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| Oplata pocztowa ulszszen= ryczałtem,

Rok XVIII.

DZIENNI
Wilno

    

 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziełe od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński” zi    

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od |
20do24-ej. Administracjaczynnawdni powszednieod9de204

codziennie.

Niedziela 21 Października

     

  
       

Cena numeru_20 gr.

Nr. 287

 

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

OGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) Z5 gr., za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.

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

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY NIEDZIELNY DODATEK.

WILEŃSKI—
CENTRAL: _PRYWATNYBANK HANDLOWY S.A.  ODDziAŁY:
Wilno, : założony w 1873 r. Warszawa т {1 е\е!опет od własazgo korespondenta.)

A 8 Załatwia sko aa o w zakres bankowości Lida WARSZAWA. Poseł Ludwik Bo

elefony rzyjmuje wkłady na oprocentowanie

316, 408, 445, 816. Uskutecznia przekazy krajowe i zagraniczne Suwałki Poznań — Rawicz i należący do BBWR., nadesłał

oraz do LITWY i ROSJI

 

 

Wynajmuje kasetki (safes) w podziemnym skarbcu stalowym.
|rorarawe

OD DNIĄ 1 LISTOPADA R. B.

mn „DZIENNIKA OILEŃSKIEGO" w mmmne
BĘDZIE ZNACZNIE ZNIŻONA

zamiast 4,50 zł. abonament miesięczny

będzie wynosił 3,50 zł.
[ z przesyłką i odnoszeniem do domu.

TEATR MIEJSKI na Pohulance
DZIS o godz. 4 p. p.

„SŁOWIK*
Dziś i Jutro o godzinie 8-ej wieczór

„ZWYCIĘZYŁEM KRYZYS"
Ceny znacznie zniżone.

Minister Gómbós wWarszawie.
WARSZAWA (Pat). Prezes rady Kasprzycki, poseł węgierski w War”

ministrow Węgier p. Juljusz Góm:; szawie Matouska, poseł polski w

bos w t-wie posłą węgierskiego wi Budapeszcie Łepkowski, radca lega:

Warszawie Matouski odwiedził dziś cyjny poselstwa węgierskiegoMiske-

o godz. iiej prezesa rady ministrów|gerstenberger. Popołudniu rewizyto”

prof. Kozłowskiego. wali premjera Gómbósa w jego apar-

WARSZAWA (Pat), Po odwie:| tamentach premier Kozłowski. min.

dzinach u premjera Kozłowskiego,|Beck oraz I wicemin. spr. wojsk.

premjer Gómbós złożył wizytę mi-| Kasprzycki. С

nisirow1 spraw zagr. Beckowi a na” WARSZAWA (Pat). Marszałek

 

 

PARYŻ (Pat). Natraliono na ślad

Dezercja z B B. W. R.

klubu pismo z oświadczeniem, że spowodu stosunków politycznych nie

może dłużej należeć do BBWR.

 ZARCIRSZO

Sledztwo w sprawie zamachu.
Na tropie Vondraczkowej.

chodzenia Czeszką, W roku 1928

 

towarzyszki terorystów marsylskich wyjechała z mężem z Czech. w

Marji Vondraczkowej. Okazuje się, Lens mieszkają dalej je rodzice, któ-

że mieszkała oną w Lens i jest z po- rych obecnie bada policja irancuska,

Księżna Jutta a spiskowcy.
WIEDEŃ (Pat), „Neues Wiener wo księżna Jutta, małżonka księcia

Journal* utrzymuje, że ze spiskow- czarnogórskiego Daniły. Księżna

cami chorwackimi pozostawała w duita pochodzi z domu Meklembur$-
stosunkach i wspierała ich finanso- Strelitz.

Dalsze aresztowanla.
SOFJA (Pat). Policja aresztowa- BRUKSELA (Pat). Žandarmerja

ła trzech terorystów macedońskich| belgijska aresztowala w Brukseli

Madarowa Argirowa i Słeianowa| trzech Chorwatów, a jak przypusz-

oraz wlašciciela mieszkania Pancze-|cza, głównych współpracowników

wa, który ich ukrywał. Tenże Pan-| Pawelicza. Jeden z aresztowanych,

czew po zaaresztowaniu chciał ро-! Pericz, wsiadał do pociągu ostendz-

pełnić samobójstwo, jednak prze- kiego ze” znaczniejszą sumą pie-

szkodzono temu. ' niężną w walutach zagranicznych.

Król Aleksander był ostrzegany.

czon, piastujący mandat z okręgu

do prezydjum tego

GEORGJEW NIE BYŁ
NA WĘGRZECH. |

BUDAPESZT (Pat). Węgierska

 
agencja telegraficzna, upoważniona!
przez czynniki kompetentne, podaje
co następtje: Celem ustalenia czy

I morderca króla Aleksandra, Geor-
gjew, przebywał kiedykolwiek na!
Węgrzech, władze kompetentne,
wszczęły natychmiastowe śledztwo |

jego osoby.
dotychczas z największą dokładno”|
ścią, nie doprowadziło do ustalenia
jakiejkolwiek daty, na mocy której
możnaby stwierdzić, że Georgjew
był ną Węgrzech.

PARYŻ (Pat). Dziś przedpołu-
dniem przy olbrzymim udziale pu-

bliczności odbył się pogrzeb narodo-

wy prezydenta Poincarćgo. Przed

godz, 1i-tą przybył do Panteonu pre-  LONDYN (Pat). Specjalny wy- terorystów w czasie pobytu króla

stępnie pierwszemu wiceministrowi

spraw wojsk. gen. Kasprzyckiemu.

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.
12,45 premjer węgierski Gómbós zło-

żył wieniec na grobie Nieznanego

Zołnierzą w obecności ministra
spraw wojskowych gen. Masprzyc-

kiego, posia węgierskiego w War-

szawie Matouski i towaizyszących

mu w podróży do Warszawy wyż”

szych urzędników węgierskiego MSZ

z szeiem protokułu dyplomatyczne-
go Romerem, wicewojewody Jurgie-

lewicza, zastępcy d-cy O. K. Żura-
kowskeigo, komendanta garnizonu

m. st, Warszawy ppłk. Pereswiet-

Soitana, wyższych oficerów М, 5.

 
Wojsk i sztabu głównego oraz dzien:
nikarzy węgierskich.' Przy uroczy:

stości asystowała kompanja chorą-

świana 21 p. p. z orkiestrą. W chwi-

li składania wieńca orkicstra ode”
grała hymny państwowe węgierski

WARSZAWA (Pat). Po uroczy-
stości złożenia wieńca ra grobie

Nieznanego Żołnierza premjer Góm-

bós pojechał samochodem na Za-
mek, gdzie przyjął go na posłucha-
niu Prezydent Rzplitej. Prezydent
podejmował potem gościa śniada-
niem, w którem wzięli m. in, udział
premjer Kozłowski. _ ministrowie
Beck, Zawadzki,  Jędrzejewicz,
Reichman, I wicemia. spraw wojsk.

 

Zwolnienie z Berezy

Piłsudski przyjął dziś popołudniu w

obecności min. Becka premjera wę”

gierskiego Juljusza Gómbósa.

dłuższej rozmowie marszałek za”

trzymał premjera Gómbósa i mini- minał o tem nawet syn księcia Je- nej pomocy 30 detektywów angiel-

stra Becka na herbacie.

WARSZAWA (Pat). Prezes rady w zamku Bled u księcia Pawła. bistą straż króla Aleksandra. Oka-

ministrów prof, Leon Kozłowski wy”

dał dzis obiad na cześć premjera

węgierskiego Gómbósa. Wobiedzie

wzięły udział osoby przybyłe z pre”

mjerem węgierskim do Warszawy

oraz dziennikarze węgierscy i wresz-,

cie grono zaproszonych osób. Pod:

czas obiadu wygloszono przemowie“

nia.

ODZNACZENIA CZŁONKÓW
ARMJI POLSKIEJ.

WARSZAWA (Pat). Dziś otrzy-

mali wysokie odznaczenia węgier-

skie następujący wyżsi oficerowie

armji polskiej: Order węgierski krzy”

ża zasługi I klasy (wielkie wstęgi)

inspektor armji gen, Sosnkowski

oraz I wiceminister spraw wojsk.

gen. Tadeusz Kasprzycki, order wę-

gierskiego krzyża zasługi II klasy

otrzymali d-ca OK I gen. Czesław

Jarnuszkiewicz oraz szei depart.

lotnictwa w MSWojsk, gen. L. Ray"

ski. Trzecią klasę tego orderu otrzy-

mali mjr. dypl. Jan AXeniowicz ze

sztabu głownego oraz zwycięzca

Atlantyku mjr. Skarżyński,

Kartuskiej
 

[ielefonem od własnego korespondenta.)
+ {

WARSZAWA. Z Berezy Kartuskiej zwolniono kilku narodowców, a

m. in. p. Wajssa, brata znanej lekkoatletki.

We czwartek i piątek ubiegły i Andrzej Korycki.
wypuszczeni zostali z obozu izola-
cyjnego w Berezie Kartuskiej prze-
bywający w nim od przeszło trzech
miesięcy trzej b. członkowie rozwią
zanego O. N. R, pp. Władysław

Inni członkowie b. O. N. R. wy-
wiezieni do Berezy z Warszawy, m.
in. p. Mieczysław Prószyński, pozo-
stają w dalszym ciągu w obozie izo-
iacyjnym.

słannik „Daily Mail*, Ward Price, 

Chackiewicz, Zygmunt Dziarmaga,

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Dziś, w niedzielę o godz. 12 i pół odbędzie się

w sali Konserwatorjum Muzycznego, ul. Końska 1

ZGROMADZENIE STRONNICTWA NARODOWEGO
na którem mówić będzie

Poseł Prof. STANISŁAW STROŃSKI
na temat:

Polska wobec nowych zagadnień
- ° °

w polityce międzynarodowej.
wobec spodziewanego napływu słuchaczy ptosimy p. p. członków
i sympatyków Stronnictwa o rezerwowanie miejsc numerowanych dla

siebie, które można otrzymać w Sekretarjacie StronnictwaNarodowego

Mostowa 1 dzisiaj od g. 10 do 11 rano.
Wstęp wolny.

publikuje interesujące szczegóły w
związku z zamachem  marsylskim,

Po Króla Aleksandra przestrzegano, że odmówiła. Również policja jugoslo-

istnieje zamachna jego życie, Wspo-

rzego Kent, który w lecie przebywał

Książę Kent po powrocie do Londy-
nu poinformował o tem policję lon-
dyńską, Wówczas Scotland Yard
zaofiarowai swoją pomoc policji iran-
cuskiej w wyśledzeniu podejrzanych

 

BIAŁOGRÓD. Pat. Ogłoszono tu
następujący komunikat: Po posiedze

„|niach senatu i izby rząd królewski
zebrał się w godzinach popołudnio-
wych na posiedzeniu, w czasie któ-
rego postanowiono, że rząd, zgodnie

z postanowieniami konstytucji, poda-
je się do dymisji. O godz. 17-ej

Po pogrzebie k
BIAŁOGRÓD. Pat. Król Karol

rumuński wczorsj wieczorem opuś

cił Białogród w t-wie ministra spraw

zagranicznych Titulescu i swej šwi-

ty. W ciągu nocy odjechali również

z Białogrodu ministrowie spraw za-

gran. Benesz, Meximos i Ruszdi bej.

Dziś o godz. 9-ej odleciał samolotem

z Białogrodu premjer Goering.

BERLIN. Pat. Niemieckie biuro

Komunika

PARYŻ (Pat). Ogłoszony w Bia-

iogrodzie komunikat Rady Małej En-

tenty oraz Rady Ententy Bałkań-
| skiej ma brzmienie następujące:

Rada uważa za swój pierwszy
obowiązek wyrazić narodowi jugo-
słowiańskiemu głębokie współczu-
cie i żal z powodu śmierci wielkiego
monarchy Aleksandra I-go.

Jednocześnie Radą przesyła swe
kondolencje narodowi francuskiemu
który w osobie Ludwika Barthou u-
tracił wielkiego pracownik: w dzie”
le pokoju.

Po zbadaniu ogólnej syłuacji po-
litycznej, Radą zajęła się okolicz:
mościami, w których dokonano za*
anachu marsylskiego. Rada doszła do
wniosku, że stoi w obliczu zbrodni
dokonanej pod wpływem sił ukry-
tych nazewnątrz i wchodzącej wo
bec tego w zakres zagadnień mię'
dzynarodowych.
W ostatnich czasach dokonano całego szeregu aktów tezorystycz-

| Aleksandra na terenie Francji i wy”
zydent republiki Lebrun. Trumnę
ze zwłokami Poincarćgo przeniesio-

na podstawie danych dotyczących |
Śledztwo,prowadzone|

Dymisja rządu jugosłowiańskiego.

 

no na podjum, ustawione na wiel:

kich schodach Panteonu. Na trybu-
nę wszedł Doumergue i wygłosił
dłuższe przemówienie. Po tem prze”
mówieniu przedefilowały oddziały

wojskowe garnizonu paryskiego przy
dźwiękach marszów Sambry i Mozy.

