udala się z ramienia Zarządu
„Zjednoczenia Lekarzy delegacja le-
karzy, która przedłoży ministrowi
opieki społecznej swoje postuiaty.
Bawiąca komisja z Warszawy pro-
wadzi w dalszym ciągu swoje prace
reorganizacyjne w  Ubezpieczalni
wilenskiej.
— Zamykanie bram 0 |

z miejscowycn gazet wiadomości
о nowem zarządzeniu władzy zamy-
kania bram przez dozofców o godz.
23 ej, mierodajne czynniki wyjaśnia
ją, ze władze miejscowe nie wydały
nowego zarządzenia dozorcom i na-

joabędzie się w poniedziałek o g. 20
punktualnie w sali Tow. „Przezor-
ność”, ul. Mickiewicza 24. Forządek
dzienny: 1) Odczyt J. E. księdza
biskupa Pawła Kubickiego p.t. „Ro-
la duchowieństwa w Ojczyźnie w
okresie wydobywania się jej z nie-
woli”. 2) Aktuaija.

—Odzież dia powOdzian, Zarząd
Wil, Okręgu Foiskiego Czerwonego
krzyża komumkuje, ze w dniu 21 o,
m. 1954 r. oddai do dyspozycji W0-
jewódzkiego Komitetu Fomocy Ołia-
rom Powodzi pierwszy transport
odzieży z prowadzonej zbiórki w
ilości 22 skrzyń, zawierających: u-
brań damskich 302 szt, ubrań n
skich 375 szt., ubrań dziecinnych 694
szt., obuwia 116 par, oraz innych rze
czy i przedmiotów w bvgólnej tącznej
ilosci 2,462 szt,

Rzeczy zostały wydezeniekowa- dal bramy zamykane są o godz. 22.!
— Wpłaty na Fundusz Bezro-|

bocia przez Bank 6. K. W zwią-

ne i wyreperowane.
Zarząd P, O. K. przytem zaznacza,

że zebrana suma do dnia 2U.IX r, b.

|
i
‚ Dyrekcja Kolei Państwowych w
, Wainie zawiadamia, iż na odcinku
, Hajnówka — Białowieża ostatni raz
przejdą: poc. N:. 611 sobota 22 wrze

| śnia r. b. i poc. Nr. 612 poniedziałek| szawa — Wileńska w pociągach
24 września r. b.

Od tych dat zostaje wstrzymane

się codziennie w administracji na-
szego wydawnictwa oraz w biurach
podróży „Cook* i „Orbis". Pociąg—
bar—dancing odciiodzi w gedzinach
porannych 3U września i wraca te-
goż dnia przed północą.

KRONIKA POLICYJNA.
— Fałszerz moiet. St.pizod.|

Когаг Józef zatrzymał Gajewskiego
Franciszka (Trwała 25), który doko-|
nywał faiszerstwa monetęi puszczał
je w obieg. Mianowicie (Gajewski
zmienieł barwę monety 5 groszowej
zapomocą płynów z bronzowej na|
niklową i jako monetę 20-groszową, |
puszczał w obieg. |

' WYPADKI
— Spłoszony kcń wywraca furmankę

na ul.Mickiewicza. Na ul Mickiewicza prze-
straszony koń Janą Zdańki (zaścianek Wot-
czyno, $m. szaniawskiejj wywrócił wóz
wraz ze Zdańką i jego żoną, poczem koń
naoślep pognał wzdłuż ulicy. W. pewnej
chwili koń padł na bruk i roztrzaskał so-
bie łeb. Rannych malżeństwo Zdańków opa-
trzyło Pogotowie Ratunkowe. Konia skie-
rowano do lecznicy dla zwierząt.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

! godz. 4 na przedstawieniu popołudniowem;
! doskonała komedja w 3-ch aktach M, Gra-
bowskiej p. t. „Sprawiedliwość”, z ŻZofją

, Stachowicz i M, bey-Rydzewskim w ro-
|lach głównych. Cenv propagandowe. 3
l Wieczorem o godz. 8 Teatr Pohulanka
вга po raz drugi komedję wspolczesnego
repertuaru p. t. „Zwyciężyłem Kryzys” —
P. Volpiusa, w przekładzie T. Trzcińskiego.

Jutro .o godz. 8 wiecz. „Zwyciężyłem
kryzys”, +
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziš o

godz. 8.15 wiecz. piękny utwor Kalmana
„Cyrkówka”, odznaczający się  oryginal-
nością w ujęciu myśli przewodniej oraz me-
lodyjnością motywów. Piewszorzędna obsa-
da ról głównych z J Kulczycką (rola tytu-

| łowa) i K. Dembowskim (Mister X) na czele,
i Zniżki ważne.

, Dziś o godz. 4 pp. po cenach zniżonych|
'melodyjna operetka Lehara „Hr. Luxem-
burg$' z J. Kulczycka i K. Dembowssim w
rolach głównych,

Jutro wartościowa opereika Zellera
„Ptasznik z Tyrolu”, która cieszy się na

| scenie teatru „Lutnia” niesłabnącem powo-,
|dzeniem. Ceny piopegandowe.

rzę

 

 
 

 

 

'si, że wileńskie kuratorjum szkolne|

- dowskich przedmiotów (język żydow

| wyruszą ze Lwowa dnia 10 paździer-,

niu z Komisarjatem Ziemi świętej w

| wystrzałem z karabinu, poczemrównież kursowanie wagonów bez-, 47 :
Y zbiegł. Zarządzona obławą za ojco-, pośredniej komunikacji Waiszawa—

Wiileńska — Białowieża w  pocią-
gach Nr. 811/611 i Bialowieža—War-| zwłok w  pobiiskich zaroślach,

gdzie zabójca wymierzyi sobie
sprawiedliwość, odbierając sobie ży-
cie z tegoż karabinu, z którego

! zginął jego ojciec.

I Nr. 612/812,

Władze szkoine
wobec szkolnictwa żydow-

skiego. ч

Žydowski „Nasz Przegląd“ Чопо-, aa
ady miejskiej.

rozesiaio do wszystkich szkół z ję-|  LIDA. Na pierwszem posiedzeniu
zyskiem wykiadowym żydowskim za- , Rady miejskiej pod przewodnictwem
rządzenie, w myśl którego nauka z ,nowoobranego burmistrza J. Zadur-

następujących przedmiotów: 1) Hi-,skiego dokonano wyboru różnych
stoija powszecana, 2) historja Pol- „komisyj 1 AE Mo"
ski, 3) geograija powszechna, 4) geo-,PE a, Radial de

gralja Polski j 5) śpiew odbywać się | Falkowikiego 3:ul Piłsudskiego.

miotów tylko hisiorja Polski i geo- związku miast p. Pawiak, który in-. RS $ spekcjonował działalność władz ma-
B Polski wykladane byli po pol- |gistrackich — zapoznai zebranych

: z sytuac ospodarczą miasta oraz
Nauka matematyki oubywać się y u 2
к ь planem oddłużeniowym.

może w języku żydowskim, przy-
czem jednak, dzieci mają być oswa-
jane również z terminologją polską.

W) języku żydowskim odbywać
się mogą wykłady tylko czysto ży-

Wybory samorządowe w pew.
lidzkim.

LIDA. — Począwszy od dnia 27
września na terenie powiatu lidz-
kiego będą się odbywać wybory
samorządowe do samorządu powia-
towego.

skiy historja żydów) i nauk przyrod-
niczych,

Wilno na powodzian.
W WiL Pryw. Banku Handiowym do

dn. 21 bm. wpłacone ogóiem 30.461,20 zł.,
w tem: Fabryka mydła „Byk' z listy Nr.
109 zł, 9—, Mufti ud tatarów z Sorok Ta-“
tar zł, 34,50, Baubijoteka państwowa im.

