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DZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Dnikarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20do24-ej. Administracja czynna wdnipowszednieed9de20-ej,

 

    

 

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

zagranicą 8 zł. 2
OGŁOSZENIA: za wiersz miłim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12_gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia

 

  

w niedziele od 12 do 13-ej.

  

ZYGMUNT ŁAORYNOWICZ
Syn Marji z Janczewskich I ś p. Stanisława

Gbywatel ziemski ziemi Kowieńsk'ej, Porucznik Rezerwy 13 p.
ułanów, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, powla-
towy komendant Działdowskiego Zw. Rezerwistów — epatrzo-
ny $. 5. Sakrarentami, po krótkich 'есл ciężkich cierpieniach,

zmarł dnia 21 waześnia 1934 r, w wieku lat 34.
Zwłoki po nadejściu z Działdowa przewiezione zostaną z dworca ko-

lejowego do Kościoła Sw. Pietra I Pawła.
Nabożeństwo żąłobne odbedzie

na Antokolu w dniu 27 września, t. j. we czwartek, o godz. 9 m. 30,
wyprowadzecie drogich nam zwłok z tegoż kościoła na ementarz

miej eowy (sw. Piotra i Pawła) zaraz po nabożeństwie.
©О czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

 

Nabożeństwo żałobne za duszę

AL
HENRYKA MORAWSKIEGO '

odbędzie się da. 27.go września o godz. 9 rano w kościele Sw. Kstarzyny
Wil: ńska

© czem zawiadamia krewnych i znajomych

 

„Dziennik Wileński"

 

 

hodzi
   

 

  

   

        

    

 

się w kościele św. Piotra i Pawła

Matka, Siostra | Rodzina.

Nr. 9.

Koła Rolników Handlowców
przy I. N. H. 6  

codziennie.

  

 

   

Narada gospodarcza panstw
zachodnio-europejskich.

GENEWA. Pat. Dziś odbyła się
22:ga narada gospodarcza państw
zachodnio-europejskich z udziałem
Belgji, Francji, Włoch, Luksembur-
ga, Holandji i Szwajcarji. Wedle o
ficjalnego komunikatu delegaci
tych krajów uznali konieczność roz-
szerzenia wymiany międzynarodo*
wej. Komunikat podkreśla że inicja-
tywa nie jest skierowana przeciwko
komukolwiek i że wymienione pań-
stwa pragną aby w przyszłości inne

państwa przyłączyły się do tejgakcj
Delegaci 6ciu państw postanowili
utworzyć k«misję do zbadania głó-
wnych problemów związanych z
rozwojem gospodarczym i finanso
wym między nimi. Komisja ta ma
przedewszystkiem zająć się kwestją
rozszerzenia wymiany międzynaro-
dowej oraz sprawami turystyki
i komunikacji. Przewiduje się,
Aa nec ta zbierze się w Bru-
seli,

Niesłuszne pretensje Szonjcarji.
GENEWA (Pat). Rada Ligi odby-

ła publiczne posiedzenie, na którem
przedewszystkiem przyjęła do wia-
domości raport komitetu fiuansowe-
go Ligi na temat sytuacji imansowej
Austrji, Węgier * Bułgarji i uchwa-
liłą rezolucję, w której wyraża za-
dowolenie z powodu decyzji komi-
tetu gwarantów pożyczki austrjac-
kiej, upoważniającej rząd austrjacki
do przeprowadzania ikonwersji po”
życzki z 23 r. oraz z powodu zgody
państw gwarancyjnych na rozcią-
gnięcie istniejących gwarancyj na
nową pożyczkę. Następnie Rada
przyjęła raport ministra Kaczyńskie-

 

awody o puhar Gordon-Bennetta.
WYPADEK „POLONJI”. j

HELSINGFORS. (Pat). O wy-
padku, który zdarzył się poiskiemu
balonowi „Polonia”, doszło kilka na-
stępujących szczegółów. Baion „Po-
iomia* spadł © Gvdz. 18-e, w ponie-
działek na jezioro w pobliżu wsi Lo-
hilanti w Finlandii. Obaj piloci Kot!
Janusz i por. Wiaszczak uratowali
się, dopływając do położonej na je-
ziorze wysepki. Powodem przymu-
sowego lądowania było rozdarcie się
powłoki balonu

WIADOMOŚCI DO GODZ, 17-EJ.
MOSKWA (Pat). Jeden z balo-

nów polskich wysądował pod Rjaza-
niem. Nazwa balonu nie jest usta-
lona. Ź trzech balonów, kiore wcze”
raj wylądowały 'w okręgu lenin-|
gradzkim, jeden jest włoski, Nazwa|
jego jest „Dux*. Jest to jedyny ba-
lon włoski.

Z dotychczascwych danych wy-
nika, że balon polski, który lądował
pod Rjazaniem, przekroczył 1.300
km., licząc w linji prostej od War"
szawy.

Wedle niemieckiege biura inior-
macyjnego nadeszły dalsze wiado-
mości o lądowaniu 4-ch jeszcze ba-
lonów, w tem dwuch polskich, jed-
neśo szwajcarskiego i jednego ame-
rykańskiego w pobliżu miejscowości
Bolszoje Iwanowskoje za Tulą, na
południe od Moskwy. W. $rupie
tych 4-ch bałonów znajdują się ba-
lony „Warszawa“ i „Košciuszko“,
amerykański „U. S. Navy“ i szwaj-
carski „Ziirich*.

Według doniesienia naszego ko-
respondenta jeden z polskich balo-
nów lądował pod Rjazaniem, a więc
znacznie dalej, niż twierdzi niemiec-
kie biuro informacyjne, Miejscowość
Boiszoje Iwanowskoje za Tułą znaj-
duje się w odległości około 1.200
km. od Warszawy. Dotychczas
mamy informacje o lądowaniu 14-tu,
brak informacji o dwuch. Balon
„Belgica”, pilotowany przez De-
muytera i Coeckelbergha, lądował|
na wschód od Bojetska na terytor-
jum sowieckiem. Lotnicy wyjeżdża”

ją do Moskwy.
W uzupełnieniu wiadomości o lą-

dowaniu balonu szwajcarskiego „Ba-
sel* dowiadujemy się, ze lądował:
dokładnie w miejscowości Syczew-'
ska koło Chołma

 
Wczoraj o godz. 19-ej sytuacja -

przedstawiała się w ten sposób, że|
mniej więcej 5 balonów znajdowało'
się na odległości 1.200 km. do 1.300'
km. od Warszawy, wobec czeiżo do”|
piero ściślejsze obliczenia ustalą:
punktację / poszczególnych załóg. |
Brak było jeszcze iniormacyj © wy”
lądowaniu dwóch czy trzech balo-|
nów. Jeden z trzech balonów, które |
lądowały w okręgu leningradzkim,
jest włoski, Co do dwuch pozosta-
łych w dalszym ciągu nie było ści-
słych wiadomości. i4

| Rjazaniem wylądował balon „War-

"Ikm. i osiadła na jeziorze pod mia*

WIADOMOŚCI
DO GODZ. 20,45 WIECZ.
MOSKWA (kat), Drugi z trzech

zalonów, które wylądowały onegdaj
pod Leningradem, jak się okazało,
jest amerykański balon „U. S. Na-
wy'. Ogółem w Sowietach wylądo-
wało dotychczas 7 balonów, dwa
amerykańskie 1 ieden włoski pod
Leningradem, belgijski pod Witeb-
skiem, polski pod Rjazaniem i dwa,
których nazwy dotychczas nie
stwierdzono, jeden pod Leningra-
dem, drugi zaś pod Chołmem. Pod

szawa“,

„ MOSKWA (Pat). W okolicy Lu-
gi, w okręgu len:ngradzkim, jak się
okazaio, wylądowat francuski balon
„Lorraine'. Balon ten lądował one-
śdej. Lotnicy Dupont i Boitard
przybyli do Leningradu.
MOSKWA (Pat). Balon „Basel“

wylądował w  Bolszoje Azarowo
koło Chołma, rejon jurkowski, okręg
smcleński, a więc w odległości oko-
ło 900 km. od Warszawy. Odległość
lądowania balonu „„Wiarszawa” wy  nosi 1.280 km. (w przybliżeniu) od
Warszawy.

Dotychczas podane są wiado-,
miości o 14 balonach, przyczem co|
do trzech balorów niewyjaśniona|
jest sprawa pochodzenia 1 załogi.
WARSZAWA (Pat). Balon „Ba-;

sel'* (Szwajcarja) wylądował wczo*:
raj o godz, 14,35 na terenie ZSRR w
miejscowości Bolėzoje Azarowo, ko-
ło miasteczka Ctołma (jur4owskire-
janj, odległej około 950 Ikm. od War:|
szawy. si
MOSKWA (Pat). Na auejsce wy”

lądowania baloru ,Włarszawa” (150
km na północ do Rjazania) wyjeż-
dżają attachć wojskowy przy amba-
sadzie polskiej w Moskwie, kpt, Har-
land, oraz korespondent PAT-icznej
Berson. Balon ląslował w lesię. Obaj
lotnicy są zupełnie zdrowi. Władze
iokalne okazały im szeroką pomoc.

DO GODZ 21.45 WIECZ.
Do godz. 21.45 mamy ścisłe dane

o 12 balonach: |
„Stadt Essen“ znajduje się pod!

Feilin w Estonji w odległości około!
800 km. od Wiarszawy. (Wczoraj do;
nasiliśmy, że wylądował w miejsco:|
wości Wiiljand. Otóż obie nazwy są.

Drugi balon niemiecki „Wilhelm
von Opeln'* wylądował pod Dorpa-
tem w  odległosci również około
800 km. т

Balon belgijski „Bruxeiles* pod
Witebskiem przekroczył odległość
800 km.

Balon amerykański wy.ądował w
odległości 850 km. od Warszawy
nać jeziorem Czudskiem, pod Gdo-
wem.

„Polonja“ osiągnęła około 1.200

: równoznaczne.) ‘

stem Saronlinna w Finlanaji.

Czeskoslowacka „Bratislava“ wy-
lądowała w Litwie, pod Kibartami,
przelatując zaledwie 295 km.

Francuski balon „Lorraine” wy
lądował pod Ługą, na północ-wschód
od Pskowa; w odiegłości ok. 900 km.
od Warszawy.

Również 900 km. osiągnął balon
szwajcarski „Basel”, który wylądo-
wai w miejscowości Bolszoje Azoro-
wo koło Chomla w rejonie kolmir-
skim, w Smoleńszczyźnie.

„Warszawa” 7 załogą Burzyński
i Zakrzewski przekroczyła odle-
głość 1.300 km.. iądując w lesie 150
km na ponoc ou Rjazania,

Balon „Belgica“ osiągnął 1.150
km., lądując wcd Bieżeckiem, w
okręgu twerskim

Wreszcie z pośród trzech balo-
nów, o których mówiliśmy wczoraj,
że lądowały w okręgu leningradz-
kim, jeden jest włoski „Dux", drugi
amerykański „U. S. Navy“, jeden z
nich lądował pod miejscowością
Prussa drugi poc Lidskoje,
A więc ścisłe informacje mamy

co do lądowania 10 balonów, a co

$o w sprawie prac komiteiu opju-
mowego, poczem w ciągu blisko 3
godzin dyskutowano nad sprawą re-
klamacyj szwajcarskich w sprawie
strat poniesionych przez obywateli
Szwajcarji w czasie wojny. Delegat
Szwajcarji Motta domaga się wyzna-
czenia sprawozdawcy, któryby zba-
dał tę sprawę przy pomocy prawni:
ków. Szwajcarja życzy sobie, aby
Rada Ligi zwróciia się do stałego
trybunału haskiego o orzeczenie.
Żądanie Szwajcaiji ostro krytyko*
wali delegaci W. Brytanii, Francji i
Włoch, którzy podkreślili, że Szwaj-
carja nie może przytoczyć żadnego
artykułu paktu, na mocy którego
mogłaby domagać się rozpatrzenia
sprawy przez Radę, Rada, zdaniem
tych trzech delegacyj, nie może zaj-
mować się tą sprawą. Szczególnie
ostro wystąpił delegat Francji, Bar-
thou, który przypomniał, że dawniej
zwajcarja stała na stanowisku, że

nie ma podstaw do wysuwania tej
sprawy. Z punktu widzenia sprawie-
qdliwości i moralności międzynarodo-
wej Francja nie rioże zgodzić się na
talkie postawienie sprawy. W! kon-
kluzji debaty wyznaczono sprawo-
zdawcę w osobie delegata ar$entyń-
skiego. Delegaci Francji, W. Bry-
tanji i Włoch zastrzegli sie, że wy-
znaczenie sprawozdawcy nie przesą-
dza w niczem decyzji Rady.

GENEWA (Fat), Szwajcarska
Rada związkowa skierowała do se-
kretarjatu Ligi Narodów pismo z
prośbą o przekazanie go do komusji
rządzącej Zagłębia Saary. W piśmie
tem rząd szwaicarski zaznacza, że

wania do dwuch, włoskiego i amerykań-
skiego, nie ustalono dokładnie miej-
sca lądowania, siwierdzono jedynie
fakt lądowania.

Nieznane są losy balonów „Ko-
šciuszko“, „Deutschland“, „L'Aigle“
i „Zuerich“. Wiudomo tylko, že je-
den z nich lądewał w okolicach
Chomla, drugi zaś w okręgu lenin-
gradzkim. |

A więc w najgorszym wypadku,
gdyby ostatnie cztery balony zajęły
pierwsze miejsca. 5-te miejsce zaję“
iaby „Warszawc' „a 6-te „Polonja“.'
Jest jednak przyvuszczenie, že Z po-
śród tych czterech balonėw „Ko-
ściuszko”, o którym żadnych infor-
macyj niema, osiągnąć mioże jedno z
czołowych mieisc Natomiast, jeżeli
z tych czterech balonów dwa osią
gnęły niewielką rdległość (jeden pod
Chomlem, drużi pod Leningradem),
to „Warszawa“ i „Polonja“ mogą
się znaleźć w nejgorszym wypadku
na 3-em i 4-tem miejscu.

[JCI[CCC[CICIE] CIC
l RESTAORKJA «<ZACISZE» |:

Zawiadam'a Sz. Bywaiców, że
z dniem 26 b. m. wprowadziła

i) Więdośkie Śniadania 2a 1
2 jajka po wiedeńsku,
2 masła,
2 kajzerki,
1 szklanka białej kawy

Wiedeńskie bolacje @ 1 П.
1 kanapka,
1 sznycel,
1 szklanka berbaty

blady od Zł. 1 gr. 10
DANIA BAROWE 46 gr.

