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Rok XVIII.

D

PRENUMERATA

ENNI
Wilno Piątęk 28

®
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 1
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do ZO-ej,

w niedziełe od 12 do 13-ej.

 

Z Rady ministrów.
WARSZAWA. ĘPat.. Dziś w go-

dzinach popołudniowych pod prze-
wodnictwem premjera profesora do-
ktora Leona Kozłowskiego odbyło
się posiedzenie rady ministrów, na
którem rozpatrzono projekty rozpo
rządzeń i wnioski poszczególnych
ministrów oraz załatwiono sprawy
bieżące. M. in. rada tministrów u-
chwaliła projekt rozporządzenia pre
zydenta Rzplitej w sprawie zmiany
ustawy z dnia 29 333 r. o ulgach w
zakresie oprocentowania i terminów

ZNIŻKI OPŁAT
telefonicznych i teiegraficznych,

Dnia 29WARSZAWA (Pat).
wrześnią ukaże się w numerze 11-ym
„Dziennika Taryi' nowa laryfa po-
cztowa, telegratizzna i telefoniczna,
obcwiązującą od dnia 1-go paździer-
nika roku bieżącego.

Nowa taryfa przewiduje znaczne
zniżki dotychczasowych opłat. M. in,
zniżono opłatę zą krajowe listy za-
miejscowe z 30 gr na 25 gr, a za
kartki pocztowe z 20 gr na 15 gr.
Zniżono również opłaty za listy w
obrocie zagrani:znym z 60 gr na
55 gr a do Austrii, Węgier, Czecho-
słowacji i Rumunii z 50 gr na 45 gr,
oraz. za karty pocztowe z 35 gr na
30 gr, a do 4-eca państw wyżej wy”
mienionych z 30 gr do 25 gr.

Obniżono również wydatnie ta-
ryłę za przewóz lotniczy, ustalając
jednolitą opłatę w wysokości 10 gr
Za przewóz lotniczy karty poczto-
wej. przekazu lub listu do 20 gr.

Opłatę za paczki prywatne i urzę-
dowe średnio zniżono o 10 proc. do”
tychczasowych opłat. Natomiast wy”
datnio obniżono opłaty za paczki
żywnościowe, stwarzając nową zu-
pełnie taryfę dla tego rodzaju
paczek.

Bardzo wydatnie obniżono opła-
tę za przekazy pocztowe w obrocie
wewnętrznym, pednosząc jednocześ-
nie wysokość przekazywanych kwot
z 2.000 zł do 5.000 zł. Zniżono opla-
ty, które wahały się dotąd od 20 gr
do 355 gr, śdy nowe opłaty wynoszą
20 gr od 200 gr, a za kwoty ponad
2.000 do 5.000 zł tylko zł. 3. W ten
sposób iktoś, kto miał wysłać dziś
zł 5.000 na trzy przekazy, musiał za-
płacić ok. zł 15, « od 1-go paździer-
nika tylko 3 zł zapłaci.

Skasowano zupełnie opłatę za do-
ręczanie przekazów pocztowych,
opłatę, która wynosi od 20 gr do
200 gr.

Wreszcie specjalnie dia prasy

 

Zawody o puhar Gordon-Bennetta.
LĄDOWANIE ZWYCIĘSKIEGO

„KOsCiUSZKI“.
MOSKWIA (Pat). O wylądowaniu

kpt. Hynka w okolicy Woroneża
nie zostały poinformowane ani wła-
dze ani ambaceda. Korespondent
PAT-icznej poieczył się z Worone-
żem i uzyskał od tamtejszych władz
bezpieczeństwa 1iastępujące szcze-
góły lądowania zwycięskiego balo-
nu „Kościuszko”:

Lądowanie crbyło się dnia 25
września o godz. 16.30 czasu miej-
scowego w pobliżu miejscowości
Anna, 150 km. na wschód od Woro-,
neża. Lądowanie odbyło się szczę-
śliwie.

26 września lotnicy wyjechali do
Kijowa i stąd do kraju.
wiadomości, otrzymanych przez re-
dakcję  „Izwiestja”, „Kościuszko
wyiądował 90 km, od Woroneża, w
pobliżu miejscowości Sosenka.

Komentując powtórne
stwo Polski, pismo podxreśla wy-

t Telefon Redakcji,

2-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od

Wileński” hodzi codziermie.
      

spłaty wierzytelności hipotecznych
do dnia 1-1o-35 r. Rada ministrów
uchwaliła równiez projekt rozporzą-
dzenia prezydenta Rzplitej o wła:

GENEWA (Put). Dzis przedpo-
sności lokali i © rozrachunku 2 SAY .pomiędzy skarbem państwa | iudniem „ministei Józef Beck wrę-

miastem Warszawą oraz  rozpo-| SZYł ministrowi spraw zagranicznych
rządzenie rady ministrów o prze- Francji Barthou pisemne ujęcie roz-

mów  polsko-francuskich na temat;
paktu wschodn:ego,

PARYŻ (Patj. Specjalni kores-
pondenci pism paryskich z Genewy
zwracają uwaśę ną wizytę, którą
złożył ministrowi Barthou przeby-
wający w Genewie radca ambasady

| polskiej w Paryżu, minister Miihl-
i stem.

St Brice w „lournal'* przypusz-
wprowadzono t. zw. przekazy roz” cza, że Miihlsteir. zapowiedział mi-
rachunkowe, Przekazy te mają na nistrowi Barthou rychłe wręczenie
celu ułatwienie przekazywania pre- memorandum polskiego w sprawie
numeraly. Za wpłatę prenumeraty paktu wschodniego. Zdaniem dzien-
od zł 1 do zł 15 wpłacający nic nie nika memorandwm polskie, jak się
płaci, a wydawca płaci tylko 3 do wydaje, zawietać będzie exposć
10 gr. josiąśgniętych przez Polskę paktów

Znacznie został rozszerzony nie-,w zakresie bezpieczeństwa i konso-
zmiernie ważny tział zleceńpoczto” | lidacji pokoju zapomocą  paktów
wych. Przy przesyłkach wartościo- dwustronnych + sąsiadami. « Polska

dłuzeniu poboru 10-procentowego
dodatku od państwowego podatku
gruntowego i przemysłowego.
z rady min
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kij. Nota polsze bada następnie za-
gadnienie, czy projekt paktu wza-
jemnej pomocy, proponowany w
Warszawie, mógłby przynieść Polsce
zwiększenie bezpieczeństwa, Rząd
polski wyraża w tej sprawie swoje
wąipliwości i fomułuje swoje zapa-
trywania, Nota nie zawieią formal-
nych konkluzyj : nie może być w
rezultacie uważana jako ostateczne
odrzucenie przeastawionego w War-
szawie projektu Można więc powie-
dzieć, że pozosiawia ona otwartą
drogę do przysziych rozmów między
zaiuteresowanemi rządami,

„Journal de Cebats* przynosina-
stępujące szczegóły w tej sprawie:
Minister Beck, który w dniu dzisiej-
szym wyjechał z Genewy do War-
szawy, polecił przed swoim wyjaz-
dęm wręczyć ministrowi Barthou pi-
semne rėsumė Wedle ministra
Bęcka, chodzi o przedstawienie na
piśmie tego, co cn miał sposobność

wych zniesiono opłatę manipula-
cyjną.

Co się tyczy iaryfy telefonicznej,
to 16wniež ona uległa zniżce, `
szczególności obniżono opiaty abo-
namentowe ryczałtowe we wszyst-
kich grupach sieci i kategoryj abo-
namentowych. ŻZniżono również o-
płaty za rozomwy ponadkontyngen-
towe -na sieciach państwowych.
Wprowadzono rozmowy międzymia-
stowe na krótkie odległości. Opła-
ty za aa rziędzymiastowe do
25 km obniżono o 10 gr, do 50 km
o 20 gr. Opłatę za każde 100 km
rozmowy .międzymiastowe;- ponad
200 km zniżono z 60 gr na 50 gr.

Taryfa telegraficzną narazie ule-
gła zmianom najrniejszym, gdyż, jak
wiadomo, teleg:af od dłuższego cza-
su jest" przedsięb.orstwem deficyto-
wem i opłaty nie pokrywają kosztów
własnych przedsiębiorstwa. Mimo
to obniżono opłatę zasadniczą przy
telgramach z 50 gr na 25 gr.
wadzono równiez jako telegramy o-
kolicznościowe ':elegram;  gratula-
cyjne i kondolencyjne, których tary-
fa wynosi 5 gr cd wyrazu zamiast
15 śr.

W. porozumieniu z „Polskiem Ra-
djem', S, A. wprowadzono specjal-
nie obniżoną opłatę radjojoniczną
dla wsi. Opłata wynosić będzie 1 zł,
zamiast ogólnie obowiązującej tary-

 Wpro- |

ńie widzi w proponowanej kombi-
| nacji dodatkowego bezpieczeństwa,
| tembardziej, że wstąpienie Sowietów
„do Ligi Narodów zwiększa to bez-
|pieczeństwo przez system wzajem-
„nej pomocy ustarówionej przez pakt
Ligi.

; PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
komentuje odpowiedź * polską w
sprawie projeklu paktu wschodniego
w sposób następujący: Biorąc pod
uwagę charakter nadany nocie pol-
skiej przez rząd polski, ktory okre-
ślił ją jako pisemne rćsumć roz-
mów dyplomatycznych między płk.
Beckiem a minicirem Barthou, od-
powiedź polska w sprawie paktu
wschodniego wzejiemnej pomocy nie
będzie ogłoszona przynajmniej obec-
nie. Jeśli chodzi o: treść tej odpo-
wiedzi, to trzeba ograniczyć się do
tego, że rząd polski, po dokładnem
zbodaniu propozycji paktu 1 po roz-
ważeniu uzasacnionych interesów
własnych oraz mi.eresu pokoju ogól-
nego, nie może zdecydować się na
udzielenie zgody ra projekt w obec-
nei jego formie Nota polska zawie-
ra tezy rządu, w których rząd polski
usiłuje stwierdzić, że Polska upor-
czywie dążyłą io ustanowienia przy”
jaznych stosunkow między narodami
Euiopy. Rząd polski powołuje się
na przymierze !rancusko-polskie, z
którem jest związany, na pakt nie-

 

przedstawić msiuistrowi Barthou w
ustnych z nim rozmowach. Stano-
wisko Polski w sprawie paktu
wschodniego jest znane. W. prakty-
ce jest ono negatywne Minister
Barthou zgóry rie oczekiwał, aby
Poiska zmieniła woje stanowisko w
nocie, której domagal się od polskie-
$o przedstawicie:a, Miinister Barthou
cłciał jedynie m.cć tekst, który po-
zwoliłby mu lepiej poinformować
Radę ministrów, aby móc ewentu-

zagranicą 8 zł.

Odmowna odpowiedź Polski
w sprawie paktu wschodniego.

bądź Niemcom, bądź też Polsce. Nie
łączymy tych państw w żadnym
zgcry określonym zamiarze, zazna*
cza pismo, otrzymaliśmy bowiem ze
źródeł najbardziej kompelentnych
zapewnienie, że nic się nie zmieni,
jeśli chodzi o przymierze polsko-
francuskie, Streszczenie, które zo-
stało dziś wręczone ministrowi Bar-
thou, usiłuje przedewszystkiem wy-
jaśnić, że pakt wzajemnej pomocy na
wschodzie nie przedstawia dlą Pol-
ski specjalnego pożytku. Polska
uważa, że znalazła dostateczne gwa-
rancje bezpieczeństwa przez zawar”
cie podpisanych przez nią paktów
nieagresji, które stanowią podstawę
jej polityki, Polska nie sądzi, aby
projekt paktu wschodniego w formie
jej przedstawionej mógł wzmocnić
jej położenie. Folska sądzi, że w
pewnych wypadkach pakt ten mógł-
by raczej osłabić żej stanowisko. Bez
wzgędu na to, jakie są faktyczne po-
budki działania Polski, które nie-
zawsze dadzą się łatwo odcyfrować,
nie można odmówić odmownej od-
powiedzi polskiej charakieru wiel-
kiej objektywności, Słowa noty zo-
stały odważone w sposób dojrzały.
Wydaje się, że obecnie nie pozo*
staje nic więcej, jak przyjąć notę do

fory nadać paktowi, oraz zastanowić
się, czy pakt ten mógłby być opra-
cowany na podstawie innych da- alnie udzielić później odpowiedzi

"zg

GENEWA (Pat). Zgromadzenie
„Ligi Narodów odbyło dziś plenarne
posiedzenie, na którem jednomyślnie

 

 

romadzenie Ligi
Przyjęcie Afganistanu. — Propozycja sowiecka

w sprawie konferencji rozbrojeniowej.

nych.

na Radzie Ligi propozycję delegacji
sowieckiej, uczysioną komisji głów”
nej, a zmierzającą do siworzenia

wiadomości i rozważyć, jakie nowe|

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 26187.

Terminy

6.

Wiadomości
telegraficzne

** Autobus kursujący pomiędzy
Pergamo a Brivio we Włoszech na
przejeździe kolejowym wpadł pod
pociąg towarowy. Zderzenie było
tak silne, iż samochód został odrzu-
cony na 20 m. oc miejsca wypadku.
Szoier i kilka pasażerów zginęło na
miejscu. 3 dalsze ofiary katastrofy
zmarły w szpitalu. Pozatem jest je-
szcze w szpitalu 10 osób rannych,

** W wielu miejscowościach Au-
strji dały się oduzuć niezbyt silne
wstrząsy podzienine.

**  Niemie Kie „biuro irformacyj-
'e donosi z Wiednia, że w ubiegłą
środę klikunastu socjaldemokra-
tów włamało się do magazynu
broni Helmwehry w jednym z o-
kręgów Wied'ia i zabraio stamtąd
wiele karabinów i cześci uniformów
Za sprawcsmi włamania zarządzono
oościg, w którego rezultacie ujęto
7 uczestników włamania.

** Niemieckie biuro informacyj-
ne donosi z Moskwy, że archiman-
dryta Paweł w Pjumeni, który nie-
dawno wygłosił mowę skierow»ną
przeciwko bezboznikom skazany
został na wygnanie na okres
3 letni.

** Instytut reformy rolnej w Hi-
szpanji postanowił wywłaszczyć
10006 ha ziemi należącej do jed=
aej z his pańskich księżniczek krwi.
4” Z Ssvannach, w stanie Geor

gja, zbiegło z więzienia 10 ska-
zanych, którzy obezwładnili straż i

 

 

Według

zwycię-|

fy 3 zł. Ta popularna taryfa dla rol- agresji zawarty z Sowietami oraz na
„ników ma na celu przeprowadzenie delilarację o nieagresji, zawartą
akcji radjofonizacji wsi. l ostatnio z rządem Rzeszy niemiec-

 

Express", panowie Hineman i Vanik.
wo 25 b. m. Zawodnicy przybyli do aeroklubu

Ludność wzięła ich początkowo! Rzplitej, gdzie ziożyli barograt oraz

za lotników sowieckich. Lotnicy| poświadczenie lądowania balonu. Na

znaleźli przytułek w leśniczówce.| podstawie tego poświadczenia zo-

Tymczasem ludność zameldowała| stanie dokładnie obliczona długość

władzom w Riazaniu, która wysłała| przelotu balonu w prostej linji od
na miejsce lądowanią samolot i autoj Warszawy.

ciężarowe. Baior. wysłano do kraju Wedle opowiadań loiników ba-

osobno. lon, niesiony przez wiatry, znalazł

Kapitan Burzyński i por. Za-| się w okolicy Pskowa, skąd wiatry

krzewski zatrzymają się w Moskwiej skierowały go w kierunku bardziej

2—3 dni, północnym tak. że balon znalazł się

MOSKWA (Pat). Podczas podró-| w pobliżu jeziora Czudskiego (Pej-

ży z Riazania do Moskwy samochód,|pus) od strony wschodniej. Zawod-

' wiozący lotników oraz kpt. Holanda| nicy sądzili, że są nad Bałtykiem i

giem jeziora w miejscowości Byko-

 

 i red. Otmara, cudemi tylko uniknął zrezygnowali z dalszego lotu, gdyż

katastrofy. Wskutek rozmokłej dro-| balon nie miał odpowiedniego bala-

gi i gęstej mgły samochód ześlizgnął stu, którego zewodnicy zmuszeni

się do dość głębokiego rowu. byli pozbyć się ponieważ balon,

Wszyscy jednak wyszli bez szwan-, zmoczony deszeżem, szybując na wy-
ku, jedynie kpt. Holand i red. Otmar sokości 3.000 m, obmarzł, co go

i odnieśli lekkie obrażenia. | znacznie obciążyło.

WŁOSKI „DUX* I NIEMIECKI

' przyjęto Afganis'an w poczet człon- stałego specjalnego organu Ligi Na-
ków Ligi Narodćw. Wilając dele- rodów dla zajmowania się wszyst-
gata Afganistanu, Ali Mohameda, kiemi problemami, dotyczącemi po-
przewodniczący podkreślił, że przez koju z rozbrojeniem włącznie. Dele-
przystąpienie Afganistanu głos Azji gacja sowiecka n:e rezygnuje bynaj-
w koncercie narcdów został wzmo- mniej z idei utworzenia stałej konfe-
cniony i wyraził zadowolenie z tego rencji pokojowej. Nie należy zapo-
nowego kroku ku uniwersalności minać, zaznaczyi Litwinow, że poza
Ligi Narodów. Delegat Atganistanu Ligą pozostaje jeszcze jeden wielki
w uvdpowiedzi zapewnił, że jego kraj ikraj, którego współpracę w kwestii
będzie z caiem sercem wspołpraco- rozbrojenia wszyscy wysoko cenią.
wał w dziele umocnienia pokoju. | Trzeba znaleźć teren dlą umożliwie-