Po defiladzie ruszył wspaniały kon-

dukt pogrzebowy. Trumna spoczy”

wała na lawecie, zaprzężonej w 6

| raził gotowość wysłania 1) detekty-
"wów do Francji Policja irancuska

| wiańska zrezyśnowa!a z zaoliarowa”

skich, którzy mieliby tworzyć 050°

zuje się, że król Aleksander w cza-

sie odwiedzin we Francji nie zabrał
ze sobą kamizelki zabezpieczającej

go przed kulami, którą miał na sobie
w czasie wizyty w Sożji. |

PARYŻ. Pat. Delegacja uczest-
ników pochodu głodomorów wzięła
udział w posiedzeniu rady generalnej
w Lille. Rada generalna powzięła u-
chwałę domagającą się jak najsku-
teczniejszej pomocy ze strony peń*
stwa dla bezrobotnych Francuzów.
Wniosek ogłoszony przez komuni-

prezes rady ministrów udał się do
pałacu Dedinje, gdzie wręczył księ-
ciu Pawłowii radzie regencyjnej dy-
misję gabinetu. Rada regencyjne
przyjęła dymisję i poleciła ustępują-
cemu rządowi załatwić sprawy aż
do utworzenia nowego gabinetu.
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W Wilnie BLOCK-BRUN, Mickie-

wicza 31, M. ŻEJMO, Mickiewi-

cza 24,J. SAŁASIŃSKI, Wileńska 25

i PANSTWOWE ZAKŁADY TELE

i RADJOTECHNICZNE, Warszawa,

Grochowska 30. 35207

 

PRZYGOTUJ

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.

SPOR WZA KIK ASKA ETTRRCZRAATLAREKOADZORK DEKKOD

Pogrzeb Poincare'go.
koni. Za trumną postępowała żona

najbliższa rodzina, prezydent Le-

brun, przedstawiciele szetów państw

obcych, członkowie rządu, parla-

mentu iniezliczone delegacje, Or”

szak posuwał się przez buiwar św.

Michała do katedry Notre Dame.
Przed pałacem sprawiedliwości tru"
mna zatrzymała się . nastała chwila
milczenia. W katedrze oczekiwał
biskup Crepin a egzekwje w oto-
czeniu licznego kleru odprawił kar"
dynał Bizet W godzinę po nabo-
žeūstwie zwloki przewieziono samo-
chodem do Nubecourt, gdzic zostaną
złożone do grobu rodzinnego.

Pochód bezrobotnych we Francji.
stów domagający się by zaprzestano
wydelania robotników  cudzoziem-
ców, rada generalna odrzuciła. Przy-
jęto natomiast inny wniosek w myśl
którego wydaleni robotnicy cudzo-
ziemcy mają mieć pokryte koszta
podróży do krajów pochodzenia.

 

| 0 stanowisko Glelkiej Brytanii
rola Aleksandra.
informacyjne donosi z Białogrodu., LONDYN (Pat).
Premjer pruski Goering został przy „niu, wygłoszonem onegdaj wieczo-

jęty na zamku w Dedinje na spe | rem na zgromadzeniu demonstracyj-

cjalnem posłuchaniu przez królowę nem! dla poparcia rządu jedności na”

Marję jugosłowiańską oraz Marję ru- rodowej w Northapmpion przema-

muńską, a następnie przez króla Ka wiał sir John Simon, który, nawią”

rola rumuńskiego, który z nim dłu ' zując do zbrodni marsylstiej, okre”

żej rozmawiał. Wieczorem premjer_ślił stanowisko Wielkiej Brytani w

Goering odwiedził ministra Jewticza.| obliczu obecnej sytuacji europej-

| ekiej.

Małej Ententyt Rad

 

oraz Ententy Bałkańkiej.
nych których celem było zas, dobnym aktom. W żadnym jednak
chwiać położeniem międzynarodo” , wypadku państwa Małej Ententy nie

wemi dadzą się sprowokować pizez akty

W) podobnej sytuacji. :taia Rada
Małej Ententy uważa za rzecz nie-
zbędną współpracę wszystkich bez
wyjątku państw celem ustalenia od-
powiedzialności, ale współpracę po”
kojową i objektywną.

Radą żąda jednocześnie podjęcia
wszystkich możliwych śrcdków ce-
lem zapobieżenia na przyszłość ро-

44 CZERNIOWCE. Pat. W Besarabji,
w powiecie Wielkie Bielca, dokona-
no niezwykle zuchwalego napadu
na stację kolejową Rediul. 15 napa-
stników uzbrojonych w rewolwery
karabiny i granaty ręczne, obsadzi-
ło dworzec, zajęło telegraf i tele-
fon, przecinając przewody i ograbi-
ło wszystkich oczekujących na po-
ciąg podróżnych, zamykając ich w 

terorystyczne i będą trwaly nadal
przy obecnej polityce.

Rządy naszych państw uroczyście|
oświadczają absolutną soiidarność z
Jugosławja, zorowiązują się do naj:
ściślejszego wykonania łączących je
wzajemnych zobowiązań i do konty-
nuowania z niesłabnącą energją do-
tychczas stosowanej polityki.

Zuchwały napad w Rumunji.
poczekalni |-ej klasy. Łupem bu-
dynków padła również kasa bufeto-
wa. Do kasy kolejowej włamać się
nie udało, dzięki przytomności na-
czelnika stacji, który zdołał zamknąć
kasę i zbieć. Na sygnał nadejścia
pociągu bandyci uciekli. Silne od-
działy żandarmerji z Bielc i Kiszy-
niewa wszczęły pościg.

mówił sir John Simon.
W. przemówie” | Mówca poiępił ohydne morder*

stwo króla Aleksandra i min, Bar:

rom zamachu wyraził wobec ich kra”

skiego.
Po oświadczeniu, że morderstwo

jest nietylko najzłośliwszą, iecz tak-
że i najgłupszą ze zbrodni politycz”
nych, sir John Simon uwypvklił róż:
nice między sytuacją, jaka się wy-
tworzyła po zamachu w Serajewie a
sytuacją obecną. Nic podobnego do
następstw zamachu w  Serajewie
nie może się zdarzyć obetnie mó-
wił min. Simon: gdyż wpływy i roz*
waga wszystkich mężów sianu będą
wyzyskane dla wykiuczeuia wszel-
kich zbliżonych do tego niožliwošci.

Jugosławja jest obecnie wielkiem
państwem, stworzonem z połączenia
rozmaitych elementów pod jedną
władzą suwerenną i. bez względu na
to, jakie będą trudności 1 zadania

jalka będzieorganizacja wewnętrzna
tego państwa, dążenia poszczegól-
nych wchodzących w skład jego lu:

rozłamu,
Wielka Brytanja starała się w

tych smutnych  dnisch doradzać
wszystkim cierpliwość i umiarkowa-
nie. Jako niezmienni zwolenicy po:
koju mamy przekonanie, że w inte-
resie całej Europy jest ułatwianie
ciężkiego zadania nowego rządu już
gosłowieńskiego. p

Rozpowszechniajcie

  bony jałmużnicze „Caritasu"

thow i po złożeniu hołdu obu ofia-,

jów całą sympatję narodu angiel--

rządu jugosłowiańskiego, orazna to, |

dów nie wykazują żadnych chęci
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Tydzień po zbrodni
w Europie.

Tydzień ubiegły, pozostający cią-
gle jeszcze pod znakiem i pod brze-
mieniem zbrodni w Marsylji z ty-
godnia ubiegłego, bogaty by! we wra
żenia, w zdarzenia, w nausi,

We Francji. po śmierci ś, p. Kar-
thou 9-go wm., nową żaiobą okrywa
kraj zgon e. p. Рошсаге50 15-50 bm.
a przeoudowa rządu Z 13-g0 1 15-g0
D. m. przypomina prawa i koniecz-
ności natarczywego w swym biegu
życia, zagiuszającego żałobę śmier-

ci. Smierć wielkiego męża sianu Kaj-
munda Foincare'go, urodzonego w
r. 1860, oraz jego wiernejo przyja-
ciela, znakomitego polityka Ludwi-
ka bartho«, urodzonego w r. 1862,
zasuwa znowu w oczach, u schyłku
widnokręgu, zachodzące siońce tego
pokolenia trancuskiego, kiorego krę
gosłupem duchowym było przeżycie
w: dzieciń. twie klęski roku 1670 pra
cowite przygotowanie zwycięstwa
roku 1915, budowa nowegu stanowi-
ska Francji w Europie aż po ien rok
1934, Ale to pokolenie jesi jeszcze u
steru, z wielkim dlą francji pożył
kiem, bo na czele rżądu stoi p. Ga-
ston Doumergue, urodzony w r. 1864,
którego doświadczenie i wytrawność
polityczna oddają dzwiaj Francji nie
ocenione usiugi a pozwalają mu na-
wet po takim wstrząsie, jak marsyl-
ski, przebudować rząd bez zachwia-
nia jeżo równowagi, a tembardziej
bez skręcenia kierunku poutycznego,

ile jest styczności w azisiejszem
życiu politycznem Francji i Polski,
wskazują raz jeszcze dźwięki, jakie
mają u nas nazwiska tranc skie, któ
re w ostainim tygodniu pizeszty we
wspomsienia, oraz te, które wypiy-
nęiy wyżej, Poincare to stworzenie

wojska polskiego we Ftancji w r.

Święto Chrystusa Króla
jako środek zaradczy przeciw lalcyzmowo.

W. encyklice „Quas piimas* z
dn. 11.XIL 1925 r. pap. Pius XI u-
stanawia święto Chrystu:s  Krola
jalko szczególne lekarstwo na zara-
zę, jaka nawiedziła społeczeństwo
ludzkie, mianowicie laicyzm.

Laicyzm jest to herez;a współ-
czesna, błąd doby obecne,, wyraz
pewnego rodzaiu wrogów Kościoła
katolickiego. Kierunek katolicki
jest kierunkiem antylaicystycznym.

Laicyzm, to kierunek dążący do
usunięcia Boga z rządów, prawa ze
szkół, z armii, z rodziny, ze stowa-
rzyszeń, tradycji, obyczajów z ca-
łego życia i duszy ludzkiej, Laicyzm,
to ateizm socjalny, to apostazja o-
ficjalna Państw, toindyferentyzmre-
ligijny. który w tym samym rzędzie
stawia religję Boską i religję inwencji
ludzkiej, a następnie chce ,ą poddać
władzy świeckiej wydać ją na sa-
mowolę panujących i rządów. Lai-
cyzm. to współczesna jakas nowa
religja, mająca zastąpić 1eligjię Bo-
ską jakąś religią naturalną, jakiemś
poruszeniem duszy, I stųd laicyzm
znajduje się w opozycji do Kościoła
katolickiego. Walczy on z religją,
klerem, biskupami, papieżem. Ko-
ściołem i z samym Bogiem. Kard.
Miercier pisał w czasie wojny świa-
towej, że błąd laicyzmu jest bluź-

nierstwem które bardziej niż błędy
indywidualne, rodzinne wzywa na
narody kary Bożej.

Nie trzeba szukać po obcych
krajach, ale wystarczy oczy otwo-
rzyć i patrzeć trzeźwo na życie, aby
zobaczyć, że prąd laicystyczny i u
nas zagłębia swoje korzeaie. Ataki
na sakralny związek rodziny, projek
ty prawa rozwodowego, śluby cy-  wilne wprowadzenie „świąt” świec- 1918 i pierwsza obrona zasady rów-

ności bezpieczeństwa na zachodzie i
wschodzie Europy przez obalenie w
styczniu 1922 umowy Lloyd Geor-,
$ea z briandem w Lannes pozosta-
wiającej wschód swym losom. $. p.
Barthou to minister wojny w chwili!
zawierania polityczno - wojskowego|
sojuszu polsko -
tym: 1921 i pierwszy minister spraw|

zagranicznych francuski wodwiedzi:
nach w Polsce w kwietniu 1934, P.
Laval, który obejmuje ster na Quai!
d'Orsay, będąc w pazdzierniku 1931|wszystkich kościołach miasta Wilna| lickiej „My chcemy Boga' i „Boże
w Waszyngtonie, jako prezes rady |
ministrów, odtrącił twardo wynurze|
nią senatora Borah'a, by załagodzić 1a na placu łukiskim z udziałem or"| Katolickiej zwraca się z a
stosunki z Niemcami przez oddanie $anizacyj Akcji Katolickiej  religij-| stowarzyszeń i organizacyj społecz-
im w ponowny zabór Pousorza pol- | nych i społecznych; o godz. 17 min. |nych, pragnących wziąć udział
skiego, P, Lamery, nowy czionek rzą 30 przybywają na plac procesje:|święcie, aby ze względu ną konięcz
du francuskiego, od mowy w Senacie
z 3 czerwca 1926 przeciw polityce
Locarna, był nieustannie, ua «każdym
zakręcie, jalk znowu w 1903 w spra-,
wie Paktu Czterech, bojownikiem
ścisłego i rzeteinego sojuszu irancu-
sko - polskiego.