 

Zatopienie łodzi przemytni-
czej na Niemnie.

Z Druskienik donoszą, iż na rzece
Niemnie została zatopiona przez

Wróblewskich z liwy Nr.86 zł, 16,70, Za- straż litewską 164% przemytnicza z
rząd gminy w Dubnie zł. 3,30, Związek za- towarem. Jeden z przemytników,
wodowy A arimai miejskich m. —. Józef Kojnis utonął, drugiego prze-
z  samoopodatkowanii . . .

шіеізысіърхх. ЗОБрЗЕ 40 gÓ V, mytnika, Stanisława Miironisa, wy*
| łowił patrol K. O. P.

LA : > |
Pruedłnienie tajisów na pielgrzymkę

„ Go Zieimi Świętej.
Z uwagi na wielkie zaintereso-

wanie ostatnią w roku bieżącym piel
grzymką "do Ziemi Święte,, która

 
ł

 

(Moskwa-KAP), Jak się dowia*
dujemy, wviężko zapadł na zdrowiu
uwięziony kapłan na wyspach Soło-
wieckich znany' zasłużony ksiądz

nika — Liga Katolicka w Katowi-'
cach (Piłsudskiego 58) w porozumie-/

bójcą doprowadziła do ujawnienia

 

tylko z żoną, lecz i z synem.
Doprowadzony do rozpaczy syn

postanowił ojca zgładzić i zamiar
wykonał.

Zwłoki ojca i syna w dniu wczo-
rajszym przewieziono do kostnicy
szpitala św. Jakoba.

 

Z KRAJU...
Oszukańczebiuro werbun-

kowe.

Władze K. O. P. w miejscowości
Koźlany, w rejonie odcinką granicz-
nego Michorowicze, ujawniły tajną
organizację przemytniczą, werbującą
na rzekome roboty do Rosji sow.
włościan z terenu polskiego. Prze-
mytnicy podawali się za funkcjonar-
juszy prywatnegc biura pošredni-
ctwą pracy, koncesjonowanego przez
władze.

Korzystając z ciemnoty iudności
j wiejskiej, zdołati oszukać zgórą 60
| włościan. Oszuśc. pobrali od owych
| włościan zaliczki na ulgowe bilety,
|ikarty rejestracyjne, pobytu w Z. 5.
i R. R. it, p.
| Aresztowano 5 oszustów, na
czele ze znanym oszustem Kaz. Wra-
ginem, vel Miszowiczem.
Greźny pożar w Podkrodziu.

| Dnia 21 wrzesnia o godz. 11 wy*
| buchł tu groźny pożar w posesji Raj-
|za przy ulicy Wileńskiej, który wo-
| bec oddawna panującej suszy i sil-
|nego wiairu mogł znisz:zyć całe

! miasto, Ogień powstał na dachu sto”
| doły słomą krytej, nieopodai której.
w ogrodzie, rozłożyła ogień, celem

| prania bielizny żona kaprala Ba-
| naszki. Dzięki wysiłom 3 straży o"
gniowych (miejskiej, kolejowej;woj-
skowejj ogień umiejscowiono i spło*
nęły tylko zabudowania Kajza.

1!
i

(UAZTA TRS LKS PASI DTSIS DNATO

Okrutne znęcanie się nad polskim kapłanem
w Boiszewii.

szał, w styczniu r. 1930 został aresz*
towany przez GPU i osadzony w

' więzieniu w Jarosławiu, a w r. 1933,
'mimo nadwerężonego zdrowia, zo-

proboszcz z Podola, ks. za zesłany e wyspy SE

у ; ‚ - |Kasprzykowski, Kapłan ten położył! gdzie pracował przy wyrębac. u.

oOa ZADAJ sądnia! wromne zasług; na polu ZS Głód, dotkliwe zimna, znęcanie się

4a, wigoanie ;I eldrzymka: ta, je: wem i społecznem. Za czasu caratu moralne sprawców bolszewickich —

Krakowie (Reformacka 4) i P. B, P.'zku z dokenaną w P. Ń. ©. reorga- zj 350 zostanie przekazaną do dy- Ei m
" rszawie (Mazo-nizacją przyjmowanie wpłat na r-ki Spozycji Wojewóczkiemu Komiteto-

Czekowe oraz. ze zwraceaiem się Za-' w; Pomocy Olierom Powodz; po po-
kładów pracygdo zarządów obwodo-,

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 23 wrzešnia, St

9.00; rieśn. Muzyka. Gimnastyka. Mu-,

rząd obwodowy Funduszu Bezrobo*|
Gia w Wiinie podaje do wiadomości,|
że zakiady pracy, które nie życzą!
sobie dokonywaćwpiatdo P. K. O.
mogą je uskuteczuiać w Banku
Gospodarstwa Mrajewego Oddział
w Wilmie ва rachunek czekowy Žė-
Mag: Obwodowego F. B. w Wilnie,

к, 32
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z Uniwersytetu Steiana Bato-

Tego. Każdy ubiegający się o przyję-
Cie w roku akademickim 1934-35 na
niwersytet Stefana Batorego obo-

wiązany jest poddać się badaniu le]
karskiemu, _— ..przeprowadzonemu
Przez Uniwersytecką Komisję Le-
karską.

W; tym celu należy zgłosić się z
kwitem Kwestury, dowodem tożsa-
mości j fotografią w czasie od 24-g0
września do 3 października b. r. w
godzinach od 9,30 do 12-ej do Biura
Badań Lekarsxich w Klinice We-
wnętrzriej na: Antokolu 'po kartę ba”

dania lekarskieżo, a po jej wypełnie-

|

|   
  

    

  

 

  

    

   
   

  

  

    

  

niu, zgodnie ze wskazówkami na
niej wydrukowsnemi, tegoż dnia lub
nazajutrz stawić się przed Komisją
ekarską w wyżej wymienionej kli-
ice,

„Uniwersytecka Komisja Lekarska
Do zbadaniu kandydata wręczy mu
odcinek I karty badań lub tymcza-
towe poświadczenie, które należy
łożyć w Dziekanacie swego Wy:
iału.
W wypadku konieczności przepro”

Wadzenia badan dodatkowych Uni-
Wersytecka Komisja Lekarska wyda
kandydatowi na osobnym blankiecie
ymczasowe potwierdzenie badania
lekarskiego.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Informacje dla wstępują-
ch na prawo. Zarząd Koła pra-

Wników stud. (l. S. B. w Wilnie po-
daje do wiadomości wszystkich no-

że w lokalu Koła

9rmatorjum o studjach na Wydzia-
* Prawa i Nauk Spolecznych. Infor-
atorjum jest czynne codziennie
rócz świąt od godz. 12 do 13-ej.

trąceniu sum wydanych na zakup

W] dalczym ciągu zbiórka w ty-
godniu przyszłym t. j. od dnia 24 b.
m. obejmie dzielnicę Zwierzyniecką,
a mianowicie: ui. Giedyminowska,
Wiioldowa, Miła Fabryczna, Dziel-
na, Jacka, Moniuszki, Sosnowa, Sta-
ra, Litewska, Tomasza Zana, Inflan-
cka. Grodzka, Nraszewskiego, Kara-
imska, Bobrosva, ' Krzywa, Orla,
Wierzbowa, Zielona, Towarowa,
Ptasia, Sołtaniskia, Sołtanska, Gra-
niczna, Piesza, Rysia, Jelenia, Niedź”
wiedzia, Żubrowa. Sokola i Krótka.