W] sprawie pisma delegata so” nia tej pracy. Skoro istnieją tru-
wieckiego, dotyczącego prac konfe- dności techniczne, Litwinow nie na-
rencji rozbrojeriowej, przewodniczą-, lega na poddanie pod głosowanie re-
cy Zgromadzenia w porozumieniu z;
prezydjum konferencji zaznaczył, że.
wobec poprzedniej decyzji Zgroma-
dzenia niedyskutowania kwestji roz-|
brojeniowej i wocec trudności, które
nastręczałoby zbadanie wysuniętego GENEWA (Pat). Rada Ligi Na-
przez delegację sowiecką problemu, rodów odbyła dzis popołudniu posie-
wydaje się rzeczą celową, aby Zgro- dzenie publiczae Pierwszym pun-
madzenie ograniczyło się do przyję- ktem porządku cbrad była sprawa
cia do wiadomości pisma delegacji petycyj von Plessa w jego sprawach
sowieckiej. Zabierając głos, Litwi- podatkowych. Jak wiadomo, petycje
now oświadczył, że nie miał zamia- te są przedstawione Radzie nie na
ru skłaniać Zgromadzenia iub Rady podstawie trakt-lu mniejszościowe”
do mieszania się do form procedury go, lecz na podstawie konwencji
konferencji rozbrojeniowej, jeszcze górnośląskiej, będącej układem dwu-
mniej pragnie delegacja sowiecka stronnym polsko niemieckim, opar-

ostatecznego zaniechania tej konfe- tym na zasadzie równości praw obu
rencji, która jest emanacją Ligi. Po państw. Sprawozdawca delegat hi-
21/» latach prac konferencji wydaje szpański oświadczył, że komitet,
się jednak naluralną rzeczą, aby któremu przewodniczy, wobec roz-
Rada sporządziła inwentarz tego, co wlekłości nie może się wypowie-

, konferencja zdziałałai czego nie do- dzieć już teraz w tej sprawie i prosi
konała i aby ewentualnie powzięła g „droczenie sprawy do następnej
zarządzenie dla radanią konferencji sesji Równocze:nie sprawozdawca
nowej orjentacii, Pan Lilwinow nie zwraca się do rządu polskiego z

chce ukrywać, ze zamie.za podjąć prośbą, by nie podejmował w tych
sprawach decyzii do tego czasu. Mi-
nisier Beck oświadczył, że sprawa

zawładnęli bronią Jednego ze zbie”
gów podczas ucieczki zastrzelono.

Narodów.
 

zolucji sowieckie: i dostosuje się do
wskazówek przewodniczącego, któ-
ry sygnalizował że kwesija tą ma
być poruszona w Radzie Ligi. Zgo-
dnie z propozycją przewodniczące-
go, Zgromadzenie przyjęło do wiado-
mošci pismo oraz deklarację dele-
gacji ZSRR.
GENEWA įPat). Zgromadzenie

Ligi odbyło dzis popołudniu ostatnie
posiedzenie. Po przyjęciu kilku ra-
portów komisyjnych, przewodniczą-
cy Sandler wygłosił przemówienie
końcowe, w którem omowił prace
tegorocznego Zgromadzenia, poczem
zamiknął 15-te Zgromadzenie. Ligi
Narodów. 

soki poziom srortu powietrznego „DEUTSCHLAND.
w Polsce. | WARSZAWA IPat). Balon włoski

„WARSZAWA”* I JEJ ZAŁOGA. „Dux“, który wylądował między

MOSKWA |Pat). Kpt. Burzyński Ługą a Pskowem, przebył w linji

i por. Zakrzewski przybyli dziś do prostej od Wiarszawy około 845 km,

Moskwy w towarzystwie kapitana' Balon niem'erki „Deutschland”,

Hoianda i redaktora Otmara. Zgo- który lądował w miejscowości Dno.

dnie z opowiadaniem lotników, lot koło Pskowa, przebył około 828 km. odbył się wzdłuż trasy Warszawa,!
Grodno, Pińsk. Kaługa, Riazań, W
ciągu 12 godzin iot odbywał się na
wysokości 4.504) ra. Najwyższa wy-
solkość, osiągnięta przez „Warsza-
wę*, wynosiła 6 tys, m. Lotnicy
przez ostatnie 12 godzin nie rozsta-
wali się z aparatem tlenowym. Lą-
dowanie nastąpiło o godz. 6.56 we-
dług czasu miej.cowego nad brze-

Dotychczas nie nadeszły dokład-
ne meldunki o miejscu lądowania

' załogi balonu amerykańskiego „U.S.
Navy“ i francuskiego „Lorraine“.

POWRÓT LOTNIKÓW
AMERYKAŃSKICH.

WARSZAWA (Pat). Wczoraj po-
wróciła do Wlarszawy załoga amery-

GENEWA Pat.— Na porządku
obrad obecnej sesji Rady figuro-
wała tylko jedna sprawa mniejszo-
ściowa wniesiona na podstawie tra-
ktatu mniejszościowego z roku 1919,
mienowicie sprawa petycyj, doty-
czących koncesyj na sprzedaż na-
pojów alkobolowych. Przewodniczą-

EDM AAA ADP

Rozpowszechniajcie 
kariskiego balonu „BuffaloCourriergz ony Jaimužnicze „Caritasu“

Dia uniknięcia konfliktu
wycofano petycję mniejszościową,

cy Rady minister Benesz zapropo-
nował Radzie zdjąć tę sprawę z po-
rządku obrad obecnej sesji. Dele-
gat Polski zgodnie z deklaracją mi-
nistra Becka z dnia 13 września r.b.
o powstrzymaniu się Polski od

współpracy z organami międzyna-
rodowemi w dziedzinie kontroli sto-
sowania przez Polskę zobowiązań
mniejszościowych oświadczył, że
powstrzymuje się od głosu. Radn
bez dyskusji postanowiła petycyj

von Plessa znajduje się obecnie w
ręlkach władz sądowych. Wedle
obowiązujących vstaw sędzia winien
zahezpieczyć zarówno interesy wie-
rzyciela, którym iest skarb państwa,

 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów.
Sorawa ks. Pszczyńskiego. Plebiscyt w Zagł. Saary.

jak i interesy dłużnika, pana Plessa.
Zgodnie z propozycją sprawozdaw-
cy, sprawa została odroczona.

Następnie Racą zajęła się kwe-
stją zarządzeń przygotowawczych
do plebiscytu w Saarze. Przewodni-
czący komitetu Rady, baron Aloisi,
przedstawił obszerny raport o ostat-
nich pracach tego komitetu.

Min. Barthou wyraził uboiewanie,
że sprawa utrzymania porządku w
Saarze nie została dotychczas za*
łatwiona. Barthou podkresiii też ko-
nieczność określenią ustroju Saary
na wypadek utr7ymania status quo.
Wyborcy wiedza. co ich czeka, gdy-
by Saara była przyłączona do Fran-
cji czy do Niemiec, więc powinni
również mieć jasne pojęcie ną wy”
padek trzeciego rozwiązania, status

quo.
Rada zdecyčewala po krótkiej

dyskusji, że dla załatwienia różnych
zagadnień saarskich zbierze się na
sesję nadzwycza,ną, gdy komitet
trzech będzie mógł przedstawić jej raport, to jest okało 15 listopada. „

Gwarancja niepodległości Austrji
Dekiaracja Angiji, Francji I Włoch.

GENEWA Pat. Delegacja fran-
cuska wysunęła dziś nową formułę
ewentualnej deklaracjj w sprawie
zagwarantowania niepodległości Au-
strji. Delegacja francuska oczekuje
jeszcze w tej sprawie na odpowiedź
rządu anqielskiego. tych na obecnej sesji nie rozpa-

trywać.
GENEWA Pat. — Rząd angielski

wyraził zgodę na zaproponowaną

 

 

przez ministra Barthou nową Гог-
mułę wspólnej deklaracji francusko-
angielsko-włoskiej co do utrzymania
niepodległości Fustrji. Formula ta,
jak słychać, ogranicza się do po-
twierdzenia polityki trzech mocarstw
w sprawie niepodległości Austrji,
która znalazła swój wyraz w dekla-
racji z dnia 172 r. b.
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Polityka I trudnoši
0ospodarCže,

Ostatnie wiadcmošci z wewnętrz-

nego frontu walk między „demo-

kratami' a „pułkownikami' dowo”

dzą pewnej poprawy sytuacji tych

drugich. Podobno koncepcja Bez-

paityjnego Bloku atakowana silnie

przez jego lewe skrzydło, doznała

pewnego wzmocnienia, Poprawiły

się także szanse projektu konstytu-

cyjnego p. Sławka, do klorego to

projektu lewica „sanacyjna' odnosi

się więcej, niż oziębłe. Faktem jest,

że w ostatnich dniach odbyło się po”

siedzenie grupy konstytucyjnej BB,

która opracowała poprawiki, mające

być przeprowadzone przez Senat.

Redakcją prawną tych poprawek

zajmują się pp. Car i Podoski.

Nie przywiązujemy większej wagi

do tych wiadomcści, gdyż sytuacja

jest zmienna i za parę dni może

przyjść znowu przesuwanie frontu

na lewo. W. każdym razie trzeba

stwierdzić, že grupa p. Siawka jest

ma tyle silna, iż może nietylko bro”

nić się, ale nawet atakować. Baza o-

peracyjna tej grupy, którą jest Blok

Bezpartyjny, po przeprowadzeniu

dalszej jeszcze „czystki“ ma byč u-
trzymana i ma wystąpić w nowej

sesji sejmowej, podobnie jak do-

tychczas, jako jednolity — przynaj-

mniej na zewnąt:z — i zdyscyplino-

wany obóz polityczny.
Nie przesądzejąc dalszego  roz-

woju wypadków, zastanowimy się

przez chwilę nad przyczynami, któ-

re wzmocniły prawe, a osłabiły le-

we skrzydło obozu „sanacyjnego”.