W, biaiogrodzie, w  <czwariek
18-go b. m., pogrzeb s. p. kroia Alek-
sandra l-go stat się wielniem świa-
dectwem, że kraj i swiat rozumie, co

się stało i na co trzeba wyięzyć uwa-
gę i wysiiek. W Jugosiawji zaryso-
wały się w powszechności żatoby
pierwsze objawy skionnosci ku po-
jednaniu wewnętrznemu, pez ktore-
go mogioby byc iacno narazone na
rozstrój i rozpad dzieło, owiągniętepo
pięciu z górą wiekach niedoli i nie-
woli, zą Ńróla-Zjednoczycieia. itu-
ropa przez przedstawicielstwo
panstw, od zachodu na wschód, od
Frezydenta Lebruna z trzema — @ш-
nistrama, a wśród nich marsz, Pe-
tain'em, czy z Angljj syna Karola

jerzego księcia Kent'u z orszakiem
wysokich osobistości, 40 М1а №а-

rola w oteczeniu ministrów rumuń-

skich, czy Księcia Cyryia z członka-
mi rządu buśgarskiego, czy prezesa
„rady ministrów z trzemą muinistra-

mi i dwoma najwyższymi wojsko-
wymi z  Czechostowacji, dawała
wyraz zrozumienia powagi chwili i

żądań międzynarodowych.  Wysła-
nie z Polski jedynie jen, Wieniawy-
Długoszewskieżo z rtm. Makowiec-
kim odbijało swem  zacieśnieniem
od powszechnego szerze; 1 wyraź-
niej zarysowanego przeustawiciel-
stwa państw i rządów w Białogro-
dzie.

‚ Do Warszawy przybył w piątek,
19-go bm., węgierski prezes rady
ministrów p. uoemboesz jako gość
rządu polskiego, Ostatnie zdarzenia
w: Europie nie dawały tym odwie-
dzinom | ia najkorzystuiejszego.
Przyjaźń polsko-węgierska w ciągu
wieków, która zresztą zawodziła w
takich chwilach, jak najazd Szwe-
dów, Prus, Chmielnickiego i Rako-
czego, oraz nie zdołała nas postawić
po tamtej stronie w wielkiej wojnie
ostatniej, jest cenna i napewno w
Polsce wszyscy pragaą by ona trwa
ią i zachowała się na przyszłość,
Trzeba jednak obecnie tę przyjaźń
trzymać jaknajdalej od polityki, w
której niema dziś miejsca na żadne

współdziałaine polsko - węgierskie,
bo Więgry idą w pierwszym szeregu
rewizjonizmu, a Polska do tego ręki
przykładać nie może. Nieporozu“
mienia na gruncie międzynarodo-  wym, wynikające z trudnościroz-
różniania między  odwiedzinami
przyjacielskiemi a  odwiedzinami
politycznemi, zjawiają się nam
bardzo nie w porę.

| brym kierunku.

Program obchodu Święta. (hrysłasa Króla w. Wilale,
Przygotowania do uroczystego

obchodu Swięta Chrystusa Króla
trwają w całej pełni. Podazemy usta-
lony już szczegóifowy program
chodu.

Sobota, 27. X. 34 r., godz. 20-ta:
francuskiego w lu-, przemówienie przez radjo p. dr. Ka-|wszystkim błogosławieństwa paster“

zimierza Niżyńskiego ma: temat: „W.
Chrystusei Odkupienie — w Chry-
stusie Odrodzenie".

Niedziela, 28. X., godz, 11: we

uroczyste nalbożeństwa; godz. 18:
uroczystości ku czci Chrystusa Kró-

pochody z wszystkich kościołów pa-
rafjalnych wileńskich, również o tej'

| Jezusowego 5) śpiew chóalny.

_DZIENNIK JQICERSK!

kich, umniejszenie godzin religii w
szkołach, mianowanie żydów na
wychowawców dzieci katolickich,
mnożerie się stowarzyszeń o ideo-
logii wrogiej Kościołowi, krytyka
rozporządzeń kościelnych, ataki na
kler, napady na listy pasterskie itd.
std — to wszystko objawy iaicyzmu,
dziecka masonerji. Laicyżm, pisze
papież w encyklice, gorzkie wydaje
owoce: nienawiść wśród narodów,
ślepy, niepohamowany egvizm zbu-
rzony spokój domowy i zguba naro-
dów.

Dlatego, jako antidotum na
współczesie socjalne bwiączki, w
stanawia papież święto Ćhrystusa
Króla, Święto to, uroczyście obcho-
dzone, przypomni zbłąkanej i scho-
dzącej na manowce ludzkości o kró-
iowaniu Prawdy. A obowiązkiem
wszystkich katolików jest sprowa-
dzenie społeczeństwa do Chrystusa.
Papież wyrzuca katolikor1 opiesza-
łość i bojaźliwość, wstrzymanie się
od walki i zbyt miękkie sprzeciwia-,
nie się atakom wrogów Kościoła |
skutkiem czego nabierają cni więk-
szej zuchwałości i odwagi Następnie|
wyraźnie napomina katolików. że!
mają oni obowiązek pod sztandara- |
mi Chrystusą Króla odważnie |!
wciąż wałczyć, aby sprawy Boże
były nienaruszone.

„Albowiem im więcej niegodnie|
— pisze w encyklice papież — po-
mija się milczeniem na międzynaro-
dowych zebraniach i w sejmach
najsłodsze Imię Zbawcy naszego,
tem głośniej należy ie wiwibić i do-;
bitniej stwierdzać prawa  Królew-
skiej godności i władzy Chrystusa”.

Ks. Tadeusz Sieczka.

 

Lukiskim przedstawią się następu”
sąco: 1) śpiew chóralny, 2) przemó-
wienie ks. kan. Żebrowskiego: 3)
przemówienie J. E. ks, Arcybiskupa
Metropolity Wileńskiego, Romualda
Jałbrzykowskiego, który udzieli

skiego, 4) Litanja do Najśw. Serca

Zakończy uroczystości powszech-
en odśpiewanie hymnu Alscji Kato-

«coś Polskę".
Archidiecezjalny Instytut Akcji

apelem do  
w

ność zarezerwowania miejsc na pla-
cu już teraz zgłaszały swój udział

jlotów do

Tłumienie powstan'a w Hiszpanii.
PARYZ Pat. Z Madrytu donoszą:

Pacyfikacja Austrji postępuje bar-
dzo szybko naprzód. Wojska rządo-
we zajęły Mieres, Pola, Galena, (jo
i Langreo, gdzie dotychczas utrzy-
mywały się znaczniejsze grupy po-
wstańców.

Powstańcy rozbici przez wojska
rządowe pozostawili na placu watki
przeszło 3 tys. karabinów i wielką
ilość amunicji. Powstańcy, którzy
nie, dostali się do niewoli, wraz ze
swymi przywódcami schronili się w
górach, Oddziały wojsk rządowych
uwolniły przeszło 160 zakładników,
których uprowadziliz sobą z Oviedo
i innych miast powstańcy.

Przed plebiscytem
SAARBRUECKEN Pat. Komitet

finansowy Ligi Narodów rozpoczął
ostatnio w Paryżu obrady nad kil-
koma sprawami związanemi z ple-
biscytem w zagłębiu Saary. Jedną
'z najważniejszych spraw jest kwe-
stja przejęcia przez Niemcy kopalni
węglowych w zagłębiu Saary na wy-

"Nowe prześladowania w Meksyku.
PARYŻ. Pat. Z Meksyku dono-

szą: Parlament przyjął uchwałę do-
„magającą się by prezydent Rodri-

 

Wyścig na trasie
LONDYN. Pat. — Dziś wczesnym

rankiem o godzinie 6,30 z lotniska
Mildenha! odbył się start 20 samo-

lotu na trasie Anglja —
Australija.

Na lotnisko w ciągu nocy przy-
było 20 tys. osób, które ulokowały
się na lotnisku w oczekiwaniu

 

Sanacyjne organizacje
przeciw zatrudnieniu emerytów

i mężatek.
„Gazeta Polska“ donosi z Łodzi,

że w piątek odbyło się posiedzenie
komitetu, który wszczął axcję prze-
ciw zatrudnieniu emerytów oraz ko-
biet, których mężowie pracują w in-
stytucjach państwowych, komunal-
nych i prywatnych. W: komitecie są
reprezentowane następujące organi-
zacje: Związek Legjonistów, Zwią-
zek Rezerwistow, Zjednoczenie Mo-
carstwowej Polski i Legion Młodych.
Fostanowiono wciągnąć do akcji
szersze stery epołeczeństwa, prze-
dewszystkiem zaś Federację b, woj-
skowych oraz Umję Związków  Za-
wodowych Pracowników  Umysło-

Równocześnie rozpoczęto zbiera-
godzinie zgromadzą się organizacje w święcie do Archidiecezjainego In- nie materjału w sprawie zatrudnio-
społeczne, biorące udział w święcie.

Program uroczystości na placu Metropolitalna 1.
stytutu Akcji Katolickiej: Wilno, ul.

 

Niemcy i
Lwowska „Nowa Zoria' z i3-go

października rb., pismo koi katohc-,
kich obozu ukraińskiego, rozpoczy”|
na druk serji artykułów o siosunku
Niemców do Ukrainy, poapisanych
inicjałami W. H., a przez redakcję
uważanych za dyskusyjne,

W. pierwszym artykule pt, ;Niem-
cy a Ukra:na na tle polityki europej
skiej' autor rozważa zagadnienie,
czy istotnie Ukraińcy byli sojuszni-
kami Niemców, jak to im w czasie
wojny imputowano, czy tez zaszło
tu nieporozumienie, a bieg myśli jest
taki:

„Z połozenia geograficznego Niemiec i
Ukrainy wynika, że Niemcy powinny być
naturalnym sojusznikiem Ukrainy, w myśl

zasady, że sąsiad mego sąsiada powinien

być moim sojusznikiem. Czy były kiedy-

kolwiek w przesziości lub przed wojną do-

bre stosunki polityczne między Niemcami a

Ukrainą? Przodkowie Ukraińców zawsze z

wielkiemi nadziejami spogladali na swego

dalekiego sąsiada niemieckiego Ale ten

sąsiad w przeszłości zawsze zawodził

Ukrainę. Również i ostatnio przez swą

krótkowzroczność wprowadzi! siebie w
klopot, a zarazem wprowadził w kłopot
naród ukraiński,

Wśród Ukraińców wyrobił s'ę pogląd  na jakąś doskonełość i wysoką jakość |

Przed nowym Kulturkamptem.
W ostatnim nume:ze „Revue des

deux Mondes“ prof. Renė. Pinon
ostrzega, że Niemcy zaraz po prze”
prowadzemu piebiscytu «  Saarze
przygolowują się do a0wej walki z
katolicyzmem, stokroć bardziej o-
krutnej, niż ta, którą prowadził
Bismarck:

„Nowy Kuiturkampi bęusie próbą ze-

rwania z chrzešcijašstwem i pod iym wzglę

dem pójdzie solidarnie z Moskwą komuni-

styczną. Znaczna część ludności niemiec-

kiej w miastach jest pogańska, zarówno

pod względem ducha jak : obyczajów. Re-

formacja potrafiła z biegiem czasu roz-

rzedzić chrześcijaństwo w jakąs mgławicę
opiuji indywiduainych. Przywódca nowej.
wwiery niemieckiej”, pro Wilhelm Hauer,
mówił w Berlinie nie dalej jak 1-go b, mu:

IU RITA a WETO"OSCARA

Wstrząs marsyłski nie zatrzyma
wysiłków Europy nad utrwaleniem
pokoju. Raczej je wzmoże. Trzeba

-stus jest jedyną drogą zbawienia. Edda i

 w Polsce dotrzymać kroku i w do-

Stanisław Stroński.

+,

Ukraincy.
wszystkiego, co pochodzi z Niemiec. Niem- |
ca stawiano ponad wszystkie uarody świa-|
ta. Pogłąd taki należy skorygować. !

Wystarczy wskazać na cechy wspólne,
iosów dziejowych Niemców i Ukraińców!

pod wielu ważnemi względami. Po pierw-
sze, Niemcy i Ukraińcy są jedynemi w Eu-
ropie narodami politycznie nierjedūoczone-|
mi i podzielonemi, mimo ich wielkiej li-|
czebności. Po drugie, zarówno na ziemiach

ukraińskich, jak 1 na niemieckich istnieją

dwa kościoły, które wytworzyiy dwa od-
mienne typy światopoglądu kw!turalnego,
co stanowi przeszkodę na drodze do wy-
tworzenia jednolitego rytmu rozwojowego.
Po trzecie, obydwa organizmy  uprawialy
zbyt jednostronny konserwatyzm i ustroje

niedopasowane do potrzeb czasu. Po
czwarte, obydwa organizmy odznaczały
się słabym zmysłem politycznym, a w

szczególności Niemcy nie okazały się zdol-
nemi do przeprowadzenia całkowitego

zjednoczenia politycznego i pierwszeństwo

polityczne w Europie zdobyła mniejsza,

iecz bardziej skonsolidowana Francja.

