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06LOSZENIA:

cyfrowe, skom
druk

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

za wiersz miilm. przed tekstem į w tekšcie (6 lamowe) 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenta

plikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc drożej. Terminy
u mogą być przez Pdministrację dowolnte zmientane.

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

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.
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OILEŃSKI PRYGATNY
RANK HANDLOGY $ A

ZAŁOŻONY W 1873 R.

UL. MICKIEWICZA 8.
TELEFONY

INSTYTUCJA
4-45 — 8-16

CENTRALNA
3-16 — 4-08

ORO DZZZAZAZIŁ VA

WARSZAWA ЫВА SUWAŁKI 
BANK

Przekazy pieniężne

wszelkie bankowe

do Litwy I Rosji

oraz do wszystkich miejscowości w kraju i zagranicą

załatwia operacje

przyjmuje wkłady  oszezędnościowe terminowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanie

inkasuje należności w kraju i zagranicą
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„P. K. O.
ODDZIAŁ w WILNIE
otwiera rachunki oszczędnościowe — UMIEJSCO-
WIONE z których wypłaca ną każde żądanie do-

wolną kwotę

BEZ UPRZEDNIEGO WYPOWIEDZENIA

Oprocentowanie rachunków wynosi 4'/,.

Właściciele rachunków umiejscowionych w P.K.O.

nie ponoszą żadnych opłat.

PAKOZAKZOAMOMAWIA AAAAEA

TEATR MIEJSKI na Pohulance
JZUŚ

o godz. 12 w południe i o 4-ej p. p.

KO WIK”
o godz. 8-ej wieczór

„Zwyciężyłem Kryzys“

Sprawa Rudrofa.
LWÓW. (Pat) .W sądzie grodz-

Kim rozpoczęła się rozprawa prze-
ciwko głównemu zawiadowcy Sp.
z o. o. „Brody* Stanisławowi Ru-
drofowi oraz wspólzarządcy Schmid-
towi. Powództwo wnosi izba skarbo-
wa we Lwowie, która domaga się
zapłacania zł. 12258802, stanowią-
cych przepisaną 20-krotność utra-
conych przez skarb państwa sum
podatkowych. Spółka „Brody* od
roku gospodarczego 30-31 nie wy-
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zeznał, że stwierdził

szych wydatków,
cjalnych umów,
miektóre autentyczne umowy.

godnia.

Komunikat Stronnictwa Narodowego

Narodowego przy ul Mostowej Nr. 7, odbędzie się

Zebranie Stronnictwa Narodowego
na którem poseł KAROL WIERCZAK wygłosi przemówienie

o sytuacji politycznej.
"Wejście tylko dla członków za legitymacjami członkowskiemi.
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oraz wynajmuje KASETKI (safes) w podziemnym skarbcu stalowym
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kazywala dochodėw a w niektėjych
latach wielkie straty. Na wczcraj-
szej rozprawie starszy buchalteri
rewident skarbowy Władysław Sidor

w książkach
firmy różne fałszerstwa jak wpisy-
wanie mniejszych dochodów a więk-

podrebianie spe-
przyczem znalazł
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Grožnų ruch rewolucyjny w Hiszpanii.
Strajk powszechny objął całą Hiszpanję —Stłumienie rewolucji
w Asturii. — Zamknięcie granicy francusko - hiszpańskiej.

w Barceloniejproklamowano republikę katalońską.
BERLIN, (Pat) . Według donie-

sień niemieckiego biurą iniormacyj-

nego z Madrytu, w Saragossie do-

szło de krwawych starć między woj-

skami a strajkującymi robołnikami.

Po obu stronach znajduje się wielu

rannych,

w. miejįscowošci Mondragon  za-

iciy zostai jeden z posiów pra”

wicowywa, W  iunej miejscowości

zamiczucwano pewnego urzędnika.

saiercwano siiae 6ddziały wojsko

we do Asturji, giównego osrodka ża”

burzeń, gdzie rewolucjoniści oko"

pali się. Strajkujący górnicy w

Mieras rozpoczęli ponowne ataki na

przedstawicieli władz. Wśród zabi”

tych znajduje się 10 górników, W

Medina Rio Seco patrol gwardji cy-

wilnej wpadł w zasadzkę. Sierżant,

prowadzący patrol został zabity a

wszyscy żołnierze cięzko ranni. Po-
ciągi, które onegdaj jeszcze kurso*

waty chociaż z pewnemi opóźnie-

niami, musiiy być wieczorem za”

trzymywane w kilku miejscowo”
ściach wskutek porzucenia przez
zwroiniczych swych odcinków.
W Madrycie panuje pozorne u-

spokojenie, W. godzinach wieczor-
nych zajścia zaczęły wybuchać na
przedmieściach miasta. Rewolucjo-
niści na skrzyżowaniu torów kolejki
miejskiej nastawiii żle zwrotnice,

wskutek czego 3 pociągi, idące z
różnych kierunków, wpadły na sie-
bie. Jest wiele osób ciężko rannych.
W. wielu miejscowościach wybuchły
zamachy bombowe, w czasie któr
rych wiele osób zabito i poraniono.
Naogół policja panuje nad sytuacją.
Ulicami miasta krążą liczne poste-
runki wojskowe i samochody cięża-
rowe z karabinami maszynowemi. W
Madrycie aresztowano zgórą 500
osób. *

PARYŻ. (Pat). Specjalny kores-
pondent „Journala* donosi, że licz-
ba ofiar rozruchów w Hiszpaji wy-
nosi już zgórą 100 zabitych z tego
80 przypada na samą Asturję.

PARYŻ. (Pat). „Le Matin“ do-
nosi, że w dniu wczorajszym została
zamknięta granica  irancusko-hisz-

pańska,

MADRYT (Pat).
wy zatącza coraz szersze kręgi.
dzielnicach robotniczych Madrytu
w czasie walk 3 osoby zostały zabi-
te a 10 odniosło rany. Również
dzieci zostały ranne, Wojska rządo-
we opanowały sytuację w zagłębiu
węglowem w Asturji Górnicy zbie-
gli do gór lub schronili się do wnętrz

 

Ruch strajko-

kopałn. W San Sebastian wcza” |
sie walk uzyto artylerji W miejsco”
wości Mondragon, opanowanej przez
zrewoltowanycn robotników, doszło
do starcia pomiędzy oddziałami
gwardji a strajkujacymi. W różnych
miejscowościach baskijskich prokla-
mowano strajk generalny. Komuni-
kacja kolejowa odbywa się w dal-
szym ciągu z przerwami. Komitet
syndykatów kolejowych opuścił Ma*
dryt prawdopodobnie w celu prze:
prowadzenia generalnego strajku ko-
lejowego w całym kraju. W. Barce-

W|porządek, W Barcelonie 200 robot-

okręgu Oviedo górnicy katolicy
współdziałali z wojskiem. Powstań-
cy poprzerywali tory kolejowe w
wielu miejscowościach. Peczta i te-
legrai w Madrycie pracują ze
zmniejszonym personelem pod osło-
uą policji. :

PARYŻ (Pay. Specjalni wysłan-
micy dzienninów paryskich donoszą
z Młiadrytu, że na prowincji ruch
strajkowy przybrał charakter tor"
mainej rewolucji. Z wielu stron do-
noszą o wymianie strzałów pomię-
dzy strajkującymi a gwasdzistami.
Najgorzej przedstawia się sytuacja
w Asturji, gdzie wiele miejscowości
znajduje się w rękach rewolucjoni-
stów. W Madrycie zanotowano kil-
ka utarczek, były strzelaniny rewol-
werowe, rzucanie bomb i petard, W
San Sebastian musiano wezwać od-
dział artylerji. Zdarzają się wypad-
ki, że żołnierze strzelają w powie”
trze. W. wielu punktach miasta usta-
wiono karabiny maszynowe. Wła-
,dze przeprowadzają masowe aresz-
towania.
MADRYT (Pat). Cała północna

część kraju objęta jest jawnem po”
wstaniem, Rewolucjoniści otrzymu-
ją ze wszystkich stron posiłki oraz
broń w wielkich ilościach. W Ma
dvycie usiłowano wysadzić w powie-
trze koszary $wardji cywilnej, jed-
nak napastnicy ponieśli wielkie
straty. Niepotwierdzona dotąd wia”
domość z Barcelony mówi o buncie
pułku piechoty z Kartageny. Zbun-
towani żołnierze usiłowali rzekomo
skłonić inne oddziały do buntu. Na-
stępnie zaatakowano koszary woj-
ską rządowego, jednak napastników
odparto. ;

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Wszyscy iunkcjonarjusze kolei
podziemnej zostali zwolnieni ze
służby, Od dziś administracja zacz-
nie przyjmować nowych pracowni:
ków. Pociągi towarowe przychodzą
bardzo nieregularnie. Przed sklepa*
mi żywnościowemi i piekarniami
tworzą się długie kolejki. W miej-
scowošci Borneo rewolucjonisci pro-
klamowali republikę baskijską i wy-

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
donosi z Barcelony, že proklamo-
wano republikę katalońską pod na-
zwą „państwo katalońskie iederal-
nej republiki hiszpańskiej”. W Bar-
celonie ma powstać rząd prowizo* : a
ryczny z Azaną na czele. Połączenie м: u ZN
telefoniczne pomiędzy Barceloną a Di WZ; BLOCK-BRUN,
Madrytem zostało przerwane. Pre-

+ a Mickiewicza 31. M. ŻEJMO, 24 i
mjer Lerrcux udał się do centralne- PAŃSTWOWE ZAKŁADY TELE-i

   
go biura pocztowego telegraiów i RADJOTECHNICZNE, _ Warszawa,
teleionów, by nawiązać łączność z Grochowika-30, 33939—1
prezydentem Companysem w Barce-j60009390938283
lonie.
LONDYN (Pat). Agencja Reutera

donosi z Barcelony: Proklamacja re-
publiki katalońskiej odbyła się z bal:
konu pałacu „generalitad'. Prezy-
dent Companys odczytał oswiadcze-
nie, wyrażając wolę rządu kataloń-
skiego obrony republiki oraz decy-
rad ie z pode zę w

cie. Rząd, dodał Companys, :
Saganai sa państwo Siesikų polskiego, przyjętej na audjencji w

republik iberyjskich. dniu 2 b. m., są nieścisłe.

PRACZE AIZ ST TSSBSDOK TTINIT

O odrzucenie klauzul militarnych
traktatu wersalskiego.

PARYŻ (Pat). „Echo de Paris"; Wersalskiego, @у fabrykacja czoł-

jesensacyjną wiadomość, a -po-|gów nie może być dłużej ukrywana,

Anna Akio przez L'Oe-| Gen. Blomberg podał dzień 1 pa-

uvre', jako pochodzącą ze źródeł|ździernika, jako ostaieczny termin

miarodajnych, że główne dowėdz- wypowiedzenia tych klauzul. „Dzien:

two Reichswehry domaga się sta”| niki dodają, iż sprzeciwiać się miał

mowczo, aby rząd Rzeszy odrzucił |żakoby temu von Neurath.

oficjalne klauzule militarne traktatu

Wielka mowa Mussoliniego.
RZYM (Pat). Na zakończenie 3-1 konferencji rozbrojenjowej. Nie ule-

dniowego pobytu w. Medjolanie| ga wątpliwości, że Henderson, jak

Mussolini wygłosił wczoraj wielką] każdy Anglik, jest bardzo uparty,

mowę polityczną przed wie!otysięcz: ale nie uda mu się zbudzić Łazarza

nym tłumem. Była ona transmito"| rozbrojeniowego, który jest głęboko

wana przez radjo, rozgłaszaną na ET masą ciał . okrętów

ach przez głośniki oraz w nie-| wojennych, й : :

ia kok Europy i Ameryki] | Skoro tak rzeczy stoją,nie zdzi-

Na początku Mussolini potępil|wi was, żeśmy zdecydowali się

liberalny system gospodarki i wypo” przeprowadzić całkowite przygoto”

wiedział się przeciw upaństwowie"| wanie wojskowe narodu wioskiego.