“| — Z T-wa Eugenicznego. 27 b. m.
w Ośrodku Zdrowia (Wielką 46) dr.'
Prażmowski wyśłosi odczyt na te-
mat „Bakterje jeko przyczyna cho-
rób zakaźnych'. Początek o godz. 6
wiecz. Wstęp woiny.
— Ogólne zetranie Chrześc. Zw.

służby żeńskiej cdbędzie się dziś o
godz. 6 wiecz. w lokalu przy zauł.
Kazimierzowskim Nr. 3.
— Kurs pszczelarski. Zarząd: Towarzy-

stwa Pszczeinicześo z. Wileńskiej, zawiada-
mia wszystkich swoich członkow oraz mi-
łośników  pszczelsrstwa — о’ uruchomieniu
10-dniowego kursu pszczelarskiego.

Wykłady odbywać się będą w godzi-
nach wieczorowych. Zapisy na wymieniony
kur; przyjmuję Sekretarjat Towarzystwa
Pszczelniczego z. Wileńskiej we wtorki i
piątki od godziny 12-tej do 13t-j w lokalu
Izby Rolniczej — Dominikańska 13. Zgło-
szenie na wymieniosy kurs przyjmuje się
również i pisemnie,

Zapisy trwać b;
nia br.

Otwarcie kursu nastąpi w dniu 30
września br. w lokals Wileńskiej Izby Rol-
niczej — Dominikańska 13.

SPRAWY SANITARNE.
— Posiedzenie oddziału cho-

iób nerwowych w piątek. W pią-
tek dn. 28 września b. r. o godz. 10
rano odbędzie się uroczystość po-
święcenia oddziału chorób nerwo-
wych państwowego szpitala psychia-
trycznego w Wilnie przy ul. Letniej
Nr. 5 i Kolonji dla psychicznie cho-
rych w Kojranach.

TURYSTYKA.
— Wycieczka do Druskienik.

Kompletowanie wycieczki do Drus-
kienik odbywa się w tak szybkiem
tempie, iż mniemamy, że wkrótce
zabraknie kart uczestnictwa. Udział

dą do dnia 30 wrześ-

 W tym samym czasie przyjmuje się
łapisy na członków Kola. T

w wycieczce kosztuje 8 złotych.

11.54: Czas. 1205: .Ńom. meteor. 14,03;
„Źbiór i przechowanie okopowych' — od-
czyt wyśl. red. Romtald Węckowicz. 12.15;

Poranek muzyczny, 13.U: „rrzez lądy i mo-
rza* — pogad. wygl, b. Fawiowicz. 15,10:
D. c. poransu muz. 14UU: Muzyka operet- |
kowa (piytyj. 15,UU: Feljeton wiejski. 15.15:
Audycja dla wszystkich. 16.00: Recytaoja
prozy. 16.40: Kecijal śpiewaczy. 10.40:,

Upowiadanie dla dzieci. 1/00: Muzyka ta-
neczna. 17.50: „Książka i wiedza |
pogad, 18,00: Słuchowisko. 18,45: „Życie|
młodzieży” — pogad. 19.00: Muzyka lekka.
19.30: Muzyka z płyt. 19,50: Feljeton aktu-
ainy. 20.00: Koncert popularny. 20.45:
Dzien. wiecz. 2955: „Jak pracujemy w

„Polsce?“ 21,00: Wesoła fala. 21.45: Wiad,
sport. z Rozgłośni. 22.00: „W rocznicę
stracenia 2.  Dołęgi- Sierakowskiego na

: Placu Łukiskim* — cdczyt. 22.15: „O tur-
nieju lotniczym” — dialog w gwarze góral-
skiej, pióra Tadeusza Bołoza. 22.30: Godzi-
na życzeń (płyty) 23.00: Kom. meteor.
23.5—23.30: D. c. Godziny życzeń (płyty).

Poniedzialek, dnia 24 września 1934 r.
6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Do-
mu. 7.50: Chwilka łowiecka. 11.57: Czas,
12,03: Kom. meteor. 12.10: Koncert muzyki
iekkiej w wyk. zespołu jazzowego Sylwe-
stra Czosnowskiego. 13,00: Dzien. poł. 13.05:
Mozart. Koncert fortepianowy  (płytyj
15.30: Wiad. ekspirt. 15,35. Codz. odc. pow.

fkuzyka lekka. 16.30: Muz;ka z płyt.
Niemiecki. 17.00: Kincerl kameralny.

: Skrzynka pocztowa Ni. 318. 17,35:
Recital. 17.50: Pogadanka B. Winawera.
18.00: Koncert reklamowy. 18.05. Z litew-
skich spraw aktuainych. 18.15: Muzyka lek-
ka. 18.35: Paderewski gra (plyty). 18.45:
Audycja dla dzieci. 19.00: Aud, literacka:
„Wojdewutas” — fragm. z pow. „Dewaj-
tis” M, Rodziewiczówny. 19.2: Pogad. Ae-

|roklubu. 19.30: „Wśród osadnikow wojsko-
wych” — felj. 19.50: Wsad. sport. 19.56:
Wil. wiad. sport. 20.00: Gwiazdy polskiego

, kabaretu (płyty). 21.60: Przerwa. 21.05: Kon
cert., dzien. wiecz., „Jak pracujemy w Pol-
sce', d. c. konceriu 22.00: „Lzy zbliżamy
się ku zagładzie cywilizacji'—odczyt wygł.
P. Hulka-Laskowski. 22.15: Pogadanka mu-
zyczna port. M. Józetowicza. 22.30: Koncert
na ibój Juljusza Riet:'a w wyk. I. Brajtma-
na (obój) i prof. T. Szeligowskiego|( fortep.).
23.00: Kom. meteor 23.05: Muzyka tanecz-

na (płyty). ||
Z ZA KOIAR STUDJO.

Polskie Radjo inicrmuje w zawodach
o Puhar Gordon-Bennetia,

W. czasie trwania zawodów balono-
wych o Puhar Gosdon-Bennetta, Polskie
Radjo uruchomi specjalną słuzbę informa-
cyjną dla załóg balcnowych. Aparaty od-
biorcze w gondolach zawodników nasta-|
wione będą na fale Raszyna. Pizy pomocy
tych aparatów zawodnicy odbierać będą
meldunki, komunikowane im przez kie-
rownictwo zawodów. Z tego też powodu

!

   

 
 Sprzedaż kart uczestnictwa odbywa Polskie Radjo uruchomi w dniach 23 i 24

| rano.

Ks. Biskupą Karcia Niemuy.
Е = A

września swoje słacz radjowe na całą noc.
iniormacje przeplaiase będą muzyką z piyt|
gramoionowych. Fierwszy komunikat na-
aany pędzie w dn. 45-cim, L. J. w miedzieię,
o godz. iy.5U. Nas'ępnie, poczynając od
goaz. 4505, nadawane będą co godzinę ko-
munikaty iniormacysne až do godz. 3.50

‚ Frzerwy między komumkatami wy-
peinione będą muzysą, W dniu 24, t.j. w
poniedziałek, pierwszy komunikai nadany
będzie o godz. 11.00 rano, drugi o godz.
10.50. U godz. 23,05, tak jak nocy ubiegłej,|
co godzinę radjo 1ułormować będzie za-'
wodników aż do godz. 5.30 rano.