Uwagi o wielkich podobieūstwach
rozwoju politycznego między Niem-
cami i Ukraińcami są niewątpliwie
naiwne, ale w całości jest to objaw
krytycyzmu ukraińskiego wobec;
Niemców, którego dotyctczas było
bardzo. mało, i

„Jest to błąd, jeśli twierdzi, że Chry-

Sagi nordyckie zawierają mnós'wo myśli
głębokich i cennych tradycyj pszedchrze-
ścijańskich, które należałoby wprowadzić

do wycłowania młodzieży niemieckiej. Ra-
sa i wiara są nieodłączne. Twierdzi się, że
chrześcijaństwo jest ośrodkiem życia i re-

gulatorem życia religijnego w Niemczech.
Na to twierdzenie ruch, który nazywamy
ruchem „wiary niemieckiej”, daje odpo-
wiedź następującą: chrześcijaństwo  istot-
nie pełniło to zadanie w ciągu wieków u-

biegłych,leczjestto tylko epizodwdzie-
jach narodu niemieckiego, — epizod, zbli-
żający się do swego końca. Jeśli chcemy
oprzeć się na żywej rzeczywistości, musi-
my mieć odwagę stworzenia czegoś nowe-

$0 w dziedzinie religijnej".

Przytaczając te siowa przywód*
cy ruchu „wiary niemieckiej, prof.
Renć Pinon pisze: jąc swój
ustęp przeglądu dwutygodniowego,

i y Niemcom:
„Istotnie; walka Europy przeciwko ra-

sizmowi getmaiskiemu jest w bardžo ście
siemznaczeriu Kulturkampiem, jest walka
o cywilizację.“  

nych w łódzkich instytucjach i
przedsiębiorstwach emeryiów oraz
mężatek, których mężowie zarabia-
ją ponad 400 zi. mies. Spiawa po-
wyższą była przedyskutowana w
wielu organizacjach społecznych a
m. in. i kobiecych. Dziaiaczki spo-
łeczne mają szereg zastrzeżeń prze-
ciw akcji rugowania kobiet z posad,
Twierdzą one, že nie złagodzi to
bezrobocia. a przeto skrzywdzi te
kobiety, które utrzymują nietylko

siebie, ale czestokroć po kiika ro-
dzin z pośród bliższych i dalszych
krewnych,

 

Nowy zarządm. Grodna,
„GRODNO (Pat). W dniu 19 paź-

dziernika b. r. o godz. 13ej w sali
Rady Miejskiej w Grodnie odbyło|
się pierwsze posiedzenie nowoobra-
nej Rady Miejskiej.
W wyniku przeprowadzonych na'

stępnie wyborów prezydeniem: mia-
stą został Wiktor Misky, mjr. Szef.
int. OK III — kandydat kiubu ra-
dzieckiego B. B. W, R.

Na wiceprezydenta wybrano —

Walka z tyfusem w pow. Dziśnieńskim, i
Do gmin glębockiej i dokszyckiej

wyjechała specjalna komisja lekar-
ska, która wyda na miejscu zarzą-
dzenia w sprawie wybuchu epidemji

Zywa pochodnia na weselu, 5
Na weselu w domu mieszkańca

Grzeszowo, śm, xudelskiej,(WSL

Zdanowiczą Stanisława, wśród ze-|
branych gości wynikła kłótnia, któ-
ra zamieniła się wikrótce w bójkę.
MW cžasie bójki niejaki Maliczenko
Hikołaj porwał ze stołu lampę i rzu-
ciłnią w swego eciwnika, Ale-
ksandra Pućkę. Ubranie Pucka
skutkiem rozlania się nafly zapaliło
się w jedr.ej chwili i cał; stanął

Parobek zabójcą:s
W kol. Poczobuty gm. solecznic-

kiej Antoni Poczobut posprzeczał: się
w. czasie pracy w stodole: ze swym
parobkiem Antonin tem. po-
chodzącym ze wsi Dajnowo-Karolińr
skie, gm. solecznickiej. W. czasie

Konkurent mennicy państwowej.
Warsztat fałszywych 1-złotowych

mionet ujawniono w ślusarni Mike-
laja Mikucia, mieszkańca osady
Dziereńkowicze, gm.  twereckiej.
Podczas przeprowadzonej |rewizji

PARYZ. Pat. Do Perpignan przy-
było około 30 autonomistów kata-
lońskiskich, którym udało się prze-
kroczyć granicę i zmylić czujność
hiszpańskiej żandarmerji.

Były naczelnik wydziału bezpie-
czeństwa Katalonji Badia w wywia-
dzie udzielonym dziennikarzom o-
świadczył, iż był jednym z organiza-
torów walk w Barcelonie. Przyznał,
iż kazał strzelać do wojsk rządo-
wych. W decydującej chwili znaczna
część ugrupowań katalońskich, jak
twierdzi Badia, nie dopisała.

Przywódcy katalońscy zapowie-
dzieli, iż będą kontynuowali nadal
walkę o wolność Katalonii. 
w zagłębiu Saary.

ipadek prżyłączenia zagłębia do Rze-
szy oraz ewentualnego wykupu fran-
ków francuskich znajdujących się w
obiegu na terytorjum zagłębia. Po-
zatem roz, „ma być kwe-
stja ochrony kredytów: zagranicz-
nych udzielonych mieszkańcom za-
głębia Saary.

guez wydalił z Meksyku wszystkich
or" i arcybiskupów katolic-
ich.

 

 

Anglja—Australja.
startu.

O godz. 4:ej rano wyprowadze-
no maszyny z hangarów i ustawio*
no na linji startu.

O godz. 6,30 na dany znak wy-
startował pierwszy lotnik Mollison.j
Start pozostałych odbył się w se-
kundowych odstępach.

Dodatek do podatku darhodowego,
MWispomnieliśmy niedawuo o pro-

jekcie wprowadzenia podatku od
| małżeństw bezdzietnych i kawale-
row. Lagadnienia te są rozważane w
kołach miarodajnych i omsiwiane są

' sposoby ich wprowadzenia. A
| Projekty nie zmierzają do usta-|
'nowienia osobnych podatków, Ka-
| czej ewentualne wprowadzenie tego
nowego opodatkowania miałoby
nastąpić przez ustanowien.e dodat-
ku do podatku dochodowego.

Zasadniczo wszyscy płatnicy
mieliby podłegać temu  opodatko-
waniu, aie miajaby być zastosowa-
na zasada degresj.  Holegałaby na
tem, że ludzie stanu wolnego opła-
caliby podatek w całości, zonaci a
bezdzietni  uzyskaliby zmiżkę 50
proc, żonąci, posiadający jedno
dziecko, korzystaliby z ulg /5 proc.,
a posiadający: liczniejsze potomstwo
byliby od opłat całkowicie zwol-
nieni.

Projekt miaiby być przedstawio-
ny: parlamentowi: do uchwalenia.

nn
Nie używajmy zagranicznych wód mi-

neralnych 1 soli przeczyszczających, mając
lepsze w Polsce! WODAGORZEA MOR-
'SZYŃSKA i NATURALNA SÓL MOR:
SZYNSKA są niezustąpionym lekiem w
schorzeniach żołądka, jelit, wątroby i nad-
miernej otyłości. lv nabycia w aptekach
i w składach aptecznych.

  
\

 

„Romana Sawickiego, dotychczaso-
wego wiceprezydenta, również kan-
dydata B. B. W. R.

Na ławników zostali wybrani:
Edmund unda, inż, F. Tysowski,
mec, Rafai Łobman z klubu radziec-
kiego B. B, W. R. i mec. izydor Ru

| ten z trakcji ż iej.
Radni Chrześcijańskiej Demokra-

cji oddali w czasie głosowaąnai czy”
ste kartki.

 

tyfusu. Na terenie tych gmin cho-
ruje obecnie 112 osób. W ostatnich
na 2 osoby zmarty

wi: płomieniach. Pućko odniosł cięż-
kie poparzenia i w drodze do szpi
tal4 zmarł.

Podczas bójki cztery osoby do-
znały ogólnych pokaleczeń, Są to:
Kazimierz Milanowicz, Dominik Pu'
ciato, Hilary Ryś i Kazimiera Muli-
nowa,

Sprawców krwawej bójki w oso"
bie Maliczenki Milana, Nastorowi-
'cza i Łukszy: aresztowano.

wego chlebodawcy.
bėjki Szariat uderzyt Poczobuta ko-
iem w glowęi twarz. Po upływie
godziny Antoni Poczobui zmarł.
Szarłat po dokonanym czynie zbiegł,
iecz wkrótce zabójcę aresztowano, +

znaleziono 57 sztuk faisylikatow
oraznarzędziado. fałszowania monet
wraz z zapasem. ołowiu, cyny:i t, p.
Mikucia oraz jego wspólnika, nieja-

V. Papen ustąpi.
„Połonia” katowicką donosi, że

w tamiejszych kołach politycznych
krążą uporczywie poglosxi, že von
Papen usiąpi niebawem ze stano-
wiska posła w Wiedniu, Kola mia-
rodajne są niezadowolone z wyni-
ków misji von Papena i cacą go za-
stąpić dyplomatą zawodowym, któ-
iego nominacja nie będzie posiadała
charakteru specjalnego, jak miano-
wanie Papena.

P. Wacław Stadnicki w Kownie.
„Dzień Kowienski“ pisze, že do

Kowna przybył na przeciąg kilku dni
dyrektor wileńskiego archiwum pań
stwowego p. Wacław Girber-Stud-
nicki. P. Studnicki jest również ku-
ratorem kościoła reformackiego w
Wilnie i przybył do Kowna głównie
w sprawach synodu refosinackiego.
W] sprawach tych p. Studnicki odbył
już rozmowy z superintendentem
reformatorów proi. P, Jakubenasem
i p. M. Iczasem.

Najwięcej uporczywe

zaparcie
leczą szybko roślinne PIGULKI
KOWENA (Cauvia'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.
Pudełko zawierające 30 pigułek —

zł. 2.50
Do nabycia we wszystk. aptekach;   

24797/10/P.Z.A./1/34/25;

Zniesienie dyrekcji
kolejowej. w Stanisławowie,
ROz dnia 19 b, m.

zamieszcza pozycją 299 uchwałę
Rady Ministrów z dnia 12 paździer-
nika 1934 r. w sprawie zniesienia
dyrekcji okręgowej kolei państwo
wych w Stanisławowie.

Według; tej uchwały sieć kolejo-
wą, w zarządzie tej dyrekcji,
włącza się do dyrekcji okręgowej
kolei państwowych we Lwowie,

„ Uchwata niniejsza wchodzi w ży-
cie w ierminie, określonym przez
ministrą Komunikacjji.

Miócniejsza wódka i piwo.
W najbliższych dniach cgłoszone

ma być rozporządzenie P. Prezy-
denta zplitej, zmieniające przepisy
o sprzedaży napojów alkonolowych.
Projeki rozporządzenia podwyższa
dopuszczainą moc napojów alkoho-
lowych z 45 do 55 proc. i wyłącza z
pod ograniczeń ustawy piwo nieza-
ieżnie od jego procentowej zawar-
tości alkoholu. Dotąd piwo o za-
wartści do 4 i pół proc. alkoholu
nie podiegało ograniczenicin, nato-
miast o ile zawartość alkonoiu prze
kraczała tę normę, sprzedaż piwa
podlegaia ograniczeniom jak sprze-
daż napojów alkoholowych. Sprze-
daż piwa podlegać będzie odtąd tyl-
ko obowiązkowi rejestracji. Ponadto
projekt daje ministerstwu skarbu
możność zwiększenia kontyngentu
miejsc. detalicznej sprzedaży napo-
jów alkoholowych przez ogranicze-
nie przepisu art. 3 ustawy przeciw-
alkoholowej,

SLA FLOTA WOJENNA
najiepsza gwarancja

& niepodiegłości

Kto wygrał na loterji?
W drugim dniu ciągnienia I-ej klasy

51 loterji państwowej głowne wygrane pa-
dły na nastepujące Nr. Nr.:

I-sze ciągnienie.

 

Zł 2.000 — 65713 156927.
Zl. 1.000 — 36221 151999 169192,
Zi. 500 — 14888 40346 16/624.
ZŁ 400 — 44863 62384 83912 92482

150387.
Zi. 200 — 20415 47620 75626 82992

96571 100564 108801.
ZŁ. 150 — 2024 5765 11543 12250 19933

«3954 33012 47571 56192 5774063182 -63815
55813 67334 71325 80097 85406 86592 983:1
109083 119613 126377 137167 138569 141106
41220 141244 149591 152406 174915 174911.

Il-gie ciągnienie.
10.000 — 92660 170077.ZŁ

Zl. 5.000 — 6731 20457 79075.
Zl. 2000 — 73226.
Zl. 500 — 587835 160808.
ZŁ 400 — 11295 16312 119345 132339

156782 170035.
Zi. 200 — 39939 42021 54038 57866

70472 76168 76959 81397 87484 119826
12660 147246

Zi. 150 — 4722 31548 35393 36731 41194
42607 60382 81474 88237 98176 109254 111074

121106 122593 155253 163128 178118 178756
178964.