[=1 Ceny na tranki i dania zniżona do20 /,. [e]
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Przewodniczący  komusji

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

 

 

Szwajcarja nie daje policjantów
do zagłębia Saary,

Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.       
Przed sesją izb parlamentarnych.

tTeletonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na najbliższem posiedzeniu Rady ministrów ma być
podobno rozważana sprawa przyśpieszenia prac nad tymi projektami u-
staw, które mają być wydane, jako dekrety Prezydenta Rzplitej. Będą to
w pierwszym rzędzie tak zwane ustawy oddłużeniowe. Pozatem na zasa-
dzie pełnomocnictw mają być ogłoszone jedynie ustawy drobne, gdyż
tendencją czynników miarodajnych jest ograniczenie do minimum ilości
dekretów, natomiast przerzucenie prac ustawodawczych raczej na Sejm;

Mówią też, że zaraz po rozpoczęciu sesji napłyną różne rządowe
projekty ustaw. Wynikałoby z tego, że Sejm i Senat w każdym razie
rozpoczną sesję.

Sprawa p. Wyrostka,
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Prezydjum BB. wysłało sen. adw. Wyrostkowi wezwa-
nie na rozprawę sądu klubewego, która odbędzie się dziś. Rozpatrywane

będą zarzuty postawione sen. Wyrostkowi przez Prezydenta m. Warsza-

wy, Starzyńskiego na tle głośnej sprawy dzierżawy gmachów szkolnych
przez samorząd stołeczny.

Charakterystyczne wstrzymanie zasiłków.
Tlelefonem od własnego korespondenła.|

WARSZAWA. Ministerstwo oświecenia rozesłało do rektoratów szkół
wyższych charakterystyczny okólnik, podpisany przez wiceministra ks.
Żongołłowicza. Okólnik zaleca rektorem wstrzymanie zasiłków organiza-
cjom ideowym młodzieży akademickiej, jak Młodzież Wszechpolska, Mło-
dzież Sodalicyjna, Odrodzenie, Katolicka młodzież narodowa.

Zaznaczyć należy, że rektoraty rozdzielały po uskutecznieniu wszel-
kich opłat z pozostającej reszty pewne kwoty jako subwencje organiza-
cyj akademickich. Zarządzenie ks. Zongołłowicza wprowadza rozróżnienie
pomiędzy organicjami akademickiemi.

O Legjonie Młodych lub Młodzieży mocarstwowej—niema żadnej
wzmianki.

Aresztowania wśród narodowców.
(Ielefonem od własnego kcrespondenta.] . -

WARSZAWA Prasa wczorajsza donosi, że w ciągu poniedziałku do-
konano w stolicy szeregu rewizyj i aresztowań wśród narodowców, prze-
ważnie młodzieży.

Poległo już 51 policjantów.
Iisletonem od własnego korespondenta.)

LWOW. Odbył się w Żółkwi uroczyście pogrzeb zamordowanego st.
post. Stanisława Jacyny, który padł na posterunku z rąk ukraińskiego
mordercy.

Stanisław Jacyna jest 5l-ym funkcjonarjuszem policji w szeregu po-

ległych na terenie województwa Iwowskiego obrońców ładu i porządku

oubiicznego. Większość spośród nich zginęła jako ofiary teroru bojówek

ukraińskich.
+ W celu nadania pogrzebowi uroczystego charakteru, utworzył się w
Żółkwi komitet obywatelski, który połączył w sobie wszystkie polskie or-
ganizacje społeczne.

 

byłby zadowolory, gdyby komisja”
rządząca zrzekła się zamiaruwerbo- | skie nie zawiera postanowień, za-

policjantów w Szwajcarii.|
rządzącej|

| Knox odpowiedział niezwłocznie, że|

© ” *

Wiadomošci
telegraficzne

GENEWA (Pat). Z Berna dono-, ZAGRANICZNE.
szą, że rząd federalny Szwajcarji _ ** Otrzymano w Genewie prośbę
zbadał sprawę ewentualnego pozwo-
lenia obywatelom szwajcarskim na
zaciąganie się do policii i żandar-
merji saarskiej. Stwierdzono, że obo-
wiązujące ustawodawstwo szwajcar-

braniających tego rodzaju zaciągu,
jednakże rząd tederalny uznał, że
względy ogólno - polityczne a w

| w tych okoliczneściach komisja rzą” | szczególności utrzymywanie neutral-
dząca zaniecha werbowania Szwaj-
carów na policjantów w Zagłębiu
Saary.

į

ności szwajcarskiej czynią mało po”
żądanym udział obywateli Szwaj-
carji w policji saarskiej w okresie
plebiscytowym.

, Sprawa niepodległości Austrji

PARYŻ (Pat). Genewski kores-
pondent Havasa donosi, że w dniu
wczorajszym mwnister Barlhou od-
był dłuższą konierencję z komisa-
rzem Litwinowem zarówno w spra-
wie toczących się negocjacyj nad
problemem aust:iackim, jak również
w sprawie paktu wschodniego. Koła
francuskie, pisze Havas, ograniczają
się dziś do oświedczenia, że rozmo-
wy są w toku, że mimo bardzo
skomplikowaneśv ich charakteru o-
raz trudności,na które natraliają, nie

| traci się nadziei dojścia do pomyśl-.
nych rezultatów Minister Barthou
pozostaje ustawicznie w bezpośre-
dnim kontakcie z delegatami W.
Brytanji i Włoch, jak również z М,
Ententą.

GENEWIA įPaij. Rokowania w

RYGA. Z Genewy donoszą, że
odbyła się tam narada kierowników
delegacyj: litewskiej, łotewskiej i
estońskiej, na której omawiano dal-
szy bieg prac w związku z podpi-
saniem paktu bałtyckiego. (lchwa-
lono, że konferencja ministrów spraw
zagranicznych państw bałtyckich od-
będzie się w Tałlinie w początkach
listopada.

Omawiano również pakt wscho”
dni.  Ustalono;fapewne ;: wytyczne

jest przedmiotem rokowań w Genewie.
sprawie Austrji trwają dalej, przy:
czem, jak słychać, nie osiągnięto ża-
dnego rezultatu. Ze strony irancus-
ikiej wysunięto podobno propozycję,
aby Rada Ligi: uchwaliła deklarację
w sprawie niepodległości Austrji,
przewidującą niemieszanie się
państw: sąsiadujących do spraw we-
wnętrznych Austrji, jak również po-
wzięcia w razie konieczności przez
Radę Ligi zarządzeń, mających na
celu utrzymanie niepodległości i in-
tegralności Austrii. Propozycja ta
spotkać się miała z różnemi objek-
cjami ze strony Włoch. W. kołach
pra.owych wyrażane są wątpliwości,
czy sprawa miepodległości Austrji
będzie formalnie omawiana przez
Radę Ligi na jej obecnej sesji.

/Narady przedstawicieli państw bałtyckich
wspólnego postępowania przy dal-
szych rokowaniach w sprawie paktu

Trocki 'w Madrycie?
MADRYT. ,Pat). Krąży tu pogło-

ska, że do Madrytu przyjechał in-

cognito Lew Trocki.

Afganistanu o przyjęcie ge do Ligi
Narodów. Sprawa ta znajdzie się na
porządku dziennym obecnej sesji.

** Małżonka włoskiego następcy
tronu księżna Piemontu urodziła
córkę. Dziecko otrzymać ma imię
Marja Pia. Po otrzymaniu wiadomo-
ści o narodzinach pisma wydały do-
datki, które entuzjastycznie zostały
porozchwytywane przez publiczność.

** Akty terroru ze strony socjali-
stów hiszpańskich powtarzają się
bezustannie. Wczoraj w Bostonie(?)
,teroryści rzucili bombę, zniszczyli
przewody tramwajowe i poranili po*

' ważnie 4 osoby. : :
** "Wetrblatt* donosi, że lobe

cnie przebywa w areszcie śed-
czym jeszcze tylko 5-ciu człon-
|ków zarządu partji socjaldemokra-
tycznej Austrji były burmistrz Wie-

 

dnia Setz, posłanka Prost i posło-
wie Sever, Helmer i Dannenberg.
Seitz i Sever internowani są w sa-
natorjach wiedeńskich

| ** Jak donosi prasa stan Campe"
se w Meksyku wydał ustawę mającą
|na celu zwalczanie koscioła kato-
ilickiego. Ustawa ta przewiduje mię-
dzy innemi, że liczba duchownych
nie może być większa, niż 3 na 85

tys mieszkańców. Pozatem w myśl
nowej ustawy księża muczą byč žo-
nac1.

** W Nowym Jorku po doko-
„naniu operacji brzucha zmarł Per-
,cy Rockfelier, dyrektor National
City Bank of New York i bratanek
Johna D. Rockfellera. Zmarły był
jednym z najbogatszych ludzi w
Stanach Zjedn. *

** Strajk generalny м Kady-
ksie zakończył się, natomiasf został
proklamowany w Algesiras i Callu-
car.

 

Snieg w Marokku.
TANGER (Pat), W okolicach

Ayschi w Marokiku spadł śnieg. Jest
to zjawisko tem niezwyklejsze, że w
pozostałej części Marokka panuje
nadal temperatura dochodząca do 38
stopni.
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Zmiana ustroju
Francji.

Obecny rząd we Francji, rząd

z premjerem p. Doumergue'm na

czele, jest rząden: „jedności narodo-

wei“. Może wieie dałoby się powie”

Uzieć o tej „jedności', zwłaszcza

v kulisach rządu ale w kazdym ra-

zie stwierdzić 'vrzeba, iż pomimo

wielu zas:rzeżeń rząd trwa i usiłuje

wyprowadzić Francję ze wzmagają

cych się trudności wewnętrznych.

Ma za sobą poparcie zd:owej mo”

raluie opinji publicznej, która go

wyniosła po głośnych wypadkach

v lutego w Paryżu, i poparcią tego

używa dla przeprowadzania niewąt-

pliwie pożytecznych zamieci.

Największą trudnością, uiogącą

bardzo poważnie zaciężyć rządowi

p. Doumergue'a, jest afera Stawis-

kiego i wszelkie jej odgaięzienia

wraz z zabójstwem sędziego Prin-

cea. Większość parlamertarzystów

francuskich należy do masonerji, a

"wiadomo, jak mocno wpiątana jest

ona w powyższe sprawki i: jak bar-

dzo pragnęłaby ich zaluszowania.

Tymczasem opinja pubisczna nie

chce o tem zapomnieć i ciągle ude-

rza w tę pięte achillesową gabinetu.

Pomijając tę fatalną sprawę, rząd

p. Doumergue'a odnosi niewątpliwe

sukcesy. Wykazuje niezwykłą ak-
tywność w polityce zagioricznej i
osiąga zbliżenie z Wiocham: i Rosją.
Porządkuje budżet panstwowy

dzięki przezorne; polityce finanso-

wej zgromadzii w skarbcu Banku

Francuskiego olbrzymie ilości złota.

Zwalcza dość skutecznie drożyznę

po miastach i bezrobocie, wreszcie

energicznie przeciwstawia się anar-

chistycznym zacnciankom syndyka-

tów urzędniczych. Słowem, na każ:

dym niemal odci:ku gospedzrki pań:

stwowej, dokonywa akiow, które

znajdują dodatni oddźwięs w społe”

czeństwie.

Zamierza wreszcie przeprowadzić

reformę ustroju Projekty p. Dou-

mergue'a nie idą wprawdzie zbyt

daleko i nie odpowiadają tenden-

cjom młodego pokolenia, pragną

cego — jak wszędzie zresztą —

przebudowy ozganizacji państwowe:

w tym kierunku, aby władzy zapew-

mić autorytet i się. W, każdym ra:

zie stanowią poważny wyłom w do-

tychczasowej prektyce parlamentu

francuskiego i r.ewątpliwie idą w

kierunku podniesienia autorytetu

władzy wykonawczej.

Przed paru dniami przmjer Dou-

mergue wygłosił dłuższa przemó-

wienie, w któremm na zakończenie

poruszył sprawę projektowanej re-

formy ustrojowej. Zwracając uwagę

na konieczność posiadania rządu

st')ogo, premier zaatakował dotych-

czasowy systemu parlamentarny,któ-

ry, obalając rządy mniej więcej co

"kwartał, uchylał się od przyjęcia

odpowiedzialności. władzy. Środkiem

zaradczym ma być wyposażenie

/ szefą rządu we władzę. na mocy

której mógłby się stać prawdziwym

premjerem. Szef rządu w razie nie-

zgodyz większością parl*mentarną

winien mieć prawc natychreiastowe-

go odwołania się do opinji kraju z

pominięciem dotychczowych formal-

ności i procedury. Chodzi więc tyl-

ko o drobną, wszakże zasadniczą

_nianę konstytucji, która położyła

by tamę zbyt często powtarzają
cym się kryzysom  gabinetowym.

Premjer miałby prawo, w razie kon

fliktu z izbą deputowanyca, zwrócić

się bezpośrednio do prezydenta Re:

publiki o rozwiazanie parlamentu,

Obecna konstytucja przewiduje zgo-

lę na to senatu.

Projekt reformy przewiduje rów-

nież uporządowarie budżetu. P. Dou-
' mergue chce pozbawić izdę ueputo-

wasych i senat prawa init; tywy w

zakresie projextowania wydatków

państwowych, pozostawiając to pra-

wo wyłącznie rządowi. Ferlament

mógłby jedynie dyskutować projekty
rządu. Taksamo, zdanieni jego, na-

„leży skrępować parlament lerminem
co do uchwalaria budżetu. № razie
nieuchylenia budżetu w terminie
ustawowym, rząd winienby mieć pra-
wo ustalania prowizorjów budżeto-

wych na okres bieżącynapodsta-
wie wydatków w okresie  po-
przednim. у

Premjer zapowiedział także ure-
šulowanie stosanxów stalu urzędni-

czego przez opracowanie specjal

nego statutu, ktćry byłby włączony
do konstytucji, a wreszcie położył
nacisk na istolną niezaicżność są'

'| sprawie

 

__DZIENNIK MIEEŃSKI-

z prasy.
„Odpowiedźź jasna iniedwuznaczna'

noresponaent „Uazety Polskiej”

z tuenewy w obszernem sprawozda-
niu ilustruje przebieg aebaty nad
wnioskiem p. becka. Szczegołowo

omuwia on wystąpienia przeastawi-

ciei1 mocarstw, kiorzy Opowiedzieli

się przeciw generalizacji traktatów

mniejszościowych, wreszcie docho-

azi do konkiuz,i, że:
Postawieni wcbec dylematu albo ge-

neralizacja albo lixwidacja, z pewnem o-
Ciąganieii wprawdzie, i bez entuzjamu, wy-

vraii tę urugą drogę. Nie powiedzieli tego

saisiem wyraźnie, ale w każdym razie
oświadczyn wszyscy 'rzej, że trasiaty mniej

szościowe nie byiy pomyślane jako Cos
wiecznego, że muay pewfen ohiesiony ce:
do speinienia, poczem stają się nmiepotrze-

pne, że zresztą ich rewizja jest przewidzia-

na w samym ich tekscie, że są gotowi ne-

gocjować. +. Eden, który powaiii się wy-

wiązać z trudnego zadania w sposob zgrab-
ny i elegancki, wręcz oswiadczył, że idea-

tem jest usunięcie kontroli międzynarodo-

wej dzięki .«inu, że :tanie się niepotrzebna

i zastrzegał się jedyuie, Że należy zbadac

czy i gdzie ta konutrula jest już 'zoyteczna,
Wynika z tego jeśno, że mocarstwa po-

godzity się z ideą likwidacji dotychczaso-

wego systemu kontroli gwarancji maniej-

szościowych. Nie chcą tylko generalizowac
tej... likwidacji, lecz pragną przeprowadzic

ją stopniowo, badając osobno każdy po-

szczególny wypadek.
lak przedstawia

debaty mniejszościowej. R

{ powyższego przedstawienia

sprawy wymkaioby, iż przedstawie

ciele mocarstw .gotowi są negocjo”

wac” w sprawie likwidacji traktato”

we; ochrony mnicjszości, Jeśli tak,
to jest to punktem wyjścia do wia”
ściwego postawienia sprawy м Ка-

dzie Ligi, do której prawnie sprawa

sta należy.