Przyczyny te tkwią naszem zdaniem
w położeniu gospodarczem.

Lewica „sanacyjna”, wyciągając
rękę do szerokich mas społeczeń*
stwa i rzucając szereg obietnic spo-
łeczno - gospodaiczych, wychodziła
z założenia, że kryzys już się skoń-
czył, i że rozpoczął się okres powol-
nei, ale systematycznej „oprawy.
Licząc na tę poprawę, obiecano ma*

łej własności rolnej daleko idące
ulg. w długach, zaciągniętych w ban-
kach państwowych i piemjowanie
produkcji hodowianej, z drugiej zaś
strony zapewniono stery pracowni-
cze, że zapowiedziana reforma ubez-

pieczeń społecznych nietylko nie
pociągnie za sobą zmniejszenia .,zdo-
byczy robotniczych”, ale je jeszcze
usprawni, urealn: Krótko mówiąc,
wyobrażano sobie, że konjunktura

poprawiła się na stałe i że nie trze-

ba będzie dalej zaciskać pasa, ale

miożna go będzie nawet nieco popu-
ścić.

Naiwne te nadzieje zawiodły.
Ostatni miesiąc przyniósł obniżenie
się wskaźnika produkcji w wielu

żej gałęziach, a tekże — co jest bar”
dzo niepokojące — dość poważny

spadek dochodów skarbowych z da-
nin i monopoli. Jeśli zważymy, że
polityka budżetcwa rządu oparta

była na trwające: od roku lekkiej
pourawie dochodów skarbowych i

na wpływach z pożyczki, to doj-
dziemy łatwo do wniosku, że równo”

cześnie ustanie *;ch dwóch przyczyn
powoduje niemałe trudności dla rzą-
du, zmuszają go do dalszych ©-
szczedności, do szukania nowych re-
zer. i unikania wszelkich ryzykow-

nych posunięć gospodarczych, któ-

reby mogły podkopač kredyt lub
obuiżyć życie gospodarcze.

Temi trudnoś iami naieży tłuma-
czyć sobie zwłokę w  ostatecznem
uchwaleniu przez Radę Ministrów

dekretu o oddłużeniu, chociaż po-
znański korespondent „Gazety: Pol-
skiej” skarży się, że tą zwioka może
spowodować ujersne skutki dla obo-
zu rządowego przy nadchodzących
wyborach gromadzkich. Sprawa stoi
tak, że banki państwowe 1 stojące za
niemi ministerstwo skarbu nie chcą

się zgodzić — bo nie mogą—na zbyt
daleko idacą redukcję udzielonych
rolnikom pożyczek.

Mniej więcej podobna sytuacja
panuje także na odcinku ubezpie-

czeń, gdzie skarb jest także zainte-
resowany, nie ,ako wierzyciel, ale
jako dłużnik.

Tak zatem okazuje się, że trzeba

dalej prowadzić umiarkowaną  poli-

tykę gospodarczą której przedsta-

wicielami — oczywiście względny”

mi — są w obozie rządowym „pul-
ko' aicy” i chowający się za ich ple-
cami konserwatyści. A że gospo”

darstwo — wbzew naiwnym hasłom
wyborczym BB—ma ścisły związek
z polityką, przeto pogorszenie się
konjunktury finansowo - gospodar-

czej znajduje swó; wyraz w polityce
pod postacią osłabienia tych, którzy
liczyli na poprawę i tę poprawę
zdyskontowali w swoim programie
społecznym.
» Jak z tych trudności wybrnie rząd,
który przez usta premjeria zaanga”
żował się dość wyraźnie w kierunku
pewnych  reforn  społeczno”śospo”
darczysh, tego w. tej. chwili nie
wiemy.

 

O—MMA

PRZYGOTUJ
dla powodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zbiera I wysyła.  

DZIENNIK

z prasy.
W genewskim roz$warze.

Wracamy często dę sprawy
wniosku polskiege w Lidze Narodów
o upowszechnienie traktatów mniej-
szościowych, gdyż sprawa ta zna”,
lazia bardzo żywy oddźwięk w Pol-!
sce Korespondent „Kurjera Warsz.”
z Genewy przyłącza wrażenia po
dyskusji nad tym wnioskiem. Ре-
wien wysoki urzędnik międzynaro-
dowego biurą pracy, dobry znajomy
owego korespondenta, wziął go na
stronę, Urzędnik ów przebywa w

Genewie od początku istnienia Ligi,
posiada więc doskonałe wyczucie
pulsu genewskiego. Twierdzi on, że
Poiska ma najmniej racji do uskar-
żanią się na Ligę. Oto jego rozumo-
wanie:
— Polacy są raczej faworytami w Ge-

Spodziewali:my się więc, z waszej
strony, wspołpracy. lymczasem. od pewne-

go czasu, zamykając oczy narze. zywistość

i na rzeczy elementarne, robicie, może

wbrew woli, wrażenie, że coś ukrywa się

za waszemi gestami i słowami. To też praw
dą jest, że my w Cenewie zaszyramy was

coraz mniej rozumieć. Wiadomo przecież,

że mie mając poparcia zgóry zapewnionego

wielkich mocarstw, lepiej jest nie podejmo-

wać ryzykownych imicjatyw, Gdyky jeszcze

istniała nadzieja, że mocarstwa ie są ze so-

bą w niezgodzie... Zamiast nadziei tej była
pewność ich pełnej solidarnośc:, szczegól-

nie wodniesieniu do traktatów mniejszościo
wych. Więcej umiaru, mniej nerwowych
gesiów dadzą wam daleko prędzej i znacz-

nie więcej od tego, czego domagacie się

często nie bez słuszności, ale metodami i

sposobami, które w Genewie ne popular-

ność liczyć nie moc.

Przytaczam te wynurzenie, grzeszące

może pewną właściwą cudzcziemskiemu

obserwatorowi jedrostronnością, lecz jako

dośc typowe dia 1a.trojów genewskich.

newie.

Dwie grupy w BB?
Zbliżona do konserwatystów po”

niedziałkowa „Depesza” įwarszaw-
ski tygodnik) opowiada o tarciach
wewnątrz BB. Jeśli jej wie:zyć, to
tarcie sprowadza się do walki mię-
dzy dwiema grupami: „Partją Pra-
cy“ i konserwatystami... Grupa kon-
serwatywna „jest najbardziej zwar-
ta i wyrazista'. Co się zas tyczy
„Partji Pracy”, to czytamy w
„Depeszy'':

„bierze ona początek od grupy, do

której weszli w r. 1426 pp. Bartel, Kościał-
kowski, Thugutt i k:lku innych. Obecnie w
obrębie Bloku do grupy tej zalicza się 22

posłów i senatorów.  Sugestje, płynące z

zewnątrz, przypisują tej właśnie grupie du-

żą w przyszłości rolę Miałaby nadać cha-

rakter jednolity obozowi rząd. wemu i za-

stąpić dotychczasową bezpartyirość Bloku.

Zdaje się jednak, że są to ma-zenia jedno-

stronne. Samo istnienie elementcw progra-
mowych nie wystarcza, aby stworzyć

stronnictwo, zdolne do życia i rozwoju.

Oprócz pierwiastka społecznego potrzebne

jest ku temu mocne dzieło organizacyjne,

kierowane decyzją frzywódcy. Partja Pra-
cy może mieć duże zalety, jako klub dysku-

syjny, ale brak jej ćźwigni i bodźców, bez!
których trudno się przecierzgnąć w stron-

nictwo panujące. Brak jej przedewszyst-

kiem przywódcy. Jeżeli zaś kio wymienia

jalko takiego ministra Kościafłkowskiego, to
z równem uprawaieniem możneby nazwać

ministra Poniatowskiego przywńdcą dawne-
go ,„ Wyzwolenia”.

Walka między temi dwiema gru-

rowników BB.: nadużycia posłów i
senatorów,

„Po ogłoszeniu pierwszego wyroku —

pisze „Nowy Dziernik* — napływają do

klubu setki listów 1 skarg na cały szereg

posłów z BB. Specjaina komisja zajmie się
rozpatrzeniem słuszności tych kar$'.

„Obrońcy rzemiosła.
W. związku ze sprawą słynnego

posła Idzikowskiego słusznie zwra*
ca uwagę „Słowo Pomorskie* na
szkody, jakie on i jemu podbni
poczynili wśrół rzemiosła pol-
skiego:

„Pos. Idzikowski i podobne do niego

typy trzęśli rzemiosłem i nadal jeszcze

trzęsą. Ufni w swoje stosunki, robili z

rzemieślnikami wszystko, co im się podoba-

ło, pacząc samorząd gospoda:czy rzemio-

sła, rozbijając lub 1ozkładając jego organi-

zacje społeczne, inspirując szkodliwe usta-

wy i rozporządzenia. Bo, co tycr iudzi mo-

gli obchodzić rzemieślnicy — byli oni dla

nich podściółką do robienia karjery, lub

trzodą, którą można strzyc. Rzemieślnik

polski stał wobec nich bezradny, gdyż prze-

mawiali do niego, jak dygnitarze, przybrani

w togi dostojeństw. Rzemieślni: polski wi-

dział kim oni są, ale bał się ich panicznie,

bo mogli mu w razic braku uległości wy-

"rządzić niepowetowane szkody materjalne,

wskutek swoich stosunków.