Zaprzeczenie urzędowe.
73 WARSZAWA (Pat)  Prezydjum

Rady ministrów komunikuje, że

wiadomości, podane w niektórych

organach prasowych o treści rzeko-

mego oświadczenia prezesa rady

ministrów prof. Leona Kozłowskiego

do delegacji związku nauczycielstwa 

niu gospodarstwą narodowego, nato"

miast jedyne rozwiązanie tego za”
gadnienia widzi w ustroju korpora*

mików zebrało się na pl Kataloń-| cyjnym.

skim, poczem utworzył się pochód z, Niema wielu mozliwości polep
iranspareniami, przyczem wznoszo*. szenia stosunków z Jugosławią, do-

no okrzyki: „niech żyje tepublika póki trwają polemiki które ranią

katalońska, niech żyje armja naro- Włochy w najczulszą stronę. Pierw”

dowa, precz z Lerroux!*  Publicz- szym warunkiem przyjaźni jest, aby
ność gorąco okiaskiwała manifestan- nie poddawano w wątpliwość walo:

wiesili czerwone sztandary. Przy-
byłe posiłki wojskowe przywróciły  

I

lonie panuje naogół spokój. Wojska
katalońskie zajęły punkty strate-
giczne, w celu zapobieżenia strajko”
wi. W kilku miejscowościach straj”
kujący usiłowali przeszkodzić nadej-
ściu posiłków wojskowych. Nad po-
zycjsmi rebeljantów krążą samoloty

bombardowe.
LONDYN (Pat). Agencja Reutera

donosi z Madrytu, że komunikacją z
prowincjami, w których szerzy się

Roz:| roch rewolucyjny, nie została jesz-
prawę odroczono do przyszłego ty:| cze przywrócona. Do stolicy napły-

wają wiadomości o nowych walkach.
W całym kraju aresztowano zgórą

| 2000 osób. W. Astorgo oddziały woj-
| skowe otoczyły ponownie rewolu-
cjonistów, którzy uzbrojen: są w ka-

Dziś w niedzielę, 7 października, o godzinie 12 i pół w łokelu Stronnictwa. rabiny maszynowe najnowszego ty-

| pu.
| twierdzą, ze żołnierze byli tam ata-
| kowani przez powstańców znakomi-
| cie uzbrojonych. Władze spodziewa-

Władze wojskowe w Oviedo

|ją się, że ruch rewolucyjny będzie
niebawem stłumiony. Wedie wiado-
mości z tych źródeł, rewołucjoniści |ło 80,000 marek za mianowanie ich

wo” |litewskimi ' konsulami honorowymi.|w Berlinie Szkirpę. .dopuścili się wielu okrucieństw
becżołnierzyipolicjantów, (W

tów, którzy udali się przed pałac rów armji włoskiej,
rządu autonomicznego. W pałacu Pod adresem Jugosławii Musso-

rządowym panuje wielkie porusze- lini powiedział: Czujemy się 1 jesteś”
nie, Były prezes hiszpański rady mi- my silni, możemy więc jeszcze raz
nistrów, Azana, który przebywa zaofiarować możliwość porozumie-
obecnie w Barcelonie, długo rozma- nia, dlą którego istnieją faktyczne
wiałz przewodniczącym rządu auto- warunki. Broniliśmy i bronić bę-
nomicznego Companysem. dziemy niepodległości republiki au”

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-, strjackkiej, Ci, którzy utrzymują, że
szą, że rząd na wtorkowem posie-| Włochy żywią agresywne zamiary
dzeniu kortezów zgłosi ustawę ©|wobec Austrji + chcą roztoczyć nad
przywróceniu kary smierci, zawie-|nią coś w rodzaju protektoratu, albo
szenia ustawy o wolności strajku|są nieświadomi tego, co mówią, albo
oraz ustawę o rozbrcjeniu ludności , kłamią.
„MADRYT, (Pat). Rada ministrów| Stosunki włosko-francuskie mniej

zajmowała „się sytuacją w kraju, ; więcej od roku poprawiają się i je*
która, zdaniem ministra spraw we-| żeli osiągniemy porozumienie, któ-
wnętrznych, doznałaostatnio pewnej | rego sobie życzymy, będzie ono ро-
poprawy. We wtorek rząd wniesie| żyteczne dla obu krajów i ogólnych
do parlamentu kilka projektów| interesów Europy. Okaże się to
ustaw, mających na celu wzmocnie-| wszystko w końcu października lub
nie autorytetu rządu. Minister spraw| z początkiem listopada.
wewnętrznych oświadczył, że ruch Poprawa stosunków wśród naro*
rewolucyjny w Asturji został całko-| dów europejskich' jest tembardziej
wicie stłumiony. | pożyteczna w obliczu bankructwa

BETWAYWTTOCHA TAS PRE KOZI.TIEREREESTETITTASISRESESTAT)TTKIATA is l

Proces Sfdzikauskasa.
na rozprawie przeciwko S/dzikau
skasowi zeznawali dwaj konculowie
którzy początkawo w ślecztwie świad-
czyli na niekorzyść oskarżonego.
obecnie zaś zeznania swe odwołali.
Przy drzwiach zamkniętych sąd ha-
dał głównych świadków a miarowi-
cie ministra spraw zagranicznych
Lozorajtisa, dyrektora departamentu
Urbszysa, obecnego posła w Berli-
nie Szaulisa i attache wojskowego

BERLIN Pat. Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna, że
dziś przedpołudniem rozpoczął s'ę
przed kowieńskim sądem okręgo-
wym sensacyjny proces przeciwko
długoletniemu posłowi litewskiemu
w Berlinie a osta'nio w Londynie
Sidzikauskasowi. Jest on oskarżony
o wzięcie od obywateli niemieckich
rzekomo ne cele dobroczynne oko-

RYGA Pat, Z Kowna donoszą, że

Jeżeli będzie pokój prawdziwy i

owocny, któremu towarzyszyć bę"

dzie sprawiedliwość, to upiększymy

naszą broń gałązką oliwną, jeżeli

jednak stanie się inaczej, to ostrze

naszych baśnetów upiększymy wa”

wrzynami zwycięstwa.
To oświadczenie wywołało oklas-

ki i okrzyki: „Duce, duce, duce“.

Wiadomości
®

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** „Paris Sol“ donos', že p0-
dróż ministra Barthou do Rzymu
м zasadzie ustalono na 3 listopada.
Minister Barthou przybyłby do Rzy-

uroczystošcizch
nia broni.

** Królewska para Jugosto-
wiańska w twie ministra spraw
zagr. Jewticza odpłynęła na pokłe-
dzie pancernika „,Dubrcvnik" do

Francji. '
** Komisja plebiscytowa w Sar-

briicken ogłasze, że plebiscyt w
zagłębiu Saary będzie tajny a
'wolność głosowania zabezpieczona.

** Urzędowo donoszą, że na pod-
stawie, porozumienia między rządem

mandżurskim a Stolicą Apostolską
| katolicką władza kościelna w Man-
|dżuko podporządkowana zostanie
władzy kościelnej katolickiej w
Chinach. W! Mandżuko ustanowiona
będzie djecezja.

** Aresztowany został były dy-
rektor chińskiego paiacu cesarskie-
go pod zarzutem: sprzeniewierzenia
kosztowności pałacowych - wartości
około 20.000.000 dolarów chińskich.

| Część ukradzionych  kosztówttości
| zastąpił bezwartościowemi  imita*
cjami, część zaś ukrył zagranicą.

** Na mozu Marmara niedale-
ko wysp Książęcych, nastąpiło zde-
rzenie pomiędzy statkiem jadącym
z Dardaneli i nieznanym parowcem. ludźmi,
mu 4-11 i wziąłby udział w wielkich

rocznicy zawiesze- |
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Dyplomacju.
W. naszej polityce zagianicznej

ostatniego okresu uderza kurczenie

się dyplomacji na' rzecz rozrostu
strategji i talktyki, Także i te pier”
wiastki są, owszem, pozyieczne w

polityce nazewnątrz, dodając jej za-
równo wzmocnienia kierunku, z któ-
rego skłonna do okoleń aypiomacja
śacno może zbaczać, jako też sprę'
żystości i skuteczności, kiore z sa
me; gładkiej dyp!omacji czasem trud
no wydobyć be.pośrednio, I dlatego
stała współpraca dyplomacji i woj”
skowości, urzędu spraw zagranicz-
mych i sztabu, prawa i siiy, jest w
prowadzeniu poliyki państwa wo”
bec zagranicy, zdawna 1 wszędzie,
przyjęta i ustalona. Byle współpraca
mie zamieniała się w przerost czyn”
nika uzupelniającego.

Dyplomatów podpierają wojsko”
wi Lecz nie zastępują dypiomatów
wojskowi. Bo zuzik dyplomacji, t. ].
siły popędowej głównej w polityce
zagranicznej, na rzecz straiegji i tak
taktyki, tj tylko prostownika ruchu,
mija się całkowicie z celem, którym
jest pełna sprawność mysienia i dzia
łania polityki państwa na gruncie
międzynarodowym. Przerost strate-
gji i taktyki nad dyplomacją w po”
dityce zagranicznej jest gruntownie
wypróbowanym błędem, :
A w naszej polityce zagranicznej

coś zawodzi ostatnio i bodaj nie bez
związku z tem przesunięciem prawi-
dłoweżo stosunku składników.

Bo przecież odprężenie polsko -
niemieckie w oświadczeniu z 26-g0
stycznia 1934, jeśii się je pojmowało
rozumnie, właśrie jako odprężenie
tylko, a nic więcej, byfo dla nas ulgą
w ruchach. Zarazem odwiedziny p.
min, Becka w Meskwie w lutym 1934
pozwalały rozproszyć wszeisie dalej
idące domniem:nia o tem odpręže-
niu, a odwiedzir:v p. min. barthou w
Warszawie w «wietniu 1754 nietyl-
ko dawały sposzbność takiegoż usu-
mięcia wszelkich domysłow 1 podej-
rzeń, ale były ebjawem szczerego
dążenia Franci wzmocnienia i u-
sprawnienia sojuszu z Polską,  Za-
mierzone zaś wejście Rosji do Ligi,
na tle nowych poszukiwań zabezpie-
czenia pokoju wschodnio -e uropej-
skiego, otwieraio Polscezjednejstro
ny możność przeprowadzenia dążeń
do równości w Genewie przez uzy-

!

skanie razem z Kosją staiego miej-,
sca w Radzie ; załatwienie sprawy
zobowiązań o ramiejszościach, z dru-
giej zaś strony zapewniało Polsce
poważny udziaf w. budowie bezpie-
czeństwa na wschodzie Europy.

Co robi w dakich chwilach dy-
plomacja? ‚ : |

Pracuje, pracuje i pracuje. Skrzę-
tnie wzmacnia nerzucające się przy”
jaźnie i współdziałania. Wysuwa u-
miejętnie własne żądania. Przygoto”
wywa prawno - polityczne załatwie”
mia. Stwarza dla swych celów ży-
czliwe zrozumienie. Ma na to kilka
miesięcy przed rozgrywką i nie traci
dnią ni chwili,

Czy widział kioś coskolwiek z
iego u nas w tym okresie przygoto”
wawczym od maja do września rb.?

Ani śladu.
Z nikim niczego się nie przygoto”

wywało, Swiadomy i upaity gaąszcz
tajemnicy i hodowanie  nieporozu*
mień wprost ciep!arniane. Na wszyst
kie strony, z wyjątkiem nioże jednej,
niemieckiej, chwilowo odosobnionej,
zadarcia i zatarg.

Natomiast taktyką aż dudniało.
Pozory współdzietania grupy War-
szawa z grupą Berlin w kierunku na
wschód. Niepoksjenie tem właśnie i
trzymanie w pogotowiu Kosji. Na*
przemian straszenie i wabienie Li-
twy. Podjazd do Tallina 1 do Rygi
Podkop w stronę Rumunji Pozycyj-
ny staży obstrzeł Czechosłowacji.
Dywersja węgierska. Chmura gazów
w stronę Franci Zaskoczenie w Ge-
newie z cofnięciem. Poprostu nie-
ustanne manewry letnie i jesienne,
A to wszystko bez wyniku.
Zwodniczość współdziałania z

Niemcami oczywista. Rosja podnie-
ona do działań w inne strony. Przy-
ciąga Tallin i Rygę. Litwą przestaje
reagować, Wi Rumunji wybuch ślepy.
Czechosłowacja przyzwyczaiła się
do obstrzału. Zostają Więgry, ale, po-
myślane jako dywersja, wyglądają
kuso jako główna akcja. Chimurę ga-
zówą na Francję wiatr wraca w
oczy. W Genewie tylko huk.

Przedewszystkiem _— zaś
się jakoś wydaje, że tej taktyce zu”
pełnie zabrakło strategji, co takty-|
ikę zrobiło grą kez wytycznych,

Dyplomacja, prawidłowa, staran-
ma, spokojna, gdyby jej dano działać
pilaie i poprawnie przez tych kilka
miesięcy, — (a co możną zrobić w
ciągu kilku miesięcy, pokazała о-
statnio dyplomacja francuska), — na
pewno osiągnełały dużo więcej, niż
przerośnięta ną tem polu taktyka ze
strategją, a szczególnie taktyka bez
strategji.

Stanisław Stroūski,

Węgiel

M. Deull,
Wi-sna bocznica: ul. Kijowska 8, tel. 999

_Rozpowszechniajcie
bony Įaimužnicze „Caritasu“
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Po ośmiu latach.. sanacli.
Pismo Legjonu Młodych  „Pań-

stwo Pracy” ogłasza na naczelnem

miejscu ostatniego zeszytu (nr. 39)

artykuł pt. „Złodzieje”,

pisze: i Е
„Jak z rogu obiitošci posypaly 516 па-

zwiska ludzi małych i nędznych, złodziei i

zdrajców, kradnących grosz publiczny dzię-

ki swoim stanowiskom i spełnianym funk--

cjom. Nazwisk tych nie irzeba wymieniać,

Wypełniły one tłustym drukiem szpalty

wszystkich pism i pisemek, odbiły się gło-

śnem echem oburzenia w całej Polsce, e-

chem tem głośniejszem, że są to nazwi-

ska Polaków, którzy doniedawna jeszcze

mieli czelność uważania siebie za sanato-

rów, a więc ludzi powołanych w myśl ide-

ologicznych założeń do wykorzenienia bru-

du, zła i korupcji. Paradoksalnym zbiegiem :

okoliczności oni sami znaleźli się w śmiet-

niczce, uprzątanej codzień przez wozy ma-

gistrackie z podwórzy kamienic...

Jakie refleksje przychodzą do głowy,

jeśli ci, którzy mieli być żołnierzami

czynnej walki o lepsze jutro Państwa, o-|

kazują sę szubrawcami?

Kto ma czyste ręce?