O właściwą taktykę.

Kwestja wniosku polskiego w
generalizacji traktatów

mniejszościowych nie schodzi z ła-

mów prasy polskiej. Stanowisko p.

Becka i zachowanie się delegacji

polskiej zaczyna budzić pewne za”

strżeżenia. Ostatnio „Kurjer Poznań”

ski“ pisze: 3
Stanowisko nasze w sprawie wystąpie-

nia rządu polskiego w Genewie w kwestji

traktatu o ochronie mniejszości jestznane: |

bezwzględnie obóz narodowy „olidaryzuje |

się z treścią wystąpienia w tym sensie, że

Polska <ończy z tym traktatem wyjątke

wym, natomiast obóz narodowy nie może:

się solidaryzować z formą wystąpienia, z!

taktyką polityczną rządu. |

Należało — naszem zdaniem — stanąć,

na gruncie prawnym i oświadczyć, że Pol-'
ska dotąd uznawała przepisy traktatu do-!
browolnie, ale, že teraz stwierdza, iż trak->

 
się bilans wielkiej

—-

 

 

tat o mniejszościach jest od samego począt-

ku prawnie nieważny, ponieważ nie został

ratyfikowany przez Stany Zjednoczone, a

nie zawiera klauzuli, którą ma wersalski

traktat pokojowy, że wchodzi w życie z

chwilą ratyfikacji przez ograniczoną liczbę

kontrahentów. Wiybianie tej dragi taktycz-

nej byłoby innym mocarstwom i państwom

zamknęło usta.

Natomiast mutoda — jak się wyraża

przyjazny Polsce głcwny organ opinji an-

gielskiej „Times“ — szorstka, jednostronnie:
z pominięciem prawnego argumentu, stwa-

rzająca fakt dokonary „musiała spowodować

takie następstwa:
1) że państwom złej woli dostarczyła na

przyszłość argumentu, jakoby wolno było

przekreślać jednostronnie także traktaty

pokojowe ,

2) że pozycja mcralno - polityczna Pol-
ski w świecie międzynarodowym nie wzmoc

niła się, lecz racze osłabła,

3) że w konsekwencji tegan Polska nie

mogła się ubiegać o stałe miejsce w Radzie
Ligi. mimo, że wciodzą do niej Sowiety.

4) że delegacja polska w komisji poli-

tycznej Zgromadzenia Ligi musiała swój

wniosek w sprawie generalizacji traktatu o
mniejszościach wycofać.

Tego wszystkiego było możaa uniknąć

przy głębszem przemyśleniu * właściwem

przygotowaniu taktyki politycznej, służącej

dobrej sprawie.

Pytania „Robotnika”,
Także socjalistyczny „Robotnik'

zajmuje się ikwestją wniosku p.
Becka. Stwierdza on, że nie rozumie
celu wystąpien'a polskiego ministra
spraw zagranicznych, podobnie jak
nie rozumie wiclu innych posunięć w
polityce zagrani=»nej. Zapytuje więc:

Godzi się tedy zapytać, diaczego rząd
polski, bez porozumienia z innemi państwa-
mi „a przedewszystkiem z Francją, zgłosił
swój wniosek, skoro mógł wiedzieć z góry,
że wniosek ten mie przejdzie? Jeżeli to
miała być tylko demonstracja, to jaki był,

Angielska agencja prasowa Reute-
ra informuje, że pomiedzy Sowieta-
mi i Japonją osiągnięto wreszcie po-
rozumienie w sp”awie sprzedaży ko-
Jeg wschodnio - chińskiej państwu
Mandżukuo. Ustalono cenę 170 mil-
jonów jen, w tem 30 miljonów na od-
szkodowanie personelowi sowieckie-
mu zatrudnionemu na tej kolei, So-
wiety poczyniły iaknajdalej idące u-
stępstwa, jeżeli się zważy, że dwie
trziecie tej sumy spłaconych będzie
towarami, a reszta gotówką na raty.

Początkowo rząd bolszewicki żą-
dai od Japonji 650 miljonów jen. W
danlszych rokowaniach suma ta zre-
pdukowana została do 500, a nastę-
pnie 450 miljonów jen. Na wysokości
tej sumy przerwa:y się bolszewickie
rokowania.

Według twierdzień prasy sowiec-
kie: Japonia i Mandżurja, nie mogąc
osiąśnąć porozunienia, poczęły ni-
szczyć urządzenia kolejowe i tabor,
aby stopniowo obniżyć wartość ko-
lei. Tem tłómaczyl; bolszewicy czy”
telnikom pism sowieckich  koniecz-
ność dalszych ustępstw i obniżenia
ceny sprzedażnej. I istotnie odsprze-
dali zą cenę nettc 140 miijonów jen,
płatnych wedłuś woli Japonii.

Dojście do skutku porozumienia
w sprawie sprzedaży Ко!е1 wschod-
nio-chińskiej jest faktem dużego zna-
czenia politycznego. Stanowi niewąt
pliwie odprężenie stosunków na Da-
lekim Wschodzie. Rozwiązuje ręce
Rosji sowieckiej na okres zimowy i
pozwala jej na czynienie dalszych
przygotowań do wojny.

Miyliłby się ten, ktoby z faktu
sprzedania kolei wschodnio chińskiej
chciał wyciaśnąc zbyt pośpiesznie
wniosku o zwrocie w stosunkach so- wiecko - japońskich. Stan, powstały
po podpisaniu umowy, będzie dla So

jej cel i jaki jest jej skutek? Co Polska zy-|wictów tylko „pieredyszką ' — upra-
skała na tej demonstracji? Bo - że mniej-
szości nic na niej nie zyckały, to pewna.

Dlaczego rząd polski, wysuwając swój
wniosek, nie przewidział zarzutów praw-
nych, podniesionych przez członków Ligi, a
głównie zarzutu, że wniosek godzi w trak-
taty pokojowe i stwarza precedens do żą-
dań zmian traktatowych? Że obawa na tym
punkcie była słuszna, dowodzi fakt, że
inicjatywę polską wyzyskały natychmiast
Węgry, by zaatakować państwa „Małej En-
enty" za ich traktowanie mniejszości.
Oczywiście faszystowskim Węgrom nie szło
wcale o los tych mniejszości, lecz o atak na
traktat pokojowy, okrodstacy dzisiejsze
granice Węgier. Inicjatywa Polski została z
miejsca wykoszlawicna i nadużyta do ce-

lów, nie mających nic wspólnego z ochroną
mniejszości.

POGŁOSKI О AMNESTJI,
Jak już informowaliśmy, od kilku

dni w kołach ponitycznych kolportu-

je się pogłoski o zamierzonej jakoby

amnestji, która ma być ogłoszona

rzekomo w najkliższej przyszłości.

Zasadniczo niemą właściwie specjal-

nego powodu do ogloszenia amnestji,

a mimo to pogłoski o amneslji są p0-

wtarzane uporczywie. Charaktery-

styczne, że kładą one nacisk na

więźniów politycznych, tak, że nale-

ży się poważnie liczyć z możliwością

zastosowania aktu ułaskawienia tak-
że w stosunku dc b. więźniów brze-

skich.
Jeżefi chodzi o formalną podsta”

wę do ułaskawienia skazanych dzia-

łaczy Centrolewu, to mogą służyć

dwa artykuły kodeksu postępowania
Ikarnego, t. j. 546 i 547, które mówią

o odpowiedzi na prośbę o ulaska-
wienie oraz o iych wypadkach, w

których ministerjum sprawiedliwo-
ści, po dokładnem przejrzeniu akt
sprawy przeszłych przez wszystkie
instancje, przesyła to ostatecznej
decyzji p. Prezydentowi Rzplitej.

Alkta sprawy b. więźniów brze-
skich na żądanie ministerjum spta-
wiedliwości przesłano z sądów. ape-
lacyjnych do miuisterjum.  Ministe-
rjum ma skierować je do kancelarji
p. Prezydenta R :plitej,

Te takty skłoniły niektóre koła
polityczno - sądowe do przypuszczeń
iż czynniki decydujące postanowiły
przerwać odbywanie kary wszyst-
kim b. więźniom brzeskim, a „uła-
skawienie* to miałoby również ob-
jąć i tych skazanych, którzy przeby-
wają zagranicą, 'ak Witos, Kiernik,
Pragier, Liberman i Bagiński.

7 b. więźniów brzeskich odbywa
karę obecnie tyiko b. poseł z PPS,
CKW. Stanisław Dubois, który nie
złożył żadnego podania o urlop zdro-
wotny.

Że decyzja Prezydenta może za”
paść bez prośby skazanego, świad-
czy wypadek p. Kosmowskiej, która
mimo skazania jej na rok więzienia
za przemówienia na wiecach w Ra-
domiu i Lublinie — została ułaska-
wiona i zwolniona od odbycia kary.

Aai A i CCINITA IT T TIKSLAS S

Pogłoski o nowej
pożyczce zagranicznej.

W. kołach finansowych rozeszły
się sensacyjne pogłoski o rokowa-

niach, toczących się między pewnem!
Ikonsorcjum finansowem amerykań-
skiem « Ministerctwem  Komunika-
cji 7 Skarbu.

Kons- cjum anzerykańskie gotowe
jest pouobno udzielić pożyczki w
wysokości 15 miljonów dolarów na
budowę dróg bitych wzamian za co,
prócz normalnegc oprocentowania i
amortyzacji pożyczki, miałoby otrzy
mać koncesję na uruchomienie ko-
munikacji autobusowej z prawem
wyłączności na szregu najważniej-
szych szlaków. ы

Konsorcjum amerykańskie ma
podobno pozostawać w związku z
jedną z fabryk samochodowych a-
merykańskich, która zamierza do-
starczyć autobusów.  

Likwidacja strajku
w Łodzi.

ŁODZ. Pat. W dniu dzisiejszym
pod przewodnictwem okręgowego
Inspektora pracy Warzkowskiego
odbyła się kcaferencja zwołana w
celu zlikwidowania wielotygodnio-
wego strajku w przemyśle jedwa-
bnigzym i podpisania umowy zbio-
rowej. Konferencja doprowadziła do
uzgodnienia stanowiska przedstawi-
cieli przemysłowców i robotników
i zakończyła się podpisaniem umo-
wy zbiorowej w przemyśle jedwa-
bniczym.

Umowa obowiązuje do dnia 14-
1935 r., przyczem može byč po
tym terminie wymówiona przez
saždą ze stron na okres 2-tygodnio-

wy
"ESTATAI TTROADSTAR,

Popierajcie Polską Macie: z
Szkolną.

downictwa od wpływów  politycz*

nych. УЕ
Jak widzimy z tego krótkiego

przedstawienia, projekty zmian u-
strojowych nie idą zby! daleko,

jednakowoż w stosunku do dotych-
czasowej praktyki we Francji sta-
nowią poważny. krok na drodze do

umocnienią kazdorazowego rządu

opierającego się na większości par-

lamentarnej.

Projekt p. Doumergue'a już się

komunistami, Wydaje sią wszałcże,
iż premjer francuski wybrał dość
dobry mioment dla urzeczywistnie*
mia swych planów, Ma za sobą suk-
cesy w polityce gospodarczej i fi-

mansowej, ma rownież :ukcesy p.

Barthou w polityce zagranicznej,

Za dwa tygodnie- odbędą się we

Francji wybory do rad ikantonal-
nych, Wyniki ich dadzą cizowiedž,
czy Francja chce utrzymania rządu
p. Dovmergue'a, a więc pośrednio spotkai z ostrymi atakiem socjali- czy chętnie przyjmie projektowane

stów francuskich sprzymierzonych zprzezeń zmiany w konstytucji,

 

3Iniana stati ta Dalein МВ
Wschodzie mogły być wyrównane w
drodze pokojowe; Chyba... chyba
Moskwa cofnie swe pudki czerwone
aż za Bajkał!

Japonja z Sowietam; ma nietylko
spory terytorjalne, nietylko chce o-
deyrzeć naród rosyjski od wybrzeża
morzą Japońskiego i cieśniny Kore-
ańskiej, ale również chce wstrzymać
zarazę komunistyczną, którą usiłują
Sowiety podbić ludy wschodnie.

Pomiędzy Tokio a Moskwą istnie
ją spory wagi największej, zagadnie-
nią zasadnicze o skali światowej któ
rych nie potrafi usunąć drobna kwe-
stja sprzedaży kciei wschodnio-chiń-
skiej.

Odstąpienie od linji koiejowej łą-
czącej najkrótsza drogą Rosję euro-
pejską z Wiładywostokiem, jest dla
Sowietów cofnięciem się z pozycji
dotychczasowych na Dalekim Wscho
dzie,

Bolszewicy niż zdołali utrzymać
stanu posiadania Rosji caiskiej ; nie-
tylko nie rozszerzyli zdobyczy Ro-
manowych, ale utracili ważną ostoję
w. życiu gospodarczym Dalekiego
Wschodu.

Równocześnie Japonja wztnocni-
ła swoją pozycję na koniynencie a-
zjatyckim, wtłaczając Rosję sowiec-
ką wgłąb jej syberyjskiego terytor-
jum.

Nowy stan rzeczy nie pozostanie
bez wpływu na calsze kształtowanie
się stosunków na Dalekim «Wscho-

, dzie.
Japonia a raczej Mandżukuo przy

stąpi obecnie dn fortyfikacji. swej
granicy z Sowietami, a armja japoń-
ska zajmie się nowym etapem, mia-
nowiciewrastaniem Japonji w pół-
nocnych Chinach

Według informacji ze źródeł an-
gielskich, zauw:żono już ruchy
wojsk japońskich wzdłuż muru chiń-

| gnionym odpoczynkiem i zapewnie-' skiego. Nowe pułki japońskie, przy-
niem sobie spokoju na okres miesię- słane z macierzystego kraju, masze-
cy zimowych,

!
rują wgtąb Chin pėlnocnych, rozsze-

Nie może być mowy, aby zbyt rzając dalej wplywy ambitnego i za-
sprzeczne interesy
Sowietów i Japonji na Dalekim

imperjalistyczne borczego narodu.