Koncert symicniczny w radjo,
Niedzielny konttrt symtoniczny, jaki

nadaje radjostacja warszawska w dn. 23-im
września o godz, 29.00, prowadzić będzie
wytrawny kapelmistiz dyr. Opery Poznań-
skiej, Zygmunt Latoszewski, zas solistą bę-
dzie pianista Jakób Gimpel. W. programie|
piękny szkic symfoniczny „W latrach“ No-
vaka i koncert fortepianowy a-inoll, Schu-
manna. й

i

„Zaproszenie do tańca",
Rozgłośnia lwow:ka w dn. 23-im wrze-

śnia, Ł w niedzielę, o godz. 17.00 nadaje
ciekawie ułożony program utworów tanecz-
nych w wykonaniu crkiestry Tadeusza Se-
redyńskiego z  dowcipną  conferencierką
reżysera „Wesołej Lwowskiej Fali"
Wiktora Budzyńskiego. Koncert nosi za-
chęcający tytuł „Zaproszenie do tańca”.
r wszzstkich dzieci”,

Niedzielne słuchowisko dla dzieci o
godz. 16.45 p. t. „Matka wszystkich dzieci”
napisane jest z wielkim talentem 1 z dużem
zrozumieniem duszy dziecięcej przez znaną
autorkę książek i słuchowisk dla dzieci,
Ewę Zarembinę. W słuchowisku tem pod-
nosi pisarka wielkie znaczenie ofiarnej i
nieustannej pracy matki w dniu codzien-
nym, która ma nie mniejszą wartość niż
czyny ojca — żołnierza polskiego, który po-
legł na wojnie. Bowiem taka czy inna pra-
ca, prowadzona w duchu patrjotycznym i
w celu niesienia pomocy swytra rodakom,
zasługuje na jednakewe uznanie. Piękne

, uniwersytety, laboratorjum chemicz-

 to i wzruszające słuchowisko wywrze na
wszystkich dzieciach bezwątpienia wielkie
wrażenie.

Audycje wileńskie j
\№ niedzielę o godz. 22 p. Anna Krzy-

szkowska zabierze yios przed mikrołonem|
wileńskim, by przypomnieć wirnianom 9!
bohaterskiej śmierci Z. Dołęgi-Sierakow-|
skiego, który został stracony przez rząd
zaborczy na placu Łukiskim.

W! poniedziałkowym programie zainte-
resuje szersze koła radjosłuchaczy piękne
nastrojowe słuchowisko, opracowane we-
dług popularnej powieści M, Rodziewiczów-
ny „Dewajtis” (godz. 19), Wieczorem tegoż
dnia o godz. 22,30 rozpocznie się występ
doskonałego wileńskiego solisty na oboju,
I. Brajtmana, który z towarzyszeniem for-
tepianu wykona koncert.J. Rietza,

Mimo, że do polityki się nie mie-

ek k S ZE ka. Dzien. por. Niuzyka, ka rai ie, ial айс osobi 1 kt й
= = CZ A.maierjałów poprawkowych jak nici, 085 Ta kiai PI AO:NAGO: |at е шшЁшо‚ ВО "°°ь3“°Ё1 założył osobiście i utrzymywał 15 podkopały ostatecznie zdrowie ks,
p ы » 28". skór i t. p. żenstwo. liau: Muzyka religjna (plyty. gurhownem kierownictwem J. E.| „pół polskich. Kasprzykowskiego.

„Am.

Sowiety wobec nauki i literatury.
Wi tych dniach odbył się w Le-

ningradzie zjazć ku uczczeniu setnej
rocznicy urodzin sławnego rosyjskie
go chemika Mendeljewa, W. zjeździe
wzięli udział de'egaci ze wszystkich
krajów Rosji sowieckiej, reprezen-
tujący instytuty badawczo-naukowe,

ne, towarzystwa raukowe 1 t. p.

Moskiewska „Prawda* w arty-
kule wstępnym poświęconym zjazdo-
wi pisze, że „4iszd Mendeiejowski
jest świętem całe; nauki sowieckiej,
bowiem genjusz iMendelejewa rzucił
światło ną przyszłość i nakreślił linję
naukowego rozwoju na kiika dzie-
siątków lat

Mendelejew marzył o wytworze-
niu rodzimego „rzemysłu rosyjskie”
go. „Wydobywać tylko surowce —

znaczy zrzecz się śmietany a zadowo
lić się tylko miekiem* — napisał
swego czasu Merdelejew Myślał on

 

rz

Moskwie Puszkiuowski zjazd literac
ki na którym omawiane będą wyniki
badań nad twcrczością iiteracką
Puszkiną i jego wpływem na litera-
turę wspóiczesrą. Urządzona zosta*
nie również Wszechzwiązkową wy-
stawa Puszkinowska, która obejmo*
wać będzie rękopisy, pontreiy poety,
pamiątki po nim Wreszcie uporząd-
kowane mają by wszystkie miejsca
w których Pus7x:n przebywał, prze-
dewszystkiem aś wioska Michaj-
łowskoje, $dzie poeta napisał więk-
szą część swych utworów.

Pod koniec bieżącego roku wy*
dany zostanie rierwszy tom poezyj
Puszkina. Całość pism wyjdzie w 18
tomach. Ostatnie tom ma wyjść w
rocznicę zgonu poety. Drugie, sześ*
ciotomowe wydarie dzieł Puszkina,
wychodzi nakiadem wydawnictwa
literatury artystycznej. Trzecie wy*
danie w dziewięciu tomach kieszon*. 

również o zastosowaniu chemji do:
rolnictwa i jeg» uprzemysłowieniu.'
Marzył dalej o ocanowamu Arktydy,*
„Obok tych lodowców — powiadał!
— jest nie mało złota i mnych bo-|
gactw; jest to druga Ameryka'.!
Przypuszczać można, że i zdobycie;
stratosiery było iego marzeniem, kie|
dy pisał: „Chciałbym dopiąć tego,
albbym mógł wznieść się nad obłoki i|
tam zabrać z soką instrumenią mier-|
nicze, Ciąśnie mnie coś do tych prze |
„stworzy“. Wiszystkie sny 1 marzenia|
tego wielkiego uczonego —- pisze mo
skiewska „Prawda' — są obecnie
stopniowo spełntene i dlatego w ta-
kiej atmosferze VII Mendelejewow-
ski zjazd ma vielkie znaczenie,

Literacki śwsst Sowietów przy”
gotowuje się znowu do innej uroczy
stości. Będzie ni4 setna rocznica zgo

nu Puszkina, przypadająca 10 lutego
1935 r.

W] ramach tych uroczystości od-
będzie się w Leningradzie albo w

 

| Nauk ZSSR. Всгр

kowego format:: przeznaczone jest
dla szerokich warstw czytelników i
wychodzi nakładem „Alkademji”.

Wielkiej starannej pracy wyma*
Ga przesortowanie i opis rękopisów
Puszkina. W bieżącym roku wyjdzie
rozprawa o tekopisach Puszkina,
przechowywany:n w Instytucie lite-
ratury  rosyjsk:«; przy Akademii

oczęto równocześ-
nie wydawanie ie ksimilowego wyda
nia wszystkich rękopisów poety. О-
becnie drukowary jest pierwszy ze*
szyt tego wydania, w którym repro*
dukowany jest jeden z zeszytów
Puszkina, przechowywany w bibljo*
tece Lenina.

> EPDADA!

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera i wysyła.

  



  

 

SPORT
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Dzis w Wiilnie mamy mistrzostwa

tenisowe, które wczoraj na kortach

przy ul. Dąbrowskiego zgromadziły

tylko graczy wileńskich. Dziś więc

od godz. 10 odbywać się będą gry

finałowe. Zakończenie mastrzostw

nastąp; dopiero około godz. 17,

Drugą imprezą sportową Wilna

są zawody lekkcatletyczne na Pió-

romoncie, które rozpoczną się o

godz. 10 rano.
Przejdźmy teraz do imprez w ca-

łej Polsce, a więc na samym wstępie

trzebą wymienić mecze piłkarskie

o mistrzostwo Ligi: Legja gra z Po-

gonią, Ł. K, S. z Cracovią, Wisła

walczy z Wiarszawianką, a Podgó-

rze z Ruchem.
W. Poznaniu startuje dzisiaj w

resatach międzyklubowych Keppel

Jerzy z A. Z. $. wileńskiego w bie-

gu jedynek.