Znosił więc ich, bo znosić musiał. A

rezultat ten, że wiel: z pośród polskich

rzemieślników _ załamało się moralnie.

Wszak nikt inny tyiko Idzikowski przepro-

wadzał zmianę ustawy przemysiowej, ogra-

niczając prawa cechów, on i podobni do

niego dążyli i dążą do mieszanych polsko-

żydowskich  organizacyj rzemieślniczych,

oni też przyczynili sę do zamknięcia sze-

regu społecznych towarzystw  rzemieślni-

czych.

Tego typu ludzie, wysunięci przez BB,,

jako kierownicy rzemiosła, tego jądra pol-

skiego mieszczaństwa, wyrządzili społe-

czeństwu i państwu viepowetowane szkody.

Wpływy p. Michaiskiego.
ABC przypomina wpływy, jakie-

mi cieszył się aresztowany przed ty-

godniem wespół z posłem Idzikow-
skim p. Paweł M.'chalski Czytamy
tam:

„W związku 7 aresztowaniem zastępcy

dyrektora = departamentu podatkowego,

warto przypomnieć jego artykuł, zamiesz-

czony w zbiorowem dziele pod redailcją

obecnego prezydenta miasta, p. Starzyń-

skiego, „5 lat na froncie gospodarczym”, W

artykule pt. „System podatkowy i jego re-

forma" p. Michalski atakował ostio komisje

szacunkowe, które jego zdaniem nie mogą

spełnić swego zadania spowodu złej woli

członków komisji i nierównomierności w

opodatkowaniu płatników.

Komisje — pisze p. Michalski — па-

ogół nie stoją na wysokości zadania, a

działalność niektórych członków ma na ce-

lu jedynie faworyzowanie poszczególnych

jednostek względnie grup płatników. Od-

danie akcji wymiarowej w zupe!ności w rę-

ce urzędników zwiększy ich odpowiedzial-

ność osobistą, wyłączy nieuzasadnione fa-

woryzowanie jednostek i grup orsz uspraw-

ni całą akcję wymiarową”.

Brawo, brawo!
Należy dalej przypomnieć, że w czasie

ubiegłej sesji sejmcwej, podczas debaty nad

nową ordynacją podatkową, kluby opozy-

cyjne występowały bardzo mo:no przeciw-

ko zniesieniu czynnika obywa'c!skiego w

komisjach szacunkowych. Jak rwykle jed- 
pami (konserwatystami i „Partją
Pracy”) wypełnia życie BB. Ale nie!
zupełnie. Albowiem w tej chwili
jeszcze druga sprawa animuje kie-

nak, większość BB zmajoryzowała opozy-

cję, i w powziętych uchwałach pogląd p.

Michalskiego zwyciężył.

 

Królestwo jugosłowiańscy w Bułgarji.
SOFJA. (Pat). Czyniono tu go”

rączkowe przygotowania na przyję-, |
cie Ikrėla i królowej jugosłowiań-
skiej, Miasto już ma obecnie wygląd
odświętny, Dwotzec przybrany jest
barwami bułgarskiemi i jugosłowiań:|
skiemi. Główne ulice, prowadzące
do dworca i pałacu przybiane są ty-
siącznemi flagami o barwach jugo-
słowiańskich i bułgarskich.

Wczoraj wieczorem przybyła do
Białogrodu liczna grupa dziennika”
rzy i fotograłów.

SOFJA (Pat). Minisier spraw
zagranicznych Bartołow w związku
z wizytą jugostowiańskiej pary kró-
lewskiej w  Bułgarji, oswiadczył:
Zmiana, która uwidoczniła się od
roku w stosunkach bułgarsko-jugo-
słowiańskich, zosiała przyjęta przez
cały naród z uczuciem głębokiej ra-
dości. Miożna z całą stanowczością
powiedzieć, że zbliżenie bułgarsko-
jugosłowiańskie nie jest już obecnie

wyiworem fanta>ii, ale faktem.
SOFJA (Pat). Wczoraj popołu-

dniu przybyła do Sofji królewska
para jugosłowiańska w twie mini-
stra spraw zagranicznych Jewticza
i świty. Bardzo serdecznie witali
gości bułgarska rodzina królewska
z królem i królową na czele oraz
wielu dostojnikow. Prasa bułgarska
podkreśla, że wizyta ta ma doniosłe
znaczenie dla uśruntowania pokoju
na Bałkanach,
BIAŁOGRÓD (Pat). Agencja Ava-

la donosi, że prasa jugosłowiańska
poświęca obszerne artykuły odwie-
dzinom króla Aieksandra w Sofji i
podkreśla znaczenie tego historycz*
nego wypadku na drodze zbliżenia
narodów bułgarskiego i jugosłowiań-
skiego. M. in. bialogrodzka „Praw-
da' pisze, że odwiedziny powinny
wyrównać ostatecznie wszystkie nie-
porozumienia, istniejące jeszcze mię-
dzy Bułgarją a Jugosławją.

 

Po strajku w St
WASZYNGTON. (Pat). Prezy-

dent Roosevelt mianował komisję,
która ma zbadać warunki pracy w
przemyśle włókienniczym w celu;
uregulowania spraw spornych, wy”
nikłych z niedawnego strajku.

a

. Zjednoczonych.
go traktowania wszystkich robotni-
ków, którzy brali udziałw strajku i
obecnie powrócili do pracy.

NOWiY JORK (Pat). Robotnicy
przemysłu włókienniczego podjęli
ponownie akcję gwałtu w stanach Komisja m. in. będzie miała za

zadanie zbadanie, czy w obecnych,
południowych, zarzucając przedsię-
biorcom odmienne traktowanie

gospodarczych warunkach możliwe|uczestników strajku i tych, którzy
jest podwyższenie płac robolniczych.i do strajku nie przystąpili, W. miej-
Naogół biorąc, przemysł włókienni-
cz ypowraca do n nych warun-
ków. W niektórych zakładach prze-
mysłowc” zwolnili pewną ilość ro-
botnikó, którzy brali udział w
strajku.

scowości Roancke Rapids w stanie
Płd. Karoliny ogłoszono nowy strajk,
(który ma się rozpocząć w poniedzia-
łek. W! miejscowości Chattangga, w
stanie Tenessee 2.000 robotników
strajkuje dalej. Pewien robotnik, Oczek.wane jesi wezwanie prezy”

denta Rooseveita do przemystow-
kłóry przeciwstawił się kontynuowa*
niu strajku, został ciężko poraniony

ców, nawołujące ich do jednakowe: przez strajkujących.

Pierwsze posiedzenie
Rady Miejskiej.

Wczoraj w sali Izby Przemysło-
wo-Handlowej odbyło się pierwsze

posiedzenie Rady Miejskiej miesta

Wilna wybranej dn. 1o czerwca r. b.

Posiedzenie odbyło się spokojnie

i trwało niespełna dwie godziny.
Radni stawili się punktualaie nie-

mal w komplecie. Obrady rozpo-

częto krótko po godz. 8, wbrew

złej tradycji dawnej Rady Miejskiej
która bardzo rzadko rozpoczynała o-
brady przed godziną lo.

Przewodniczył z urzędu tymcza-
sowy prezydent miasta dr. Male-
szewski. Przy stole prezydjalnym o-

bok prezydenta Maleszewskiego i
wice-prezydenta Jensza zasiadł rów=

nież przedstawiciel władzy nadzor-

czej radca Dzenajewicz z Urzędu
Wojewódzkiego.

Na pierwszem miejscu porządku|

dziennego była kwestja ustalenia

ilości wice-prezydentów. Według u-

stawy w Wilnie ilość wice-prezy-
dentów może być podniesiona do

trzech w g uchwały Rady miejskiej.
Prezydent miasta dr. Maleszewski

oraz radni Adam Piłsudski (B. B.)
i dr. Wygodzki (koło żydowskie)
przemawiali za podniesieniem ilości

wice-prezydentów do trzech.
Pogląd odmienny wyraził prezes

koła narodowey>, prof. Komarnicki,

który wykazywzi, że dwóch wice-

prezydentów w zupeineści wystar-
czy ze względu ne to, że przy obec-

mym ustroju samorządu praca jest

w większym, miż dotąd stopniu

oparta na siłach pracowniczych i

do prezydjum magist'ału należy

tylko ogólne kierownictwo.

Większością gicsów sanacji i kc-

ła żydowskiego uchwalono zwiększy *
liczbę wice-prezyden:ów do trzeci.

Następnie wsszła pod obrady

sprawa uposażenia przezydenta i

wice-prezydentów. (lposazenia pre-
zydenta ustalono w wysokości do-

tychczasowej. Prezydent będzie po-

bierał łącznie z dodatsiem repre-

zentacyjnym i dodatkiem za pracę

w godzinach wieczornych 1138 zł.