 

Sprzedaż kolei wschodnio-chińskiej.
: TOKIO (Pat). Czui Czi Ohaszh, porozumienie między ZSRR a Man-

wiceminister spraw zagranicznych) dżurją, w sprawie sprzedaży kolei
Mandżurji i przewodniczący dele-! wschodnio-chińskiej
gacji mandżurskiej do rokowań 0|gniate i suma

osią”
została

zostało
sprzedažna

sprzedaż kolei wschodnio chińskiej| ustalona na 146 milionów jen, plus
przybył do Tokio ze stolicy Man-
dżurji celem podjęcia rokowań z
ambasadorem sowieckim  Jurjenie-

30 miljonów odszkodowania dla so-
wieckich urzędników kolejowych.
Hirota dodał, że rokowania w spra-

wem. Japoński zninister spraw za-| wie szczegółów rozpoczną się z
granicznych Hiroia oświadczył na|chwilą przybycia do Tokio delegacji
posiedzeniu rady gabin:towej, że mandżurskiej,

Projekt reformy konstytucji Francji
przedstawiony przez premiera Doumergue'a.

PARYŻ. (Pat). Aczkolwiek było wodu stanowczości i zwartości tego :
wiadomo oddawna, że premjer Dou-
miergue zamierzą wystąpić z projek-
tenu reformy państwa, wczorajsze,
przemówienie Doumerguea, zawie-
rające wytyczne tego projektu wy-
wołały wielkie zainteresowanie i
komentarze, różniące się między so-
bą w zależności od kierunku poli-
tycznego.

Prasa konserwatywna aprobuje
całkowicie przemówienie premiera.
Wedlug „Figaro“ projektowi pre-
mjera nie brak odwagi. Pismo skła”
da premjerowi powinszowanie z po”

projektu. g
Prasa natomiast lewicowa ujawnia

opozycję w stosunku do projektu
Doumergue'a, stwierdzając, że opi-
nja publiczna nie domaga się ani
zmiany konstytucji, ani zmiany ustro
ju. „Le Populaive“ organ  socjali-
stów, przeciwko którym głównie
zwrócone było przemówienie pre-
mjera, oświadcza: „gdyby kiedykol-
wiek ten plan relormy został wpro-
wadzony w życie nie mielibyśmy już
systemu reprezeutacyjnego ani na-
wet republiki",

Grożba strajku węglowego
w południowej Ма —

LONDYN (Pat). Prowadzone w niem przyjęto ją
Cardiiiie od dwuch dni rokowania wych, gdyż istnicje
pomiędzy właścicielami kopalni a cia przez rząd na
górnikami południowej Walji zakoń-; węglowej z 1930

w kołach rządo-
powołany do ży-

podstawie ustawy
r. specjalny pań-

czyły się dziś popołudniu niepowo*; stwowy urząd przemysłowy, mający
dzeniem, Właściciele kopalni wy-
sunęli propozycję doraźnego arbi-
trażu, przyczem arbitrów w liczbie
3 zamianowałby minister górnictwa,
z warunkiem jednak, że ani jeden z
arbitrów nie zuełby przemysłu wę-
glowego, ani w zakresie spraw inte-|
resujących pracodawców, ani w za”
kresie spraw interesujących górni-
ków. Górnicy odrzucili tę dziwią
propozycję, a również ze zdziwie-

Żniwo tajfunu w Japonii.
TOKIO (Pat). Spustoszeniawy” liwość zwołania parlameniu, celem

rządzone przez tajfun są znacznie przyznania nadzwyczajnych kredy-
większe, niż wskazywały dotychcza-| tów na odbudowę zniszczonych miej-
sowe doniesienia. Liczba zabitych scowości.
wziosła do 2.500 ludzi, pozatem
7.839 odniosło rany a 399 przepadło
bez wieści. Całkowitemu zniszcze-
niu uległo 28.000 domów, a 35.000
jest mocno uszkodzonych. Minister
spraw wewnętrzaych Goto udał się
domiejscowości nawiedzionych przez
katastrofę. Przewidywana jest moż-

Kolonizacja chłopska w Niemczech.
BERLN. (Pat) Wczoraj przed mi-

krofonem radjostacji berlińskiej wy-
głosił przemówienie min. wyžywie-
nia Darre,

Minister podkreślił: konieczność
zabezpieczenia Niemców: w żywność
na wypadek blokady wywołanej
trudnościami dewizowemi. |
* Drugiem wieikiem: zadaniem rządu
jest polityka kolonizacyjną i reorga-| dla gospodarstw rolnych.nawiedzo-
nizacja stanu chiopskiego w Niem-
czech.  Kolonizacja chłopska, oświadczył I.

rozstrzygać podobne zatargi. Mini-
ster górnictwa Brown zaprosił na
czwartek delegacje właścicieli ko-
palni i górników na oddzielne roz-
mowy z niemi, Będzie to ostatnia
próba interwencji rządu, O ile nie
doprowadzi ona do porozumienia, to
strajk z dniem 1, 10, będzie nieuni-
rj w kopaln'ach w południowej

М ат

TOKIO (Pat). Tajfun, który prze-
szedł nad środkową Japonją w ubie-
sły piątek, zniszczył stację sztucznej
hodowli pereł w Tiba, pod Kioto,
Fale uniosły w głąb morza 1.500.000
perłorodnych ostryg. Straty wy-
noszą 1.000.000 jen,

miu. Darre, stanęła wobec zupełnie
nowych celów. Usady rolne uznane
zostaną za gospodarstwa dziedziczne
Jak wielkie znaczenie rząd: narodo-
wo - socjalistyczny przypisuje do
zadań  kolonizacyjnych wynika z
faktu, że w ciągu 1934 roku przezna-
czono na kolonizację chłopską 136
tys. hektarów ziemi, zaś na pomoc

nych klęską. wydano z górą 138-milj.
marek,

Prezydent Massaryk
wyzdrowiał.

PRAGA. Pat.—W związku z roz-
powszechnianemi ostatnio pogło-
skami o znaczneni pogorszeniu sta-
nu zdrowia prezydenta Massaryka
ogłoszony został biuletyn lekarski,
który stwierdz*, że w ciągu ostat-
nich dwuch t godni stan zdrowia
prezydenta znacznie się poprawił.
Prezydent odzyskał swoją niezwykłą
energją, siła widzenia lewego oka
wzresła, a bezwładność palca pra-
wej ręki powoli ustępuje.

Syn prezydenta
Hindenburga.

BERLIN. (Pat). Ustępujący z koń-
cemi bieżącego miesiącą z armji czyn
nej pułk. Oskar von Hindenburg, syn
zmarłego prezydenta Rzeszy, uro*
dzn się w Królewcu w 1883 roku.
Początkowo służył w pulku gwardji
piechoty. W! roku: 1914 przydzielony
został do sztabu swego ojca, który
dowodził wówczas armją wschodnią.
Po wojnie Oskar von Hindenburg
wstąpił do Reichswehry. Z chwilą
objęcia stanowiska prezydenta Rze-
szy przez marszałka Hindenburga,
Oskar von Hindeibur$ przydzielony
został jako jego adjutant. W latach
poprzedzających zwycęistwo Hitlera
nazwisko pułk. Hindenburga wymie-
niane było częsta w związku z dąże-
niem silnej grupy polityków i ofice-
rów, grupujących się koło Herren-"
klub z wicekanclerzem Papenem i
gei. Schleicherem na czele, którego
celem było utwo*zenie rządu prawi-
cowo - autorytatywnego,

Bliski koniec
Mac Bonaida.

Premjer angielski Mac Donald
powraca z urlopu w dniu 4 paždzier-
nika. W, londyńskich kołach poli-
tycznych kursują ponownie pogłoski,
że Miac Donald wkrótce po swym
przyjeździe ustąpi ze stanowiska
szefa rządu i bęczie mianowany gu-
bernatorem generalnym Kanady,
oraz otrzymia tytuł lordowski. Pre-
mjer jest zniechęcony wzrastającą
opozycją ze strony kół konserwa-
tywnych i pragnie zrezygnować z
kierownictwa gabinetu „jedności
narodowej". Dymisja Mac Donalda
pociągnie za sobą daleko idące re-
konstrukcje gabiretu. Objęcie sze-
fostwa rządu.przez Baldwina nie jest
pewne. Silną grupa konserwatystów
domaga się powierzenia teki premje-
rą obecnemu kanclerzowi skarbu
Neville Chamber'ain'owi.

Aresztowano drugiego
sprawcę porwania

| synka Lindbergha.
NOWY JORK. (Pat). Pomimo

"licznych zaprzeczeń, ustalono, że
|po porwaniu dziecka pułk. Lind-
|besgha znaleziono na oknie pokoju
dziecinnego odcisiki palców. Są to,
jak się obecnie okazało, odciski pal-
ców  Hauptmana. Pod zarzutem
współudziału w porwaniu aresztowa-
no niejakiego Jamesa Barry.

odkrycie jej niema znaczenia
praktycznego.

PARYŻ (Pat). Paa Soir" ogla-
sza wywiad z córką niedawno -zmar-
tej uczonej  Marji  Skiodowskiej-
Curie, Ireną Joliotową na temat do-

i konanego przez nią odkrycia. Jolio-
, towa potwierdziła, że wraz z mężem
„jest zaproszona do Londynu na mię-
,dzynarodowy kongres fizyczny, w
, szczególności do współpracy w
; dziale badań nad jądrana atomów.
| Jeżeli chodzi o ostatnie je; odkry”
cie to polega ono nie na znalezieniu
formuły  sztuczzego radu, lecz na
możliwości otrzymania z elementów
nieradjoalktywnych ciał posiadają-
cych aktywnośc radową. Jednak
proporcja atomów. w ten. sposób
otrzymanych jest bardzo słaba i od-
krycie w stanie obecnym, zaznacza
Jol:otowa, nie ma jeszcze znaczenia

| praktycznego.

  
 

Zamach na księdza
Šio

w košciele.
„CHRZANOW. (Pat). Dzis o godz.

7.50 rano'w kościele paraijalnym w
Krzeszowicach do idącego do ołta*
rzą w: szatach liturgicznych księdza
Morajki podbiegł. niejaki Piskorek
Stefan, podobno umysłowo chory, i
ugodził go nozem w  piecy. Nóż
utkwił w kości stosu pacierzowego.
Następnie Piskcrek starai się ude-
rzyć księdza mtotkiem w głowę, cze-
mu jednak przeszkodzili parafjanie,
którzy ujęli mordercę i oddali do
dyspozycji władz policyjnych w Kra-
kowie, `
MWezwani do rannego lekarze Wal-

kowski i Sikorski nie zdoiali wyjąć
noża ze stosu pacierzowego, Wobec
niemożności dokonania operacji
.rannego w stanie bardzo ciężkim
przewieziono do kliniki prof. Rut
kowskiego w Krzkowie.

Ai FLOTA WOJENNA
to najlepsza gwarancja niepodległości,

 



 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Nocą i rankiem przejściowy

wzrost zachmurzenia i miejscami
przelotny deszcz. dniem dość po-

_ godnie. Temperatura bez większych
zmian. Najpierw umiarkowane a na
wybrzeżu porywiste, potem słabną-
ce wiatry z kierunków zachodnich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujace

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Karty wstępu na posiedze-

nie Rady miejskiej. Zarząd Miej
ski powiadamia, że karty wstępu na
posiedzenie Rady Mieiskiej w dniu
27-1X 1934 r. w Izbie Przemysłowo-
Handlowej można otrzymać w Wy-
dziale Ogólnym Zarządu Miejskiego
w Wilnie (pokój Mr. 17) w dnlu 26
b. m. w godz. 11—13.
— O nowe kiedyty inwestycyjne.

Do Warszawy wyjechał wiceprezy”
dent miasta, p. inż. Jensz, który
między innemi poruszy w stolicy
sprawę uzyskania dla Wiina dotacji
iub pożyczki na roboty inwesty-
cyjne.
— Roboty kanalizacyjne przy ul.,

I Baterji Wydział techniczny Za-
rządu miejskieśo przeprowadza 0-
becnie roboty rad budową kanału
ściekowego w pobliżu kościoła św.
Jakóba. Kanał ten przeprowadzony,
zostanie aż do u! Św, Jakobskiej,
— Porządkewanieui.św. Pio-

tra I Pawła. Prowadzone od dłuż:
szego czasu roboiy nad urządzaniem
ulicy św. św. Piotra i Pawła naresz-
cie zbliżają się ku końcewi. Zrobio-
no nasyp, na którym urządzona bę-
dzie jezdnia i chodniki.

Jeżeli nie zajdą żadne przeszko-
dy, prace wkrótce zostaną zakoń-
czone.

Plac św. Piotra i Pawła zyska na
wyglądzie, a mieszkańcy tej ulicy
wygodny dostęp do domów.

Pisząc o tych robotach, trudno
nie wspomnieć o sąsiedniej ul. Wio-
sennej. Ulica ta niema jeszcze ani
bruków, ani chodników. Niema też
światła.

Mieszkańty wspomnianej ulicy
zwracali się często do władz o uło-
żenie przynajmniej bruku. Dotych-
czas starania nie dawały żadnego
rezultatu.
* Może obecnie samorżąd pomy-
ślałby i o uł. Wiosennej. *Właśnie
teraz jest najodpowiedniejszy czas.
Prowadząc bowiem prace nad urzą
dzeniem ul. św. św. Piotra i Pawła
u wylotu ul. Wiosemnej, łatwo mo-

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Zapisy na Studjum Roini-

cze U. 5. B. Zarząd Koła Rolników
stud. Gl. 5. В. м Wilnie podaje do
wiadomości, pragnących  studjowač
rolnictwo, że w związku z rozpoczę-
ciem z dn. 24 b. m. wpisów na
Studjum Rolnicze (I. $. B., udziela
wszelkich informacyj, co do sposo-
bu wpisów i studjów—w lokalu Ko=
ła przy ul. Zakretowej 23—18 (od
ul. Sierakowskiego) codziennie оа
godz. 10—12,

SPRAWY SZKOLNE.

Ładaniem Kursów jest przygotowanie mło-
dzieży do wyższych zakiadów specjalnych,
jak Akademja lub Wydział Sztuk Pięknych
oraz umożliwienie pracy osobom, pragną-
cym pogłębić swą wiedzę rysunkową i ma-
larską. Zajęcia trwają od 9—15 1 od 17—19.
Zapisy na pozostałe miejsca przyjmowane
są nadal w poniedziałki, środy i piątki
od godz. 17—18. 2096—1
— Zawodowy Roczny Kurs Zabawkar-

stwa artystycznego i Rzeźby dekoracyjnej,
W. T. A.P. Dyrercja Szkoły Rzemiosi Ar-
tystyćznych W. T. A. P. podaje do wiado-
mości, że Wydział Zabauwkarski i Rzeźby
w roku bieżącym został przemianowany
na Roczne Kursy ZaŁawkarstwa Artystycz-
nego i Rzeźby dekoracyjnej.

Zapisy na pozostaie miejsca są przyj-
mowane nadal w Lancelarji szkoły (Mic-
kiewicza 7), od 10 do 13 codziennie.

W. programie krrsu przewidziane jest
wykonanie kukiełek do Szopki oraz zaba-
wek artystycznych * rozmaitych materja-
łów (papier, drzewo, wełna, jedwab, masa
papierowa i t. p.). ze szczególnem uwzglę-
dnieniem strony dekoracyjnej, 2095—1

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Kurs ratownictwa I obrony

przeciwgazowej. Zarząd Wileńskie-
go Okrędu Polskiego Czerwonego
Krzyża organizuje w połowie m-ca

| października 1934 r. VII kurs z rato-
wnictwa i
dla lekarzy.