 

W. Łodzi odbędzie się mecz lek-

koatletyczny miedzy L.K.S. a A.Z.S.

z Warszawy.
Ponadto mamy szereg imprez ko-

larskich, motocyklowych,  żeglar-

skich i piłkarskich, wśród których

prócz meczów © mistrzostwo Ligi

uwagę na siebie zwracają mecze o

wejście do Ligi.
Wialczą dzisiaj następujące pary:

w Grodnie W. K. S. miejscowy spot-

ka się z W.K:S. Śmigły z Wilna; w

Świętochłowicach Śląsk gra z Unją;

w Łucku P,K.S. walczy z 7p.p.leg.

iw Toruniu Gryf gra z Ł. Т. 5. С.

Z imprez zagranicą nulujemy we

Wrocławiu mecz lekkoatletyczny z

Poznaniem, a w Medjolanie zawody

lekkoatletyczne . z udziaiem Binia-

kowskiego ; Kucharskiego. | 300 95212 323 569 654 97426 853 98118 406

99241 93 413 70 686 756. 
 

 

DZLENNII. iBILERSKI

Kto wygrał na loterji?
W ostatnim dniu ciągnienia 3U-ej polsk. 111149 288 485 664 978 112115 537 776 977

państw. loteri klasywej główniejsze wyśgra- 113010 289

me padły na następujące numery; 114160 65 248 “0 321 87 571 96 786 839

1.000.000 zt. — 132138, 115693 822 915 18 116237 448 49 711 117072

15.000 zł. — 44784 140897. | 248 758 948 118049 479 97 664 98 119489

10.000 zł. — 14916 115386 130001 AI 120094 331 900 122060 91 121 279 963

134515. 4 123310 605 911 61 124210 441 818 125029 298

5,000 zł, — 5447 126988 161616. | 439 735 60 829 126678 979 127062 279 128356

2.000 zł — 42514 49604 102872 145838| 129129 696 639.

151103 153077. | 130141 578 131141 458 85 99 253 132152

1.000 zł. — 1950 4106 7393 11047 22031| 814 133303 762 134656 87 135017 658 136284

37658 52608 70990 76690 78789 80509 83337| 643 137057 239 252 138567 13904: 112 39 375

98743 100633 107682 114757 1ież''7 117755, 691 843 981.

123072 130242 148494 153978 156092 161056. 140064 58 564 78 141064 806 64 142568

Wygrane po 2.500 zł. 070 143504 80: 144762 145030 146541 *65
47 2014 3586 4309 434 795 5285 301 497 147140 927 148634 149092 391 151521 577 619

832 6812 7727 8500 9251 417 10225 495 927| 865-
11291 550 12170 13507 654 14030 130 252 701 152096 259 345 544 631 153051 145 231

883 16330 62 527 17330 61318067 88 397| 154549 155045 392 469 631 735 156327 76 501

19114 518 796 973 20718 21740 22075 614| 623 998 157021 158334 409 159266 468 523

23384 441 49 544 917 25226 26043 346 27120| 160005 628 161257 515 692 731 69 871 926

266 29902 32001 416 537 705 32721 33482 853| 162331 163196 408 894 164210 793 165259 970

915 35365. 166343 912 168001 114 591 732 916 169059,
71063 742 904 12 25 78749 824 937 79454 38101 302 444 573 39247 41329 73 485

981 87 80686 92 81648 82412 723 896 83001| 595 42783 43762 44384 46199 47301 72 85 413

245 455 544 84386 94 85021 112 654 80 848| 22 677 750 907 11 48086 322 49002 697 50215

86159 203 331 570 88042 268 767 89920 90391| 449 78 627 52399 768 53223 54686 766 990

762 91321 519 92169 93019 138 298 330 94154 55981 56898 57153 395 58998 59453,
60312 525 61595 936 62885 96 62099 64509

16 636 65323 827 95 66933 67156 230 69249
426 950 70643 71393 709 72751 73928 74216
347 621 955 75093.

100775 915 101172 871 987 102464 67

103617 104102 5 250 581 105157 228 518 739

 

Po 500 złotych.

1014 571 2366 723 63 840 905 3702 4104
907 5209 6270 426 867 8694 9290 524 607
10851 79 11021 532 15123 471 907 16124
17428 696 842 61 20126 773 21376 404 22444
93 637 23226 774 24:.7 214 25205 434 26637
27063 133 28170 449 969 29357 30168 32014
57 33128 592 34287 653 35002 425 36545
37197 361 726.

38569 784 39219 46 661 726 40207 41467
42152 99 43209 462 44274 646 811 45064 350
519 46130 426 599 663 47040 698 48127 49365
926

50473 936 51173 244 551 882 53281 541
54373 543 67 713 55816 998 56232 40 57017
199 '843 58322 710. *

60470 821 61373 487 788 62475 64205 723
65020 249 459 840 45040 82 05092 686 720
69022 202 502 748 969 70100 618 704 43 82

! 62 11062 267 568. 72543 998 73509 74032
| 75241 390 955.

76291 802 77033 522 672 78221 782 79338
80119 344 593 706 81574 924 62819 83582

! 84706 85090 156 8€689 952 87463 629 81
88380 918 92003 35 93976 95071 288 453 636
69 96103 298 97236 723 41 98076 760 100121

|

102053 103351 616 831 104206 605 728 105554|
96 106574 107794 941 108793 102146 111599
790 821 112383 113185.

114165 910 115246 765 918 116449 585
118698 119141 973

121431 93 771 173961 124109 125735 924  . 42 58 126439 128571 129318 551 481.

TEATR - KINO

REWJA Nažseenie: Nowy Wielki program przy udziale: pp. Ireny Grzybowskiej, Dz. Carnerl, Br. Borskle-

Janina Tomska | ВМ Żegota.
bzsjeczna komedja w 1 akcie' 2) „PRAWO PRERJI"

go, St Janowskiego, A. Daala, W. Carnerl—

baletu ltaljano oraz rowozaangažowani

= BALKON.25gr

«Т О Т Oh eyeeM” Albert Prejean. LUX
DZIŚ Pa raz pierwszy
w filmie Raojalnė pla-

šn'arka

Jura i Leny Zelichowskiej w sensacyjnym
dramacie oszutym na tleakcji szpiegowskiej

ośclenrego państwa p t
w-g A. Marczyńskiego.

131458 132699 134044 465 891 136308 431
69 138223 139008 279.

140738 141139 753 142018 105 718 143441
144482 715 145456 146 174 965 147017 13 452
92 149585 836 151392 489 634.

152751 978 153895 154268 611 155348 47
500 156636 787 15702: 424 508 105412 159372
829 161613 954 162198 523 626907 163454 690
768 900 164591 165132 622 780 166242 167543
908 168303 43 771 813 169073 635 9272,

Giełda.
WARSZAWA (Pat), Giełda. Waluty:

Belgja 124,18—124,41—123,85. Beriin 211,25
212,25—210,25. Holandja 358 60 — 359 50—
357,70. Londyn 26,11—26,26—25,97. Nowy

Jork 5,22*/—5,25*/s —5,19*/s. Nowy. Jork
kabel 5,227/s—5,25'/+—5,197/s. Oslo 131—
131,60—130,40. ' Paryż  34,87—34,96—34,78.
Praga 22—22,05—21,15. Stokholm 13165—
;35,35—133,95. Szwaicarja 172,59—173,03—
17216. Wiochy  45,39—45,51—45,27, —
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 96,30—97—96,50.
Cukier 26. Lilpop 1025. Starachowice 12,30.
Mocniejsza.

Papiery procentuwe: Budowlana 45—
45,10. Inwestycyjna 117,50—117,75. Kon-
wersyjna 66,75—67,20 Kolejowa 60. Dola-
rowa 71,25—72,25. Dolarówl:a 52,95—53.
Stabilizacyjna 73,50—73—73,25. Listy: ziem-
skie 54,50—53,50. — Tendencja mocniejsza.
820 106305 524 816 108898 109552 78 110727

 

Hanka Ordonówn
w cteczeniu potęg ekranu polskiego
SAMBORSKIEGO, Leszczyńskiego.
SYMA orez nowego amanta Jerzego
"m

SZPIEG w MASCE
Warsa. Nad/program: Dodatki.Muzyka H.