Pytanie to nasuwa nowe trudności,

w którym

DZIENNIK MILERSK!

nawet dostawca, stara się naciskać wszel- gen: Żeligowskim, |

kie możliwe kółeczka i sprężynki, ażeby Jak wiadomo b. wiceprezes sej--

(dziś wyciągnąć maksimum korzyści za swo- milku Kłajpedzkiego złożyi Lidze Na-
je problematyczne zasługi lat ubiegłych. Z rodów skargę na postępowanie Li-

, tej to racji spotykamy się w życiu codzien- twy wKłajpedzie Organ Iierrenklu-

nem na każdym prawie kroku z takiemi bu „Ring“ pisze w związku ze skar-
potwornościami, że reniowne posadki po- | gą Mieyera pod adresem Litwy, co
siada cała rodzinka, kiedy druga zdycha w następuje:
sąsiednim domu z głodu. Dzięki temu wy-| „Kowno spodziewa się powstrzy*/

| decicy grożą Litwie..'

eesti painiD

 

 

' wyrażenie za mocne:

najduje się wszelkie możliwe synekurki dla

różnych protegowanych obwiesiów, półinte-
ligentów, kiedy po ulicach chodzą ludzie z
dyplomami bez grosza w kieszeni i kropli

pokarmu w brzuchu. Niema jednak żadne-

go reformatora, któryby w drodze ustawy

skończył z tem całem draństwem, niema

dlatego, bowiem ci, którzyby mogli nimi zo-
stać, nie wiedzą o rzeczywstym stanie rze-

czy.
Pranie się niby zaczęło. Zresztą jest to

przepierka, niedo-
pierka. Jakiś tajemniczy strach, czy też

znajomości i sympatje hamują konieczną w
tym wypadku stanowczość. A historja nie

byłaby długa: jedno porządne, wielkie pra-

nie, sprzątanie śmieci na swojem podwór-

| ku i ryglowanie drzwi, ażeby zaraz ne wci-

skała się ponownie jakiemiś szparkami, Me-

Bezsprzeczenie są one czyste u tych, co K toda wybaczania, patrzenia przez palce da

ongiś wyruszyli z Oleandrów, stwierdzając tylko te rezultaty, że za rok, a może na-

tem samem swoją bezinteresowność mater- wet i za miesiąc wylezie nowa aiera wy-

jalną. Obok tej nielicznej stosunkowo gru- soko postawionej osobistości, jakieś: ma-

py namnożyło się jednak tak wielu JA, cherki i łapóweczki, za kóre to draństwa

rzyszy i „Ciurów obozowych”, że trudna uczciwi ludzie będą musieli potem oczami

| mać państwa sygratarjusze od wyiko-
nywanią swych obowiązków, wyzy-
skując nienawiść tych państw do
Trzeciej Rzeszy. Trzecią Rzesza bo-
leje nad tem, iż nie może dopomóc
Niemcom odłączonym wskutek woj-
ny. Jednak sprawa kłajpedzka może
stać się pewnego dnia bolesna ró-
wnież dla Litwy. Litwa może się do-
czekać tego, że z trudem bronić bę-
dzie swych życiowych praw prze-
ciwko Polsce. Analogjie Litwy —
Kłajpeda i Polska — Litwa są po-
litycznie bardzo zbliżone. Zagarnię-
cie Wilna przez Želigowskiego može
się na szeroką slalę powtórzyć w
stosunku do całej Litwy. Rząd emi-
grantów litewskich w Genewie bę-
dzie mógł wtedy z równem powodze
niem czy niepowodzeniem działać,
jak obecnie działają prześladowani
przedstawiciele kłajpedzian”,

Powyższy głos pisma niemieckie-
g0 zaopatruje „Liet. Aidas“ w nastę-
pujący komenta12: „Czyż nie jest to

i Rozpocznie
Zdobyć miljon i inne kolosalne sumy pieniężne może każda

osoba,

WIELKA 44

 

LOS 1-ej KLASY,
nabyty w szczęśliwej kolekturze

„DROGA DO SZCZĘŚCIA*

-LI CH
K

Oddział, Gdynia, Św. Jańska 10.byłaby ścisła segregacja. Dlatego tak wie-
le załamań, dlatego tak trudno o stałość

linji, kiedy jeden z drugim repeciarz i de-
kownik z czasów walk o niepodległość, albo

Sejm w listopadzie:
W) gabinecie marszałka Sejmu p.

Świtalskiego odbyła się konferencja,
w: której udział wzięli: premjer Ko-
złowski, minister skarbu, prof, Za-
wadzki, oraz marszałek Senatu, p.
Raczkiewicz, Konferencja dotyczyła
sprawy zwołanią jesienne; sesji par-
lamentarnej.
W końcu października ukaże się

dekret Prezydenta zwołujący Sejm
i Senat na sesję budżetową w termi-

Nowy budżet
Trudności, związane z ułożeniem

nowego budżeiu państwowego, wy”

sunęły ną porządek dzienny sprawę
oszczędności bacżetowyca.  Nieste-
ty, oszczędności te mają przede-

wszystkiem dotknąć dzieaziny,która
i tak już jest bardzo niedostatecznie
wyposażona, mianowicie szkolni

ctwa,
(W kołach nauczycielskich krążą

pogłoski, iż Miussterstwo Qsw. Publ.
za zamiar zaniechać przepiowadza-
nej reformy szkilnictwa 1 wrócić do
dawnego ustroju szkolnego galicyj:
skiego opartego o 4 klasową szkołę
powszechną, / iklasową wydzialową
i ośmiokiasowe gimnazjum.

Powodem cretrięcia tej reformy
ma być brak środwów na je; zrealizo-
wanie,

Pogłoski te zaniepokoily w pierw
szym rzędzie koła nauczycielskie,

Dnia 2 bm. prezydjum Źw. Na-
uczycielstwa Polskiego przyjęte zo-
stało przez prezeca Rady Ministrów
prof. Kozłowskiego. Przedslawiwszy

świecić”,

Taki oto jest obraz stanu rzeczy,
w dziewiątym roku t. zw. sanacji
moralnej pomajowej.

mie konstytucyjnym, t. zn. 31 pa-
ździernika. Pierwsze posiedzenie
zwołane będzie na wtorek, 6 listo-
pada. Na posiedzeniu tem Rząd
'przedłoży preiiminarz budżetowy.
"Po wniesieniu budżetu, jak ustaliła
| już dotychczasowa praktyka — se-
| sja zostanie odroczona mna miesiąc.
' Normalnie prace budżetowe  roz-
| poczną się w grudniu

*

i szkolnictwo.
budżecie właśnie ministerstwa W.R.
i O.P. Żeby jednak nie zmniejszyć już
i tak mocno niewystarczającej liczby
szwół i etatów nauczycielskich, p.
premjer przewiduje pewne środki w
zakresie budżetu samego minister”
stwa, a przedewszystkiem niewielkie
stałe opłaty za dzieci w szkole po-
wszechnej.
W sprawie poziomu i organizacji

szkolnictwą p. premjer wyraził ор!-
nję, że szkolnictwo powszechne na-
leży wzmacniać przedewszystkiem
od: dołu, od szkół niżej zorganizowa-
nych — choćby ze szkodą ewentu-
alnego obcięcia poziomu organizacyj
nego szkół wyżej zorganizowanych.

Delegacja opuściłą gabinet p. pre
mjera pod wrażeniem głębokiego nie
pokoju o losy szkoły, wbrew końco"
wemu zapewnier u premiera, że dzię |
ki zamierzonym w stosunku do szkol
nictwa posunięciem, Polska się nie
zawali.

Z oświadczenia premjera Ko-
złowskiego wynika, że dla związania 

wskazanie na rozważane już w pra”
sie całego świacz  klauzuie tajnego
paktu polsko - niemieckieśu? Czy
Żeligowski zostanie nasłany na Li-
twę, by pozwolić zbrojnej armji Trze
ciej Rzeszy wkreczyć do Kłajpedy,
którą zdradzickie wantje Neumanna
i Sassa mają oderwać od Państwa
Litewskiego? W! takim wypadku po-
trzebnaą jest pomoc nietylko państw
sygnatarjuszy, lecz również całego
pokojowego świata przeciwko ро-
jgróżkom Trzeciei Rzeszy, kiore mo-
$ą w najwyższym stopniu naruszyć
pokój w Europie Wschodniej",

Stosunki
polsko-litewskie,

Tego lata do Polski przybyło kil-
ku dziennikarzy „itewskicn, którzy
objeżdżali kraj i byli pbdejmowani
$ościnnie, Władze polskie szty im na
rękę, udzielając wszelkich ułatwień
a między innemi udzieliiśmy wiz
bezpłatnych, jak to jest zresztą z
dziennikarzami praktykowane na ca
tym świecie, Ale i nie dziennikarze,
którzy przyjechali, doznali ulg roz-
miaitych,

Teraz chciało wyjechać do Kow-
ma kilka osób, pracujących nad zbli-
żeniem litewsks  polskiem. Chcieli
rewizytować zaajomych litewskich,
Wybrali się więc w drogę, ale jakież ,
było ich zdziwierie, gdy się dowie-
dzieli, iż rząd kowieński nie udziela
im żadnych ulg, a każe zapłacić na
wizę až 350 litiw od osobyl...

Naturalnie, že na takie przyjęcie
nikt nie był przygotowany i rewizy-
tą spaliła na panewce...

Sprawa Žyrardowska.
WARSZAWA. (Pat). W dniu wczo-

rajszym sąd okręgowy w Warszawie,
wydział Il handlowy, pod przewod-
nictwem wiceprezesa Lautera, przy

 

groźny stan szkoinictwą powszechne ; budżetu wprowadzone będą opłaty
go, delegacja zapytała p. premiera,|W szkolach powszechnych, „oraz 0%
co rząd zamierza uczynić, celem ra-| iżony poziom organizacyjny nie-
towania szkolnictwa, które już o- | których szkół powszechnych t. zn.
becnie nie może podołać zadaniu o-| Zamiana szkół 7-i" klasowych na 4-ro
światy powszechnej a w razie reduk
cji budżetu szkoinego może się po”
ważnie załamać.

P. premjer zapewnił, że globalny
budżet państwu na rok 1935-36 nie
ulegnie redukcji.
nowe obciążenia państwowe, jak Ро-
žyczka Narodowa i świadczenia e-
merytalne, odbiją się niestety na
——————

Uiaskawienie
b. posła Smoły.

W. najbliższymi czasie spodzie-
wane jest ułaskawienie b. postą Smo
ły, skazanego w roku zeszłym na 2
lata więzienia za jedno z przemó-,
wień wiecowych, wygłoszonych je-
szcze w roku 192%, Po odbyciu 6-mie
sięcznej kary p. Smoła przebywa do-
tąd na urlopie zdrowotnym i brał ży”
wy udział w ostxinich obradach Ra-
dy Naczelnej Str. Ludowego.
Wniosek min. Michałowskiego w

tej sprawie został już skierowany do
kancelarji p. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Po niedawnem ułaskawieniu
5-ciu b. więżniów brzeskich koła po”
lityczne uważają nowe ułaskawienie
jako jeszcze jeden dowód nawiązy”
wania przez sanację nici porozumie-
nia z opozycją ludową.

Ze Związku Pracy
Ubyw. Kobiet. .

Warszawski „Robotnis* donosi,
że tryumf kierunku p. Moraczew-
skiej na Zjeździe Związku Pracy O-
bywatelskiej Kobiet okazał się try-
umfem) nieostatecznym.

Niemniej pewne!

| klasowe.

Komisarski prezes
Bratniej Pomocy w Poznaniu.

Senat Uniwersytetu Poznańskie”
I go zawiesił zarząd Bratnie; Pomocy
tegoż uniwersyleiu i mianował ko-
misarzem studenia uniwersytetu Soł
tysiaka, b. kandydata na prezesa
Bratniej Pomocy w ostatnich wybo-
rach.

 

Aresztowanie
hurtowników mięsnych.
Jak donosi prasa warszawska,

władze śledcze dokonały sensacyj-
„nych aresztowań. Na skutek zarzą”
| dzenia urzędu śledczego, areszto-
|wano 7 hurtowników branży mię-
'snej, Aresztowani w większości na*
|ležą do Zw. rzeźników chrześcijan,
„który odgrywał dominującą rolę na
warszawskim rynku mięcnym. Aresz
towanie hurtowników mięsnych
mastąpiło pod zarzutem zakrojonych
na wielką skalę nadużyć w prowa*
dzeniu przedsiębiorstw. Nadużycia
te polegały na ukrywaniu tranzakcyj
i oszukiwaniu skarbu państwa na
wielkie sumy. Na skutek zarządze-|
nia wice prokuratora przy urzędzie
śledczym Jana Wrzeszcza, wszyst-

udziale sędziów handlowych Sko-
niecznego i Gebethnera rozpatrywał
pozew polskiej mniejszości akcjo-
narjuszów  „Zyrardowa* o unie-
ważnienie uchwały walnego zgro:
madzenia z dnia 22.1 1934 r. Przy.
pomnieć należy, że jako zabezpie-
czenie tego pozwu sąd ustanowił
sekwestr nad zakładami żyrardow-
skiemi. W dniu 3 sierpnia r. b. peł-
nomocnicy mniejszości „Zyrardowa”
zwrócili się do sądu okręgowego :
prośbą o umorzenie wytoczonej
przez nią sprawy oraz o zdjęcie
sekwestru z zakładów żyrardowskich,
motywując prośbę tem, że między
mniejszością żyrardowską a kontra:
hentami została zawarta umowz,
na mocy której wszelkie sprawy
sporne będą załatwione przez sąd
polubowny. Jeden z członków mniej-
szości, Józef Sliwicki, wniósł poda-
nie do sądu 6 nieuwzględnienie
prośby co do umorzenia sprawy.
Jednoczesnie Sliwicki cofnął pełno-
mocnictwo udzielone adwokatowi
Polikierowi, dowodząc, że pelno-
mocnictwo to zostało przekroczone,
bo w treści nie było mandatu w
drodze zapisu na sąd polubowny.
Po rozprawie sąd postanowił wnio-
sek mniejszości „Żyrardowa co do
umorzenia sprawy pozostawić bez
uwzględnienia w stosunku do wszyst-
kich powodów. Jednocześnie sąd
wyznaczył sędziego, Skoniecznego
do zbadania ksiąg „Żyrardowa* przy
udziale biegłych.
—————————

Popierajcie Polską Macierz kich zatrzymanych osadzono w a-
reszcie, niai Szkalną.3 |

Wielki pożar w Borysławiu.
BORYSŁAW. (Pat), Dziś o godz. straży pożarnej, Znajdujący się

Grupa p. Jaworskiej zakwestjo- , 3 nad ranem wybuchł olbrzymi po- blisko magazyn koncernu „Nafta“
nowała wyniki głosowania; podobno|żar w magazynach głównego kon- ocalał. Straty nie są narazie ustalo-
jeden głos
wbrew przepisom statutu a ten głos
właśnie rostrzygcł.