WARSZAWA (Pat), Dziś w trze”
cim dniu ciągnienia pierwszej klasy
państwowej loterji klasowej głów-
niejsze wygrane padły na numery
następujące:

Zł. 10.000 — 164,458.
Zł. 5.000 — 136.017, 150.243.
ZŁ 2,000 — 87.666, 174,912.
ZŁ. 1.000 — 16.683, 36.155, 46.140

47.216, 18.536; 115.629, 129.082,
142.951, 174,916.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty.

Belgia 123,65—123,96—123,34. Beriin 213,35
—214,35—212,35. Gdańsk 172,72—173 15—
"72,29.  Holandja 358,70—353,60—357,80.
Londyn 26,20—26,33—26,07. Kabel 527—
530—5,24. Paryż  34,90'/»—34,99—34,82
Praga 22,10—22,15—22,05, Stokholm 135,14
—135,75—134,45. Szwajcarja 152,70—173,13
—172,27. Włochy  45,35—45,47—45,23.
Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 96—90,75. Lilpop
11. — Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe: Inwestycyjna
117,75. Inwest. seryjna 121,90. Konwersyj*
na 67,80. Dolarowa 74,88—74,75. Stabili  „kiego Piotra Kroka: aresztowano, zecyjna 79,38—79,75—79,50, je.
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KRONIKA,
50 tys. ztotych na rzemiosto wllenskie.
Komunalna Kasa Oszczędności ksymalna wysokość  poszczegóinej

DZIENNIK WITERSKI

ebranie rodzicielskie W szkole
powszechnej Nr. 26.

Dnia 14.X.34 r. odoyło się w Wil-
nie waine zebraime Kady kKodziciel-

| skiej szkoły rowszechnej Nr. 260.
Ubecnych bylo około TUL osob.

|Frzebieg zebrania był bardzo burz-
wyasygnowała 50.000 złotych na pozyczki nie będzie mogła przekra-| |jwy, szczególnie, gdy zebrani do-
cele inwestycyjne rzemiosła wileń-
skiego. Z kredytów tych udzielone
będą pożyczki rzemiesinikom. Ma

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
— Rano chmurno 1 miejscami

mglisto, w ciągu dnia rorpogodze-
nia. Temperatura bez większych
zmian. Słabe wiatry z kierunków
wschodnich.

DYŻURY APTEK |
Dziś w mocy dyżurują następujące |

apteki; |
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 25)

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Pilsudskiejo|
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Ja4-
ska; Sokołowskiego — ul. fyzenhza-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —|
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), raz
wszystkie n« przedmieściach, prócz Sni-|
piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Poświęcenie kościoła, w

Podborzu. Dziś odbędzie się.w Pod-
borzu w pow. Lidzsim poświęcenie
nowowybudowanego przez inž. ar-
chitekta Jana Borowskiego kościoła
katolickiego.

Aktu poświęcenia dokona J. E.
ks. Arcybiskup-Metropolita.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Stary Ratusz doczekał się

remontu, Oddawna stojący w ruinie
i opuszczeniu gmach starego Ratu-
szą doczekał się wreszcie remontu,
Zaczęto mianowicie kryć dach tej
pamiątkowej budowli nową blachą,

gdyž dawna była dziurawa i strych
stale zaciekał, Oby reperacja dachu
była dobrym początkiem i oby cały
ten gmach zabytkowy rychło wrócił
do swej uprzedniej świetności,

Z MIASTA.
— Zbiorowe umowy lekarzy

z Ubezpieczainią Społeczną. W
dniu 23 b. m. podpisane zostaną
zbiorowe umowy lekarzy z Ubezpie-
czalnią Społeczną w Wilnie. (Umowy
zbiorowe podpisze około 60 lekarzy
na przeciąg 3 miesięcy.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracje szpitala Św. Ja-

kóba, W dniu wczorajszym z pole-
cenia władz, przeprowadzona zosta-
ła lustracja szpitala Św. Jakóba.
Zbadano urządzenia szpitala oraz
niektóre sale operacyjne i przyjęć.
— Zamknięcie sześciu straga-

nów. Z polecenia władz administra-
cyjnych zamknięto ostatnio 6 kio-
sków i straganów na rynkach wi-
leńskich, które znajdowały się w
stanie antysanitarnym.

SPRAWY PODATKOWE.
— Sciąganie zaległości podat-

ku lokalowego. Urzędy  skacbowe
przystępują do energicznej egzeku-
cji zaległości podatkowych z tytułu
podatku lokaiowego. Trzeba zazna-
czyć, že na terenie okręgu wilen-
skiej lzby Skarbowej zalegiości z te-
go tytułu są bardza znaczne.

SPRAWY SZKOLNE.
{ — Zjazd instruktorów oświa-,
towych. Dziś zakończył się dwu-
dniowy zjazd powiatowych instruk-
torów oświaty pazaszkolnej, z okrę-
gu wileńskiego kuratorjum szkolne
go. Zjazdowi przewodniczył Kurator
Szelągowski.

— Zarząd Wileńskiego Okręgu
Polskiego Czerwonego Krzyza orga-
nizuje kurs dla sióstr pogotowia sa-
nitarnego który rozpocznie się 15
listopada b r.
„Podania kandydatek przyjmowane

są do dmia 5 listopada b. :, w biurze
P. C. K. w Wilnie ul Tatazska 5.

  

Przy zepsutym żołądku, uposledzonem
srawieniu, obstrukcji, stosuje się naturalną  wodę gorzką „Franciszka”Józefa”. Pytajcie
sę. lekarzy. 821

„Miasto pod
Motto; Pół roku siła w niebo buchała

oparna,

Pół roku wielkie pranie w pla-

nety dymiło...

Tytuł nie mój, I motto też stra-
westowane. Zaraz będzie wiadomo
skąd.
W pewnej czarnej godzinie życia

zastanawiałem się nad tem, jakby
w paru słowach scharakieiyzować
Wilno. Powiedzieć, że Wilno, to
miasto, oczywiście mało. Mejszago-
ła też miasto. Gdy się mówi o Gdy-
ni, wiadomo, że jest pontem, War-
szawa — stolicą. A Wilno? Jak na-
zwać tę prowincjonalną mieścinę z
ambicjami i pretensjami zubożałego
a dumnego hidalga, „to niby wiel-
kie miasto frazes potowiczny“, mia-
sto. w którem średniowieczne prze-
sądy drwią z pojęć XX wieku?
Eureka, jest piękna charasterysty-

_ka: „Miasto pod chmurami“ jak je
nazwał regjonalny lub pragnący za
takiego uchodzić, poeta.

Poeci przeważnie łżą, ale temu
udało się znakomicie i prawdziwie.
— proroczo, Całe miasto pod

chmurami. Bo tu rzeczywiście
wszyscy chodzą w obłokach. Już
nie mówię o obłokach wonnych
arbonów. o obiokach kadzideł kliki,
<o której się należy: lub zjadliwych

 

 

 
Szyderstw kliki, która cię zwalcza,tor radja. literat,

czać 1000 złotych, Udzielanie požy-
czek rozpocznie się w pierwszych
dniach przyszłego miesiąca.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— $tudjum religijno-społeczne

zaczyna się dn. 22 b. m. Zagadnie-
nia etyki chrześcijańskiej — ponie-
działki. Wstęp do Pisma św.—środy
Chrześcijańska filozofja — czwartki.
Wszystko w godzinach od 19 do
20 i pół.

Siudjum odbywać się będzie w
gmachu głównym U. S$. B. Sala |.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Amatorski Teatr Robolniczy. Dzi;

‹ godz. 6 wiecz. staraniem sekuji teatralnej
<hrześc. Uniwersytetu Robotniczego odbę-
azię się przedstawienie teatralne p. t. 1)
„W  katordze', dramat w jednej odstonie
mdmunda  Lubańskiego, 2) „Hrzybłęda,
sztuka ludowa w 2 odsłonach ze śpiewami
Hizopa Ziołka, — Przedstawienie odbędzie
zę "2 sali teatralnej, ul. Metropolitalna

r. 1.

ieatr i mużyka.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś o

godz. 8.15 wiecz. ostatnia nowość repertu-

aru scen zagranicznych, czarująca operetka

Abrahama „Bal w Savoyu'. Zniżki ważne.

 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”,
Dziś o godz. + pp. ukaże się po cenach pro-

pagandowyca słynna operetha Kalmana

„Cyrkėwka“ z J. Kulczycką i K. Dembow-

skim w rolach głównych.

— Jutrzejsze widowisko propagandowe

w „Lutni“. Poniecziałkowe przedstawienie

wieczorne po cenach propagandowych wy-

pełni rekordowa operetka Granichstaedte-

na „Orłow'. Będzie to 36-te przedstawie-

nie tej melodyjnej operetki.

— Poranek symłoniczny. Dziś o godz.

12.30 pp. — II-gi poranek symioniczny Wi-
ieńskiej Orkiestry Symfunicznej pod dyr.

Adama Wyleżyńskiego;, poświęcony, twór-

czości Žygmunta Noskowskiego. z okazji

25-cio lecia zgonu znakomitego kompozy-

tora polskiego. Jako solistka wystąpi wy-

bitna śpiewaczka Janina Piaws.a. W рго-
gramie: „Morskie Oko', „Step, Polonez

eligijny, oraz szereg pieśni. — rzy naby-

waniu biletów będzie zachowana ścisła ko-

iejność foteli

— feali Miejski Pohulanka. Dzis o

godz. 8-ej wiecz. przedostatn:e przedsta-

wienie aktualnej, tryskającej humorem ko-

medji „Zwyciężyłem kryzys. Ceny propa-

įandowe.
Jutro

kryzys“.

z Dzisiejsza popołudniówka „Słowika”.

Dziś o godz, 4 na przejstawien'u popołu-

dniowem przepiękna bajka dla dzieci we-

dług Andersena „Słowik, w bogatej i ko-

iorowej wystawie. Elektowne tańce w wy-

konaniu szkoły baletowej N. Muraszowej.

Muzyka kompozycji A. Zarubina. Ceny

propagandowe.

po raz ostatni „Zwyciężyłem

11 U. Р. projektuje wprowadzenie
opłat w  szkołacn powszechnych
oraz zredukowanie ilości oddziatów
z 7-miu na 4.

W] dysxusji, między innymi, za-
brał głos p, Guis Feliks, ktory pod-
dał krytyce politykę rządu w spra-
wie szxwolnictwa, stwierdzając. że w
Polsce niedobory: budżetowe iatane
są kosziem oświaty, któtej stan i
tak jesi poniżej krytyki — \ргома-
dzenie opłat w szkotach powszech-
nych sio1 w kolizji z Konstytucją i
będzie jeszcze jeanym ciosem wy-
mierzonym w  najbiedniejszą iud-
ność: Ubniżenie szkoły powszech-
nej do 4 oddziałów również szkodli-
wem jast dla kiasy robotniczej, gdyż
posyłać dzieci do guanazj:m robot-
mik nie jest w stanie, a dziecko jego
po skończeniu 4 oddziałów będzie
umiało zaledwie pisać. Na zakoń-
czenie swego przemówienia p. Gus
złożył wniosek aby walne zebranie
Rady Rodzicielskiej założyło kate-
goryczny protest przeciwko  wszel-
kim projektom wprowadzenia opłat
w szkołach powszechnych oraz ob-
niżenia poziomu szkoły qowszech-
nej przez zredukowanie go 4 od-
działów.

Wniosek powyższy spolkał się
ze sprzeciwem  kierownisa szkoły
oraz prezydjum, którzy oświadczyli,
że na terenie szkoły nie mogą być
uchwalane żadne protesty przeciw-
rządowe. Na powyższe oswiadcze-
nie, powstała istna burza wsród ze-
branych rodziców, którzy katego-
rycznie domagali się dopuszczenia
wniosku pod głosowanie. W rezul-
tacie kierownik, widząc itak zdecy-
dowaną postawę
ści. wniosek pod głosowanie ze
zmianą, stowa
słowo „domagamy się'. Wniosek
został uchwalony w celu wysłania
na ręce premjera p. Koziowskiego.
ESY a S it P!Ta DD

eopierajcie roiską Macie:Z
Szkolną.
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| wiedzieli się, że Munisterstwo W, R.

  

"ogad. radjotechniczna M. Gaiskiego. 22.15:
Chwila. humoru,
(piyty) 23.00: Wiad. sport.
D. c. godziny życzeń (płyty).

23,05—23,30:

Poniedziałek, dnia 22 października 1934 r.
6.40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

syka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
Jomu. 7.40: Zapowiedź programu.  /.5U

„Xl-ty tydzicń L. O. P. P.* — pogad. wygł.
p. Duchnowski 11.57: Czas. 12.00: Hejnat.
14.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy.