W programie:
wodewil - dramat. 3)

1) „SZCZĘSCIE DOMOWE"

 

Utartym torem

W ostatnich loterjach szczęśliwa

  

po nowe szczęście...
Już przystąpiliśmy do sprzedaży losów l-ej klasy nowoj 31-ej

Loterji Państwowej, znacznie udoskonalonej ,o zwiększonej ilości

wygranych, której ciągnienie rozpocznie się 18 października rb.

kolektura A. WOLAŃSKA

 

„ADELAIDA” — operetka pióra Żegoty. Muzyka R.żPiotrowskiego. 5

 

"PL RĄSYBĄJUJMOG

iiep 84IPL OAIAL
'goAjojz NĄJIĄ ZSujuez зБ 02 РО

(IAGJZ8Ą BZ OZBJSĄ „KJÓNMOJJOSKA” 0006
d z jązkjsy moyjuSołJW |

| AmoyneN JefiemyAjuy

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji.

Chory żołądek [est główną przyczyną po”

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ

A. WOLAŃSKA
Oddział: Wilno, Wielka 6

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

Konto P. K. O. Nr. 145461

AA S ANĄ

Pracownia okryć damskich I futer

iJ. KAWECKI Mickiewicza 1.
przyjmuje obstalunki po cenach zniżonych.

 
   

(iAO ii

bez gotowania |KRUPNI
wy ziołowo korzennej.

Polecat Skład Apteczny

filtrowania

sporządzisz przy pomocy zap'a-

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

| Kupno
® _ Sprzedaż

SPRZEDAJE SIĘ DOM

 

 

wania
Kursy kroju, szycia, robót ręcznyck i modelo-

° ”

S. Stefanowiczówny
Wielka 56 m. 3.

przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-

czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

 

”POZEDKIAWNCE
z odpowiednią gwarancją na wszystkie woje-

wodztwa, z wyjątkiem: pomorskiego i łódzkiego;

poszukuje poważna łabryka czekolady. Oferty

kierować do „P. A. P.“, Łódź, Piotrkowska 106

sub. „50“, L592

2—1017—

`& placem na Nowym
Władysława TRUBIŁŁY Świecie. altance: wl

WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie)). || Mickiewicza 46 — 6
Tamże wody kolcńskie na wagę 78 przecudnych|| miedzy 3 a 5 p. p.

zapachów. 2032—1

Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O. P. JUŻ byty, PLACE

do sprzedania; ziemia.
własna, w  zdtowej,
suchej i uroczej dziel.
nicy, na Antokolu,
przy ul. Senatorskiej,
róg Tatrzańskiej. In-
formacji udziela Bank,
Zamkowa 18. —2

Z POWODU WYJAZDU
sprzedam dobrze utrzy-
maną posesję: dwa do-
my mieszkalne z dużym
ogrodem owocowym.
Miejscowość bardzo pię-
kna, w pobliżu Altarji.
Szczegółowe  iniormacje
w Admin. „Dziennika
Wileńskiego” pod Nr.
2013. 2013—4  ojaw

 

| DO SPRZEDANIA DOM |

Cena pudełka Zł. 1.50; podwójne
Sprzedaż w apłekach I drogariach (

DOM DREWNIANY
w dobrym stanie, —
sprzedaje się na foz-
biórkę niedrogo. Wa-
runki: Zarzecze 22
m. 5 w Wilnie g, 4—5

2047

   
   

na Zwierzyńcu przy ul.|
Witoldowej, składający
się z 8 pok. z wygodami,
ogród 430 sążni kw. i
mały domek 1 pokojo-
wy b. taniol -- z powo-
du wyjazdu. Wiadomość;
Litewska Nr. 19, p. Ja-

 

nieyoj EJDdJuĄUez Npome

MIESZKANIE  irontowe

wypłaciła grającym miljony złotych wygranych, a między innemi wstawania najrozmaitszych chorób,—zanie- MIES i

czyszcza krew | tworzy złą przemianę świeżo  odremontowane|

Zł. 400.006 na Ne 140807 Zł. 50.000 na Ne 146733 materii. T. PA 4Linen,

„ 250008 „ „ 18690 „ 50.000 „„ 78950 szelkie: У i, |

„ 200.000 „ „ 115944 1 50.000 „ „ 12333 ZIOŁA Z GÓR HARCU Se аа,

„ 180008 „ „. 12372 » </4Q006 „ „70909 D-ra LAUERA Nr. 11. 2171—2

„ 150.000 „ „ 85708 | „ 40000 ‚ . 74049 |ak tom gos Roa ar Aakijisas,

środki rowienia żołądka,
s | „ » R | * a. „” e WSIEspatrukete,są kogadnym środkiem 6 e z Eojals ao

Ž Zr) z M sa „ ułatwiają funkcjęorga” montow: ektrycz-

$ 100.000 Ža a | » 25000 . . + gó rowie, zrani ВАВ° Bokė, kanalizacja (van:

” .000 „ . s 8.000 „ 4 udzają apetyt. naj. „  Święciańska

» 50.008, , „ 78923 | 228008; ; - 34002 ZIOŁA z z: Z Pw ' 14—2. —4
c nia O 2 S 3

‚ 50.000 „ „ 129777 | „ 20.000 „ „ 63297 łólelowych, cierpienie, hemoroldalne, CiCHEJ, SPOKOJNEJ

it. d. I t. d. reumatyzm I artretyzm. studentce, nauczyciel-
c, wynajmę nieduży po-
kó; umeblowany, Il pię-

9 m. 8, od 11—12. Wej-
ście z ogródka od ul. Św.
Avny.

 

 

ŁADNY, słoneczny po- |
kój z utrzymaniem, mo-

že byč na dwie osoby.
Aleja Rėž 4—8. ed

"| DO WYNAJĘCIA |

  
  cuta, —5 s mieszkanie z 6 pokoi ze

mi ——- * wszelkiemi wygodami,

DOM Aga? | lazienką, PT odre-

o 2-ch mieszk. 3 pokojo- KI montowane. ul. Tomasza

wych do sprzedania. Me SRAZ Zana 7.

Dow. się: ul. Stara 43, Mostowa 15—5.. 2071-1
u właściciela. 2172—4 POKÓJ umeblowany

| "-| słoneczny z wygodami,

SPRZEDAJE SIĘ DOM| niekrępujące wejście do

Wilno Zarzecze Nr. l M wynajęcia, Montwiłłow-

koio samego rynku, in- ska 10 m. 1. 2054—2

{о-тасе u gospodarza dużą kupię. Mickiewi-  — — —- 2

demu m. 7. 2068|cza 7. Magazyn E. Dut-: DO WYNAJĘCIA

kiewiczowej 2069—0 2 mieszkania w domu

MASZYNY do pisania i
do szycia nożna, w zu-
pełnie dobrym _ stanie,
sprzedają się.  Domini-
kańśka 8 m. 2. 2079—0

Powóz

 MEBLE okazyjnie sprze-
dam: biurko duże ma-
sywne dębowe szatkowe,

mały kredens forniero-

weny, stolik dębowy
szachowy rozkładany do
kart i in. meble oraz
lanszaity. ul. Witoldo-
wa Nr, 49 m. 3. —3

  

sprzedania, Oglądać Wi-
leśska 18 m. ii.

2074—1

i uprząż angielska do,

 
tupujemy
meble używane. Jagiel-
lo4ska Nr. 8 „Meblarz“.