Zapisy przyjmuje  sekretarjat
Czerwonego Krzyża przy ul. Tatar-
skiej 5 w godzinsch od 8 do 15-ej.
— Zgromadzenie Informacyjne T-wa

omocy w Samokszfałceniu im. Tomasza
a odbędzie się dn. 10-go października,

o godz. 6 min. 30 w Bibljotece im, T. Zana
(Wielka Pohulanka 14/15.

Porządek dzieuny: 1) Sprawozdanie ze
stanu i działalności T-wa. 2) Zaznajomienie
się z preliminarzem budżetowym i zamie-
rzeniami T-wa na rck następny. 3) Wolne
wnioski, dezyderaty związane z rozwojem
T-wa i jego instytucyj.
— Walne Zgromadzenie Koia Bibljo-

tecznego im. T. Zana odbędzie się dn. 10-go
października o godz. 6 m. 30 w pierwszym
terminie, a o 7-mej w drugim w Bibljotece
im. Tomasza Zana.

Na porządku dziennym: 1) Sprawozda-
nie z działalności 2) Sprawozdanie finan-

ebromy przeciwgazowej

sowe. 3) Zamierzenia na rok następny.
4) Wolne wnioski, 2092—1

WYPADKI

— Nieszczęśliwy wypadek na
„wartowni w Burbiszkach, Wczoraj
w nocy jeden z zołnierzy, postawio-
nych na warcie yrzy skiadach woj-
skuwych na bBurbiszkach, otrzymał
postrzał w ramię. Jak twierdzi ów 

żna roboty przerzucić z jednej ulicy
na drugą.
— Zarząd miasta chce utwo-,

rzyć własną ubezpieczalnię na
wypadek cheroby. Samorząd m.
Wilna zamierza wyłączyć pracowni-
ków swoich od obowiązku ubezpie-.
czania chorobowego w Ubezpieezal-'
ni Społecznej uzyskując na to zgo-,
dę ministrów Opieki Społecznej i
Spraw Wewnętrznych.
W związku z tem Zarząd miasta

zamierza zorganizować ubezpieczalnię
wyłącznie dla swoich urzędników. |

Pedobno już w przyszłym tygo-
dniu rozpoczną się na ten temat ro-
kowania z lekarzami.

Gdyby te rokowania odrazu dały
pozytywny rezultat, w takim wypad-
ku prace nad organizacją ubezpie-
czalni dla pracowników miejskich
rozpoczęłyby się jeszcze przed
pierwszym października. ;
LoC Z MIASTA.

. — Egzekwowanie zaległości!
Ubezpieczalni Społecznej. ddbez-
pieczalnia Społeczna w Wilnie, wo-
bec miljonowych zaległości z tytułu
ubezpieczenia, wdreżyła energiczne
postępowanie egzekucyjne w Wilnie.
Na miasto wysłanych zostało kilku-
nastu urzędników, którzy przepro-
wadzają baclania ksiąg przedsię:
biorstw, przyczem ściągają ® dro-
dze ogzekucji zaległości powstałe z
tytułu ubezpieczeń. Do chwili o-
becnej llbezpieczalnia Społeczna
zdołała wyegzekwować około 200 tys.
złotych od ubezpieczonych.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracja sanitarna skłepów

w IV Komisarjacie, Komisja tech-
niczno-sanitarna z ramienia staro-
stwa grodzkiego przeprowadza obec-
nie lustrację sanitarną skiepów i
przedsiębiorstw na terenie IV ko-
misarjatu. Wczotaj komisja ukarała
12 właścicieli sklepów -doražnemi
karami mandatowemi, przeciwko
zaś trzem innym sporządzono pro-
tokuły i ukarani oni zostaną w dro-
dze administracyinej.

SPRAWY WOJSKOWE
— Posiedzenie dodatkowe ko-

misji poborowej. Najbliższe dodat-
kowe posiedzenie komisji poborowej
wyznaczono na dzień 10 pażddzier-
nika. Obowiązek stawiennictwa roz*
ciąga się ną wszystkich mężczyzn:
ktorzy w termin: ch właściwych nie;
uregulowali swego obowiązku od
służby wojskowej Komisja dodatko-
wa urzędować będzie w lokalu przy

żołuierz, został ou postrzelony przez
nieznanych osopruków.

Przeprowadzone jednak docho-
dzenie zdaje się potwierdzać przy”
puszczenie, iż postrzelił się on sam
podczas nie dosć ostrożnego manipu-
iowania karabinem. Rannego umie-
szczono w szpitaiu wojskowym.
— Obłęd. W: kaplicy w Ostrej

Bramie wydarzył się wypadek utra*
ty władz umystowych przez jednego
z górali, Józeła Podlińskiego, który
przybył do Wilna z chórem góral-
skim. Podliński w czasie modlitwy
w. Ostrej Bramie począi zdradzać
objawy obłąkanie, wyszedł z kapli-
cy i udał się w kierunku Poruban-
ka. Tam go zaizymano 1 przywie”
ziono do Wilna. Nie można się jed-
nak z nim porozumieć, gdyż usta-
wicznie się modli. Górala oddano

iekę lekarską.
OSna sio Na Antokolu
spalił się dom pod Nr. 104. Właścicielka
tego domu oskarży'a pewną kobietę o pod-
palenie, lecz przeprowadzone dochodzenie
ustaliło, iż dom spalił się skutkiem nie-
ostrożnego obchodzesia się z ogniem..

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godź. 8-ej wiecz. Тваг Miejski na Pohu-
lance śra po raz czwarty komedję współ=
czesnego repertuaru p. t. „Zwyciężyłem
kryzys” Pawła Voipiusa.

Jutro o godz. 8-ej w. „Zwyciężyłem
kryzys”,

—Bajka dla dzieci w Teatrze na Pohu-
lance. W najbliższą niedzielę o godz. 12-ej
w poł. piękna bajka dla dzieci według An-
dersehna p. t. „Slowk“. Wspaniałe deko-
racje, przepiękne kostjumy i wielce intere-
sująca treść baśni — złożą się na arcycie-
kawe widowiskodla milusińskich,

Uwaga! Dyrekcja Teatru Miejskiego
na Pohulance przypomina, iż wydaje legity-
mącje zniżk”we na sezon 1934 55 od godz.
11-ej do 2-ej po poł. na listy zbiorowe z
wyszczególnieniem n.

eatr ny „Lutnia”, „Cyrków-
ka“. Występy. Janiny Kulczyckiej. Dziś
efektowna i melodvjna operetka Kalmana
„Cyrkėwka“, która zdobyła sobie na na-
szej scenie wielkie powodzenie. Cały zespół
artystyczny z J. Kuiczycką i K. Dembow-
skim na czele „jest rzęsiście
— „Bohaterowie

propagandowem w „Lutni*, W piątek naj-
bliższy na widowishu propagandowem dla
najszerszej publiczneści ujrzymy op. O.
Straussa „Bohaterowie z udziałem J. Kul-
czyckiej. Będzie to ostatni występ Z. Rew-
kowskiego, udającego się do Bydgoszczy.
Ceny propagandowe
— Sezon zimowy w „Lutni“. Przygoto-

wania do otwarcia sezonu zimowego w
„Luini“ są w całej pełni Sezon ten zainau-
guruje oQstatnia nowość teatrów stołecznych
wielka operetka Abrahama „Bal w
Savoy'u'.
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Rozpowszechniajcie ul. Bazyljańskiej ż, od godz. 8 rano,

 

DZIENNIK MILERSKI

Konserwacja Bazyliki
Wileńskiej w r. 1934
W roku 1934 główny wysiłek

Komitetu Ratowania Bazyliki był!
zwrócony w kie unku zabezpiecze-!
nia ściany frontowej i obu kaplic
frontowych: Imienia Mary: 1 Włady-|
sławowskiej. W dużym siopniu za-
daria te juz zostady wypeinione, po”,
zostało jeszcze wzmocnienie iunda-
meatów pod kapiicą Wiadysławow|
ską. Pod ścianą !rontową wykonano|
10 dźwigarów, wspartych na 54 pa-|
iach, pod kapiicą imienia Maryi 6!
dźwigarów, wspartych na 20 palach.|!

Pomimo braki. środków tinanso*,
wych Komitet Katowania Bazyliki

fuadamen-|ończyć wzmacnianie

"3

©ulka na odcinku tłuszczów roślinnych.
Na iamach naszego psma umieścił

p. radca Mazurkiewicz dnia 10 vin. ar-

tykuł pod powyzszym tytułem — w kto

rym to artykule naświetlił niewłaściwe

postępowania przemysłu olejarskiego,

Dotknięty tem dyr. Kurlandzkiej Olejar-

ni p. J. Szabad umieścił w „Słowie”,
dnia 22 bm. „List do redakcji”, na któ-

odpowiada  poni-ry p. Mazurkiewicz

żej:

Umieszczając na łamach „Dzien-
nika” artykuł p. t. „Walka tłu-
szczów roślinnych czyniiem. to w
przeświadczeniu, iż wywołam tem

— Kursy Rysunku i Malarstwa im Fr.! uchwalił jeszcze w roku bieżącym! dyskusję, lub wyjaśnienie ze strony
Smuglewicza W. I. A. P. (Micsiewicza 7).| uk przemysiu olejarskiego co do nie-

|tów kaplicy Władysławowskiej, 56 doirzymania przezeū zawarlej umo-

|

| zaś kaplicy Władysławowskiej będą

 
oklaskiwany. | graniczne. a

na przedstawieniu! skich”, które maja
!

\

l

 

wymaga wykonarią jeszcze 9 A
garów i 20 pali. Decyzję komitetu
spowodował groźny stan kaplicy,
wywołany osiadaniem murów nie-
zabezpieczonych w stosunku do“
ścian, spoczywających па wzmoc- |
nionych już tunaementach. |

Stan robót konserwacyjnych w
obecnej chwili przedstawia się na-
stępująco: fundzr:enty portyku fron-
towego, obu bocznych galeryj ko-
luranowych, ściany Irontowej i ka-
plicy imienia Mzsyi są już defini-
tywnie zabezpieczone, fundamenty

wzmocnione w "zasie do grudnia
r. b. W, przys:iym roku trzeba
przeprowadzić konserwację ścian
bocznych oraz założyć ściągi sztyw-
ne na poddaszu, poczem przystąpić
do uporządkowania i odremontowa*
nia gmachu Bazyjiki,

Dotychczas wykonano łącznie
195 pali żelbetcwych, sięgających
przeciętnie do głębokości 15—16
metrów, średnicy każdy */2 metra.
Komitet nie posiada już żadnych
środków finansowych, a nawet jest
bardzo poważnie zadłużony, zwraca
się więc do wszystkich, którym
droga jest Bazylika Wilenska, z we-
zwaniem do składania dalszych
ofiar na konto P.K.O. Nr. 142.090.

Poiskie Radjo Wilnc
Środa, dnia 26 września 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pau Do-
mu. 7.40: Zapowiedź programu. 7.00: Pogad.
iniarska. 8.00: Giełda rolnicza. 11.57: Czas.
12.03: Kom. meteor. 12.05: Progr. dzieany.
12.10: Koncert. 13400: Dzien. poł. 15.05: Mu-
zyka wioska (płytv). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: „Mała skrzy-

 

 

neczka“ — listy dzieci omówi Ciocia Hala.
16.00: Reportaż muzyczny. 16.45: „Jezior
troukich wyznawcy 1 męczennicy” — felj.
wygł. Józet Maślinska. 17.00: Recital śpie-
waczy. 17.25: „Matkavi corka“—djalog.
17.35: Damia na płytach. 17.50. Poradnik
sport. 18.00: Koncert rekl. 18.05: Przegląd
litewski. 18.15: Koncert kameralny. 18.45;
„Rozwój gospodarczy Ziem Półn. - Wsch.”
—odczyt wygł. Roman Ruciński, piezes Izby
Przem. - Handll w Wilnie. 19.00: Muzyka
lekka. 19.45: Prog. na czwartek. 19.50: Wiad
sport. 19.56: Wil. wiad. sport. 20,00: Kon-
cert poświęcony utworom Władysława Że-
leńskiego. 20.45: Dzien. wiecz. 20.50: „Jak
pracujemy w Polsce" 21.00: Koncert chopi-
nowski 21.30:Pogad. 21,40: Koncert muzyki
duńskiej. 22.00: „Wiryta u Litwinów Wileń-
skich”—felj. Witolda Hulewicza. 22.15: d.c.
koncertu. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: d. c.
koncertu. 23.30: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 27 września 1934 r.
6.45; Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mur|

zyka. Dzien. por. Muvyka. Chwilka Pań Do-
mu. 7:40: Zapowiedź programu (lokalnie).
7.50: Pogaw. Zw. Siraży Pożarnych. 8.00:
Giełda soln. 11.57: Czas. 12,03: Wiad. me-
teor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Pogad. dla

dzieci. 12.30: Muzyka populaina (płyty).
13.00: Dzien. poł. 13.05: „Z rynku pracy” —
pogad. 13,10: Opery Pucciniego (płyty).
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lekka.
16.45: Francuski. 17.00: Słuchowisko. 18.15:
„Skrzynka pocztowa Nr. 319 —omówienie
listów słuchaczy. 18.25: Koncert reklamowy.
18.30: Ze spraw litewskich. 18.40: Recital
skrzypcowy. 19.00: „Co czytac?'—pogad.
wyśł. prof. K. Górski. 19.15: Pieśni. 19.35:
Pogad. aktualna. 1945: Progr. na piątek.
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20, „Taniec jazzowy”, 20,30: Poiska muży
ka ludowa. 21.15: Dzien. wiecz. 21.25; „Jak
pracujemy w Polsce'—pogad. 21.30: Muzy-
ka lekka w wyk. rg. jo (płyty). 21.45:
„Prz ny wymieraria inteligencji"—poga-

Raka: rych dr. H. Kopeć. 22.00: „Metody
szkoły pracy—odczzt. 22.15; Koncert ży-
czeń (pyty). 22.45: „Kwadrans dla ponu-
rych'* — felj, K. Gałczyńskiego. 23.00; Kom.
meteor. 23,05: Muzyka taneczna, W godz.
23.05 — 23.30: przewidz. retransm. muzyki
tanecznej zę st. zagr.

ZA KOTAR STUDJO.
Życie gospodarcze naszych ziem.

Z inicjatywy Izby Przem. iiandlowej w
Wilnie odbędzie się przed mikrofonem wi-
leńskiej rozgłośni-cykł odczytów, poświę-
conych zagadnienior: gospodarczym Ziem
Północno - Wschodnich. Cykl ten rozpocz-
nie dzisiaj w środę © godz. 18.45 prezes Ro-
man Ruciński.

Pieśni Wł. Żeleńskiego.
W środę o godz 20 rozpocznie się w

radjo wileńskiem korcert poświęccny twór-
czości znakomitego kompozytora Włady:
sława Żeleńskiego, o którym będzie mówił
w słowie wstępnem prof. Michał Józefo-
wicz. Następnie p. Wanda Hendrychówna
z towarzyszeniem fo:tepianu (T. Szeligow-
ski) odśpiewa szereg pieśni Żeleńskiego.