0: Muzyka lekka. 13:00: Dzien. por
: „Drobne utwory «krzypcowe (płyty) — Stały Teatr Objazdowy — gra dziś

w Wilnie w Ognisku Kolejowem — sztukę

N. Druckiej „Zamknięte drzwi. Jutro gra

w Oszmianie,

Polskie Radjo Wiino
Niedziela, dnia 21 października,

9,00: Czas, Pieśń, Muzyka. Gimnasty-
ka. Muzyka. Dzien. por, Muzyka. Chwil-
ka pań domu. 10.00: Nabożeństwo. Ka-
zamie, 10.55: Muzyka religijna (płyty).
11.10: Muzyka. popularna (płyty). 11.57:
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad, meteor
12.05: „Jesienne tuczenie świń — odczyt.
!2.15: Poranek muzyczny z Konserwatorjum.
13.00: „Bombaj wrota do Indyj“ —
wygł. prof. M. Siedlecki. 13.15: D. c. po-
ranku mruz. 1400: Muzyka z płyt. 15.00:
Siuchowisko wiejskie. 15.25: Aud. dla
wszystkich. 16.00: Recytacja prozy. 16.20;
Recital lortepianowy. 16.45: „Dzieci pol-
skie zagranicą“ — opow. dla dzieci starsz.
17,00: Muzyka do tańca. 17.50: „Książka i
wiedza” — pog. 18.00: Teatr Wyobraźni.
18.45: „Śmierć harcerza-legjonisiy' — wygł.
ppłk. Tomaszewski. 19.00: Koncert popu-
iarny. 19.50: Feljeton aktualny. 20.00: Re-
cital wiolonczelowy. 20.45: Dz. wiecz

 

chmurami.
nie będę mówił o obłokacn wyima-
ginowanej glorji wielkości, którą
wszyscy się otaczają, bo wszyscy tu
— wieicy ludzie. Mam na myśli in-
ną „siłę oparną* co sześc miesięcy
dymi nad nieszczęsnem miastem.
W ciągu ostatnich sześciu mie-

sięcy każdy dzień wegetacji, par-
don, życia t. zw. antystyczno-kultu-
ralnego Wilna potwierdza trafność
tej charakterystyki. Sześć miesięcy
trwa w Wilnie „generalne pranie':
sześć miesięcy chmury z oparów tej
pralni duszą ludzi niby gazy łzawią-
ce. lub jak kto woli,—rozweselające.

Długi czas żyło senne Wiino ci-
cho i spokojnie: jak u Pana Boga za
piecem. Nie wiele w Polsce o niem
wiedziano. Wiadomo było, że na
„kresach  póinocno - wschodnich”
istnieje miasto, o którem się mówi-
ło, że jest „mile“. o ktėrem stysza-
no, že zostało „ogłoszone stolicą"
obcego państwa. Nie wielu to ob-
chodziło. Nie wielu też wiedziało,
że jest tu Uniwersytet, że tu pracuje
kilku niezłych literatów, że jest nie-
zły teatr, radjo. Coprawda, chodzi-
ło to wszystko sobie luzem, aleć
dziury od tego w niebie nie było.
Wszakże był ktoś, kto dziurę doj-
rzał i postanowił zatatać, Był to
prezes Zw. Zaw. Literatów, dyrek-

 

i Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow.
1.45; Muzyka lekka. 16.45: Lekcja niemiec

kiego. 17.00: Recital skrzypciwy.. 17.23:

Aud. z cyklu „Wędrówki m'uroionu"
* „źródło pracy — Wizyta w warsztatach
dia ubogich dziewcząt 17.35: Muzyka z
ułyt 17,50: „Jak powstaje polski jedwab”
— wyśł p. Wittaczek. 18.00: Koncert re-
klamowy. 18.05: Z litewskich spraw aktu-

   
«inych. 18.15: Koncert kameralny. 18.45:
„Z łalami Dunajca' — pogad. dla dzieci.

| 19.00: Aud. literacka: „Zegary Mistrza An-
' arzeja” — słuchow. pióra Heleny Matej-
| sówny-Łysakowskiej. 19.25: Chwilka  strze
łlecka. 19,30: „Powrotne  ptaki—polscy
emigranci' — feljeton wygł. B. Pawłowicz.
'9,45: Progr. na wtorek. 19,50: Wiad. sport.

| 19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Muzyka lek-
ka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracu-

|jemy w Polsce. 21.00: Koncert popularny.
| 21.45: „Współżycie między ludźmi —wygł.
|dr. B. Suchodolski. 22.00: Skrzypka pocz-
towa Nr. 326. 22.15: Recital fortepianowy
Sranisława Szpinalskiego. 23,55: Rezerwa.

173.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka tan.

warzystw, itd. itd. Powołał do życia
instytucję — Radę Wileńskich Zrze-
szeń Artystycznych, Co ia Rada
miała robić, nad czem radzić, niema
zgody dotychczas. Oficjalnie miała
reprezentować autorytet i onganizo-
wać życie kulturalne miasta
— „Co znaczy ten pozor z ga-

datliwą blagą?... Ten obcy tynk, co
kryje hipokryzję nagą?“, — zapyta-
my cytatą z Hulewicza. Kio ich tam
wie. Dość że zaczęto organizować.
Rozbrzmiewał śmiech w smorgoń-
skich akademiach, perlił się humor w
Celi Konrada, w kolorowem świetle
lampionów z batikami snuły się
„Šrody“ literackie z atrakcyjną
herbatką i pączkiem.

Organizator wynosił się nad tłum,
nad miasto, Symbioza ze „Siowem““,
druk ieljetonów. impresy; i wier-
szy. „W  niszy“ było zaciasno, roz-
szerzono się i nowemu pismu nada-
no arcyregjonalną nazwę „Zaułek”.
Wogóle było różowo, buduarowo, a
jednocześnie laurowo. „Byio nawet
przyjemnie'. Organizator i poeta w
jednej osobie urastał we własnych
oczach na dyktatora. Śpiewał też
sobie, a muzeum odważnie: „Nie jest
tu straszno. Mogę w pólnoc ciem-
ną... czuć... Wilno podemną i Boga
nademną'. Nieźle, co?

Ale okazało się, że zawcześnie,
że tylko tak do czasu. można było
być wielkim. Da Grenady przenikła
zaraza, Raz poszło o p. dr. W. Ch. członek wielu to- to znów o ks, Śl, Więc dąsy. Symbjo-

zebranych, dopu-!

„protestujemy“ na|

20.55: „Jak pracujemy w Polsce?" 21.00:,
„Na wesołej lwowi.kiej tali”, 21.45: Wiad.
sportowe ze wszystkich rozgiośni. 22.00:

22.30: (Godzina życzeń,

 

W szpitalu miejskim św. Jakobaį
| wydarzyło się zajście któse znalazło
niezwykiy odgłos na mieście. Na!
oddziale chorych nerwowo przeby:|
wa była siuchaczka jedne; z uczelni|
wyższych w Wilnie p. SŁ. J, Pa-
cjeatka miała miejsce w separatce,
oddzielona od reszty chorych. Przed
paru dniami służba szpitalna i cho-
rzy zaalarmowani zostali krótkim
krzykiem, który rozległ się w sepa-
ratce i głuchym hukiem spadającego

ciała. :
Pospieszono natychmiast z pomo-

cą. Okazało się, że w separatce
usiłowała  popeinić samobójstwo
chora p. Si. J., lecz gdy miała za-

Xi Tydzień LOPP. .
Miejski Obwód LOPP organizuje

w dniach od 28.X. do 4XI. 34 r. XI
Tydzień LOPP na terenie m. Wilna.

Celem Tygodnia jest zebranie,
możliwie największych funduszów na,
Obronę  przeciwlotniczo-gazową na:|
szego miasta. W ciągu całego Ty-|
godnia odbywać się będą zbiórki i|
imprezy na rzecz LOPP, natomiast|
już od jutra będą rozsyłane marecz-,
ki do wszystkich instytucyj, oraz|
sprzedawane nalepki do okien.

A więc obywatelki i obywatele
m. Wilna macie sposobność zado-
kumentować w zbliżającym się Ty
godniu LOPP swoje całkowite zrozu
mienie, jakie posiada w całokształ-
cie, Obrony Państwa akcji LOPP.
Każdy grosz, każda najdrobniejsza
ofiara zwiększa nasze możliwości o-
brony, bezpieczeństwo nasze i na-
szych bliskich.

Wszelkie ofiary prosimy skiadźć
na nasze konto PKO Nr. 152.814.

Zarząd
Obwodu Miejskiego LOPP.

Z ZA KOTAR STUDJO. |
„Wesoła Lwowska Fala". | i

Ciepły prąd Golistroom... zmienia swćj

g z Wisłą do Polski —|
I

 

 
| bieg, napływa wraz )
* saczyna się u nas wieczne lato, panują pod-

+ źwrotnikowe upały. Jaki wpływ wywarło-

by to na nasze życie publiczne i prywatne,

cowiemy się, słuchając „Wesoiej Fali"
Mr. 76, którą nada Lwów w. niedzielę,
dnia 21 b. m. o godz. 21.00.

$mierć Harcerza-Legjonisty,

W dwudziestolecie bitwy pod Laskami
dnia 21. X. o godz. 18.45 ppłk. Tadeusz To-

maszewski wygłosi odczyt przed mikrofo-

oem radjowym p. t. ,Smierć Harcerza-

| Łegjonisty” jako wspomnienie jesieni 1914 r.

| Wzruszający ten i piękny obrazek maluje
postać chłopca-harcerza, bez nazwiska,

cez imienia, który zginął w okopach i o
htórym pamięć jest dzisiaj symbolem boha-

| terskich wyczynów legjonowycl“
| „Bobater mimowoli“ Pawła Cazin w radjo.

Niedzielna audycja radjowa o godz.

16.00 obejmuje utwór Pawła Cazin p. L.
„Bohater mimowoli* w iłomaczeniu Wło-
dzimiery Lewickiej. Paweł Cazin, którego  
imię jest już dzisiaj popularne w całej
Folsce, jako tego, który dziela polskie
frzyswaja literaturze” francuskiej, jednaże
jest mało znany, jako autor. To też nowe-
„a, jaka zostanie odczytana w radjo, bę-|

dzie bliższem poznaniem się z Fawłem Ca-
zin, nietylko przyjacielem Polski, ale i pi-
sarzem, posiadającym we Francji zasłużoną
opinię.

Audycje wileńskie.
W. poniedziałkowym programie na plau

pierwszy w dziale słowa mówionego wysu-
wa się nastrojowe słuchowisko, osnute na
tematach ze średniowiecza p ti. „Zegary
mistrza Andrzeja" pióra H. Matejkówny
Łysakowskiej (o godz. 19).

W. dziale muzycznym niebywałą atrak-
cją będzie występ przed mikroionem wi:;
leńskim znakomitego pianisty Stanisiawa
S.pinalskiego, świeżo pozyskanego przez
Końserwatorjum Wileńskie ma stanowisk!
profesora. Recital Szpinalskiego rozpocznie
się o godz. 22,15. |

Jak pracują ubogie dziewczęta? |
W. cyklu reportażów społecznych Pol-,

siiego Radja uslyszą  rudjogiuchacze wi-|
seńscy w poniedziałek o godz. 17,25 prze-'
krój dźwiękowy z warsztatów „Źródło,
įracy“, zatrudniających ubogie dziewczęta |
wileńskie (godz. 17.25). Й

 
za zaczęła się rozłazić. Ale jeszcze
irzymano się razem, jeszcze formy
śrzecznościowe górowały nad szew-

ską pasją.
Aż zdarzył się casus pascudeus:

ankieta  Mickiewiczowska, Wów-
czas „tuś mi, bratku”, pomysiał dy-
ktator i reprezentant  auiorytetu

kulturalnego Wilna. I, hejże na So-

plicę. Ankietę zgromiono, potępio-
no publicznie. Przelękła się Ra-
da, że ankietowicze samym jazgo-
tem urągliwych słów zwalą pom-
nik Mickiewicza i cofną kulturę
w czasy conajminiej przed:erwuzo-
we: unisono wydała okrzyk obu-
rzenia, Redakcja „Zaułka” na czele
z Hulewiczem zwinęłą lary i penaty
i powiedziała  „Słowu* —adieu.
Słowem, załamywanie rąk, rozdzie-
ranie szat, uroczysty proiest i tra-
giczny exodus.

„Zemsts jest rozkoszą bogów”,
pocieszono się w „Slowie“ i posta-
nowiono teraz ryczałtem przehulać
się (nomen-omen) i po Radzie i po
iej reprezentencie.

„Wot gdie tailas pogib:el twoja!“,
wykrzyknął Wysz. i z rozmachem
wszechrosyjskim machnął kilka od-
cinków, w których autorytatywna
dotychczas R. W. Z. A. pizeistoczy-
ła się w Erwuzę, podejrzaną babinę
w sulkni bordo, a jej (Erwuzy, a nie
babiny, oczywiście) organizator i
w-prezes spądł z piedestału i został
grafomonem. Zaczęły wyłazić na
wierzch jakieś sprawki, e których   

, skrzynię z sacharyną. Władze policyjne są

wisnąć na sznurze, zerwai się hak
i samobójczyńi upadła na podłogę.

Po przyprowadzeniu jej do przy:|
iomności, zapytywana oprzyczynę|
targnięcia się na swe życie, oświad:|
czyta, iż padła ofiarą zniewolenia,|
której miał dopuścić się asystent
szpitalą św, Jakóba dr. Stanisław N.|
Według niej lekarz szpitalny miał
kilkakrotnie wyzyskać jej stan cho-
rej, korzystając z tego, iż oddzielona
była od reszty pacjentek.