KAWIARNIA
w dobrym punkcie, do-
skonale prosperująca do
sprzedania. Adres w Ad-
miristracji. 2042

SPRZEDAJE SIĘ
okazyjnie b. tanio dom

osobniak z ogródkiem
owocowym i  wolnem
mieszkaniem, — Dowie-
dzieć się ul. Słoneczna 2

m 2. 2050

AD

Mieszkania |
(i pokoje|

Duży pokój
do wynajęcia z całkowi-
tem utrzymaniem dla 2
osób. Węsławscy. Nie-
miecka 3 m. 9. 5

 

MIESZKANIE do wyna-
jęcia, 5 pokoi i kuchnia,
2-e piętro, światło elek-
tryczne,  złewy, suche;
ciepłe, słoneczne. Ul.

Jesna 22 (Zwierzyniec).
2058—1

— 

! Nr. 3 przy ul. Orzeszko-
wej, dowiedzieć się o
warunkach u dozorcy.

1 2038

2 MIESZKANIE
3, 4 pokojowe odremon-.
towane z elektrycznoś-
cią, słoneczne, w ładnej
i zdrowej dzielnicy. An-

2035‘ tokolska 35,

xojojigiąEiPe[ZexO|
POKÓJ do wynajęcia
może być: z używalno-!
ścią kuchni lub dla uczni |
Wiłkomierska 3 m. 11. gr

DUŻY, umebłowany po-
kcj irontowy do wynaję-
cia, może być z utrzy-
maniem. Zygmuntowska
4—3. 2075—0

MiESZKANIA z 3, 5, 6
i7 pokoi do wynajęcia.
Luksusowe, system ko-
rytarzowy, nadaje się dla
instytucji. Kolo Sądu.
U: Portowa 25, ul. Ad.
Mickiewicza 41 i ul. Sie-
rakowskiego 24.

tro, wygody. Królewska|

: LOKALE й

 

akimiis iam i

LOKAL,
ocpowiedni dla Stowa-
rzyszenia (Związku): du-
ża sala, dwa pokoje,
przedpokój jasny, kuch-
mia — do wynajęcia od
1 paźdz. Bernardyński 8.
Wiadomość u dozorcy.

amm
lokal: 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka z umy-
walką, klozet, ciepłe,
suche po kapitalnym
remoncie, wydaje się
solidnemu  lokatoro-
wi. Wielka 7 m. 6.

2066—2
 

MAGAZYN z mieszka-
niem oraz lokal nadają-
cy się na pracownię,
również lodownia do wy-
wynajęcia. Ostrobram-
ska 18,
|

i NAUKA |
 

5-10 pokojowe
mieszkanie ze  wszyst-
kiemi wygodami do wy-
najęcia. J, Jasińskiego 5.

2052
—

4-0 pokojowe
mieszkanie z wygodami
do wynajęcia Gimnazjal-
na 4. 2041

MIESZKANI.
213 pok. z kuchni”, ele-
ktrycznością, werzadą i
ogrodem. ul. Kon':skie-
go 40. 2053

piRthihihththżh:

  

 

FRANCUSKI. Paryžan-
ka naucza dorosłych
młodzież mówić popraw-
ne w trzydziestu-czter-
dziestu lekcjach. Meto-
da własna, Wszystkie
wyższe francuskie egza-
miny.Widzieć 10—11 ra-
no, 5—7 wiecz. oprócz
świąt. Łukiszki. ul. Pań-
ska 19. 2048—2

ABSOLWENIKA U.S.B,
udziela  korepetycyj z
matematyki w zakresie
ośmiu klas. gimnazjumi
przygotowuje da matury.
Acres: ul. Połocka 11—1.

2071—0

  

 

FRANCUSKI.
Młoda Paryżanka udzie-
la lekcyj irancuskiego—
początki i konserwacja,
uczy dzieci i dorosłych.
Dobra metoda, doskona-
ły akcent. Zgłoszenia
przyjmuje: nauczycielka
irancuskiego ul. Mickie-
wicza 19 m, 6. 2045

 

| RÓŻNE

OBIADY
ZDROWE, SMACZNE

w KAWIARNI

„MONIUSZKI“
WILEŃSKA 9

od 60 gr. do 1 zł.

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

POTRZEBNA  DZIEW-
C/YNA do pomocy w
gospodarstwie; pożądane
ukończenie szkoły powsz.

| UL Wiwulskiego 2 m. 13.
2061—2

 

 

KRAWCOWA |
szyje suknie damskie,
dziecinne oraz bieliznę.
Może iść szyć na dom
Ь па wyjazd. ul. Mo-
stowa 17 m. 2. 2031

POTRZEBNA| inteligent-
na služąca do wszystkie-
$0 z dobsem gotowa-
niem, Świadectwa wy-
magane. Polocka 9 m. 6.

2065—2

KULTURALNA panna.
maszynistka z praktyką
u adwokata, poszukuje
posady sekretarki lub,
pracy. biurowej. Zgłosze-|
nia: Administracja „Dz.

WL" „Krakowianka”,
{ 2057 .

 
POSZUKUJĘ

wspólnika do otwarcia
sklepu wędlin. Posiadam;
pracownię wędliniarską.
Połocka 17 m. 9. 2049

Poszukuję
PCSADY GOSPODYNI.

Tatarska 12—21.
2076—0

 

 

KAWIOR czarny jesio-
trowy i czerwony  kie-
towy, oraz ORZECHY
LAŚKOWE bardzo do-

bre poleca firma
IL. Zwiedryński, Wileń-

POTRZEBNA SŁUŻĄCA
młoda do wszystkiego,
umiejąca gotować, ze
świadectwami, od zaraz.
Wileńska 32 m. 2, —

„Helm“,

Do przedziału trzeciej
kiasy pociągu podmiej-
skiego siada na jakiejś

stacyjce pani, prowadzą-
cu za rączkę jakieś

dziwne stworzenie, któ-
re ma całe ciało małego

cnłopczyka, a zamiast

głowy wielki zwój gazet.

Wszyscy pasażerowie

są zaintrygowani. Wre-
szcie ktoś ośmiela sięį

spytač: *

— Przepraszam  pa-,

nią.. Co to jest? Co się

peni synkowi stało? ]
— Ach! — odpowiada

peni. — To bardzo przy-

kra historja. Mój synek, .

urwis Z ciemnej

gwiazdy, bawił się z ko- |

legami w wojsko. Na |

śmietniku znalazł 'wy-|

rzucone przez kogoś e- |

maljowane żelazne na-

czynie z uszkiem... Wło-

żył je na głowę, niby to |

hełm.. bojowy. Drugi|

malec uderzył go po

tym „hełmie kijem. Na-

czynie weszło wtedy aż

na szyję, cała głowa

wsłębiła się wewnątrz i

tcraz wiozę smarkacza

do Warszawy, żeby mu

to jakiś ślusarz rozpruł,

bo inaczej nie można

zdjąć!

Tu

MATKA-WDOWA,

biedna, zwraca. się do

serc dobrych z prośbą

o dopomoženie jej w

nauce syna, ucznia 5-$0

oddziału Szk, Powszech-
uej, Chłopak uczy się b.
dobrze, lecz niema ksią-
żek i ubrania. Łaskawe
ofiary składać do Adm.

„Dzien. Wil” dla Z. K.
Adres tamże. —2

Pokojowa
z szyciem — potrzebna.

Zakretowa 17—5, g. 3-—5.
2077—0

pod

 

 

DAJĄ TABLETKI
MUSUJĄCE
GĄSECKIEGO

WSZYSTKIE ZDROJEJ
MINERALNE 'W DOMU

sią

VICHY

EMS

 

BILIN

i INNE.

 

ŻĄDAJCIE TABLETEK WÓD
MINERALNYCH GASECKIEGO

 

   

  

  

w.m.5.w. №1599.