Cała sprawz sporu wewnętrzne-

sławiu. Płomienie objęły śwałtow- |
| nie 4 główne składnice z wielu cen-
nemi materjałami i narzędziami

został unieważniony| cernu nafty „„Małopolska" wBory-,ne, jednak są one bardzo wysokie,
BORYSŁAW (Pat) Pożar maga-

zynów centralnych koncernu „Mało-
polska” został dzięki energicznej i

go w Związku operła się koniec koń technicznemi i zniszczyły je. Ocalał! ofiarnej akcji ratunkowej straży po-
ców o lkierownictwo obozu „sana-
cyjnego“'; tam zapadnie „wyrok'”, Na
razie lokal Zarządu Głównego Zwią- zku jest zamknięty,

jedynie magazyn ze staremi narzę” |
dziami wiertniczemi. Przyczyna Po”|
żaru narazie nie: ustalona. Akcję ra-
kaakowi: grawaczi: kilkca - oddaiałów)

żarnych z Borysławia i Drohobycza| W
ugaszony o godz. 13-ej. Spłonęły do-| b,
szczętnie 4 magazyny ze znaczną
ilością materjałów i narzędzi tech-| obr
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Tegoroczny wyścig kolarski uli-
cami Wilna o puhar przechodni
„Dziennika Wileńskiego" zgromadzi
dziś na starcie o godz. 13 całą elitę
kolarską nietylko Walna, aie rów-
nież i Białegostoku.
Wczoraj bowiem zgłosiło się czte-

rech najlepszych zawodników Bia-
łegostoku na czele z Sidorowiczem,
(który przed tygodniem zwyciężył w
' Białymstoku w biegu szosowym w
„zawodach zorganizowanych w dniu
' „szukania olimpijczyka”.
|  Białostoczanie startują w biegu
„naszym pierwszy raz, Nazwiska ich
„są następujące: Sidorowicz, Wolnie-
„wicz, Skudra, Dawidowski i Kon-
„dracki,

I

‚ Zbyteczny wyjazd zagranicę! Zyteczne
używanie zagranicznych wód mineralnych
i soli przeczyszczających. — Lepsze mamy

 
, w kraju! WODA GORZKA MORSZYŃSKA
': NATURALNA S6L MORSZYŃSKA są
niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo-

;łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości.
‚ Do nabycia w aptekach i składach aptecz-*nych 5441—11
—

Weteranka powstania,
Zatrzymała się w Wilnie, w dro-

dze do stolicy, weteranka-podpo-
rucznik 1863 roku, p Macja Fabja-
nowska,

: Sędziwa weteranka pochodzi z
ziemi Łomżyńskiej, ma lat 92 i do-
piero niedawno specjalna komisja
kwalifikacyjna przy ministerstwie
spraw wojskowych, aa mocy złożo-
nych przez p. Fabjanowską dowo-
dów i dokumentów, uznała ją za we-
terankę 1863 roku. Powodem opóź-
nienia była, zdaje się, ta okolicz-
ność, iż p. Fabjanowska od lat kil-
kudziesięciu mieszkała w Kownie.

Podróż z Kowna do Wilna od-
była samochodem. Do granicy li-
tewskiej odprowadził staruszkę pre-
zes stow. „Pochodnia* w Kownie,
p. Budzyński, na granicy w Zawia-
sach spotykali ją z ramienia Stow.
Weteranów Kresowych 1863 r, w
Wiilnie wiceprezes rejent p.Włady-
sław Hołownia oraz przybyja umyśl-
nie z Warszawy wysłanniczka sto-
łecznego Tow. Przyjaciół Wetera-
nów, p. Marja Ordężyna, siostrzeni-
Ca Sierakowskiego a córka Dalew-
skiego, obydwu bohaterów powsta-
nia,
W Kownie tamtejsze społeczeń-

, stwo polskie žegnato p. Fabjanowską
serdecznie, z wielkim żalem.
W Polsce obejmie pieczę nad

, weteranką Towarzystwo Przyjaciół
weteranów w Warszawie,

Drobne wiadomości.
** W, czasie zebrania faszystów w

Clymouth, na którem przemawiał
przywódca partji faszystowskiej Mo-
sley doszło do poważnych starć, Po-
raniono zostało 20 osób.

** W, pobliżu Firth Oi Forth
(Szkocja) samolot bombowy, który
miał lądować na awjonetce Coura-
geous zawadził skrzydłem o mostek
kapitański i spadł do morza, Jeden
z lotników utoną, drugi złamał obie
nogi i potłukł się dotkliwie.

** Przy ujściu rzeki Ob (półno-
cno-zachodnia Syberja) szaleje or-
kan śnieźny. Na ratunek zagrożo-
nej flotyli rybackiej wysłano spe-
cjalną ekspedycję.

DELTA SRITIS

įnicznych.  Magazyny były ubezpie-
czone na zł. 1.500.000. Akcję ratun-
kową utrudniały wybuchy balonów
z tlenem. Detonacje były słyszane
w promieniu kilku km, Z trudem
zdołano uratować budynek rafinerji,
który już obejmowały płomienie,
czasie alkcji ratunkowej spadł z
udynku strażak Pontek, który zra-

nioną ma nogę iodniósł ciężkie
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PORT
Dziś bieg kolarski «Dziennika Wileńskiego»

się 10 b.m.
posiadająca

TLO$>.
AD. MICKIEWICZA 10

Start zawodników Biaiegostoku,
budzi ogólne zaciekawienie. Cieka:
wi jesteśmy, jak wyjdą nasi mistrzo”
wie w walce z asami kolarstwa Bia
łegostoku. Sądzimy, że po tym
pierwszym ich starci» będziemy sta”
le gościli u siebie zawodników Bia
łegostoku.

Wczoraj, prócz kolarzy Białego
stoku, zgłosili się jeszcze dodatko
wo: Jakowlew [niesiowarzyszonyj)
Szafnagiel z Sół i Balczewski (nie“
stowarzyszony).

Ogółem zgłoszonych jest 25 kola”
rzy i 3 zawodniczki, Trzeba jednak
przypuszczać, że w drodze wyjątku
mogą być przyjęci jeszcze zawodni“
cy z Grodna, którzy powinni zgłosić
się na odprawie.
W tym roku mamy więc stosun“

kowo mniej zawodników, a to dla”
tego, że poziom czołowych kolarzy
jest bardz wysoki i wyrównany.
Słabsi zawodnicy zrezygnowali więc
z walki.
W każdym razie iiość 28 zawod-

ników jest rekorden. tegorocznych
zawodów kolarskich w Wainie,

Wszyscy kolarze powinni stawić
się o godz, 11.30 na odprawę do lo”
kalu W. T. C. i M., Zygmuntowska 4.
Na odprawie odczytany zostanie re*
gulamin begu, będzie wytłumaczona
trasa oraz rozdane numery startowe
zawodnikom.

Po odprawie ui. Arsenalską,
przez plac Katedrainy wyruszy na
ul. A. Mickiewicza defilada kolarzy,
którzy przed godz, 13 staną na star”
cie,

Start, jak pisaliśmy, odbędzie się
z asfaltu przy ul. A. Mickiewicza.
Tam też będzie meta biegu.

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.
Dziś w Wilnie, prócz biegu kolarskie-

$o, mamy następujące imprezy sportowe:
Q godz. 9 na Pióromoncie bieg naprze-

łaj. Po biegu mecz lekkoatletyczny A.Z. S.
— 2. А. К. $.

©О godz. 10 iurniej tenisowy Zz wyrow-

naniem o puhar przechodni „Słowa”. Tur-

niej odbędzie się na kortach parku sporto-

wego. ®

O godz. 15 na boisku przy ul. Wer
kowskiej mecz treningowy Drukarz —

W. K. S. šmigly.
W całej zaś Polsce odbędą się nastę-

pujące mecze o mistrzostwo Ligi: Legja —
L. K. S, Podgėrze — Polonia, Pogoń —
Warta, a o wejście do Ligi walczą: Legja
— Ё, Т. $. G, Gryi — Gwiazda, Grodno —

Brześć, Unja — Grzegórzecki, 7 p. p. leg:

— Czarni i P. K. S. — Rewera.
Interesująco zapowiada się dzisiejszy

mecz w Pradze czeskiej między Czechosło”

wacją a Rosją Sowiecką.

—

Z2 KRAJU,
Krwawa bójka we wsi Bujki

6 osób ciężko rannych.
Ze Święcian donoszą, iż w piątek

popołudniu we wsi Bujki, gm. kie-
mieliskiej, pomiędzy młodzieżą do”
szło do niezwykle krwawej bójki,

| Pijana młodzież, uzbrojona w kije,
„noże i rewolwery, wszczęła walkę.
| Wi bójce brato udział około 10
osób, z czego 6 osób odniosło cięż”
kie postrzaży w głowę, płuca, brzuch
i t p, skutkiem czego wszystkich
odwieziono w .tanie beznadziejnym
do szpitala w Święcianach. W. dro”
dze dwóch rannych zmarło,

Pożar w Mołodecznie.
W. Mołodecznie przy «l. Nowy

Świat wybuchł pożar w zabudowa”
niach Piotra Tanany, wskutek któ”
rego spalił się dom mieszkalny, sto”
doła i chiew oraz krowa, świnia:
27 kur, 11 gęsi, kilkanaście króli”
ków i siano, Poszkodowany narazie
nie umie określić wysokości ponie”
sionych strat, Pożar powstał w chle”
wie wskutek nieostrożnego obcho*
dzenia się z ogniem przez żonę po”
szkodowanego. ‚
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KRONIKA.
Otwarcie linji kolejowej

Porzecze—Druskieniki.
DRUSKIENIKI. (Pat). Wczoraj

przed południem odbyło się otwar”
cie 18 klm. nowej linji kole;owej, łą-
czącej stację Druskieniki z uzdro-
wiskiem Druskieniki. Stacja  Drus-
kieniki leżąca na linji kolejowej War
szawa—Wilno od tej pory nazywać
się będzie Porzecze. Na u:oczystość
otwarcia przybyli z Warszawy mini-
ster komunikacji Butkiewicz, Prezes
Najwyższej Izby Kontroli gen. Krze-
mieński, podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie komunikacji Piasecki,
podsekretarz stanu w ministerstwie
opielki społecznej dr. Piesirzyński.
Prezes Banku Gospodarstwa Krajo-
wego gen. Górecki, oraz wyżsi ur
rzędnicy ministerstwa komunikacji i
dyrektor kolei państwowych w
Wlarszawie i Wilnie. Obecny byt
również były premjer Aleksander
Prystor. Po Mszy Św. odprawionej
przez J. E. Ks. Arcybiskupa Jał-
brzykowskiego, metropolilę wileń-
skiego nastąpiło poświęcenie nowo-
wybudowanej linji przez Ks. Bisku-
pa, przyczem Ks. Arcybiskup wy-
głosił krótkie przemówienie, wska-
zując, że dzieło dzisiejsze jest jed-
nem z dalszych ogniw rozwoju
wzrastającej potęgi i siły państwa.
Następnie ks. Arcybiskup złożył na
ręce Paną Ministra życzenie — aby
dzieło to dało jaknajiepsze wyniki.
Zkolei przemawiał dyrektor kolei
państwowych w Wilnie inż, Falkow-
ski, który zobrazował przebieg prac
budowy nowej linji. Następnie mi-

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Pogoda o zachmurzeniu -zmien“

nem, zwolna malejącem, jednak z

możliwością przelotnych deszczów,

główsie we wschodniej połowie kra
ju. Temperatura bez większych

zmian. Słabe wiatry zachodnie. No-
cą i raakiem miejscami mglisto.

DYŻURY APTEK
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowsk'ego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef, 9-18), Jurkowskiei * Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef, 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-

Go — ul. Wielks 3 (tel. 11-99), oras wszyst-

kie re przedmieściach, prócz Śnipiszek.

OSOBISTE.

— Byrektor Banku,Polskiego,
p. Euzebjusz Wardejn, powrócił z
urlopu i z dniem 6 b. m. objął
urzędowanie.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

nister _ komunikacji
przeciął wstęgę przy dźwiękach
hymnu narodowego, dokonując tem
salmiem otwarcia linji, poczem odby-
ło się zwiedzenie dwonca na stacji
Porzecze — Dawniej Druskieniki,

Budowa nowej linji kolejowej
Porzecze-Druskieniki trwała 5 mie-
sięcy, poczynając od dnia 26 kwie-
nią rb. do dnia 1 października rb.
Ogólny koszt budowy wynosi okrąg-
ło 1 miljgon 300 tys. złotych.

Znaczenie  nowootwartej  linji
jest duže. Do obecnego czasu Dru-
skieniki stacja i Druskieniki uzdro-
wisko połączone byty jedynie Iko-
munikacją autobusową i samocho-
dową. Wjobec braku dogodnej ko-
mumikaącji uzdrowisko nie mogio wy”
zyskać swych urządzeń kąpielo-
wych.  Nowowybudowana linja
przyczyni się do rozwoju Druskienik
uzdrowiska.