Polska kapela na falach niemieckich.
Koncerty muzyk: polskiej coraz częściej

słyszane są na obeych falach, specjalnie bo-
wiem nadawane są przez -broadcastingi za-

Oprócz „koncertów chopinow-
swych stałych zagra-

nicznych słuchaczów, również polska muzy*
ka ludowa gromadzi coraz więcej zwolenni-Y
ków poza granicam: kraju. W dniu 27 wrze-

 

  

 

 śnia o godz. 20.30 kcncert tego rodzaju w

wy.
Listem do redakcji umieszczo-

nym na łamach ,Słowa” usiłuje dyr.
Olejarni Kurlandzkiej i radca Izby
Przemysłowo - Handl. p. Józef Sza-
bad, obalić wywody moje, przeciw-
stawiając im rzel:ommo słuszne stano-
wisko przemysłu olejarskiego.

Z pierwszego wejrzenia na ten
półstronicowy list „Słowa” wydawać
się musiało i podpisanemu, że — no
odprawa co się zowie.

Uważne przejrzenie tego listu
wskazuje, że poza jednym jedynym
wypadkiem — z około dwudziestu
innych zagadnien poruszonych tam-
że przędstawione stanowisko prze-
mysiu olejarskiego całkowicie po-
krywą się z tem, co o nim (przemyś-
le olejarskim) ruyślałem w czasie,
śdy p. Taurog'ński wypowiadał się
dnia 7,1X. r, b. ua Komisji Ekono*
micznej w lzbie Rolniczej w sprawie
umowy o zbyt eiemienia,

Ze stanowiskiem T-wa Lniar-
skiego wówczas wyłuszczonem i ja
się zgadzam — a choć pisząc swój
poprzedni artykuł miałem może pe-
wne skrupuły czy też wysunięte tam
wnioski p. 1. nie są za oslre — to
dziś po przeczytaniu odpowiedzi p.
radcy Szabada uważam się za cał-
Ikowicie umocnionego w  swojem
stanowisku.

Wspomniany jedyny wypadek
słusznoścj uwa$ p. Sz. dotyczy nie-
stety tej części mego artykułu, któ-
rej sens zniekształcony zosiał z po-
wodu błędu drukarskiego czy ze-
cerskiego. Gdyby bowiem chochlik
drukarski nie opuścił po słowie „z
zagranicy' kropki, a przed słowem
„głównie”* pięciu wyrazów „z tego
zaś siemię lniane' natenczas sens
bylby wyraźny całkiem, iż surowca
tłuszczów roślinnych sprowadzamy
na około 50 miljcnów. oraz że sie-
mię (wschodzące w ten kontyngent)
przychodzi z Argentyny.

hcąc odpowiedzieć naieżycie na
wszystkie wynotowane we wspom-
nianym liście noswietlenia p. Sz.,
wypadłoby poświęcić nie jedną stro-
nę „Słowa”, czv też „Dziennika” dla
wykazania diametrainej sprzecznoś-
ci w tem rozumowaniu przemysłu o-
lejarskiego, przeciwstawnem rozumo
waniu rolnictwa i jego organizacji
handlowych.

Z konieczności wypada zatrzy-
mać się na kwestjach zasadniczych:

1-0 czy umowa zawarta 17.VIII.
pomiędzy Centrelą Obrotu Nasion
Olejstych a przemysłem iniarskim
była robiona dla jej czy dwóch
stron? оааЙ

Umowa ta przewidywala obowią-
zek odbierania každej ilošc; siemie-
nia od „Centrai“ wzgl. jej członków
w/g. ustalonych 'cen — minimum
42.50 zł. za 100 kg.

Olejarnie zasłoniły się „nieprzygo
towaniem' na taką podaż siemienia,
jaką mamy w tym roku — i dlatego
prawie z zasady nie odłbierały od
członków „Centrali* zaoferowanych

 

wykonaniu Polskiej Kapeli Suchockiego i
Dzierżanowskiego z przyśpiewkami Boguc-
kiego, nadawany be lzie do Berlina i Szwe-
cji Dodać należy, że koncerty ludowe
transmitowane już były kilkakrotnie przez
rozgłośnie niemiecki: i szwajcarskie.
Koncert radjowy pod dyrekcją Olgierda

Straszyńskiego.
W dniu 27 września w czwartek o

godz. 21.15 będzie dyrygować koncertem
symfonicznym w  Folskiem. Radjo Olgierd
Straszyński, którego znamy już z występów
w r. 1932. Młody wybitnie utalentowany
dyrygent słudjował ostatnio u dyr. Emila
Młynarskiego. Interesując się specjalnie
polską muzyką, wystąpi tym razem z „Od-
wiecznemi pieśniami Mieczysiawa Karło-
wicza,

„Hamlet“ Szekspira w „Teatrze
Wyobraźni”,

Czwartkowe  nrzedstawienie „Teatru
Wyobrażni* zapowiada nieśmiertelne dzie-
ło Shakespeera — , Hamleta". Niema chy-
ba człowieka, któryby nie znał tragedii kró
lewicza duńskiego, '«dnakże zapowiedź tej
sztuki budzi za każdym razem swieże zain-
tercsowanie Genjainy objektywizm Szeks-
pira pozwolił mu na stworzenie różnorodnej
galerji typów, wp!:tanvch w dramaty, ko-
medje i tragi-komedie, które są dla czytel-
nike czy słuchacza, niestarzejącą się księgą
życia. To też zapowiedź wystawienia „Ham-
ieta" w „Teatrze Wyobraźni” będzie bez-
wątpienia przyjęta przez słuchaczów z
uwagą. Audycja nadana będzie i godz. 17.00
z udziałem Jaracza  Lubieńskiej, Kuniny,
Różyckiego, Stanisławskiego, Justjana, Or-
wida i Pošpialowsiigo.
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Samobėjstwo studenta U. S. B.
Wczorajszej rocy o godz. 3 w

mieszkaniu przy ul. Sierakowskiego
24 znaleziono zwtoki studenta U,S.B.
Jara Baliūskiego „lat 33.

Jak ustalonu, Baliński przyszedł,
około godziny 3 nad ranem do do-,
mu, obudził służącą i zaządał her- tragicznego kroku są bliżej nie- handlowca. Idę na ustępstwa. — U-

bony jałmużnicze „Carltasu“|baiy. Po wypiciu herbaty Baliński znane, "

stanął przed lustrem, wydobył re-
woiwer i strzeliń sobie w głowę.
Kula utkwiła w mózgu, lecz Baliń-
ski, będąc. widocznie jeszcze przy”
tommy, wystrzelił dodatkowo 3 razy,
zabijając się ma miejscu, Powody

i

|pyt p. Sz. — przypisywać nam za-

ilości razem może około 30 wago-
nów.

Tu trzebą sprostować, że „Cen-
trala" nie reprezentuje 100 proc. wy-
produkowanego siemienia, jak rów-
nież i to, że cenv ustalone nie obo-
wiązywały przen'ysłu w stosunku do
100 proc. tej produkcji,
A jednak zagwarantowanie zgó”

ry ustalonej, powiedzmy, dobrej ce-
ny musiałoby wywrzeć wpiyw na o0-
gólny poziom cena rynkowych. I to
właśnie -spowodowało, .iż mezwłocz-
nie po 17-tym sierpnia rozpoczęły
skup organizacje rol, - handlowe po
cenach około 40 zt. wytwarzając
odrazu mocną tendencję i orjentując
rolników w mozliwych cenach.

Odmówienie przez przemysł ole-
jarski odbioru po cenach umownych
już pierwszych partyj (po niższych
owszem deklarowano gotowość i to
niejednokrotnie) musiało wywołać
sparaliżowanie całego nastawienia
organizacji rol. - handlowych na te
akcje zbytu siemienia, gdyż zaanga”
żowane org. rol. - handlowe w nie-
odebranych zapasach siemienia zu-
żyły swe srodki 1ie mogąc być przy”
$otiowanemi do calszej aktywności
na rynku zbożowym — co musiało
wywołać bezpoś:ednio na najbliž-
szych rynkach pe ujawnieniu się tej
odmowy, wzmožcną podaż na rynki
tego siemienia, 4 w braku odpow.
popytu jego, zniżkę ceny, Žakorko-
wane Sp - nie nie mogły przeciwdzia
łać zniżce cen nawet żyta, które w
tych dniach miejscami spadło do
9,50 za 100 kg.

Miałożto razy widzieliśmy *zjawi-
skc, że ceny na wiosnę były niższe
od jesiennych? Każdy więc starał
się zbyć swe siemię w obawie, że
później mogą być ceny jeszcze gor-
SZE,

Odwoływanie się przemysłu do
akcji wstrzymywania podaży z racji
ustalonych twarsych cen na całe 6
miesięcy (45,50 — 48.— zi.) nie wy-
trzymuje krytyki. Jakže to možna u-
iać kontrahentowowi, iż za jeden,
trzy lub pięć miesięcy dotrzyma u-
mowy, skoro jej nie dotrzymuje już
2d podpisania?

Na brak pieniędzy nasz prze-
mysł widać nie cierpi, skoro po 35 —
37 jest gotów nabywać — na brak
magazynów w Wilnie nikt nie może
się poskarżyć, a wreszcie wobec do"
rodności zbiorów prawie odpada w
tym roku obawa co do złego towaru.

Dochodzimy do sformułowania
odpowiedzi pierwszej  „przedstawi-
ciele oiejarstwa—pisze p. Sz.—ustą-
pili godząc się na zaproponowane
przez rolnictwo ceny' — a więc zgo”
dziii się, ale tylko... na papierze. I
za to, jeśli mamy do kogo pretensję,
to tylko od tych przedstawicieli rol-
nictwa, że byli tak wierzący w szcze
rość drugiego kontrahenta, Dlatego
też przypuszczm, później z ust p.
prez. Taurogińskiego padały słowa
„przemysł olerarski jest  niesolid-
nym kontrahentem”, a z ust innych
przedstawicieli org. Rol. - handlo-
wych „sabotaž“

Ja osobiście mam prelensję inne-
go rodzaju.

Jeśli przemysi olejarski tem o*
bejściem umiowy z 17.VIIL zrobił i-
stotnie interes, bo faktycznie, de-
'strukcją zakupów interwencyjnych
zbił cenę o 4 — 5 zł na kwintalu,
zaś przed paru dniami notowano już
na niektórych rynkach i 32 zł. za 100
ikg. a przez to zarobił, jeśli mu się
to udało zrobić — niechże nie dra-

nictwa, bo to juz zakrawa na igranie
z naiwnością i bezkrytycznością czy
teluika

Olejarnie zrobiły interes — po-
kryły dużą część zapotrzebowania
po cenie daleko odbiegającej od przy
jętej umowy — teraz zażenowane
dorabiają uzasadnienie, Wysiłek
zbędny. Tu też zbytecznem będzie
dawać odpowiedzi na pytanie p. Sz.
„czy olejarstwo jest winne“ že cena
siemienia spada' — odpowiedž sa-
ma się nasuwa. 2

2-0 czy ustalenie zbyt wysokich
cen za siemię jest uzasadnione? Ko-
rzyściami, jakie w  ekwiwalencie
przez przydział kontyngentów na
import tanszeg» surowca zagranicz-
nego olejarnie otrzymują — jest u-
zasadnione. I kwestja t. zw. małych
olejarni nic może tu mieć tak zasad-
niczego znaczenia, jakie temu zagad
nieniu usiłuje nadać p. Sz. a to właś-
nie ze wzgl. na wspomniane kontyn-
genty, które przekraczają swym ro-
zmiarem parokrotnie obroty — pro”
dukcję opartą na surowcu krajowym.

Jeśli w odniesieniu do siemienia
lnianego braki produkcji ikrajowej
pokrywać mamy szkodliwym bilan-
sowo importem zagranicznym, to i-
stnieje uzasadnicne żądanie czynni-
ków zwłaszcza rolnych, by stworzyć
takie warunki produkcji krajowej dla
tego surowca, aby Ikwestja samowy-
starczainości mogła być jaknajrych-
lej rozwiązan.

Ale grą na zniżkę cen — nape-
wno tego nie doitażemy.

3-0 czy sytuacja, jaka w tej dzie-
baga zapanowala, „daje prawo — 
kpienie z Centrali"?

„Zakpienie“ — istotnie to wyraz
trochę obcy w słowniku i dla ucha

puje się w tośę dobroczyńcy rol-|

lą“ a przemysłem olejarskim, dziś z
perspektywy 6 tygodni rozpatrywa-
na, wykazuje, że w chęciach pokry-
| wa Się ona nawet idealnie z intere-
|sami producenta rolnika. ale już w
| wykonaniu „prawdziwe je; dobro'
| przypada wyłącznie na korzyść prze
mysłu Iniarskilego. Tym razem oka-
zało się, że same nawet najlepsze
chccį nie wystarczyły; stąd powstał
ambaras, gdyż chęci z wykonaniem
nie zeszły się naraz.

4-0 czy ja w artykule a p. Tauro-
giūski jako przedstawiciel „Centra-
li" na posiedzeniu. Izby Rolniczej po”
siadam dość podstaw do domagania
się tych cytowanych przezemnie
„środków doraźnych". Jestem już
niezachwiany w swem przekonaniu
—że tak.

Pacta sunt servanda — umowy
należy dotrzymywać, powiada stare
przysłowie. Czyż dziwnem jest, że
złamanie, bądź niedotrzymanie do*
browolnie zawartych umów mus; wy
wołać reakcję, tem dotkliwszą, im
większe zamięszanie wywołane było
przez skutki niedotrzymania umowy.

Od siebie uwsżałbym za wskaza-
ne do wywodów p. Szabada dodać
jeszcze jedno pytanie.

5-o czy istnieje możliwość „wspól
nemi siłami szukania dróg wyjścia z
wytworzonej sytuacji” tam, gdzie
jedna strona tak dobrze umiała wy”
zyskać sytuację, a druga tyleż stra-
ciła — jakimi walorami muszą być
zabezpieczone te ewentualne umowy
o „wspólnyfront .
W końcu wypada i mnie zauwa”

żyć za p. radcą Szabadem:
„oświetlenie sytuacji jest bezwzględnie

konieczne, ale dyskusja publiczna nad za-

gadaieniem tak poważnem jest obecnie

wskazana”.

Tyleż przecież mieliśmy już ró-

żnych koncepcji, realizowanych przy

udziale, czasem * bez udziału, naj-
częściej zaś na ciele rolnictwa,

Ileż z nich było udałych? — a co
szerszy ogół wie o tych zarówno ш-
dałych jak i chybionych?