Uposażenie wice-prezydentów przy-

tównano do uposażenia dotychcza-

sowych iawników, wice-prezydenci

będą więc pobierali łącznie z do:

 
'

j

 

 |datkemi po 765 zł. miesiscznie, Prze-
|ciwiko tej wysokości uposażeń za-

oponował tylko przedstawiciel jed-,

noosobowego klubu Poale Sjon, p.

Buisztejn, który domagał się obniże-,

nia uposażenia prezydentą do 600 zł.'

i wiceprezydeniów do 400 zł,

Rada Miejska wszystkiemi gło-

sami przeciwko jednemu przyjęła

poprzednio wymienione kwoty upo”,
sażenia,

Djety ławników ustaloro na 10,

zł, za posiedzenie, w wypadku zle
cenią ławnikom wykonania jakiejś

saženia VI stcpnia służbowego.

Ostatnim punktem porządku

dziennego była sprawa wyboru ko-

misji regulaminowej. Liczbę człon-

ków komisji ustaiono na 13. Wyni-

kła kwestją sposobu podziału miejsc

'м komisji pomiędzy poszczególne
ugrupowania, czyli kwest,a t. zw.

klucza.
Ze strony Koła narodowego wy-

sunięto następujący klucz: 7 miejsc

dla B.B., 4 dla Koła narodowego i 2
dla żydów, Klucz ten odpowiada
proporcjonalnie | iczebności poszcze-
gólnych ugrupowań,

Sanacja natomiast wysunęła pro”
jekt podziału, dający jej większą
przewagę, niż to się należy propor-
cjonalnie, kosztem Koła narodowe:
go, a więc propoiowała 8 miejsc dla
В. В., 3 dla Koła narodowego i 2 dla
żydów.

Podział miejsc proponowanych
przez sanację, został przyjęty głosa”
mi sanacji i niektórych żydów. Ktoś
z publiczności słusznie zauważył, że
to nie klucz, lecz wytrych.

Wobec takiej sytuacji, Koło na-
rodowe poprosiło o przerwę dla na-
rady.

Po przerwie wiceprezes Kołą па-
rodowego, dr. Fedorowicz zabrał
głos, podkreślajac sprzeczność u-
chwały z rzeczywistym stosunkiem
liczebności ugrupowań, zaznaczył, że
Koło sanacyjne nawet nie chciało
umotywować swego stanowiską i
oświadczył, że wobec tego Koło na-
rodowe nie we:dzie do komisji i
przeniesie całą dyskusję nad regula-
minem na plenum.

Zkolei poprosił o przerwę dr.

W/ysłouch z sanacji. Po przerwie sa-
nacja cofnęła uchwalony już wnio-
sek, wobec czego przyjęty został

klucz, proponowany przez Koło na-

rodowe,
Do komisji regulaminowej weszli

z Koła narodowego: dr. Fedorowicz,
dr. Kodź, adw. Kiersnowski i inż.
Kubilus. Z B. B weszli radni: adw.
Krestjanow, dr. Wysłouch, Walter,
sędzią Rubel, mir. Kozłowski i red.
Luboński, Żydzi desyśnowali adw.
Czernichowa i inż. Spirę.

KETVTUANLTEN SETAA

Komuniści na Kubie.
HAWANA P+t. Policja przyłapała

transport około 5000 funtów dyna-
mitu, przezneczory dla komunistów
kubańskich. W związku z przytrzy-
maniem tego transportu policja
aresztowała 7 członków organizac i
wywrotowej, która w  ostatnica

 określonej piacy, będą oni otrzymy-|
wali dziennie */+; miesięcznego upo”;

 dniach dokonała kilka zamachów
dynamitowych. 
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Już się wszyscy przekonali
że najlepsze wyniki osiągnąć można kupując L © 5 Loterji

Państwowej w najszczęśliwszej i największej

w WILNIE KGLEKTURZE

„DROGA DO SZCZĘŚCIA *
 

„LiCHTLOS
Wielka 44 Wilno Ad. Micklewicza 10.

ODDZIAŁ: GBYNIA, $w. Jańska 16.

Ciagaienie 1 klasy 31 Zreformowanej Lo'erji liż 10 Paidziernika!

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. Graczom.

W 4-ej klssie ub. 30 L terji

ZNÓW padłauNAS

WIELKA WYGRANA
złotych 50,660 na Mr. 124,608.

Poszukiwanie sprawców porwania
syaka Lindbergha.

NOWIY JORK. (Pat). Władze po-
licyjne, biorące udział w dochodze-
niu w sprawie porwania syna Lind-
bergha, podały do wiadomości, iż
proszą o informa ie, dotyczące czło”
wieka, w którego posiadaniu znajdo-
wały się znaczne sumy pieniężne i
który wynajął łódź motorową, aby
dogonić parowiec „Columbis”, na

który się spóźnił Oczekiwane są dal
sze aresztowania

Władze sądowe są zdania, że z
ogólnej sumy okupu 50 tys. dolarów
45 tys. przeszło pizez ręce Hauptma-
na. Zapewnienia Hauptmana, że grał
szczęśliwie na giełdzie nie znajduje
żadnej wiary.

Konfrontacja Hauptmana z Lindberghiem.
NOWY JORK Pat. — Lindhergh

pragnął zobaczyć Hauptmanna, wo-
bec czego skonfrontowano ich dzi-
siaj. Lindbergh jedaakže nie chciał

Hauptmann byl
zdawał sobie sprawy z tego, co się
dzieje. Konfrontacja trwała 10 minut,
poczem oskarżonego stawiono przed 

wystraszony i nie

być przez oskarzonego poznanym, |sąd. W dalszym ciągu nie przyznaje

wobec czego nałożył ciemne oku-jsię do winy.
lary i masunął czapkę .na oczy.

 

Protest rządu chińskiego
przeciw sprzedaży kole! wschodnio-chińskiej.

NANKIN (Pat) Rząd chiński po”,
stanowił wystosować noty do rządu

protestuje przeciwko sprzedaży

wschodnio-chińskiej linji kolejowej.

Rząd chiński uwsża, że jego zagwa”,

rantowane umową prawa byłyby w

tym wypadku poważnie naruszone

i oświadczy, że wszelkie porozumie-
nie, które byłohy zawarte między

japońskiego i ZSRR, w ktorych za” | ZSRR i Japonją, nie będzie w żad-
, dym razie uznane przez Chiny. Ure-
gulowanie sumy kupa przez Japonję
nie może w żaduym razie pozbawić
Chin przysługujacych im praw.

Skutki tajfunu w Japonii.
TOKIO. (Pat) Z polecenia mi- lecenie zainstalowania kuchen polo-

nistra marynark eskadra złożona z| wych w miejscowościach zniszczo-

12 okrętów wojennych udała się do| nych.

Osaka, aby w tamtejszytu porcie

| podjąć pracę nad jego uporządkowa-

niem.
OSAKA. (Pat). Około 3 tys. osób

pozostaje ciągle bez dachu nad gło-

wą Ministerstwo wojny wydało po-

   

We środę, ns jednej z sal sądu

apelacyjnego w Warszawie rozpo”

czął się proces kiiku młodych żydów

oskarżonych o należenie do literac-

kier jaczejki komunistycznej. Choć

proces rozpatrywano w gmachu sądu

apelacyjnego, toczy się on przea
pierwszą instancją.

Na rozprawę sprowadzono po raz

pierwszy internowanego w obozie

izolacyjnym w Berezie Kartuskiej.

Jest nim Motel Zołotow, współpra”

cownik „Przeglądu Społecznego” w

Kralkowie.

Wyrok w sprawie
Wróblewskiego.

POZNAŃ, Pat. We czwartek po

południu zapadł wyrok w głośnyn:

procesie O sprzeniewierzenie na

szkodę Banku Handlowego w War

szawie, oddziału poznańskiego. Głó-

wny oskarżony Wróblewski skazany

został na 5 lat więzienia z zalicze-

niem aresztu śledczego, Szymański

skazany został na 2 lata więzienia z

częściowem zaliczeniem — aresziu

śledczego. Jurdziński na 1 i pół ro-

ku więzienia z zaliczeniem aresztu

śledczego, Michałowska skozana zo-

stała na 3 lata więzienia z nakazem

natychmiastowego aresztowania. Zo-

nę Wróblewskiego Wandę uniewin-

nione

dwa frpy W patląga.
PARYZ Pat. W pociągu pośpiesz-

nym Paryż-Ventimiglia wydarzył się

ubiegłej nocy tragiczny dramat. Mia

nowicie przy obchodzie pociągów

w jednym z przedziałów wagonu
sypialnego konduktor znalazł trupy
dwuch podróżnych. Na najbliższej
stecji zzalarmowano policję, która

poleciła odczerić wagon i podjęła
energiczne śled tw, do tej chwili
jednak nie zdoian» ustalić tożsa-

mości zabitych, ktcszy, jak się wy-
daje, są cudzoziemcami.