Na dystansie Porzecze—Druskie-
niki wybudowano 2 stacje narazie
prowizoryczne na 7 i 13 klm. Pierw-
szy z tych przystanków nazywa się
Jagoda, drugi na 13-ym klm, Ondy-
na. W ten sposób — oświadczył
inż, Falkowski—wyraża się wdzięcz
ność marsz. Piłsudskiemu przez na-
danie nazw przystankom, wiążącym
się imionami jego córek''

W] uroczystości otwarcia wzięła
iłumnie udział ludność uzdrowiska
Druskieniki i okolicznych  miejsco-
wości.

jest w dalszym ciągu. W ciągu
ostatnich dni zlustrowano okolo 50
przedsiębiorstw i 40 lokali restaura-
cyjnych, piekarń i mleczarń. Spo
rządzono 11 protokułów karno-ad-
ministracyjnych.
— Wciąż wykrywane są tajne

rzeźnie. (istawiczne protokuly a
nieraz i sankcje karne nie odstra
szyły licznych konkurentów rzeźni
miejskiej od tajnego uboju bydła.
W ciągu ub. miesiąca organa

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ł Syndykatu dziennikarzy.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie
członków Syndykatu dziennikarzy
wileńskich odbędzie się dzisiaj o
godz. 11 (ewent. g. 11 m.30) w sali
Stowarzyszenia Techników Polskich 

— Inauguracja roku akademickie-
go 1934—1935. Dnia 11 bm. o ой,'
12-tej odbędzie się uroczyste otwar-
cie roku akademickiego 1934/35.
Uroczystość poprzedzi nabożeństwo,
w kościele św. Jana, odprawione ,
przez J. E. ks. Arcybiskupa Metro",
politę Jałbrzykowskiego. j

Uroczystość odbędzie się w auli.
kolumnowej Uniwersytetu. Na pro-|
gram złożą się: 1) chór, 2) sprawo-,
zdanie Rektora dr. W. Staniewicza,|
3) uroczysta immatrykulacja i 4)
wyklad Rektora prot. Staniewicza
na temat: „Studja rolnicze w daw-
nym uniwersytecie wileńskim”,

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wpływy podatkowe do kas

miejskich w ciągu ubiegłego mie-
siąca uległy nieznacznej poprawie.
Tłumaczy się to tem, że miesiące
jesienne w przeciwieństwie do mie-
sięcy letnich są zawsze pod wzglę-
dem wpływów bardziej aktywne.

We wrześniu w porównaniu z
sierpniem wpływy z tytułu po
„datków komunalnych zwiększyły się
o blisko 15 procent.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracje przedsiębiorstw

przemysłowo-handlowych. Zapo-
czątkowana przez władze admini-
stracyjne codzienna lustracja przed-
siębiorstw handlowo-przemysłowych,
składów aptekarskich, mleczarń, pie-
karń, restauracyj i t. p. prowadzona

 
 

| w Bibljotece im, T. Zana ul. W, Po-

przy ul. Wileńskiej 33.
— Wydział I Tow. Przyj. Nauk,

W poniedziałek o godz. 19 odbędzie ; pierwszy w sezonie poranek symfoniczny,

się w lokalu Seminarjum  poloni-
stycznego (Zamkowa 11) posiedze-
nie naukowe z referatem prof. dr.
Stefana Glixeliego pt.: Neagoe Ba-
saralb, wojewoda wołyński, jako pi-
sarz. — Goście mile widziani.
— Walne zebranie Koła bibljo-

tecznego im. T. Zana odbędzie się

hulanka 15—15 dn. 10-g0 bm. w
pierwszym terminie o godz. 18,30, w
drugim o. 19 bez względu na liczbę
przybyłych członków.

— Polskie Tow. Krajoznawcze,
Dnia 22 października rb. w lokalu
Związku literatów przy ul. Ostro-
bramskiej 9 odbędzie się walne ze-
branie Wil. Oddziału Polskiego
Tow. Krajoznawczego z następują-
cym porządkiem dziennym: 1) wybór
przewodniczącego, 2) sprawozdanie
ustępującego Zarządu, 3) wybory
nowego Zarządu, 4) program prac,
5) wolne wnioski, Początek: zebrania
w 1-ym terminie o godz. 17 m. 30, w
drugim o godz. 18. °

Zgromadzenie  iniormacyjne
T-wa Pomocy w samokształceniu im,
T. Zana odbędzie się dn. 10.X o
godz. 18.30 w Bibljotece im, T. Zana
ul. W. Pohulanką 14.

Butkiewicz '

DZIENNIK

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Mędzynarodowe dowody aka-

demickie, Na mocy zawarlej ostat-
nio umowy z Międzynarodową Kon-
federacją Studentów (C.LE.) P.A.Z.
Z.M. „Liga'* została upoważniona do
wyłącznego wydawania w Polsce
Międzynarodowych Dowodów Aka-
demickich, uprawniających do sze-
1egu ulg wizowych (np. 50 proc. zniż

„ki ceny wiz francuskich) i innych
i (hotele, Domy Akademickie i t. p.).

Dowody te wydaje bezpośrednio

MICENSKI

14-ta rocznica
oswobodzenia Wilna z rąk

| litewskich.
W dniu 9 b. b. przypada 14 rocz-

nica wkroczenia wojsk gen. Żeli-
gowskiego do Wilna. Z inicjatywy
Związku Obrońców Wilna w przed-
dzień 8 b. m. odbędzie się cap-
strzyk orkiestr wojskowych.

Dnia 9 b. m. o godz. 9 rano od-
prawione zostanie dziękczynne па-
Ibożeństwo w kościele garnizono-

Sekretarjat Zarzadu Głównego P.A.|wym. Po nabożeństwie pochód па
ZIM. „Liga'* (Warszawa, Trębacka mogiły obrońców Wilna i złożenie

4 m. 11, tel, 2.3577) codziennie od wieńców. Tegoż dnia o godz. 18-ej
10-ej do 14-ej. Przyjmuje się również w teatrze na Pohulance odbędzie

służby miejskiej wykryły 11 tajnych
rzoźni, przyczem zakwestjonowały.
266 klg. bitego, a nieostemplowane-
go mięsa.

zgłoszenia listowne. Pośrednictwo ja

wykluczone.
Dla wyjeżdża'ących na studja do

Francji P.A.Z,Z.M. „Liga' wydaje

SPRAWY ROBOTNICZE./
— Wzrost bezrobocia. W ciągu

ubiegłego tygodnia bezrobocie w
Wilnie wzrosło o 19 osób.

W ciągu września r. b. w Wilnie u-
rodziło się 267 dzieci. W lićzbie uro
dzonych było chłopców 149. W tym
jczasie zmarło w Wilnie 135 osób.
|W okresłe tym zawarto ślubów 112.

RZE Podziękowanie Zarządu Straży Po-
, żarnej. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Walnie, Dzielnicy III na Antokolu składa
serdeczne podziękowanie p. Z. Bantle !

„p. M. Worotyńskiemu, p. W. Grądzkiemu |
[i Orkiestrze Państwowej Szkoły Technicz-|
„nej w Wilnie za laskawy bezinteresowny|
udział w Akademji, urządzonej z racji wTy-|
ścdnia Przeciwpożarowego”, w dniu 29
września 1934 r.
PAS Podziękowanie, Komitet Ratowania
Bazyliki Wileńskiej niniejszem wyraża ser-

| deczne podziękowanie JWPanu Grzegorzo-
wi Kurecowi z Grzegorzewa za ofiarowaną
w ilości 282 kg. tekturę, służącą do zabez-
pieczenia obrazów w Bazylice Wileńskiej.

Teatr | muzyka,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*, Dziś o

$. 8.15 po raz 34-ty ełektowna i melodyjna
operetka „Orłow* z J. Kulczycką w roli

głównej. Dotychczasowe przedstawienia
tej barwnej operetki odbywały się przy

wypełnionej widowni. Ceny propagandowe.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lut-

ni”, Dziś o g. 4 pp. po cenach zniżonych,
pełna humoru, dowcipu i pięknych melodji|

słynna operetka Kalmana „Cyrkówka”* w

obsadzie premjowej z J. Kulezycką i K.“

Dembowskim na czele. |
— „Bal w Savoy“ w „Luini“ Teatr,

 

 

„Lutnia“ przygotowuje wspaniałą operetkę;

Pawła Abrahama „Bal w Savoy”, która w
całej Europie zdobyła sobie powodzenie.

Kierownictwo teatru dokład: wszelkich

starań, ażeby premjera „Bal w Savoy”, wy”
padła imponująco. 3

— Dzisiejszy poranek E. Griega w
„Lutni”*” Dziś o g. 1 pp. odbędzie się 

,poświęcony twórczości išdwarda  Griega.
Joey program zawiera najcenniejsze u-

twory muzyczne tego kompozytora. W wy-

konaniu bierze udział zw.ększona orkiestra

taa pod dyr. A. Wyleżyńskiego.
Jako solistka wystąpi Z. Bortkiewicz-Wy-

ieżyńska. Ceny minimalne.
— Teatr Miejski Pohulanica,  Dzisiej-

szy poranek i popołudniówka w Teatrze
Pohulance. Dziś o godz. 12-ej w poł. i o

godz. 4 popoł. przepiękna bajka dia dzieci

według Andersena pt. „Słowik”. Bogata
wysława, melodyjna muzyka A. Zarubina,

efektowne tańce w wykonaniu szkoły ba-
letowej N. Muraszowej oraz świetna gra
całego zespołu — składają się na arcy-

wspaniałą rozrywkę dla najmłodszych wi-

dzów. Ceny zniżone.

Wieczorem o godz. 8-ej w dalszym cią-

gu cieszącą się nadzwyczajnem powodze

niem, wyborna komedja w 3-ch aktach P.

Volpiusa pt. „Zwyciężyłem kryzys”, która
dzięki aktualnemu zagadnieniu . kryzysie,

beztroskiemu humorowi oraz świętnej grze

zespołu — z J. Boneckim i M. Węgrzynem

w rolach głównych gwarantuje miłe spę-

dzenie wieczoru w Teatrze na Pohulance.

Jutro o godz. 8 w. „Zwyciężyłem kry-
zys“.

— Stały Teatr Objazdowy — gra dziś

w Kraśnem wielce interesującą sztukę w

3-ch aktach N. Druckiej pt. „Zamknięte

 

 
Droga przez bagno.

Łapię czytelnika.
Zacznę ab ovo, czyli od pieca,

Zgóry postanowiłem wszystko skru-

pulatnie notować, żeby mieć jaknaj-

więcej materjału. Tymczasem, pożal

się Boże, co tu jest godnego uwagi

w. tym trzęsącym autobus'e, który o

godz. 16-ej min. 10 wyruszyi z placu

Orzeszkowej w kierunku N.-Wilejki
i Michaliszek? Czy ten Żydek ner-
wowy o czarnych oczach, lub ten

Żyd spokojny z patrjarchalną brodą,

czy Żydek (trzeci z kolei) o tempera'

mencie, sądąc z zachowania, neutral
nym, ale za to w krawacie krzyczą-

cym ognistą czerwienią, czy wresz*

cie ta Żydóweczka w lśniących poń-'
czochach ze sztucznego jedwabiu?

Ale jeśli się o nich wspomni, nie
można skrzywdzić milczeniem bar-
czystego strzelca z karabinkiem mię
dzy kolanami, rolicjanta w białej
czapce z medalsmi na wypchanym
mundurze, dwóch chłopków w ba*
rankach  |kożuchach, spoglądają
cych nieufne i spodełba, oraz paru

innych pasażerów, nie rokujących
dla mnie idla ciebie, czytelniku, żad
nego interesu. Siedzę więc zniechę-
cony w załadowanym po brzegi auto|
busie, który naskakawszy się po
kocich łbach wielkiego miasta Wil-
na, wtacza się na szosę między rude
ścierniska i zorane ugory, mając z
prawej strony.zadrzewioną dolinę, w
której przybłyskuje miejscami kręta
wstęga Wilenki.

Dokąd i poco?
Zagubiona w cyklu jezior Świę-

ciańskiego powiatu leży maleńka i
nieznana wieś Podkościołek, Skąd
ta nazwa się wzięła, próżnoby do-
ciekać dzisiaj, bo przypuszczalnego
ikościoła ani śladu, choć zapewne
stał kiedyś w pobliżu, Ale to nie wa-
żne. Ważne jest to, że obok tej wsi
biegnie stary sławny trakt Batore-

 

drzwi” jutro w Wilejce.

| ża się w jedną z najlepszych dróg bi-
tych. Chociaż szos na Wiieńszczyź-
nie jest niewiele, ale te, ktore są, —
są znakomite. To twierdzenie nie
wymaga długiego dowodzenia. Tylko
że owe przeobrażenie trwa zanadto
długo. To jest, niestety, pewnik, Ty-
|le naprzykład zapowiadana oczekiwa
na szosa, mająca zbliżyć 1 udostę-
pnić Narocz naszej turystyce, dopro-
wwadzona jest zaledwie do dwóch
trzech trasy: od Wilna do Michali-
szek,  */s to jes” dużo, ale to nie
wszystko. Za Michaliszkami gotowe
jest wprawdzie 'eszcze jakieś 12 kir,
lometrėw, ale na teim utknięto i da-,
lej ani rusz, ' Utknięto dosłownie.!
Utlknięto w baśnie, którego osusze-
nie, ściślej zasypanie (kosztuje już 4,
miesiące pracy, jak dotychczas, ma-
io skutecznej. Od. 4-ch miesięcy bi-
wakuje przy bagnie obóz pracy, sy”
pie w otchłań bagna dziesiątki tysię-
cy metrów szesczennych ziemi i
czterech miesięcy bagno pochłania
całe góry i wciąż drwi z ludzkich wy
siłków. Dzieje się to właśnie pod
wsią Podkościołek. Okviiczna lud- $o. Trakt, w którego głębokim pia-

sku latem i w głębokiem bło-
cie jesienią i viosną grzęzły wozy,
bryczki i autobusy, dzisiaj przeobra- 'maga mu siła czortowska,

ność stworzyła już sobie swoistą le-
gendę, że praca pójdzie na marne i
bagno zwyciężyć się nie da, bo po-  

kichkolwiek biur lub instylucyj jest!

specjalne francuskie Międzynarodo*,
we Dowody Aikademickie, '

„ Recytacja prozy.

akademja popularna.
Zarząd Główny Związku Obroń-

jeów Wilna i b. żołnierzy Litwy
Srodkowej zwraca się do wszystkich
"obywateli z prośbą o przybranie
"swych domów i iluminowanie ich,
'oraz © wzięcie udziału w uroczy-
stościach.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 7 października.

| się

 

b ©becnie ogólna liczba bezro- 8.30: Pieśń. Muryka, Gimnastyka. Mu-
otnych przekroczyła już liczbę| zyka. Dzien. por. Chwilka Pań domu.