›
и ОСА

 

ZASTOSOWANIE:

 

MIGRENA NEWRAĄLGJA

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

BÓLE: ARTRETYCZNE,
STAWOWE, KOSTNE «i T.P.

ZĄDAJCIE W APTEKACH
PDDZOAS1L1
w ORYGINALN

 

  

    

 

   

  

  

  

| PRACA į

S:kcja Mtodych Stron-
nictwa Narodowego
uprzejmie prosi o łaska-
we zgioszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zatru-
daienia, chociażby <za-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych  czionków.
Zgłoszenia przyjmuje
sdministracja „Dzienni-
<a Wileńskiego”. ,

EEA
Młoda inteligentna pan-
na pos.ukuje pracy do

dzieci, chorych lub ekspe-
djentki do skiepu. Refe-
rencje bardzo poważne
zaul. $w. Michalski 6—5.

2

"KARLSBAD_
KISSINGEN
 

WILDUNGEN_

  

ZLAALTLŲ
„BIGRENO=NEKVOSIN

łk ELOI
KOJĄCYM BÓLE

BÓLE GŁOWY

po 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU

 ska 36, tel. 12-24. 2070—1

 

 

 

   

   

: LEKARZE.

| _DOKTÓR
В ZYGMUNT
KJ

у

IU
,
P
I
E
G
Z
E
N
I
U

i
:

Z
A
M

LI
Ei

j
ST

C

G
Ą
S
E
C
K
I
E
G
O

a

cheroby weneryczne,
skórne I moczopłciowe,
UL. ZAMKOWA 15

tel. 19-60
przyjmuje od 8—1 i 3—8.
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MIGNON G. EBERHART 79)

Biala Papuga.
(P.zekłeć autoryzowiny zangielskiego).

Greta ani się poruszyła, ani nie przestała świdrować mnie O“

czami. Tymczacem plaszyskc dar.o się ciężko w gorę po zielonym rę-

kawie niby po drabinie. Chociaż ostre pazury musiały przenikać przez

jedwag i kaleczyć białe ramię, pan: jakby nie czuła, jakby nie widziała.

Pucci, góacząc chrapliwie, przysunęła szeroki dziób do rudych wło*

sów. Wicnura zawodziła piekielncemi głosami. Podwórze roiło się Чаг

mem graiatowych cieni,

Ale... coś było nie w porządku — coś się nie zgadzało — jalkaś po”

zycja wypadała fałszywie.

Рисс; wpychała dziób w rude włosy, coraz głębiej i głębiej... Nie,

teraz ciąśnęła za coś, aż wyciągnęła cienki, biały zwitek. Poznałem pa-

pier po cienikošci,

Grela, usłyszawszy szelest

się stłumiony okrzyk:
— Puccil
Opuściłem rękę z rewolwerer;. '

— Może pan spuścić rękę. A panią poproszę o ten papierek.

Post::chała, Byłem pewny, że posłucha. Wyjęła ostrożnie zwitek z

dzioba Pucci i wsunęła mi w rękę.

Tak, to było to. Lovschiem stał w dalszym ciągu z rękami do góry

jak skamieniaiy.
—Opuść pan ręce,

— Co... 00...

Mydawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

obejrzała się i z gardła jej wydarł

Teraz wiem, że nie pan zabijał,

 

 
| Drukarnia A. Zwierzyś

widziałem ją słabą.
Greta oparła się o biurko, Tylko ten jeden raz

co tłumaczyć. On
— Cicho bądź — rzekła do inęža. — Niema si;

wie.
;

Za drzwiami zastukały kroki, zahuczały: głos” i w progu stanął

Lorn, Pomimo zamętu, nie przeoczyłem szczególneg spojrzenia, jakiem

obrzucił nas troje. Mialowało się w niem zdziwienie, '. chę zawodu i sta-

nowczości. Zawołał przez ramię p” francusku i wes7!i policjanci, Wiska*

zał na muse, mówiąc cos bardzo ostro, Greta krzyknęła, policjanci rzucili

się ną mnie i choć nie próbowałem się opierać, przytrzymali mocno

zą ręce.

— Więc to tak — rzekłam do Lorna nad ich głowami, — Więc to

tak. Potrzeba panu ofiary. Musiał im pan dostarczyć mordercy.

— Próżne pańskie słowa, panie Sundean. Nie obronisz się pan.

 

 

Wiesz, że jestes winowajcą. Lepiej zastanów się, ja: się będziesz bronił '

na sądzie. Pam narobiłeś wszystkiego. Policja znajdzie *ruciznę w pań-

skim pokoju. J» ją pierwszy znalazłem — spojrzał na Lovschiema — i I

odrazu zrozumiałem, jak było.

Greta westchnęła przeciągle z głębi piersi, Lov.chiem, wsparty na.

biurku tłustemi łapami, gapił się па mnie z otwartą paszczą. Zauwažy-

łem niewyražaie, jakby połową św "adomości, że w progu hallu stanął fał-

szywy Francis Tally i patrzył tępo na rozgrywającą się scenę.

—Prosiłbym panią o małą grzeczność — zwróciłem się do Grety.

—Niech pani powie tym policjantom, żeby mnie na chwilę puścili, Nie

myślę uciekać, Nie mógłbym. ;

Szczera intonacja mego głosu sprawiła, że mnie wysłuchano.

Sięgnąłe:ni do kieszeni, prosząc Boga, żebym: aby znalazł w niej dwa

przedmioty. Znalazłem. Jednoczesliie pomyślałem przelotnie, że gdyby

Eliza nie weszła mi w drogę, byibym  odgadł prawdę odrazu. Ale

"weszła, a nasunęły się naglące sprawy.

 sbnr

     
 

_ Pokazałem zebranym kopertę od listu Francisą do siostry oraz ka-
ważeczek wosku, który znalazłem w miejscu, gdzie leżało ciało Straw"
skiego. !

Wśrod ogólnego milczenia przypasowałem wosk do połówki pieczę-
ci na kopercie. Pieczęć była całkowita.

Rzekiem: do Lorna:

— To pan mordowałeś dla mailjonów.
—- Zabrać go! Aresztować go! Miessieurs, faites vostre met...

— Fan zabiłes Strawskiego Pan zabiłes Marcela. Pam zabiłeś pa-
stora. Pan bytes tu w noc smier:: Strawskiego. Usrywałeś się tia pod-
wórzu, czekając na vdpowiednią chwilę. Byłeś świadkiem porwania pan-
ny Taliy przez Strawskiego 1 jej powrotu i, sądząc że Strawsk; zrabo-
wał jej Uowdd, rabiieš go i obrabowales ze wszystkiego, wlączn:e do re-
wolweru, żeby nie przeoczyć dowodu. Złamałeś pieczęć ną: liście, który
przywiozieś siostrze od brata i połówika pieczęci upadła na podłogę. To
jest ważne. Ale Strawski nie miat dowodu. Zabiłeś Marcela, żeby cię nie
wydał. Zabiłeś pastora, boś poznał w nim prawdziwego Francisa Tall'e-,
$o, a ponieważ on poznał Sue, nie mogłeś go już oszukać co db jej osoby.|
Zamordowawszy go. zabrałeś mu cowód panny Tally, który on jej zabrał|
widocznie, żeby zbadać, czy zgadzał się z jego połówką. Znalazieś go na
jego trupie i... wpadłeś w potrzask.

— W potrzask., — szepnęła Greta.
—Bo to dowodziło, że oprócz Lovschiemów jeszcze ktoś dybał na

ten dowód, Dowód zniknął, Oni go nie mieli. Przy ciele pastora się
nie znalazł. l i

Tu zabrzmiał martwy głos Grety:

— Prawda. Był w: pokoju pana Lorna. Znalazłam. 8 (d. c. n.)]

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ,|
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