PARYZ. Pat. Papiery znalezione
przy zwłokach dwuch mężczyzn, za-

mordowanych ubiegłej nocy w po-
ciągu pošpiesznym  Paryž-Ventimi-

glia, pozwoliły stwierdzić, że są to

kupcy z Paryże. Śmierć nastąpiła

od kul rewolwer. wych. Policja przy-
puszcza, ze nie chodzi, tu o zabój-
stwe połączone z samobójstwem.
Motywy zbrodni nie są jak dotąd
znane. Dzienniki łączą ten wypadek

ze skandalem policyjnym w Lilie w

związku z aferą komisarza Mario-

 

"niego.

W kajdanach z Berezy

 

WĄskutek złego odżywiania szerzy
się tu epidemja czerwonki. Zareje-
strowano wiele wypadków smiertel
nych, Ceny artykułów spożywczych
w okręgach nawiedzonych klęską
wzrosły o 200 proc.

Kartuskiej.
Z Berezy sprowadzonc go koleją

pod silnym konwojem. Ze względu
na obawę ucieczki, skuto go w kaj”
dany i przewieziono do gmachu sądu
apelacyjnego samochodem  więzien-
nym, patrolowanym przez policjan-
tów. Przed rozpoczęciem rozprawy
przeprowadzono go do pokoiku dla
więźniów. Przy arzwiach stanęło pa”
ru policjantów.
W: momencie rozpoczęcia się pro-

cesu sprowadzono Zołotowa na salę
sąaową. Przy ławie oskarżonych sta*
nęło paru policjantów w pełnym
rynsztunku.

Wraz z Zołotowem zasiadło na
ławie oskarżonych ośmiu znanych
komunistów, a m:'ędzy nimi literat
Rozenbaum-Drzewiecki, który pier-
wotnie miał być osadzony w obozie
izoiacyjnym w Berezie Kartuskiej.

Akt oskarżeną zarzuca im pro”
wadzenie agitaci. na terenie kilku
miast prowincjonalnych, dostarcza-
nie materjaiu propagandowego i t. p.
W charakterze świadków powołano
kilkunastu  funkcjonarjuszy policji
politycznej, a między nimi kom.
Olearczyka ze Lwowa. Oskarżenie
wnesi prok, Kożuchowski, obronę
zaś adwokaci - żydzi, znani z obrony
komunistów.

Dalsze asesztowania
człanków b. ©. N. R.

Władze bezpieczeństwa w War*
szawie prowadzą madal śledztwo w
sprawie byłej crganizacji O. N. R.
W] nocy z wtorku na środę policja
przeprowadziła cały szereg dalszych
rewizji i aresztowań. Ogółem aresz-
towano dotąd 54 osoby, które znaj”
dują się w więzieniu do dyspozycji
sędziego śledcze $ov i prokuratora dla
spraw politycznych. Jak donoszą
akcja. odbywa się również na pro-
wincji.
Oto dalsza lista dziesięciu areszto-

wanych: 1) Władysław Kozikowski
(Lubeckiego 24), 2) Stamsiaw Wa-
dyłło (Ordynack: 10), 3) Wojciech
Wssiutyński, współpracownik dzien-
nika A. B. C. (Nowy Zjazd 5), 4) Be-
nedykt Jankowski (Waliców 30), 5)
Adam Duniewski (Ogrodowa 19), 6)
Kazimierz Gembarski (Złota 29, 7)
Władysław Gągol (Polna 50), 8) Ta-
deusz Lipkowski (Łask.), 9) Jerzy
Zygmunt Wilczyński (Bednarska 22)
i 10) Adolf Józei Reut (Frzemysło-
wa 36).
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KRONIKA.
Pomoc rolnikėw powodzianom.

Dzięki staraniom Izby Rolniczej
Oraz różnych organizacyj rolniczych

, Małopolski około 30 wagonów zie:
mniaków, 15 wagonów zboża oraz

z Wileńszczyzny wysłano na teren| wagon słoniny.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym fi mglistym ranku!

z drobnemi deszczami, zwłaszcza

w północnej części kraju, w ciągu
dnia zachmurzenie zmienne. Dalsze
lekkie ochłodzenie. Słabe, na pół

nocy umiarkowane wiatry z północo-
zachodu i zachodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują uastępujące

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.
— 0 własność brzegów Wiiji.

Dowiadujemy się, że Zarząd miejski
w porozumieniu z władzami woje-
wódzkiemi zamierza „wkrótce przy-
stąpić do wytyczenia granicznej linji
brzegów Wiiji na przestrzeni całego
miasta. Roboty te związane są z
nakładem dużych kosztów, są jed-
nak konieczne ze względów praw-
nych dla uniknięcia zatargów o te:
reny położone bezpośrednio nad
brzegiem Wilji.
— Połączenie ulicy Subocz

z szosą eszmiańską. Dowiaduje
my się, że w najbiiższych dniach
Magistrat zamierza przystąpić do
połączenia ul. Subocz z szosą
oszmiańską. W tym celu podjęte
zostaną roboty nad budową drogi
bitej, która przebiegać będzie przez
wieś Góry. Na robotach tych znaj-
dzie zatrudnienie kilkudziesięciu
bezrobotnych.
— Šdwodnienie ul. Subecz za

ryneczkiam.  Magistiat rozpoczął
roboty nad realizacją projektu od-
wodniecia ul. Subocz za ryneczkiem.
Projekt ten, jak już donosiliśmy,
opracowany był jeszcze na wiosnę
r. b. nie mógł być jednak zrealizo:
wany z powodu szczupłych fundu-
szów, jakiemi rozporządzał Zarząd
miejski. Roboty potrwają kilka ty-

_ godni.
— O ulokowanie żebraków w

przytułkach. Społeczny komitet do

waiki z żebractwem i włóczęgo”

stwem w Wilnis opracował listę
najbiedniejszych żebraków iprzesłał

ją do wydziału opieki społecznej

Magistratu. Lista zawiera nazwisi
blisko 30 osób, znajdujących się w
skrajnej nędzy.
Chodzi obecnie o to, żeby wszyst*

kie te osoby zostały ulokowane w
przytułku.

(W związku z iem komitet zwró-

cił się do Magis'ratu o przydział t.
zw. lkart gwarencyjnych dla wy-

szczególnionych — па wspomnianej

liście kandydatów.
Dobrzeby się stało, żeby samo”

rząd wszystkim 30 żebrakom wydał

karty gwarancy;ne. Zosialiby oni

ulokowani w przytułku, a z ulic
miasta zniknęłopy kilkanaście strasz

nych postaci, napastujących prze-

chodniów o datki
— Miao w sail miejskiej bez

rewji. Urząd wojewódzki w wiinie

' cofaął kinu „Rewja - Collosseum*
koncesję na wystawianie rewji obok
filmu. Dotychczas jedynie kino
„Rewja” posiadało koncesję na

urządzanie występów rewjowych

obok filmu.
SPRAWY ADMINISTRACYJNK,
— Delegacja Izby Rzemiešini

czej u p. wojewody. Nowowybra-

ny zarząd Wileńskiej Izby Rzemieśl-
niczej z przewodniczącym Szumań-
skim na czele został w dniu wczo-

rajszym przyjęty przez p. wojewodę

Jaszczołta, który z przedztawicie-
lami lzby odbył dłuższą konferencję

o majaktualniejszych bolączkach rze-

miosła wileńskiego.

: s: SPRAWYPODATKOWE.
— Lustracja ksiąg buchalteryj-

nych. Izba Skarbowa w Wainie de-

legowałą kilku rewidentów z urzę*

dów skarbowych celem przeprowa”

dzenią w przedsiębiorstwach lustra-

cji Iksiąg buchalteryjnych, kasowych,

list płacy i t. p.
Z dniem wczorajszym lustracje

takie rozpoczęły się w dzielnicach

miasta, należących do II, III 1 innych

urzędów skarbowych. Lustracja po”

trwa do połowy października r. b.

POCZTA I TELEGRAF.
— Zmiany w Dyr. Poczt I Te-

legrafėw. Jak się dowiadujemy,

wice-dyrektor Poczt i Telegrafów

w Wilnie ppułk. inż. Alfred Wallner
mianowany został dyrektorem Poczt

i Telegrafów w Poznaniu. W zwią-
zku z tą nominacją czasowe kiero-

wnictwo wydziałem technicznym w
wileńskiej dyrekcji P. i T. powie-
rzono p. majorowi  Wierzchow-

skiemu.
— Kurs instruktorów łączno-

ści. W dniu dzisiejszym zakończony
zostanie 8-tygodniowy kurs instruk-
torów łączności dia oddziałów po-

wiatowych Pocztowego Przysposo-

bienia Wejskowego. Kurs przesłu-
chało 26 słuchaczy, którzy po otrzy-| Ś

maniu dyplomów udadzą się na

prowincję, by tam już jako wykwa-
lifikowane siły instruktorskie rozpo-
cząć pracę w pocztowych przyspo-
sobieniach wojskowych,  

— Poczta peronowa. Dowiadu-
jemy się o newem rozszerzeniu za-
kresu działania poczty peronowej,
która poza dotychczasowemi czyn-
nościaini przyjmować będzie także
telegramy przeznaczone zagranicę.