5000 osób. 9,30: Transm. z Kochni uroczystości w
RÓŻNE. zw. & koronacją cucown. obrazu M. Fire

sk kiej Bocheńskiej. 11.57: Czas. 12.00: Hej-

| zksiąg stanu cywilnego. nał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: Odczy:
12.15: Poranek muzyczny z Kon-

13.00: „Wakacje nad
13.15: D. c. koncertu,

rolniczy.
serwatorjum Warsz
Czarnem morzem”,
14.00: Fragmenty op. „Cyganerja“
Pucciniego (płyty). 15.00: „Jak się bawi-
my“. 15.15: Audyca dla wszystkich. 16,0U:

10.20: Recital skrzypco-

z

wy. 16.45: Pogadaz:ka dla dzieci. 17.00:
Muzyka do tańca iiudowa). 17.50: „Książka
i wiedza” — pogad 18,00: Słuchowisko:
„Dom w nocy* — J. Morawskiej. 18.45:
Żołnierz obywatel — J. Stachiewicz” —
wygł, Z. Kisielewski. 19.00: Koncert mu
zyki węgierskiej. 19.50: Feljeton aktualny.
20,00: Koncert popularny, 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?"
21.00: „Na wesołei .wowskiej fali”. 21,45:
Wiad. sportowe ze wszystkich Rozgłośni.
22.00: „Ze świata radjowego. 22.15:
„Ciotka Albinowa mówi!* — monolog hu-
morystyczny. 22,30: Godzina życzeń (płyty).
23,00: Wiad. mete.1. 23.05—23,30: D. c.
godziny życzeń (płyry).

Poniedziałek, dnia 8 października 1934,
6.45: Pieśń. Mucyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Nuzyka. Chwilka pan
d mu. 7,50: Koncer:. reklamowy. 11.57: Czas
12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:
Codz. przegl. prasy. 12.10: Muzyka tanecz-
ma. 13,00: Dzien. poł. 13.05: Muzyka włoska
(płyty). 15.30: Wiad eksport. 15.35: Codz
«dc. pow. 15,46: „Szalapin” — audycja mu-

17.00:zyczna. 16,45: Lekcja niemieckiego.
Recital skrzypcowy. 17.25: Aud. z cyklu
Wizyty mikrofonu” — „Kłopoty redakto-
ra'. 17.35: Piosenki w wyk. Toli Mankie--
wiczówny. 17.50: Pogad. B. Winawera,
18.00: Koncert reklamowy. 18.15: Muzyka
lekka. 18,45: Pogawędka z płytami dla dzie
ci 19.00: Audycja strzelecka. 19.25: Chwil-

| ka strzelecka. 19.30: „Dzielni kieiownicy“—
felj. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20,45: Dzien
wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce, 21.00:
Recital fortep, B, Kena. 21.45: „Działalność
gospodarcza i kul'uralna", 22.00: Skrzynka
pocztowa Nr. 322. 22.15; Koncert z płyt.
22,45: „Książka wileńska' — odczyt, wygł.
A. Łysakowski, dyr. Bibliot. Uniwersyt.
cya Wiad. meteor. 23,05—23,30: Koncert
z płyt. i

Z ZA KOIAR STUDJO.
Uroczystości Bocheńskie na iali radjowej.

W. dniu 7 października tj. w niedzielę
rozgłośnie Polskiego Radja o
t:ansmitować będą z Bochni uroczystości
twiązane z koronacją Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Bocheńskiej. Mszę Św. ce-
lebrować będzie J. E. Ks. Biskup Polowy
W. P. dr. Józef Gawlina. Po kazaniu nastą-
pi dalszy ciąg uroczystości,

Jak się bawi wieś wileńska?
Leon Wołłejko jest ulubieńcem wileń-:

skiej publiczności radjowej i teatralnej.
Wśród radjosłuchaczy zdobył sobie ogrom-
sią popularność dzięki swym gawędom re-
gjonalnym, od paru lat wygłaszanym przed
wileńskim _ mikrofonem pt. _ „Kłopoty
Oszmiańczuka”, Tego 'popularnego  prele-
genta poznają radjosłuchacze całej Polski
w pogadance dnia 7.X o godz. 1500 L.
Wołłejko opowie o tem, jak się bawi wieś
wileńska.
Koncert muzyki węgierskiej przez radjo.

Wispółczesna muzyka węgierska jest
naogół mało znana radjosłuchaczom, poza
dziedziną lekkiej muzyki, to też zaciekawi
ws ystkich pewnie wiadomość, że radjo-
stacja warszawska w dn. 7-mym paździer-
m'ka o godz. 19.00 nadaje koncert poświę-
cony węgierskim kompozytorom współczes-
nym. Koncert ten zyskuje tem więcej na
charakterze, że dyrygować będzie orkie-
strą kapelmistrz węgierski, Wiktor Vaschy.

o bach przez radjo.
.. Staraniem Instytutu Bałtyckiego w
Toruniu wyszła ostatnio praca zbiorowa
pt. „Kaszubi ich kultura i język”, na
którą składają się rozprawy prof. Lorentza,
prof. A. Fischera i prof. T. Lehra-Spławiń-
skiego. Rozprawy te oparte na najnow-
szych badaniach szeregu uczonych polskich,

Tam warto pojechać. To trzeba
zobaczyć, bo nie jest źle, jeśli siaki
talki szanowny mieszczuch dowie się
od czasu do czasu co się święci, lub
co się poświęci nietylko na jego uli-
cy.

Pied - a - terre w starym dworze,
Więc jadę. W jakichś Ławarysz-

ikach, czy gdzieś bliżej, administracja
autobusu w spos>b, który przy naj-
lepszych chęciach nie można nazwać
wersalskim proponuje  „przesiad-
kę”, Ma to być rzekomo obopólna
wygoda: pasażercw i wyżwzmianko-
wanej P.T. obsługi. Wprawdzie pa-
sażer należycie ocenia goriiwość, z
jaką administracia dba o swoje wy-
gody, dotychczas wszakże przypusz-
czał, że jest całkiem możliwe doje-
chanie w linji prostej 60-paru kilo-
metrów jednym autobusem bezpo-
średnio. Okazuje się, że ma być wy-
godniej jechać dwoma. Trudno.
Jedźmyż dwoma.

Po dobrej szosie autobus idzie
równo. Mijane drzewa, rzadkie osie-
dla pogrążają się już w  ijoletowy
mrok, Zapada wieczór. Wewnątrz
wozu rozprasza ciemności mała ża-,
rówika, umieszczcna z tyłu pod da-
chem, (Wi jej słabem świeiie szarzeje|

godz. 9.30 w związku z czem przekazano go do dys-

20-lecie 1 p. a. I.
@ W dniu wczorajszym rozpoczął
się zjazd z okazji 20-lecia 1 p. a. I.

Po powitaniu przybyłych na zjazd
b. żołnierzy tego pułku na dworcu
o godz. 8, odbyła slę zbiórka ucze
stników zjazdu w koszarach ks. Po-'
niatowskiego na Pióromoncie, po-
czem wszyscy udali się na plac Łu-
kiski celem wysłuchania Mszy polo-
wej. у

ga placu Łukiskim zebrały się
delegacje wszystkich oddziałów woj-
skowych stacjonujących w Wilnie,
a więc 1 p. a. l., 3 р. а. с., З @. а;
k., 33 @. а. 1, 1, 5:1 6 рр. leg, 4 p.
ułanów, baonu saperów, oraz dru-
żyna harcerska, którą opiekuje się
1p.a. I.
działów wojskowych dokonał insp.
armji gen. Daniel Konarzewski w
otoczeniu przybyłych na uroczystość
1 p. a. |. generałów Rómmla, Popo-
wicza, Skwarczyńskiego, Przewloc-
ckiego i b. dowódcy 1 p. a. |. gen.
Knoll-Kownackiego. Następnie ks.
Mauersberger odprawił mszę polową.

Po mszy Św. i kazaniu dowódca
1 p. a. |. płk. Filipkowski wręczył,
wygłaszając krótkie okolicznościowe
przemówienie, proporzec drużynie
aarcerskiej 1 p. a. |. legionów.

Następnie gen. Konarzewski w

stoczeniu generalicji i w towarzy-
stwie p. wojewody Jaszczołta przyjąl
defiladę.

Po skończonej defiladzie udano
się do Katedry, gdzie złożony został

wieniec na grobie ks. biskupa Ban-

uurskeiga.
W godzinach popołudniowych

odbył się obiad zołnierski w ujezdzal
m 4 p. ut.

Wieczorem w teatrze na Pohu-
lance danv wesołe widowisko 201-
|merskie pióra kaprala dzczapy_—
,mjr. Ń. Ńrzewskiego.

 
Przy zatruciu, wywołanem zepsutemi

potrawami, jak również alkoholem, zastoso”

wanie naturalnej wody „łranciszka”Józeia”

jest środkiem pomocniczym. Pytajcie się

lekarzy. 26809|
wykazują niezmiernie bliskie pokrewień-

stwo pomiędzy kulturą kaszubską, a  pol-

ską, jak i pomiędzy gwarą kaszubską, a

polszczyzną. Prace te zbijają najzupełniej

tezę, wyzyskiwaną dawniej przez nieprzy”

chylną nam propagandę, jakoby istnieć

miał odrębny język kaszubski i odrębna

kultura tego rzekomo odrębnego narodu. Z

oracy tej zda sprawę przez mikrofon w dn.

7-mym września tj. w niedzielę O godz.

17.50 — red. Stanisław Poraj. ŻE,

„Dom w nocy* w Teatrze Wyobraźni.

Dnia 7 października tj. w niedzielę Te-

atr Wyobraźni nadaje o godz. 18.00 słu-

chowisko Janiny Morawskiej pt. „Dom w

rocy”, który jest historją przygody o nie-

samowitym nastroju słynnej artystki filmo-

wej. Wykonawcami tego nastrojowego i

głębokiego w pomyśle siuchowiska, będą

Marja *Modzelewska. Różycki, Justian i

„ Melina,
KRONIKA POLICYJNA.

— Oszust w mundurze oficera mary-

aarkh W. Wilnie aresztowano pewnego

osobnika w mundurze kapitana marynarki
p lskiej, który nieprawnie nosił mundur i

rodawał się za oficera. Osobnik ów, nie-
ustalonego nazwiska, dopuścił się nadużyć,

 
 
pozycji władz sądowych. :
— „Zapiła się na śmierć” Wczoraj

1eno koło Hali Miejskiej znaleziono w sta-

rie nieprzytomnym starszą kobietę. We-

swane Pogotowie Ratunkowe zdążyło tylko

stwierdzić zgon. Jest to 63-letnia Salomea
Rondomańska, bez stałego miejsca zamiesz-
kenia, nałogowa pijaczka. Wczoraj wypiła

| cna około pół litra skażonego spirytusu i

Przeglądu zebranych Od: gpyczkotykoZfyr
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     Czyzna Panijuž
AO/NOWSZŲ :

i šmietankowy

Dia Ootkona?
Srzepysznyspecja!- smaczny i tani/

Prosimy spróbować !
Wszędzie do nabycie.

Wycieczła ma wystawę,
„JU Grodzki ia, po-

daje do ogólnej wiadomosci, że w

związku z wystawą przeciwlotniczo”
gazową w Katowicach, Wileński

Ukręg Wojewódzki L. O. 7. P. przy

udziale biurą podróży „Orois* orga”

mizuje wycieczkę z Wilna.
Frojektowany jest wyjazd z Wil-

na o godz. 19 w dniu11.X. rb., przy”

jazd do Katowic około godz. 12

w dn, 12. X. rb., wyjszd z Katowic

około godz. 16 w dn. 14, X. rb., po”

wrót do Wiilna około godz. 10 w dn.
15. X. rb.

Koszta przejazdu do Katowic i z

powrotem wraz z kariami uczestnic-

twa w wystawie będą wynosiły 25

zi. 80 gr. od osoby.
Osoby, pragnące zwiedzić wysta”

wę, powinny zarejestrować się w

Obwodzie Miejskim I. O. P.P., ul.

Želigowskiego 4, do 4. 14 dnia 10.X.,

wpiacając jednocześnie po 25 zł.

80 gr.
Biuro podroży „Orbis” poda dor

kładną godzinę odjazdu pociągu #

Wilna oraz prześle zainteresowa“

mym karty uczestnictwa w wysta”

wie. Noclegi w Katowicach zorga”

nizuje katowickie biuro „Urbis” za

możliwie najniższą opłatą.