A czyż pogłoski jakie na tle zwła
szcza tych nieudzłych się rożwijają

—czyż one nie są jedną z przyczyn

paraliżujących tworzenie ogólnych,

na szerszą skaię akcyj?
Czyż krycie ved suknem, czy też

z powodu fałszyvego wstydu z racji

niepowodzenia, czyż to nie ośmiela

do „nastawiania“ się na rolnictwo

tych równych kontrahentów?
A jeśli znów opinja będzie czul-

szą w tych sprawach, czyż nie

dzie to przestrogą zarówno dla tych,

którzy występiia z ramienia rolni-

ctwa jak i tych, którzy z rolnictwem

wchodzą w układy, by unikali błę”

dów możliwych do uniknięcia? ||

Czyż na tem całość nie wyjdzie

później lepiej?
: Wi L. Mazurkiewicz,

radca Izby Przem.-Handl.

ОБПВИЧЕРТПРАСКСЛЕЙМЕИСИСРЧЕКТВЫХСОБаЫЕЙ

Jak się wykonuje
budżet oświatowy

„Nauczyciel Polski“ przynosi

alarmujące wiadomości o ogranicza”

miu wydatków na oświatę. Przypo”

|mniano tam najpierw, że budżet

oświaty wyniósł w r. 1929 - 30 458

miljonów, gdy w roku 1934-35, tylko

311,5, czyli mniej o 146 miljonów,
inaczej około 30 proc.
wynosiła w r. 1929 i 1930 (bez, Ślą-

ska) 3.757.000, zaś na rok obecny

| jest ich 5.169.000. Ilość dzieci zwięk-

szyła się w okresie od 1929 r. o 37,5

| proc, a wydatki zredukowano o 30

Ilość dzieci w wieku szkol-

 
‚ ргос.!
"nym poza
| szczalnie 700 do 800 tysięcy! Jak na
drugi rok realizacji reformy szkolnej
„dobrze nie bardzi”!

Nawet jedaak. w tym budżecie
zmniejszonym +obi się oszczędności,
wydając na oświatę przeciętnie co
miesiąc o 1 i pół miljona mniej, niż
przewidziano w budżecie.

Plan rezbudowy miast
Dyrekcja B. G. K. rozesłała do

wszystkich komitetów rozbudowy

okólnik, w którym poleca nadesła-
nie w terminie możliwie przyśpieszo
nym planów rozbudowy miasta na
rok przyszły, a to celem! wcześniej-
szego przygotowania przez B. G. K.
poirzebnych fumduszów i rozdziele-
nia ich według ustalonego klucza.
Chodzi bowiem o przygotowanie ak-
cji rozbudowy w okresie miesięcy
martwych (jesień i zima), aby z po”
czątkiem wiosny 1935 r. można było

| wszędzie w miastach rozpocząć prze
widziane budowie. Dotychczas było
inaczej, gdyż właśnie w sezonie bu-
dowlanym  zatwierdzano / projekty
budowy i wyjednywano potrze
kredyty na realizowanie tychże pla-
nów.

tąd dystypinarny tla atwatatów. |
Opracowany iest projekt noweli

do sądów palestry, który przewiduje
powołanie sądu dyscyplinarnego
przy Sądzie Najwyższym. d ten
miałby rozpatrywać sprawy dyscyli-
narne Naczelne; Rady Adwokackiej.
Dotąd bowiem członkowie Rady Na-
czelnej nie mieli żadnego sądu dyscy
plinarnego nad sobą, co uniemożli-
wiało rozpatrywanie spraw dyscypli mowa z 17,VIII. pomiędzy „Centra” narnych członków Rady, zm

Ilość dzieci |

szkcią wynosi przypur

związków komuualnych miejskich*

   



Z KRAJU.
Budowa szosy Wilno-Kobylniki. |

Prace przy budowie nowej drogi|z górą 400 robotników z obozu;
na linji Wilno-Kobylniki posuwają|Pracy. й
się naprzód. Większą część robót Pracami kierują inżynierowie
już wykonano i należy przypuszczać,|Urzędu Wojewódzkiego, zaś finansu-  
iż całkowita budowa nowej nowo-
czesnej drogi zakończona ; zostanie
w maju r. 1935.

Przy robotach jest zatrudnionych
 

je budowę Ośrodek Pracy.
Również w 1935 r. zakończona |

zostanie budowa drogi NE
Grodno.

Zanik dzikich kaczek |
u brzegów Zatoki Puckiej.

się wogóle im we znaki. Natomiast.Zatoka Pucka stanowi pod wzglę
dem: ornitologiczzym najbogatsze w
kraju okolice różnych gatunków dzi-
kiego ptactwa. Najobficiej spotyka
się tu jednak kilka odmian dzikich
kaczek. Wi bieżącym roku zauważyć
si ędał jednak pewien zanik dzikich
kaczek w Zatoce Puckiej. Niewiel-
kie zaledwie grupki trzymają się Kę-
py Swarzewskiej, Kępy Puckiej i
Oksywskiej, jak również zakątka
półwyspu Helskiego, pod Wielką
„Wsią — Hallerowem. Przyczyny te-
$o zjawiska du.szukiwać się należy
w wiosennej suszy, która zgubnie
wpłynęłą na lęg tych stworzeń i dała

 

э РО
RADJO NA MOTOCYKLACH,

W niedzielę odbędzie się w Wilnie bar-

dzo ciekawa impreza motocyklowa, która
polegać będzie nietylko na umiejętnem pro-

wadzeniu maszyny, ale również na instalo-

waniu w terenie radjoodbiorników.

Tak zwany radjcrajd budzi wielkie za-

ciekawienie. Dodać do tego trzela, że zwy-

cięży ten, który mieć będzie nietylko naj-

więcej punktów w raidzie, ale również do-

bry ustanowi czas w konkursie

woinej. Dwie te kcnkurencje będą razem

punktowane.

Zawodnicy powinni mieć własne od-
biorniki.

Regulamin radjorajdu jest Jo przejrze-

"ARENATSTREETOK IS TT TETENTT ЕСЛ

SENSACYJNE ODKRYCIE NAUKOWE.
Jeden gram radu kosztuje obecnie

około 400.000 zł. Najlepiej zaopatrzo

ny w rad w Polsce Instytut Radowy'

ma go zaledwie 1,8 gr.Nic dziwnego,

że brak dostatecznej ilości zbawcze-

go częstokroć pierwiastka daje się

poważnie odczuć
WI stanie naturalnym rad wystę-

puje niezmiernie rzadko i w minimal

„ nych ilościach. Teteż już C. Skłodow-

ska próbowała odnaleźć metodę

. otrzymywania sztucznego radu.

Śmierć przerwała rozpoczęte już

prace. RYSUJ
Jednak mimo śmierci prof, Curie,

odltrywców dobroczynnego pierwiast

ka, prace przez nich rozpoczęte pro”
wadzone są w dalszym ciągu przez

- córkę wielkiej Polki Skłodowskiej—

p. Irenę Curie-Joiiot, najbliższą do

ostatnich godzin współpracowniczkę

uczonej.

Telegram przynosi ostatnio nie-

zwykle sensacyjną wiadomość, jako-

by właśnie Irenie Curie udało się,
stosując najnowsze metody, uzyskać

w drodze chemicznej, sztuczny rad,

 

ogromne masy kuropatwpojawiły|
się tak na polach wybrzeża, jak rów-
nież w głębi Kaszub, okolic Pucka i
Wejherowa, gdzie wprost roi się od
tego ptactwa. Ostatnio w okolicach
Kobyla na Kaszubach spotyka się
wiele padliny zajęczej. Zające giną
zapewne od jakiejś epidemji, gdyż
padlina jest nienaruszona i nie wy-
kazuje żadnych ran. Mimo to jednak
zauważyć się daje wielka ilość zaję-
cy, tak że sezon zimowy myśliwski
zapowiada się na Kaszubach dosko-

DZIENNE!

Kłopoty Roosevelta.
Stany Zjednoczone żyją od pe-

wnego czasu w almosferze dużego
podniecenia, Fala strajkow wstrzą-
sa organizmem gospodarczym, odbi-
jając się ra całem życiu wewnętrz-
nem unji amerykańskiej, jak row-
nież na stosunkach politycznych.
Wybryki zażartej walki klasowej,
nieznane dawniej w Ameryce w tym
stopniu co w Europie, powodują ro-
snącą ingerencję czynników publicz-
ais coraz więcej zmuszone są

użyć siły. Strajk, jaki wybuchł latem
tego roku w San Francisco przypomi
nai nieomal wojnę domową.
Niedawno wybuchł strajk w prze-

myśle włókienniczym, który rozna-
miiętnił kilkasettvsięczną rzeszę ro-
boiników, a rząd zniewoiił do о-
strych środków ochronnych. Wpraw
dzie ostatnie wiadomości, jakie na-
deszły z za Oceanu, przepowiadają
zakończenie koniliktu, temsamem
jednak nie zostaje usumięte źródło
złego, tak, że wypadki mogą się po-
wtórzyć,

Nie ulega, zduje się wątpliwości,
że przyczyna obecnych pomruków
społecznych w Stanach  Zjednoczo-

"FILEENSKI

| Kto z bywalców Paryża nie lubi ostryg?
ostatnim roku nawet poprawę na Kto ze smakószów nie rozkoszuje się tym
licznych odcinkach pracy. | wytwornym i zdrowym produktem morza?

Rozwój w Ашегтусе poszedł inne-| W Polsce ostryś dziś niema. Można ich

mi torami. Na zniżkę dolara zarea$o tylko zazdrościć uarodom zachodnim.
wano zwyżką cen, Zarazem wkro-;  Korespondentka „Kurjera Pur.* wspo-

nych leży w zapoczątkowanej przed
dwema laty polityce ekonomicznej
prezydenta Roosevelta. Polityka w

nale,

pe— Е

nia w firmie B. S. A ul. Mickiewicza, oraz;

z A. Z. S. ul. Zamkowa. Tam też przyjmo-

wane są zapisy.

Wczoraj zostały zakupione zwycięzcom

bardzo piękne nagrody. Każdy zawodnik|

otrzyma ponadto plakietę pamiątkową.

postaci całego kompleksu zarządzeń
gospodarczych i socjalnych, pod u-
tartą nazwą N. R. A., wyszła z za-
łożenia, że, aby zmniejszyć katastro-
falną i nieomial ustabilizowaną już
od dłuższego czasu cyfrę 10 miljonów
bezrobotnych, trzeba chwycić się
środka „makręcaria* konjunktury i

sztucznemi

jazdy po-

przełamania kryzysu
środkami, dyktowanemi przez pań-
stwo. Jest to więc pewna odmiana
tak rozpowszechnionej w  dzisiej-

| szych czasach państwowej pięerench
j i i w žycie gospoda:cze, 0 tyle ryzy-
i olas ннн я 51‹0\\/"{1@1' > žada san Stanów Zjed-į Najlepszy wynik ustanowił Szyłański, 4 h: Że ks bękodd
i sodącacje 443 kge noczonych, że kraj ten by „oddawna
gi 2 аа ziędała R fortecą zasad liberalnych i nie wy-

PoNA tworzył dotąd tradycji etatyzmu i
> zwartej biurokracji.

Owe sztuczne „nakręcanie” kon-
juniktury polegało na tem, że po

| przeprowadzeniu dewaluacji dolara
Ž "i idącej zatem zwyżce cen, będzie

Miała ona zastosować zupełnie od-: trzeba odpowiednio do zwiększo-
miemną, od dotychczasowych, meto- nych kosztów życia podnieść rów-
dę, którą miała dać pożądaneWy” nież zarobki rohoinicze. W! całym

niki, ‚ |tym planie, któremu niewątpliwie
Irena Curie pracuje wraz z mę” przyświecał przykład rychlejszej nie

żem już od dłuzszego czasu nad roz”. 9 dewaluacji funta angieiskiego, by-
wisięciem sweżo wynalazku i reali" ły jędnak poważne braki.
zacją sztucznego radu, który ma ni-|  Pyzedewszystkiem w Anggjį nie
czemi nie różnić się od radunatural- „doszto po dewaluacji pieniądza do
nego. Już w lipcu r. b. p. Curie prze- | cgčinej zwyžki cen, — zjawisko, ktė
prowadzila wstepne prace, obecnie re ma swe podłoże w specyficznych

zaś odkrycie skrystalizowane jest 0 waunkach terenu angielskiego i nie
tyle, że w formie skończonej już w. dą się żywuem przenieść gdzieindziej
początkach października b. r. będzie Anglja posiada zdyscyplinowane spo

ZAWODY CIĘZKOATLETYCZNE.
W sali Ogniska zostałye

zawody w podnoszeniu ciężarów.

Zawody organizowane były przez Ośni-

sporo wi-  

siły. Nie cofano się narzucać prze-
mysłowi rozmaitych aktow ustawo-
dawczych, które nierzadko, zamiast
sprowadzać istotną sanację, ograni-
czały się do pozerów. Przedsiębior-
stwa były zmuszcne obniżać liczbę
godzin pracy robotnikom, zato przyj-
mować bezrobotnych powyżej po”
trzebnego kontyngentu. Na tle tego
i tym podobnych zarządzeń wytwa-
rzaiy się fermienty społeczne, które
do tego stopnia wzięły ostatnio gó-
rę, że opanowały w zupełności „plan
odbudowy gospodarczej',

Strajki, jakie teraz wybuchają w
różnych ośrodkach przemysłowych
Ameryki, nabierają coraz więcej o-
blicza politycznego. = Rozdmuchane
nadzieje na zlikwidowanie kryzysu
zapomocą akcji N.R.A. pobudzają ro
botników do coraz nowych żądań,
Nie mogąc się co do tego łudzić, że
plan wykazuje luki, widzą oni ratu-
nel w tem, aby akcję N.R.A. jeszcze
bardziej rozszerzyć i wzinocnić in-
gerencję rządu jako widocznie nie-
wystarczającą. Oczywiście znajdują
takie żądania, przy silnej robocie,
agitacyjnej, ucho elementow rady-
kalnych,

Temu przeciwstawia się z całą e-
nergją świat przemiysłowy, który w
hasłach etatystycznych widzi coś w
rodzajqu komunizmu. Znamienne, że
stery wielkiego przemys!u znajdują
tu i ówdzie sympatje w warstwach
średnich, czyli u „szarego człowie-
ka“, który zamieszkuje miasta, u-
prawią handel na prowincji, odgra-
niczając się od robotnika, jako kla-
sy, roznamiętnionej agitacją partyj-
ną. Dlatego też jest w Ameryce tak
dużo „łamistrajków”, a w San Fran-
sisco przybrała ludność swego czasu
groźną postawę wobec strajkują-
cych.