O oszałamiającem zeznaniu za-
komunikowano naczelnema lekarzo-
wi dr. Bądzyńskiemu, który zawiesił
w czynnościach lekarza. zawiada”
miając równocześnie władze proku-
ratorskie.

Ponieważ medycyna sądowa zna
liczne wypadki symulacji zniewole”
nia przez kobiety chore nerwowo,
a młodzi lekarze mają specjalnie za-
iecone przyjmowanie pacjentek cho-
tych nerwowo w obecności sani-
tarjuszek „ub kolegów lekarzy, dy-
rekcja szpitala psychjatrycznego wy-
delegowała specjalistów lekarzy dla
przeprowadzenia dokładnych badań.

Do czasu wyjaśnienia się sprawy,
dr. М. został przez władze prokura:|
torskie zatrzymany. Przeczy on sta-
nowczo zarzucanej mu zbrodni.

Podajemy tę wiadomosć z obo-
wiązku dzienikarskiego, tembardziej |
iż w części prasy wileńskiej ukazała
się ona w formie specjalnie dra-
stycznej i mało wiarogodnej. !

KRONIKA POLICYJNA.
— Echa kradzieży w składach Izby

Skarbowej. Dochodzenie w sprawie kra-

dzieży w składach Izby Skarbcwej w Wil-

nie uwieńczone zostało pomyślnym wyni-

kiem. .W dniu wczorajszym aieszłowano

ukrywających się spóników, galernika Ba-

łajewa — Arona Arkosicza i Jana Kwiat-

iowskiego, znanych włamywaczy. Równo-

cześnie przy ul. Wingry Nr. 6 znaleziono

gdzie uk.yta zostałarównież na tropie,

skradziona sacharyna.

TALSA

DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszen'a afisze,  okólniki plakaty, bilety, wizytowe

Ceny konkurencyjne.

   Najwyższa
za najniższą cenę, na

w f-mie Michał Girda,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

Nocy wczorajszej do Kolejowej

Spółdzielni Spożywczej przy ul. Ja-

gieilońskiej 6, po usunięciu kłódki

od żaluzji drzwi i okien. dostali się

włamywacze, którzy po spiądrowa”

|niu lokalu zrabowali worek tytoniu

wartości 800 zł. i zbiegli. *

Stojący na ul. Mickiewicza po-

sterunkowy,  zaalarmowany brzę-

kiem szyb, udał się na miejsce wy-

padku i stwierdził, iż społdzielnia;

się poczciwym wilnianom nie śniło.
„I paszla pisat' wsja gubiernja”

jakby powiedział Wysz - wzmianko-
wany polsko-rosyjski felietonista.

Artykuły, feljetony, karykatury,
uporczywa  kampanja  bezlitosnej
kompanji i jakc odwet, — protesty
protesty protesty. Powódź? Nie,
porównanie zbyt szerokie, Powódź,
to żywioł, to burza, jest w niej coś
pięknego: choć straszliwego.- A tu
było poprostu pranie. Wprawdzie
,śeneralne”, ale pranie i to w
zaułku.

I w dodatku jeszcze coś, co zwy:
kle się kryje w ciemnym zaułku: ta-
jemnica, której rozwikłanie dostar-
czyłoby wątłku do dalszego ciągu
„Wileńskiej powieści kryminalnej”:
czemu Erwuza stala się podejrzaną
babiną, a Hulewicz — tandeciarzem
dopiero po pierwszych giomach ex
oficio rzuconych na ankietę „Sło-
wa”, Mówią, że to jest tajemnica za-'
wodowa. Niech będzie...

I tak od pół roku ze sżpalt dwóch
pism wileńskich nie schodzi temat
kłótni. W konsekwencji znany
skandal w cukierni. W/ czasie gene-
ralnej batalji, ktoś aiesłusznie  do-
stal za kogoś. Za karykaiury, mó-
wią jedni. Otóż nie za karykatury.
ale za szczypanie. za ukłucia, za
całość kampanii, a raczej za meto-
dę, za całokształt podjazdowej na-
gonki. dowodzą inni.

Regjonalny patrjoryzm nie może

jakość radjoodbiorników

ELEKTRIT

 tego przeboleć. ,
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Przykre zajście w szpitalu św. Jakóba|Jjasna Mleczna

WEDLA
lubiona czekolada

dzieci.

Sport.
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE.

Najbardziej nas inieresuje dzisiejszy

mecz piłkarski, rozegrywany w Poznaniu

o wejście do Ligi między tamiejszą Legją

a wileńskim W. K. S., który grać będzie w

nasiępujpcym składzie: Czarski,Chowaniec,

Maniecki, Skowroński, Wysocki, Bilewicz,

Naczulski, por. Drąg, Zbroja, Pawłowski i

por. Browko a w rezerwie por. Puzyno

i Hajdul IL Mecz w Poznaniu rozpoczyna

się o godz. i4.30. Wilnianie, jak widzimy,

walczą w najlepszym swoim składzie.

Przed dwoma laty W. K. S. przegrał z

Legją 3:5.

W samem zaś Wilnie o godz, 12 na

Pióromoucie rozpoczną się wyścigi moto-

cyklowe i kolarskie z urozmaiceniem pro-

gramu gymkhaną motocyklową. Na torze

startować pędą najlepsi zawodnicy, na

czele z Ka'inowskim, Kleberem, Basem i

Znajdzielowskim, Po zawodach, zapowia-

dających się sensacyjnie, odbę dzie się roz-

danie nagród.

Drugą imprezą, odbywającą się w Wil-

nie, jest mecz bokserski o drużynowe mi-

strzostwo Wilna. Na ringu w sali Ośrodka

W. F. przy ul. Ludwisarskiej 4 o godz. 19

walczy Ognisko K. P. W. z W. K. S. Šmi-

głym. Walczyć mają następujące pary:

Malinowski (Ogn.) — Lenard (šmigiy), Kra-

snopiorow (Ogn) — Zyk (šmigiy), Szczy-

piorek (Ogn) — Lukmin (šmigly), Miry-
uowski (Ogn) — Talko (šmigly), Matiukow

(Ogn.) — Czyž (šmigly), Polikaa (Ogn.) —

Wojtkiewicz ($migły). Śmigły zgłosił jesz-

cze do wagi półciężkiej i ciężkiej. Mają

tutaj wystąpić: Sadowski i Konazd. A więc

Ognisko odda walkowerem 4 cenne punkty,

jeżeli oczywiście tamci dwaj pięściarze

staną na ringu. Wobec takiego stanu rze-

czy zwycięstwo Ogniska, broniącego ty-

tułu, jest b. problematyczne.

Z ważniejszych imprez w całej Polsce

notujemy:

W Krakowie Wisła gra z Legją. Wa-

welscy pięściarze walczą z niemieckim ze-

społem Kraftsporiklubu, a ponadto odbę-

dzie się w Krakowie doroczna konterencja

organizacyjna celem omówienia spraw

związanych z sezonem sportów zimowych.

W Hajdukach Ruch walczy z Craco-

vią, a we Lwowie Pegoń gra z Polonią.

 

  

  

dogodnych warunkach

została okradziona, zaś włamywa*

cze z workiem zbiegli ną ul. Porto-

wą. Posterunkkowy wsiadł do doroż:

ki i udał się w pościg za uciekają-

cymi, ж
Na widok policjanta złoczyńc

izucili się do ucieczki w kierunku
Sierakowskiego. Jeden z osobników
zbiegł, drugi zaś dostał zię w ręce
policjanta. Zatrzymanym okazał się
izrael Wlazgol zawodowy złodziej.
przy którymi znaleziono plaszcz, na-
ieżący do znanego i poszukiwanego
złodzieja R, Taraszkiewicza.

e

a

ać

 

Co za tumany, co za matoły
są w tem kochanem Wilni:. My ich
rysujemy, my ich popularyzujemy,
a oni zamiast się śmiać, protestują...
Jakżeż z takimi" współżyć, takich
tolerować? O Akademicy, przyjdź-
cie do nas i rozsądźcie. Nam nie
wierzą nas nie słuchają. Włypo*
wiedzcie się wy. Wy macie autory*
tet. Powiedzcie, czy nie wolno ka*
rykaturować?.

Więc Kaden -Bandrowski, Sło-
nimski i Boy. Irzykowski, Goetel
Jasnorzewska stanęli przed  wileń-
ską literacką pralnią. Jaka wdzięcz-
na rola. Pouczyć swoich smorgoń-
skich koleśów, że karykatura nie
jest grzechem. Jacyż to analłabeci
ten Wileński Związek Literatów,
ta cała Erwuza.

I cóż teraz?
Czekajmy, a wkrótce Wilno bę-

dzie na ustach catej Polski. Nie wy*
kluczone, że w „Wiadomościach Li-
ierackich' ukaże się strawestowany
wiersz Hulewicza:

Nikt ci, Erwuzo, tutaj nie uwierzy.
Zmienić miasia nie zdołasz, maluczko

a wszędzie

rój cię złych duchów upiornie obsiędzie:

tam Boy. Kaden i Goetel, tu Cat, no

i Wysz Jerzy...

Miasto wtedy odetchnie z ulgą.
Z pism wileńskich przestanie zała-
tywać odorem brudnych  mydlin.
Opary rozwieją się wpradzie na ca*
tą Polskę, ale oczyszczą (Wilno.
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a =. SEtedeSit 1 a ' КУ С;‘Аув

Aaa a ОО ОНГ
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i / 2. 000.
aura ANA
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reumatyzm I artretyzm. Bau skiej 22—5. 2347—0| — Przyjdzie czas, że

b) niezabezpieczone 380.859.09| 3.014.469.21
ATAika tt Raktk ky) >= zupełnie zastąpi
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Pożyczki terminowe — 192.525.—
— To niemożliwe!
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11.225.123.17 DO WYNAJĘCIA 2 po-| dnienis, choeisžby cza-
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POZ (BUITIS TASTE pz a ci wy: go w Wilnie i na
godami, z  niekrępują-| prowincji dla bezrobot-

 

       
 

 

ameryk. pro”
dukcji p. t:Komunikat!

na ekranie fenomenal-

Największy światowy przebó! 1934-35

„WESOŁA ZUZANA”
Fenomenalny film. Niebywała treść. Niewidziana wystawa. Olśniewając

Włoskich Marjonetek ,,

w rol.
gł.

e rewje.

Teatro dei Piccoli“

FWYVYVYYYYYYYYYYYYYYYVYTY]

| DO SPRZEDANIA
"DO M DREWNIANY
'©  2-ch mieszkaniach
5 i 3 pokojowych, plac

| 600s, kw. Cena 11.000 zł.

Liljana Harvey
Pierwszy | niezwykły występ G
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Zawiadamiamy, Iž ustanowilišmy przed”
stawicielem naszym na miasto Wilno

p. Franciszka Lange96
Wilno, Orzeszkowej 3, telefon 960

i to na sprzedaż konserw jak:
szynki w puszkach,

 

    

 

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

cem wejściem i używal-
nością kuchni. Micki:-
wicza 44—11. 2341—0

NOWOCZESNE  miesz-

nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

  kanie, 5 pokoi, wolne od
podatku, do wynajęcia.
"Tomasza Zaca 13.

 

 

 

 

   

 
  

  

 

 
   

 

 

  

nego zespołu - Położony koło Rynku łopatki w puszkach, sę я

JUż JUTROwielka premjera w kinach „CASINO“ i „ROXY“. mi aj je" + Intor- pasztet Z ko A pagud SNS 3 |

e
macje: ul. Mickiewicza parówki w puszkach, Я т r 12

DZIŚ początek o godz. 2ej. PIERWSZY RAZ w WILNIE Film cud Gigantyczne arcydzieło e:0kowe | Nr. 46—9, od godz. 3—4 I a rafinowany smalec A RRSOYAaCI GE

Noe nieee MOS Tarzana” meg=lhpnyać || ano. ZD
PrejskaMaly PY Kupię PO Wioska AZ OKE OOO Е :

W rol. gł. niezapomn. bohater filmu „Człowiek Małpa” jeden i jedyny JOHNNY WEISSMULLER | urocza : BACON EXPORT GNIEZNO ŻE. a E m ® =

Maureen Osulllvan 3000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nedprogrem: Atrakcje. Przychodźele | po- przedsiębiorstwo handlo Spółka Akcyjna coż al Laitas, = ой

dziwiajcie. Na 1 szans ceny zniżons. Honorowe bilety nieważne. Ola tub eprad Bydgoszcz, Gdańska ss. | R P ystów. &ds 3 2

* loy — ięciu panów gra w [e 4 ш

DZIS POCZĄTEK o godz. 2-ej. NAJNOWSZY TRIUMF do Adm. „Dz. Wil. pokera Wen Saw (DAP SECIE

2320||Koncesjonowane przez Ministerstwo W. R. i O. P. okno wpada piorun i U

ZARL.E
PLAC Kursy roju, szycia, robót ręcznyck i modelo- saa jednego z nich * a

wania ACT т ! ©

reż J. Sternberga. Ilustraeja muzyezna: Czajkowski I Men- V, Pozostali po chwili & ze

«iMPERATOROWA» delsohn. Nad Bia: Najświeższe aktualja I świetny dodatek.| Przy ul. RÓ: 14 S Stefanowiczówny oszołomienia wołają: ŚŚ зЕ

Następny program: „KATASTROFA CZELUSKINA” nejnowszy I najlepszy arcyfilm Z S. S. R. (gl ię rg į wść я Wielka 56 m. 2. — Odrzucić szóstki!