Wystawa, zorganizowana stara”

niem Okręgu Śląskiego LO.P.P., jest

pierwszą tego rodzaju imprezą w

Polsce. ;

Celem wystawy jest przede”

wszystkiem wszechstronne poinior-

mowanie społeczeństwa v rozmia”

rach wykonanych dotychczas prac

w dziedzinie obrony przeciwiotni-

czej i przeciwgazowej przez L.O.P.P.

oraz inne stowarzyszenia wspoldzia-

łające w przygotowaniach tej ©-

ony.
2Na wystawie wystawione będą

eksponaty obejmujące wszechstron-

nie zagadnienic obrony przeciwlot-

niczo-gazowej biernej, sprzęt obron-

ny. Bardzo ciekawie zapowiada się

wyslawa najnowszego sprzętu prze”

ciwgazowego, specjalnych urządzeń

odkażających i dezyntekcyjnych,

dział sanitarno-ratowniczy, sposoby

maskowania  objektów przemysio-

wych oraz poszczególnych budyn*

ików, specjalne wyłącznikielektrycz

ne, syreny alarmowe oraz slacje ra”

djowe krótkofalowe.
Każdy obywatel w dobrze zro”

zumianym interesie wiasnym winien $ skutkiem tego zmarła, nie odzyskawszy
przytomności A gi je

W zwiazku z wykryciem afery
łałszerzy dokumentów w Wilnie, o
czem wiczoraj donosiliśmy, areszto-
wani zostali:

ZAMKOWA 20.

vis-a-vis minie krępa postać w krót-
kiej kurfce:, z angielską fajką o krót
kim cubus::ku i z ogromnąlaską w rę

l kn, W idącym bez większych wstrzą
sów po 'dobrei drodze autobusie
można się zdrzermąć nie gorzej, niż
na pierwszej lepszej „akademji ku
сс.
Zd rzemnął się mój v:s-avis i solidar

nie zadrzemała jego fajka, Czyli,
mó;wiąc rzeczowo, zgasła. INa jakimś
pr zystanku autiobus stanął 1 drzemka
została przerwane. Pan z łajką cmo-
k nął kilką razy w cybuszek, — nie
« iągnie.

f,ej płomień oświe tlił jego rysy. Przy”
ślądam się chwilę uważniej. Oczy”

i wiście, nie myię się, Nic mogę się
mylić, Któżby nie poznał lej sawświ-
niczej twatzy typowego sarmaty:
462 to nikt inny, i ak dziedzic Tureł,
p. Jan Kotwicz. Zh liżam się i dekon-
spiruję, o ile to jes t w mroku możli-
we Twarz starego szlachcica rozja-

 
; śnia jowialny usrai >ch.

— A wy dokad ?
Ja w ro:i sy lfa,

sdjabłów zasypują w. jeziorze..
— Tak na noc?
— Niema mnego / autobusu...
—Ależ tam sute bus wogóle nie

dochodzi, co...

 

j ski :
| rzewski (Holendernia 6).

Aleksander Ścibło, b.

Kto ma w domu elektryczność

POWINIEN MIEĆ I RADJO!
6d popularnej dwójki za zł. 140,— do Juksusowej

4-lamp. Super « Eiektrit»

w rame Michał Girda

Wtedy wyjął zapalniczkę,:

tam gdzie

zobaczyć wystawę.
—

Aresztowanie w związku z wykryciem

" afery fałszerzy świadectw szkolnych.
buchalter (Ponarska 4),Z.Brzozow*

(Konduktorska 2) i Wł. Zacha

L
I
E

TEL. 16-28.

 

Twarz przeciąga mi sięniezbyt

przyjemnie. Sytuacja nieco cię gma”

twa. °
— No, nic strasznego, zatrzyma”

cie się u nas, co, a jutro się zobaczy,

proszę pana — 207 `
Uśmiecham się. Nietyiko z tego

miłego przysłowia „proszę pana, co”,

ale i z innego powodu: wiem z autop"

sji, że gościnność kotwiczowskiego

dworu nie jest «lawkowa i jeśli cię

przyjmują, to ci sercem radzi. Oczy
wiście, nie daję się prosić.

Po paru chwilach słychać

szczekanie psów. Znane podskoki na

| kocich łebkach Migają w ciemności

j światła w małych domkach. Micha-

'liszki. Stajemy w rynku przed bia*
| łym kościołem. Wysiadamy, Do ma-
| jątku jeszcze 3 kilometry. W pół go”
dziny siedzę przy stole, zasłanym

lnianym obrusem. W kręgu naftowej

lampy uśmiechają się twarze gospo”
darza, pani doriu i jej siostry, Obok

na małym stoliceku szumi wesoło

samowar. Ze ścian patrzą portrety i

state sztychy.
Podczas herbaty opowiadam o

wileńskich  ploteczkach 1 skandali-
kach. A jutro jedzemy ogiądać pu-
bliczne roboty.
A więc do jutra... Lech.—

—
—
—
—
—
—
—
—

 



  

wk

miało za cel stopniowo i sysiematycznie
wychować publiczność teatralnie i przygo-

tować ją, jako przyszłych widzów dla te-

atrów wileńskich. Półroczna działalność i
różne próby wykazały w końcu, że wielo-

tysięczne rzesze, które do żadnego z teatrów

nigdy nie uczęszczają, znalazły w progra-

w sprawie Rewji.
Od dyrektora Teatu Poiskiego, p.

Szpakiewicza, otrzymaliśmy następują-

w  spraw.e Kiua-Rewja w

związku z odmową władz udzielenia

nadal Rewji koncesji.

Idea stworzenia popularnej scenki przy

ul. Ostrobramskiej 5 w połączeniu z obra-

zami świetlnemi, zrodziła się po trzydzie-

stoletniem doświadczeniu i ścisłej obser-

wacji najszerszych i  najpopularniejszych

wartsw publiczności wileńskiej, której ża-

den teatr nie zdołał zdobyć.

ce uwagi

mach scenicznych Kina-Rewji, być może,

strawę nie tyle wychowawczą artystycznie

i na podniosłym poziomie, ile rozrywkę,
dostosowaną do gustów i poziomu widza.

Stopniowo jednak możnaby te masy ura-

artystycznym, a przede-

kolosalny wpływ na
biać smaku

wszystkiem mieć
w

DZIENNII. „BIEENSKI "=

stwowego i narodowego,
gólnie ważnego w Wilnie,

Masy te, dla których Kino-Rewja jest

już rozrywką codzienną, po likwidacji tej

placówki, nie pójdą jeszcze do żadnego z
teatrów wleńskich, conzjwyżej rozproszą

się po drugorzędnych kiuach o stylu sen-

sacyjnym, lub knajpach.

Kino-Rewja i jego publiczność nigdy
nie było i nie prędko jeszcze będzie choć-

by minimalną konkurencją dla teatrów wi-

ieńskich, trzeba znać te masy publiczności,

aby stało się to jasne dla czynników decy-

dujących. Można mieć pewne zarzuty co

czynnika szcze- podniosłego tonu. Rewja — siłą rzeczy 6 i a į

idzie po linji zbyt naiwnej i niewybrednej.

Przy pewnych jednak zaśtrzeżenizch braki WARSZAWA (Pat). № dniu
można usunąć i poziom programów udósko dzisiejszym dewiza na Londyn wy

nalić, ale w żadńym wypadku nie należa- kazała lekiką tendencję zwyżkową.

ło umożliwiać tego nieobliczałiego w do-|Notowana ona była w Warszawie

bre skutki oddziaływania na masy, które|25,87 wobec 25.84 w dniu wczoraj-

nic w zamiaa nie otrzymają, szym, w. Zurychu 14,98% wobec

M. Szpakiewicz. 14,91'/:, w Paryżu przy otwarciu

T 14.20 wobec 74.16 przy poprzedniem

IAADNAWAWAWKAWACWANNN|zamknięciu. Dewiza na Nowy Jork
-- |wykazuje lekką tendencję zwyżkową

SLIM FLAT WOJENNA Dewiza na Berlin w dalszym ciągu

bardzo nieznacznie zniżkuje. Inne

dewizy nie wykazują poważniej-

pm

WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,55—123,86—123,24. Berlin 212,90

—213,90—211,90. Gdańsk 172,75—173,18—
172,32.  Holandja 358,75 — 359,05—357,85.

Kopenhaga 115,60—116,55—115,05. Londyn
25,87—26,00—25,74. Kabel 5,25'/+—5,287/+—

5,227/s. Oslo 130,10—130,70—129,50. Paryż
34,89—34,98—34,80. Praga  22,09—22,14—-
22,04.  Stokholm 133,45 — 134,10— 132,80.
Szwajcarja 172,67—173,10—172,24. Włochy
45,35—45,47—45,23. „

Akcje: Bank Polski 93,50—94,25. Cu-
kier 28,50. Lilpop 10,15

Papiery procentowe: Budowlana 47,50.
Kolejowa 62,75. Dolarowa 74,00. Dolarów=
ka 53,45—53,50. Stabilizacyjna 76,50—77,00

   

  

“a

Kino-Rewja, powstałe z inicjatywy i z
udziałem finansowym aktorów wileńskich,

 

kształtowanie ich pojęć . ustosunkowanie

się do zagadnień życia

 

radja...
szczęście,
z pustą kieszenią i
lecz tym,
zawsze przy sobie
nową,
nabyli

29568—0

WIELKA 3
Ciągnienie 1-ej klasy 18 października.

zamówienia. 

Kukułka z wileńskiego

jest ptakiem wróżebnym. Wykuka ona
ale nie tym,

niewiarą w sercu,
którzy pełni

31-ą ulepszoną loterję, a przytem
go do 1-ej klasy w szczęśliwej

kolekturze

A. WOLANSKA
Cena lesu */+ zł. 40, 1/2 zł. 20, 1/: zł. 10.

P. Т. Graczom zamieiscowym wysyłamy losy po otrzymaniu

Konto P. K. O. Nr. 145461.

co oczekują go

nadziei,
loteryjny,

noszą

los na

spolecznego, pań-| wymagać od tego rodzaju scenki jakiegoś

ME
«<< OB I

do poziomu programów, lecz trudnoznów |

DOUGLAS FAIRBANKS**
«W 86 MINUT NAOQOKGŁO

TA Humor, Przygody. Tempo. *

—TA

 

Dziś początek o godz. 12-ej.71, r
scynującym-i najnowszym filmie ukazując:

1 niewidziane dotąd cuda egzotycznych krajów

SWIATA».

ET

to najlepsza gwarancja
A Wiepodiegrości szych zmian.

ст УСО

RZA N»

nieznane

 

PAN
I
 

Spieszcie.
Z dnia na dzień większe

w najnowszym
PILNIE POLSKI »

Wyjątkowy, nadprogram: Zadziwiający śplewao-muzyczny dodatek,
kask Lae

KA zDolores Del Rio.
JUTRO: Czołowy film prod. SOWIECKIEJ

CAR SZALENIEC
Dziś ostatni dzień. Niebywały su-
kees. Film, ktėry oszołomił świat.

DZIS POCZĄTEK

 

KARIO

 

Smosarska. Bodo I Colklińska
CZY LUCYNA TO DZIEOCZYNA”

 

 

TEATR-KINOF

REWJA wielka
zespułu „kina:Rewja”—ulubieńców m. Wiłsa p. t KOMPANIA MUROWANA".

Przebójowy program humoru, śpiewu i tańca w 2-ch częściach (18 obrazach). Udział blorą: Grzy-

bowska, Tomske, D. Carnerr!, lrhora, Janowski, Borski, Daa), W Carnerr!, Winter, Zegota i ze-
spół baletowy. W zntraktach przygrywa orkiestra,

Ceny od 25żgr. Tfylko Dziś w niedzielę trży seanse o gedz. 4, 6,0 i o'$ ej wiecz.

—76,88. Listy ziemskie 55—55,25.

MŁODA OSOBA
z praktyką biurową, pi-|
sze na maszynie — po«
szakuje odpowiedn ejf(

  

mz

  

 

 
| WSZYSTKIE ZDROJ

 

  

   

 

   
   

   
  

  
posady. Zgadza — ię

i oONES NOE chociażby na  ekspe-]
oryginalny dźwiękowy djentkę w solidnej _fir-

obraz z dżungli. mie, albo do dziecka. i

 
   

Łaskawe oferty w Ad. ‚
ministracji „Dz.  Wil“ VICHY @
pod „Potrzebująca”, | | KARLSBAD.

22634 | й TKISSINGEN.a Ewe | KISSINGEN,
ADMINISTRACJI EMS__

‚ REALNOŚCI 7 |.WILDUNGEN
poszukuje _ doświadczo- —-—BILIN|
ny Administrator. Adres —
Krakowska ul. Nr. 32 ba NEO

2 zach - |m 9 2262—1 p Ч200 piękńych:| r | KUWOUOGTKY
dziewcząt. 8 iady | HINERALNYCH GASECKIEG

w wyk. ertystów R —Й° dOMOWE| —xocposico "1
Mosk Teatru Artyst. |zdrowe, smaczne «| na wieś lub do gospo-

dwóch dań gr. 60, mie-| darsiwa malego szuka
sięcznie zł 15. Nowo-| miejsca osoba nawskroś
świecka 15--15, sumienna, ze  świadec-

2206—2| twami, dobrze polecona.ewia

Seans trwa 2 i pół godziny

 
 
 

u 
a MIÓD LIPCOWY = —
SERY holenderskie |-yzej jakości oi 1,70 28 iq.
Doskonałe mae wędliny wiejskie;

wyrobu ; p. FIEDOROWICZOWEJ

PO CENACH NAJNIŻSZYCH POLECA

L POISKA PLACOWKAИЕ :  
 

 

to nowoczesny 3-zakre-
sowy radjoaparat z wbu-VERTEX “55>

UERTEX
ера *Ё'\:ЁЁЁЩЁczy-

VERTEX
VERTEX

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ

JAN SAŁASIŃSKI
Wilno, ul. Wileńska 25, tel. 19-01.

odznacza się piękne ri to-
nami | estetycznym wy-

glądem

kosztuje tylko Zł. 175.—

 

 

Przekonajcie si =
z że > „AB obuwie

"m W. PUPIAŁŁOwni

(UL. OSTROBRAM5KA 25)
jest eleganc«ie, modns, tanie i gwarantowane.

P.P. Oficerom polecam buty | sztybiety.