Po raz pierwszy po wojnie ogar-
nia Amerykę tak silna falą walk
społecznych i politycznych. Prezy-
dent Roosevelt ma dużo kłopotu, by
nietylko wybrnąć z pilnych i pierw-
szorzędnych zadań ogólno-państwo-
wych, ale również, aby wywiązać
się z przyrzeczeń wyborczych, które
dały mu fotel prezydencki. Sądząc z
odgłosów opinii, dochodzących nas z
Ameryki, są nietylko jego przeciw-
nicy, ale także l-czni dawniejsi jego mogło być podzne ocenie świata łęczeństwo, ktore w chwili dewalua-

naukowego. cji funta nie wykazało paniki, lecz
Odkrycie p. Curie miałoby olbrzy- | dowiodło dojrzałeści zarówno poli-

mie znaczenie i zwiększyloby niepo-| tycznej, jak gospodarczej. Bez inge-
miernie zakres możliwości wykorzy-, rencji czynnika państwowego rozwi-
stania radu wszędzie tam, gdzieze | nęio się więc życie gospodarcze
względu na swą wysoką cenę inie-; względnie harmonijnie, wykazując w
wielką ilość, jaką rozporządzano, | m

rad używany być nie mógł. Odkrycie wskazówkach p. Skłodowskiej, O
radu sztucznego odegrałoby przede-|olbrzymiej doniosłości, jaką przypi-
wszystkiem doniosłą rolę w zakresie suje się odkryciu p. Joliot, świadczy
zwalczania raka. | przewidywanie „Petit Journal“, že
Prace uczoneį mają opierać się na. otrzyma ona nagrodę Nobla,

  
Ceny od 25 gr. Najpotężniejszy fllm erotyczno-obyczajowy r

 

 

zwolennicy niezadowolenj z dotych-
czasowych 1ezultatów.

WANNOWA

PRZYGOTUJ
dia powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera I wysyła. 

czył Roosevelt — nie bez podszep”, mina o nich w korespondencji z Paryża:
tów otaczająceśo go grona doktry- Paryżanie są ogromnymi smakoszami
nerów — na ryzykowną w stosun*| ostryg, których konsumują całe tuziny. Ku-
kach amerykańskich drogę etaty- puje się e w sklepach, sprzedających jedy-
zmu, rozpoczynając przeprowadzać| nie ryby, a także na ulicy przy każdym
uzdrowienie gospodarki zapomocą| niemal wyszynku-kawiarni, popularnie zwa-

 

 

MIESZKANIA

nym „bistro”, znajdrjącym się va wszyst-
kich rogach ulic, nieraz 5, 8, 10 na jednej.

Sprzedający otwiera najczęściej równocześ-

nie owe ostrygi, ponieważ nie byle to sztu-
ka. Można je spożyc na miejscu w kawia-

rence, albo też kazać sobie przysłać do do-

mu. Dodaje się do nich albo soku cytryno-

wego, albo też cebulki, posiekanej niezmier-

nie finezyjnie, którą zaprawia się solą, pie-

przem, oliwą i octem, albo wreszcie trochę

pomidorowego sosu.

Gatunki ostrygi są dosyć różnorodne, a

także ich ceny. Najteńsze są t. zw „portu-
galskie“, ale i pomiędzy niemi jest conaj-

mniej 5 rodzai. Możpa się ich nazwie dzi-
wić. ponieważ hoduje się je we Francji.

Pierwsze jednak poci:odziły z portugalskie-
go statku, który zatonął, a przewoził ich o-
gromny transport. „Marennes“ znowu, hodo-

wane w miejscowości nad Atlantykiem, no-

szącej tę nazwę, są przysmakiem specjalnie
cenionym, ale drogim. Kiedy tuzin dobrych
portugalskich ostryg kosztuje niecałe 2 zło-
te, to „Marennes* dwa razy tyle. Oprócz
powyższych są jeszcze inne, liczne odmiany,

pochodzące np. z wyspy Ró, słynnej więzie-

niem, z którego przywozi się do Cayenne

skazanych na ciężkie roboty, tłuste i wiel-
kości małego talerzyka, a które prawdziwi
amatorzy: spożywają na... pierwsze śniada-

nie ze szklanką biatego wina; inne źnowuż
pochodzą z miejscowości Cancale.

Ogółem jednak wziąwszy, ostrygi dzielą

się na łowione na peinem morzu w sieci, t..

zw. „drague”, i hodowane w Normandji, lub

też basenie w Arcachon. Te pierwsze są
jedzone zupełnie naturalne, podczas gdy

drugie przechodzą pizez różne etapy kultu-
ry, zwanej „ostrćiculiure"”, Tego roku zwie-

dzałem je właśnie w Arcachon. °

Proszę sobie wyobrazić wzdłuż długie-
go wybrzeża basenu rodzaj giętkiego płota.

Za nim znajdują się t zw. „casiers”, t. j.

właściwie 5—6 jakby szuflad. W nich to
w wapnie żyją i iormują się małe ostrygi,
karmione wodą morską, a właściwie jej za-

wartością, W czasie przypływu są one bo-
wiem zupełnie zalane. Praca zas około nich,
niezmiernie żmudna i ciężka, ponieważ naj-

częściej dokonywana w wodzie i w czasie

już zimnych miesięcy, polego przedewszy-

stkiem na selekcji gatunków ostryg w mia-
rę ich wzrostu i formowania się muszli.

Trzeba być specjalistą, żeby je najpierw
odróżnić, a następnie małym, specjalnym no
žykiem wygrzebač i przenieść z jednego
„parku* — miejsce hodowli — do drugiego.
Ostrygi te zresztą sa tak przesycone jodem,

znajdującym się w oceanie, że przez dwa
z rzędu wieczory spożywszy tuzin ich, na
trzeci dzień miałam podniebienie zupełnie
„wytapetowane“ tymże jodem. Trzeba je-

szcze wiedzieć, że cstrygi można jeść do-
piero po 3 roku ich hodowli. Ponieważ zaś
mogą podpadać chorobom, przeto w tymże
Arcachon znajdują się specjalne laborator-

ja, wydające świadectwo, na mocy których
hodowcy mają prawo sprzedawania ich.

Nie dość tego. Osttygi, przebywające
w wodzie morskiej, mają smak dosyć ostry
właśnie, Żeby więc nadać im większej fi-  
————|
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Ostrygi
nezji, wysyła się je — powiedzmy — na ku-
rację do innych ws»d słodkich a więc ba-

senów rzecznych, gdzie wyzb wają się pe-

wnej części jodu, a szminkują — wskutek

bardziej stojącej wody — kolorem zielonym,

ogromnie cenionym, ronieważ w handlu po-
szukiwane są specjalnie i znacznie droższe
„zielone ostrygi portugalskie", czy też

„Marennes*, A ponieważ już o s:minkowa-

niu mówimy, to dodajmy na zakończenie,

że przecież puder nie jest niczem iunem, jak

miałem, chemicznie oczyszczonym i sprepa-

rowanym z wszelkiego rodzaju muszli, a

więc i z tych, w których żyją c*lrygi.

 

lądania podatkowe kupców.
Stery kupieckie podjęły akcję,

zmierzającą do reformy handlowych
świadectw przemysłowych i zryczał-
towanego podatku obrotowego.

Organizacje kupieckie domagają
się zwiększenie ilości  kategorji
świadectw przemysłowych dla han-
dlu i nowego uregulowania ceny pa-
tentów.

Równocześnie wysuwany jest po-
stulat zryczałtowanego podatku o-
brotowego. Kupcy chcą utrzymania
zasady ryczałtu w podatku obroto-
wymi, lecz na cdmiennych, niż do-
tychczas, podstawach. Projekt zmie-
rza w tym kieruaku, aby do każdej
kategorji handlowego świadectwa
przemysłowego przywiązany był
zgóry ustalony roczny ryczałt po”
datku obrotowego,  piatnego co
kwartał w 4 równych ratach.

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

GIEida.
WARSZAWA. (Pat) Waluty: Berlin

210,90—211 9U —209%. Gdańsk 172,85—
173,25—172,42. Holandja 356,50—359,40—
357.60. Londyn 26,04—26,17—25,91. Nowy
Jork 5,23—5,26—520. Kabel 5,25'/2—5,26'/2
—5,20/2. Oslo 130,9.—131,60—13U,20. Pa-
ryż 34,88—34,97—34,79. Praga 22,01—22,06
—21,96.  Stokholm 134,35—135,05—133,65.
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22. Włochy

A -- Tendencja niejedno-
ita.

Akcje: Bank Polski 94,25—94, Cukier
26,50. Lilpop 10,40. Starachowice 12,75—
12,60—12,75, — Przeważnie słabsza,

Papiery procentcwe: Budowlana 45,75.
Inwestycyjna 117,90—-.117,75, Konwersyjna
68—68,20, Kolejowa 61,50. Dolarowa 73.
Dolarówka 53. Stak.lizacyjna 74,25—73,75
—73,88. Listy ziemskie 54—54,25, — Dla
pekao mocniejsza, dla listów niejedno-
ita.
GIEŁDA ZBOZOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 25. IX. 34 r.

Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcy,ne: Żyto I' standart

16.15.

Ceny orjentacyjne: Żyto Il standart
15—15,25. Pszenica 18—19, Jęczmień na
kaszę zbierany 15—15,50. Owies standarto-
wy 15—15,50. Mąka pszenna gat. I B —
34,50—35. Mąka pszenna gat. I C — 31,25
—31,75. Mąka pszenna gat. II E — 26,50
—21. Mąka pszenna gat. II G 22,50—23.
Mąka pszenna gat. III A — 19,25—19,75.
Mąka pszenna 13,75—14,25. Mąka żytnia
55 proc. 24,25—24.75. Mąka pszenna gat.
65 proc. 20,25—20,75  Sitkowa 16—16,50.
Razowa 16—16,50. (stręby żytnie 9,73—10.

| Otręby pszenne miałkie 11—11,25, Gryka
zbierana 16,50—17. Siano 5—6. Słoma
4—4,50. Siemię Iniene basis 90 proc. loco
wagon stacja załadowania 39—42,50, Sie-
mię lniane basis ©%0) proc. tranco Wilno
40,50—40,75.

Len rejonu Siedlce—Łuków, basis 1,
skala 150, zł. 1380—-1410,
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MIGNON G. EBERHART

Biala Papuga.
(P.zekłac autoryzowuny zangielskiego).

Sue zadrżała. =
— Czy Lorn przyznał się d» manipulacji z mieczykiem?
— Tak, Wszak mówił, że sprytny zbrodniarz takby właśnie postą-

pił, Widział, jak pani opuściła mc; pokój. Widział, jak ja wyszedłem.
Przyszed! do północnego skrzydła ną rekonesans. Nie był zdenerwowany,
bo nie przypuszczał, że trup będzie wykryty przed ranem. Mieczyk w|
zegarze rzucił mu się w oczy. Pomyślał, że dobrze będzie użyć go tak, |
jak to zrobił, zeby rzucić podejrzenie na mieszkańców. hotelu, a
samemu zjawić się otwarcie nastę, nego dnia. Zabrał więc mieczyk i wy-
szedł na «hwilę przed nadejściem Francisa. : з

Zapanowało kzótkie milczenie. Patrzyłem na Sue — miljonerkę
Sue — Sue patrzyła na Pucc., pani Byng patrzyła w przestrzeń, poru-
szając ustami, papuga robiła dziobem porządki w upierzeniu.

Pam Byng zaczęła myśleć ne-łos:
. — ..i Strawski przyjechał po Jimie, stanął w hotelu jako gość,
gdyż chciał mieć swobodę ruchów... Dostał pokój, podług Marcela, nie-
zajęty. Marcel go nie widział — na szczęście dla Lovschiema. Po zamor-
dowaniu Strawskiego, gospodarz usunął z księgi gości kartę z jego na-

zwiskiem, żeby zataić jego nazwisko, a przez to swoją łączność z jego

osobą, Ale dlaczego Lorn strzelał do Jima? Och, jaka? ja głupia!Poprostu
myślał, że Jim go ścigał, a przecież człowiek, który przed chwilą popełnił

82) |
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| strzelał do Jima, a potem uciekł przez potajemne drzwiczki w bramie.

 
mord i wie, że się to już wydało, będzie strzelał do pościgu. Więc Lorn

— Tak' — wtrąciłem. — Wiedział o tych drzwiczkach, bo widział
jak panna Sue i Strawski przez nie wchodzili. Znalezienie klamki zajęło
mu chwilą czasu, Poszedł do miasta, niedaleko A., i wrócił otwarcie na-
stępnego «dnia, w charakterze obrońcy dziewczyny. którą...

Nie dokończytem. Już było po wszystkim, lecz nie o wszystkiem
można byio myśleć na zimno.

—Ale co się stało z autem, w którem Strawski porwał pannę Sue?
—zapytała pani Byng.

— To było auto Lovschiema -— odparlem z wys'likiem. — Lovschiem
wepchnął je poprostu do garażu.

Pani Byng spojrzała na mnie bacznie i zgarnąwszy swoją robotę
oraz papugę, znikła. Wyraz to nisodpowiedni w odniesieniu do tak za-
żywnej oscby, ale naprawdę znikła. '

Znikia, zostawiając po sobie zupełną ciszę. Nie było więcej nic do
powiedzienia. Nie mogłem siedzie: sam na sam z Sue,

Nawet w obecności pani Byng było mi mocno nieswojo siedzieć tak
blisko Sue — owianej już złotą aureolą miljonów. Sam na sam było nie-
możliwością,

Miaiem ją tak blisko, że wystarczyło wyciągnąć rękę, aby dotknąć
jej paluszków.

Odsunąłem się z krzesłem i wstałem, Podniosła na: mnie spłoszo”
ne oczy, :

— Muszę się zapakować — rzekłem ochryple, — Muszę się zapa-
kować. Wyjeżdżam.

Sue podniosła małą rączkę do gardła. Nie mogąc na nią patrzeć,

 

 ruszyłem ku schodom. Ale zaraz zawróciłem,
m Akis

 

 

2 IIST S STI II IIS K IIIIII
— Čieszę się.. cieszę się, że wszystko się tak dobrze

Mam nadzieję, że będzie... że pani... е a
pani szczęscie, |

Mówiiiśmy już sobie po imieniu — odruchowo — nieuniknienie,
Ale przecicž... byliśmy sobe obcy,

Już wchodziłe: na pierwsz; stopień, gdy dobiegł mnie jej spokoj-ny głos: '
— Ja nie mam dziesięciu miijonów, |
— Co mówisz?
— Ja nie mam dziesięciu m'ionów. Dostałam dzis depeszę od ad-

wokata, toś się stało. Jeszcze nie wiem, co. Ale moie miljony przepadły,
Zaw!ociłem.
— Mtuchaj. W

włożyłaś do zegara?
— żeby ciebie obronić.
Podniosie. oczy. :

; Tonieprawda, że najszczęśliwszą chwila w Życiu nie może się po”
wtórzyć, Własnie, że może się i powtarzac, i przedłużać. Sue padła mi
w ramiona i świat przestał dla mnie istnieć, bo ona stała się całym
moim. światem,

Zgodziła się zostać moją żoną i jechać ze mną na kraj swiata.
Nagis, gdym ję tak trzymał w objęciach, umilkła i zamysliła sięBook. Zaniepokojony, podniosłem jej twarzyczkę ku sobie, pytając,co się st .ło, 3
ar Nie, Tylko myślę, że zosta! jeszcze miljon, czy coś koło tego. Ale

teraz już za późno, żebyś się nad tem zastawiał — dokończyłą pośpiesznie.

KONIEC

skończyło.
że te dziesięć miljonów przyniosą

jakim celu zabrałaś mieczyk z ciała Strawskiego i

 Drukarnia A. Zwięrzyfiskiegó,Milno,Mostowa Nr1.
Wilnie. ) ”
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