Produkcji „SOJUZKINO".
23 lub z у .
—3 pp. lub 7—8 pp. . 3е dienai dei rw

yjmuj . -| |Ee:

DZIS OSTATNI DZIEN. Najbardziej melodyjny film produkcji CZESKIEJ w języku dla wszystkich zrozumiałym 2339 mna ap AK A Šiais 4 Gaidė
+

= | RRNPTPYWISACYTWCETMRCYNIEDW KOКн° l

a — ннн mawa - — ' '

a a n i e f i Dom 2—1017 ! RÓŻNE | už“ lego pana?

й
< Mieszkania || —0 anEAS sių iPOOR i

Niezwykle emocjonująty dramat. Napięcie. Humor.
||| ) lll j ) k i CM — 82 S ie. Seczężcioćw: żaiłoścti

: TygodnikPata |la. ! ! pokoje | r. i
Nad program: Tygodnik Pala |la OWY rame M JestioNr telefonuBiu — Jakto?

Balkon 25 gr. — 2 szlaglery w jednym programie.
к užy pokój ra Ogłoszeń Stefa- A l Mot Ja

- 66 aa Zwierzyńcu w b. dobrym stanie, na Grabowskiego w|| s jest kawal

TEATR-KINO || sauso siewióżany EHAREES PARYSKIE SZALEŃSTWA” |, „Zoe M I Skani areta) o Rasa» suomi|| łimiewi Garsgpaka|| oem |
FARREL we wspaniałym filmie > o ch mieszkaniach Niegłogo. UL Krakow-| tem utrzymaniem dla 2

Malarze | modelki. — Humor I śpiew. 3-pokojow. do sprzeda ša sk 1 2 2346--0 | osób. Węsławscy. Nie- a waacay tylko LRASIS !

Największa * ” P ł d + h“ ka nia zaraz. ul. dąBoi EIAe ZWS IGOKA 380, 03 5 kd lece

zna „Bożek Mórz oiu miowyc . filmu Okazyjnie sprzedam PIA- —— —|| łatwi telefonicznie D R U Kl i

KING-KONGA Fay Wray I Richard Arlen. Zdreda | sensacja. Niesamowita treść. K а NINO KONCERTOWE DO WYNAJĘCIA natychmiast __ 1
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SĘ iż im. „Dz. IŻ а | się ubezpieczyć. Przed- AFISZE &
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šalčiais zbiorowych w. Krakowie, 'orsz w ELO od 2 zł. — Tamże specjalny dział kuśnierski. wieku właściciela — Czy pan jeździ na| dem, Zwierzyniec, Fa-| zawodowych AK f
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opracowania. Nadto obowiązkowe kollokwja (egzaminy) badają 3 razy WŁ. Z. JAN K o w s K A Informacje" godz. 12—2, ВЕРЕ ) ul. Jakóba Jasińskiego na wieś do kawalera

w ciągu roku szkolnego postępy uczniów. WILNO, WIELKA 15. telefon 16-47, — Piechotą. Nr. o SH 2332 ; poszukuję. Oferty „proszę r

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty b. niskie. Prospekty darmo, Wi Iki wybėr knždiėks voszul | krawatėw. 1 — 0! To my nie mo-|  MIESZKANIE c IDE WA „Administra- 0 p

> ® żemy pana ubezpieczyć!| j, wynajęcia 5 pokojo- Ji „Dz. Wil' pod „nie- 2% У

zi Kto dziś chodzi po uli-| °°, " hai por i | skazitelnie uczciwą”, — A ; g

e Kupno 3 cach miast, ten jest w wór Žasanas Tamże bliższe iniorma- K Ii

Przekonajcie się obuwie NAUKA ZGUBY Sprzedaż ciągłem niebezpieczeń- See dlawyj awek sciegte cje. 348—1 - 8 ы

że wszelkiego rodzaju : SSE.| DOM DREWNIANY | stwie. Zaduże ryzyko! —| uj, Jasna 22 (Zwierzy- większą a i ' k

с ; DRPRURSATIARSIRAAAis | ‚ dobrym stanie, może niec). 2331
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.овпніі&вкл25, ze znajomością muzyki, Lialezione Aaa A , przeniesienie, lub mate- IKEI! l | MIESZKANIA dostawę RÓ RÓ o

Нр tnie I ło towane. b. nauczycielka  gimna- sklep obuwia Kazimier- ; rjał leśny dla domu. O-' ; 3 — 4 pok, suchego, a - -

jest eleganckie, modne, tanie go n Neri ma kiego. 2323—0  ierty do Admin. „Dzien- PRACA ciepłego, z  elęktrycz-! nabiału (mieko, masło, la

осс pałacem Buy szyby: | asis Bean| BA iųSali Sa AAS ae > aki Е ;
7 = tualni j b d TAI d dani; „M. “ A m," | solidnym domu  poszu-, 8 ž a л

= dale w acelab ań Wiktorji Godlewskiej pz BP ZLROEEbm= PRASOWACZKA kuję. 7 Najchętniej na CY ża d PI

GQ| Pogotowie Krawieckie | <'|| wyjazd. Adres: ul. Su- SA, do odebrania _w| odpowiednie dla osoby | FORTEPIAN Schródera,| zdolna poszukuje pracy.|Zwierzyńcu i w ogródku. is Z Nil." ; m

e Chemiczna bocz 5 m. 6-b. —3 Administracji „Dz. Wil*| starszej i tęższej. Gar- |mały, gabinetowy, w sta- Łaskawe oferty do „Dz. „og ROR wo T > i * pi

©|„POLONIA, Wilno, Zawalna 6. a |od 9 rano do 6 wieczór.| barska 1 m. 25, nie. dobrym,okazyjnie,b Mostowa 23—8. 2337| WilL* dla „spokojnego*.. pod „sumienny”. н : a ю

« |Nieowanie, Przeróbki, Reperacje, Pianie pa iš YCIA tanio sprzedam. Ul. Sza- 245—3 | m ASS i й T

= chemiczne, Farbowanie I.td. OO|| "LFM | iogj LII"|welska 8, m. 16. ii.L |MEEN |

Nia AA LIST JETTA SDI II SISUGAISTIT T D L ki ODRZAŃWEG KS я

: : : RSE CY : r m
D. G. WODEHOUSE. 15) | talką Na k i I hsm POPE RY KA koda Phyilis — powiedziała, gdy pani domu powróciła, niosąc mały| p,

: iss Clarkson przełknęia. akonik, :

° — Ralston McTodd to szatan nie człowiek! — rzekła przerywanym — Ledwie pani przyszła i już odchodzi! — zawołała z a s

C e sm głosem. — Pozostawiłam własnie biedną, drogą Cynthję zalewającą się | Phyllis, ' i TY

B izamiw VA Cadogan A bardzo niPierpna = ы 8 Mążw A Cynthję — wyiłumaczyła krótko Ewa, — A j

; ielski piętrze, choć dywan nie godzi się z tapetami... Biedne dziecko, ziamaź jej arkie wraca do niej, żeby się nią zająć, Zdaje się, że Cynthja jest w

Przekład autoryzowany z angl ego cerce. Robiłam co mogłam, aby ją pocieszyć, lecz wszystko napróżno, | okropnym: stanie.

WITOLDA DOLIŃSKIEGO. : : Byla zawsze taką przeczulona. Muszę zaraz do niej wracać, Przyszłam — Nie może być!

Zma:twienie miss Clarkson odbijało się w sposób tak niepokojący. tu tylko nachwilę, żeby wam nie zrobić zawodu... RB as ‚ = Tak, tak, naprawdę. Muszę iść natychmiast — powiedziała | rz

—Ale diaczego? — rzekia Ewa, ze spokojnym naciskiem. Wiedzia- | miss Clarkson. by

że Phyllis wybiegła z pokoju w poszukiwaniu jednego jej zdaniem środka

ratunku a mianowicie solitrzeźwiących. į

— Biedna, droga Cynthja! — jęczała miss Clarkson. :

— Р\асхево, со się z nią stało? — spytała Ewa. Nie była nieczuła

na zmartwienia miss Clarkson, lecz nie mogła powstrzymać się od le-

ciutkiego uśniieszku. Momentalnie przeniosła się pamięcią do szkolnych

czasów, gdy miss Ciaikson miała zwyczaj robić najgłębszą tragedję z

najbłahszego zdarzenia, co było stale źródłem wielkiej wesołości Ewy.

Ami na cnwilę nie oczekiwała niczego gorszego odwiadomości naprzy-

kład o przeziębieniu się przyjaciółki lub o zwichnięciu nogi.

Jak wiesz, Cynthja wyszła zamąż — rzekłą mise Clarhson.

-  —— Naprawdę nie widzę w tem mieszczęcia, Clarkie. Jesli jeszcze

kilka murowanych zakładów zawiedzie, będę musiała prawdopodobnie

zrobić to samo, co 1 ona. Wyjdę za jakiegoś miłego, bogatego 1 wyrozu-

miałeg, człowieka, który będzie mnie psuł. BAZE

-—-Ach, droga Ewo — zawołała miiss Clarson, głosem żałośniebe-

czącym — uważaj, kogo bierzesz za męża. Gdy słyszę, że któraś zmoich

dziewcząt wychodzi zamąż, nigdy nie mogę pozbyć się obawy, że ta nie-

świadoma stoi nad brzegiem przepaści!

— Nie mówisz im chyba tego? W] czasie wesela mogłoby to po-

działać nieco denerwująco. Więc Cynthja przekroczyła brzeg groźnej

przepaści? Właśnie mówiłam Phyllis, jak jej zazdroszczę, że ma za męża
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| mowczo, będzie godzinami krążyła koło najważniejszego tematu,

 

ła z doświadczenia, że panna Clarkson, o ile nie powstrzyma się jej sta-
a nie

poruszy į0.
— Dlaczego? — spytała jak echo miss Clarkson, mrugając oczyma

jak gdyby słowo to było czemś miaterjalnem i uderzyło ją niespodzianie.
—. Diaczego Cynthja zalswała się łzami?
— Ależ, właśnie mówię ci, kochanie. Ten człowiek opuścił ją!
— Opuścił ją!
—Posprzeczali się i on odrazu wyszedł z hotelu, Było to przed-

wczoraj i dotychczas nie wrócił, Dziś po południu przysłał krótkie za-

wiadomienie, ze nie ma wogóle zamiaru wracać, Kazał pokryjomu prze-

nieść swe rzeczy z hotelu do viura przewozowego, a stamtąd zabrał je

niewiadonio dokąd. Zniknął kompłetnie. ‚

Ewa patrzyła w zdumieniu. Na takie niezwykłe wiadomości nie była
przygotowana.

—Ależ, o co się pokłócili?
—Cynthja biedactwo była zbyt wyczerpana, aby mi to powiedzieć,
Ewa zacisnęła zęby.
— To łotrl.., Biedna Cynthia... Czy mogę pójść do niej z panią?
— Nie, moja droga, juz lepiej ja sama będę jej doglądać. Powiem jej

żeby do ciebie napisała, kiedy będziesz mogła ją odwiedzić, Muszę już

 

 

|. Ewa poczekała aż drzwi frontowe szczęknęły, a Phyllis powróciła
do niej. Payllis była bardziej przygnębiona niż zwykle. Spieszyłą się na tę
herbatkę a w rezultacie zebranie koleżeńskie nie okazało się miłą roz-
rywką, ktorej oczekiwała. Obie siedziały chwilę w milczeniu.

— Vacy brutalni są niektórzy mężczyźni! — rzekła wreszcie Ewa.
— Mike — powiedziała Phyllis rozmarzonym głosem — to praw-

dziwy aniol, : ! .
Ewa ucieszyła się z tego niewypowiedzianego zaproszenia do we-

selszej rozmowy. Bardzo głęboko współczuła Cynthji, lecz nie znosiłą ja
łowej gadaniny, a nic nie ibyfo bardziej bezcelowe, jak siedzieć tu i
wspólnie z Phyllis lamentować nad tragedją poznaną bardzo powierz-
chownie. Thyllis także miała swoją tragedję. Ale tu Ewa widziała możli-
wość uczynienia czegoś praktycznego i pomocniczego. Ewa była dziew-
czyną żądaą czynu i z radością podjęła żywotny problem.

— Mowt:y o tobie i Mike'u — powiedziała. — Nie zorjeniowałam
się jeszcze w, sytuacji. Gdy Clarkie nadeszła, opowiadałaś mi o twoim
ojczymie i 0 tem, dlaczego nie chce ci pomóc. Osądziłam, że niema co go
usprawiedliwiać. Powiedz mi coś więcej. Aha, ale powiedz mi, jak on
się nazywa, bo zapomniałam.

—Pan Keeble, i
(d. c. a.)
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