—9

Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. 1 O. P.
(Kursy kroju, szycia, robót ręcznych i modelo-

wania
* Г

5. Stefanowiczówny
Wieika 56 m..3.

przyjmują zapisy uczenie codziennie w godz. wie-
| czorowych. — Lekcje kroju dla dorosłych.

Ao оио 241017

KRUPNIK; 5oryżss7 psy pomocy zera
wy ziołowo-korzennej.

flakon 1 zł.wysarcza na 1 — 3 litry wódki.
; Poiecat Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskiej).
famże wody kolońskie na wagę 758 przecudayeh

 

; Kupno ;
Sprzedaž |

LEST ona,

DOM NOWY
o 2-ch mieszk. 3 pokojo
wych do sprzedania.
Dow. się: ul. Stara 43,
n właściciela. 2255—1

DOM MUROWANY
z 2 oficynami w cen-
trum miasta z długiem
bankowym okazyjnie
sprzedaje się tanio, Do-
wiedzieć się w admini-
stracji „Dz. Wil“ 2265

SZCZENIĘ z wilczycy-
pontera trzechmiesięczne
b. tanio do sprzedania.
UL Kalwaryjska 6 m.8

Domek
0 2-ch mieszkaniach, zie-
mia własna, tanio sprze-

 
 

 

 

dam. Tr. Baiorego 5
(b. Polccka). 91—0

Dom
do sprzedania b. tanio
z powodu wyjazdu. Ko-

 

narskiego 24. 85—0

PIANINA, iortepiany,
nowe i używane, sprze-
daž na dogodnych wa-,
runkach, kupno, zamiana|
i wynajęcie. Niemiecka'
22, H. Abelow.

Powagi świąta lekarskiegostwierdziły, że

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

wstawania najrozmalłszych chorėb,-zanle-

czyszcza krew | tworzy złą przemianę

materii.

ZIOŁA Z GÓR HARCU
D-ra LAUERA 2

rdzili wybitni lekarze, są Ide:
>dla uzdrowienia żołądka,

usuwają obstrukcję, są łagodnym środklem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga”

nów trawienia, wzmacniają organizm | po”

budzają apetyt.

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

żółciowych, cierpienie, hemoroldalne,

reumatyzm i artrelyzm.
Cena | 1.50; podwójnepudełkoZł.2.50

Sprzedaż w S bi ‘ ‘…Ь‘сі\ (aki. 5]

 

Wystawa Serwisów i Stołowizny
OD JUTRA

T.ODYNIEC|
"UL. WIELKA 15. — TEL. 4-24.

„S. |. CC" — to okazja taniego
kupna.

Każdy powinien zwiedzić bez
obowiązku kupna.

Kocioł
żelazny do grzania wo-
dy, powierzchnia ogrzew.
koło 14 m. z rurami
płomiennemi potrzebny.
Wiłkomierska 123, E.
Czeczkowski. 2271—1

KUPIĘ DOMEK

 
| PRACA |

OSOBA INTELIGENTNA
poszukuje piacy, Może
samodzielnie zająć się
domowem gospodar-
stwem, zna dobrze ku-
chnię, albo jako gospo-
dyni w kasynie, pensjo-
macie. Umie szyć, chęt-

 

 

   SPRZEDAJE SIĘ
posesja, składająca się
z placu 320 sążni ziemi,
jednego budynku drew-
nianego mieszkalnego i
jednego budysku muro-
wanego, nadającego się
na iabrykę, warsztaty
it. p. za cenę zł. 25.000.
Adres w Admin. „Dzien.
Wi.“ 86—1  zapachów. 

 

nie zajęłaby się dziećmi,
Zna częściowo wiejską
gospodarkę. Wymagania
skromne, Poważne świa-
dectwa i refer UL Ba-
kszta 11—5, gr—2

mały z ogródkiem, ewen-
tualnie plac. Oferty pod
adresem: Witoldowa 15,
m. 8, M. D. 2272—1

KE UN
Glupie stworzenie

Najgłupsze  stwo- DOBRA KRAWCOWA
rzenie to kura! szuka pracy dziennie,
— Dlaczego? szyje płaszcze, kostjumy,

  

 

  —Bo wtedy znosi naj-| suknie i przerabia ze
więcej jaj, kiedy są naj-| starego niedrogo. Kró
tańsze. lewska 6 m. 2. 87—1

 

D. G. WCDEHOUSE, 3)

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

To byt właśnie cały kłopot, Baxter mimo wszystkich swych wad

był dzielny. Przez cawilę wprawdzie lord Emsworth pieścił się miłą my-

ślą odprawienia go. Desperacja jego byłą tak wielka, że prawdopodo-

bnie skorzytałby z okazji i zaraz rozpoczął jakieś kroki w tym kierun-

ku, gdyb; drzwi bibljoteki nie otwarły się po raz trzeci, aby wpuścić

jeszcze jedną osobę, na której widok wojowniczość lorda przycichła

potulnie. ; IE
— O — hallo; Connie! — powiedział zaambarasowany, jak chłopak

schwytany pi:y szalie z konliturumi. Siostra zwykle wywierała taki

wpływ na niego. : kt:

Ze wszystkich osób zjawiających się dziś w bibljotece, nowoprzy”

była była najoardziej godną oglądania. Lord Emsworth był wysoki, chu-
dy i kościsty, Rupert Baxter przysadkowaty, przyczem wygląd jego tra-

cił jeszcze z powodu brzydkiej cery, nadającej czarniawym młodym lu-

dziom pozór jakby brudnych. Nawet Beach, jakkolwiek pełen godności,
i Fredzio, choć smukły, nie zaszliby daleko w konkurskie piękności. La"
dy Konstancja istotnie wpadała w oczy. Była wybitnie piękną kobietą,
około czterdziestki. Miała ładne, szerokie czoło, zęby nadzwyczaj równe
i białe i pstawę królewską. Oczy miała wielkie, szare o łagodnym wyra

zie — co czasami prowadziło do wieporozumień, ponieważ ktokolwiek
znał Lady Konstancję, wahałby się z pewnością użyc tego przymiotnika
na określenie jej usposobienia, Łatwa w pożyciu, o ile wszystko szło po

Wydawca. ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.—

|
|

 
  

| LEKARZE.

WT,
!

Dr K BIUSZEL-KARNICKA,
choroby dzecięce
Jagiellońska 9

Przyjmuje od 5—6 wie-
czór. Tel. 4-98,

2237

ртч[mma |
FRANCUSKI

Paryżanka naucza doro-
słych, młodzież, mówić
poprawnie w trzydzie-
stu czerdziestu le-

kcjach. Metoda a

wszystkie wyższe iran-
odakie egzaminy, Wi-
dzieć 10—11 rano 5—7
wieczorem prócz świąt.
Lukiszki. Pańska 19.

2239

Matura
repetytorja z poszczeg.
przedmiotów, języki ob-
ce. Uniwersylecka 4—22.
{ 90—3

   

Francuskiego
konwersacji i lekcji do-
rosłym i dzieciom udzie
la nauczycielka. Wileń-
ska 27 m. 2. 87—0

l"pokoje|
Duży pokój

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

ZA 100 ZŁ. miesięcznie
do wynajęcia od 27 paź-
driernika słoneczne,
gruntownie  odremonto-
wane, wesołe 5 pokojo-
we mieszkanie ze wszel-
kiemi wygodami, Mosto
wa 16, m. 4. 2216—1

MIESZKANIE
6 pok. z wygodami do
wynajęcia. Słowackie -

go 16—1. 2257—1   

 

 

  

 

 

 

  
Tomcio. Przy pożegna-
niu wuj Ambroży daje
mu złotówkę i mówi: i
— Masz

wykonywa wszelkie ro-
bety jesienne. Oferty do  

 

Potrzebną
MLODA SLUŻĄCA.

Zygmuntowska 8—4.

 

Łask. oferty: ul. Żydow-
ska Nr. 10, m. 25, Z.P.W.

OSOBA średnich lat z
kiikoletniemi = šwiadec-
twami, poszukuje zaję-
cia do dzieci lub do cho-

 

  

 

 

 

  
 

   

 

 

 

Reierencje wymagane,
Bernardyński zauł. 10—1,

   

  

  

PERECA
w OPYC NALNEM OPARKC WAM
Ро 5

Q
F
H
A

K
s

=
.
A

(3
.
О
#

!̂
N
M

r
r
m
a
m

«
&

an
no
i
n
i

m
m
e

M
m
A
t

m

 

 

 

     

     

  

        
  
  

 

MIESZKANIE ' złotówkę. Chcę, żebyś 88—0| rej.
5 pokojowe, suche, sło- mógł mile spędzić dzień. | | 2 rej.”„Mostowa9. Pow
neczne, na I ze z — Dziękuję, wujasz-|MŁODA PANIENKA mód
wszelkiemi wygodami do ku — powiada na to| pozostająca bez środ- T
wynajęcia od 15 paź- Tomcio. — Ale ja po |ków do życia, absolt ы
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jej myśli, w rzadkich jednak okazjach, gdy próbowano sprzeciwiać się jej
umiała zachować się w sposób p::'ypominający Klecpatrę, w jednym z
gorszych poranków tej ostatniej,

— Nie przeszkadzam ci zapewne — powiedziała Lady Konstancja,
uśmiechając się uprzejmie, — przyszłam tylko przypomnieć ci, abyś na-
pewno pojechał po południu do Londynu na spotkanie pana Mc Todd'a.
— Właśnie oznajmiłem lordowi Emsworthowi — powiedział Ba- — Kochany Cla: iedzi c jV 1 'em | Em : - in y irence — odpowiedziałą Lady Konstancja wyrozu-

xter — że samochód zajedzie o drugiej. Kw Е : miałymi tonem, ponieważ piękny p'1anek obiŁoodażo Ak i dpo
5 Dziękuję panu, panie Baxier, ‚ oczywiście powinnam była wie- | sobienie —jeśli nie wiesz, że Aileen jest jedną ze sław młodej szkoły

dzieć, że pan nie zapomni. Pan jest nieoceniony. Nie wiem, cobyśmy| poetyckiej, to musisz być wielkim: ignorantem. :
poczęli bez pana.

Dzielny Baxter skłonił się, Jaiekolwiek wdzięczny za pociiwałę, nie
był nią bynajmniej oszołomiony. Nieraz ta sama myśl przychodziła mu
do głowy.

— Proszę mi wybaczyć —
do załatwienia...

— Oczywiście, panie Baxtet.

bodawcy, lecz wiedział, w jakich cękach go zostawia. .

wiałym wzrokiem.

dzić po nich «myślnie do Londynu i przywozić...
Żacznął się niecierpliwie.

mieć pewności, kiedy ściągnie człowiekowi na kark jakąś  

lordowska mosc. — A, u licha, litzratki są jeszcze żursze, Miss Peavey...
= W tejchwiliwłaścicielowi Blanvingszabrakłosłow,. — Miss EAvėos,
— powtórzył po wymownej pauz'e. — Kto to jest Miss Peavey?

—Nie 0 to mi chodzi, Wiem że pisze poezje. Lhodzi mi o to, kim
ona jest? MWyciągnęłas ją niedaw- :, skąd, nibykraiką z kaneidija ml
ciągnął lord tonem głębokiego wyrzutu. — Gdzieś ią znalazła?

 
  

Administr. „Dzien. Wil"| godz. 3 В EEKIITHTTKAMACH m
tu odemnie , dla „Eka*, с 2 z * Р„ыті—о Вч лы di

wBlandings niejakiej Miss Aileen ! eavey, o której wystarczyło tylko po- :
myśleć, aby słońce zgasło jak wyłączona żarówka.

— Nie niogę i nigdy nie mt ;tem znieść literatow — biadała jego a

AREK : — Poznałem ją na parowcu t+ansatlantyckim, gdyś J ' spopowiedział — mam jednak parę spraw| cali z podróży naokoło świata. Była dla mnie Eardag o „Paris Ra: po‚ ' : (rowalam na okręcie... Jesli ci chodzi o jej rodzinę; to zdaje mi się, mó- ko A ] : wila mi raz o krewnych tego nazwiska w Rutlandsbire, ‚
„ Dzieiny cztowiek wyszedi d/zwiami, umieszczonemi w półkach bi- | — Nigdy o nich nie słyszałero — warknął lord Emsworth.—A jeśli

bijotecznych. Zdawał sobie sprawę z buntowniczego nastroju swego chle- | są podobni do Miss Peavey, niech Bóg ma w swej opiece Balažas!kich i Jakkolwiek humor Lady Konstancji był tego : anka pogodny, poord Emsworth odwrócił się od okna, przez itóre spoglądał 0so- tych słowach oczy jej zaczęły przybierać złowróżbny,kamiennyWYKAZ
po : YE i : i bezwątpienia użyłaby wobec swego buntowniczego brata jednego ze| Ś0ssh iuchaj,Connie m zaczął gderać nieśmiało.— Wiesz, jak nie- | swych środków przywracających lo subordynacji, z których znana była| kinawidzę literatów. Dosyć juź, że trzymą się ich w domu, ale żeby jeź-| jeszcze za czasów dziecmnych, lecz w tej chwili dzielny Baxter wszedł ny

| znówuprzez półki z książkami.
Wieczne zbieranie literackich sław, | -— Proszę o wybaczenie — rowiedzi de

praktykowane przez siostrę i pakowanie ich do domu na czas mieogra- |zapomocąbłysku das Taiso SARI aktadi ch Вniczony, było jego nieustannem zmartwieniem. Nigdy mie można było| szczenia sprawy zarządziłem, aby miss Halliday odwiedziła, a W E
о5 ową sławę. | telubie juiro po lunchu. :

przecierpiai juž od początku roku, z*krótkiemi przerwami, okrągły tuzin nan 5 : р
tego gatunku, a w tymże właśnie czasie życie jego zatriiwala obechość ias (d. <. a.) P.
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