SPRAWY KOLEJOWE.|
— Žjazd kierowników turystyki,

Dziś rozpoczyną swe obiady zjazd
kierowników turystyki ze wszyst-
kich Dyrekcyj Korejowych.

‚ № zjazd przybywają delegaci mi-
nisterstwa komunikacji z naczelni-
kiem wydz, dr. 11. Szatkowskim na
czele. Uvczestnicy zjazdu po obra-
dach, które zakończą się o godz. 13,
zwiedzą miasto, „ wieczorem wyja
dą do Białowiezy dla zwiedzenia!
puszczy. Na zjezdzie poruszane bę:
dą sprawy związane z lurystyką,i

propagandą ruciu  wycieczkowego!

i t p. Zjazd otworzy dyrek-|
tor kolei pańsiwowych w Wilnie,|

mż. Falkowski. |

SPRAWY ROBO1NICZE,|
— Czy nowe źródło zatrudnienia!

bezrobotnych? Wszystkie związki i!
stowarzyszenia  rzemiesiniczo - ro”
boinicze, posiadające wśród swoich
chionkėw bezrobsinych, sporządzają|
obecnie wykazy bezrobotnych człon
ków.

Po sporządzeiiu przesłane one
zostaną Funduszowi Pracy, który,
opierając się na tych wykazach, opra
cuje charakterystykę sytuacji bezro”|
boinych w Wilr.e.
— Wzrost bezrobocia W związ”

ku z zakończeniem prac sezono-
wych stan bezrobocia w Wilnie i na
prowincji w ostainim tygodniu po”|
większył się o 16 osób, zaś w po-
wiatach wojewodztwa o 214 osób.  Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ, |
— Walne doroczne zebranie Wi-

leńskiego Tow. Fomovy i Opieki nad
byłymi pracownikami polskiej tajnej
oświaty przedwojennej odbędzie się
w dniu 30 września b. r. o godz. 12-ej
w poł. w lokalu Warszawskiego
Tow. Ubezpieczeń przy ul. Mickie-
wicza 17.
— Komenda Chorągwi Harcerek

w Wilnie zwraca sią z gorącym ape-
lem do byłych БагсегеК : ludzi do-
brej woli, proszą: o ofiarowanie nie-
potrzebnych książek i podręczników
harcerskich, Książki należy nadsy-
łać pod adresem. Zawalna 16 m. 1,

„Hufiec Wileński Harcerek". |

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO. '
— Obloženie sekwestrem gimna-

zjum zydowskiego. Do gimnazjum
„Pedagogów' p.+y ul. Bonifrater-
skiej 2 zgłosił się komornik wraz
z b. dyrektorem tego gimnazjum,
prof. Fruchterem., i nałożył sekwestr
na wszystkie ruchomości gimnazjum.
Nałożenie sekwustru spowodowane
zostało tem, iż zarząd gimnazjum
zalega protesoroni za naukę zł. 4,500.

Gda WYPADKI.
— Samobójstwo właściciela domu.

W. dniu wczorajszym z mostu Zwie-
rzynieckiego wskoczył do rzeki
Wiki nieznany osobnik. Policjant,
który nie zdąży! zatrzymać samo-
bójcy, zarządził natychmiast poszu-

kiwania, które doprowadziiy do od-
nalezienia już zwiok topielca w po”.

bliżu mostu strutegicznego na Za-
krecie.

Topielcem okazał się Antoni So:

Ikoiowski (Šwironek 5), lat 70, ktė-

ry, przygnębion; niepowodzeniami
finansowemi oraz likwidacją jego do”;

mu, postanowił odebrać sobie życie,| nicza.
Denat pozostawii do rodziny list z
usprawiedliwienicm się.

dostarczyła do II Ksmisarjatu P. F. m, Wil-

na podrzutka płci *eńskie, w wieku około

3 tygodni, znaleziorego w klatce schodo- nie“ — pogad.

wej domu przy ul Beliny Nr. 10. Pod-

rzutka umieszczon< w przytułku Dz. Jezus.

| Jutro o godz. 8 wiecz.

! — „Siowik“ basń dziecięca w Teatrze

, popcł.

"D. c. koncertu.

, Dzien. poł. 13.05: Muzyka jazzowa (płyty)

$ » | 15.30: Wiad. eksporu 15.35: Codz. odc. pow.

— Podrzutek. Tadwiga Paszkiewiczowa 15,45; Nowości płytowe. 16.30: Słuchowisko.

DZIENNIK MILERSK!

Imiana ma stanowisku dyrektora
Dreskienik.

W listopadzie opuszcza Druskie-
niki senator Witold HAbramowicz,
który od szeregu lat był dyrekto-
rem Zdrojowiska.

Następca p. Abremowicza nie
został jeszcze wyznaczony.

Krążą ;pogłoski, że p. Hbramo-
wicz wyznaczony jest na stanowisko
prezydenta m. Wilna.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz, Teatr Miejski Pohuianka gra

w dalszym ciągu świetną komedję Pawła

Volpiusa p. t. „Zwyciężyłem kryzys”. Re- |

žysei J. Bonecki. Fizepiękne i pomysłowe |

dekoracje W. Makuuika. !

 

 
„Zw yciężyłem |

kryzys”,

na Pohulance. W iiedzielę о gedz. 12-ej

w poł, w Teauze na Pohulance piękna baśń

według Andersena „Siowik”, którego dzieje

rozegrają się na dworze chińskim. Bogata

wystawa, kostjumy, chóry, balci (50 osób),

orkiestra, będzie tłem dla tei wzruszającej

opowieści o Słowiku. Udział bicrą pp” H.

Galińska, H. Motyczyńska, St. Gintelówna,

J. Kersen, T. Surowa, S. Śródka, S. Mala-

tyński, H. Borowski i A. Skorukówna

(Słowik). Kostjamy 1 dekoracje — W.Ma-

kojnika. Reżyserja W. Ścibora Muzyka

kompozycji A. Zarubina, balet w wykona-

niu szkoły N. Muraszowej. Kier. muz. S,

Czosnowski. Ceny miejsc zniżone

—Niedzielna popołudniówka w Teatrze

na Pohułance, W niedzielę с godz. 4-ej

na przedsiawieniu popołudniowem

doskonała komedja w 3-ch aktach M. Gra-

bowskiej „Sprawiedliwość” w wykonaniu

pierwszorzędnych sił zespołu, > Zofją Sta-

chowiczową i M. Boy-Rydzewskim w ro-

iach głównych. Ceny propaganiowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Bohate-

rowie” po cenach propagandowych. Wystę

py Janiny Kulczyckiej. Dziś raz jeden tylko

ukaże się po cenaca propagandowych ope-

retka O. Straussa „Bohaterowie na tle

satyry B. Shava. W roli głównej wystąpi

J. Kulczycka w otoczeniu pierw:zorzędnych

sił artystycznych. Ceny propagandowe.

— „Cyrkówka'”, Jutro w dalszym ciągu

słynna operetka Kalmana „Cyrkówka”, któ-

ra zdobyła ogólne uznanie i cieszy się nie-

słabnącem powodzeniem.

— Otwarcie sezoru zimowego w „Lutni”.

Od dłuższego czasu c”"nione są przygoto-

wania do otwarcia sezonu zimowego w

„Lutni*. Sezon zainauguruje św.elna ope-

retka „Bal w Savoy u', która zagranicą by-

ła prawdziwym ewenementem. w świecie

teatralnym. Do sneretki tej pracownie

teatralne przygotowują całkowicie nową

wystawę.

Polskie Račio Wilno  Piątek, dnia 28 września.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Unwilka Pań

domu. 7.50: „Wspomnienia szkolne z cza-

sów niewoli” — pogad. 8.00: Gielda solni-

cza. 11,57: Czas, 12.03: Wiad. meteor. 12.05;

Przegl. prasy. 12.10: Muzyka. 12.45: , Kio-

poty jesienne z dziećmi” — pogad. 13.00:

Dzien. poł. 13,05: Koncert kamerainy fpły-,

ty). 15,30: Wiad. «ksport. 15.75: Codz. !

odc. pow. 1545: Muzyka lekka. 16.45:|

Audycja dia chorych. 17.15:Koncert. 17.30:|

Rezerwa. 18.00: Aud. dla dzieci: „Nad

SŚwitezią” — pog. '8.15: Koncert, 19.00:|

„Badania melograliceze wsi podwžleūskich“ |

— pogad. Romualda Padlewskiego ilustr.

nagraniami z terenu. Wyniki zawodów ba-

i nowych Gordon-Bennetta. 19.35: Piosen-

ki Hanki Ordonówny (płyty). 19.50: Wiad.

sport, 19.56: Wil. wiad. sport. 20.05: Pogad.

muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny.

Dzien. wiecz. „Jak pracujemy w Polsce”.
2230: Recytacje poezyj.

22.40: Wil. wiad. kolejowe. 22.50: „Zapo-

biegajmy powstawan.u pożarów” — pogad.

23.00: Wiad. meteor, 23.05—25,30: Muzyka

taneczna. ы Lsd d

Sobota dnia 29 września 1934 r.

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka Pań

Domu. 7.50: „Obronu przeciwpożarowa” —

pogad. wygl. J. Rakcwski. 8.00. Giełda го!-

11,57: Czas. 12.03: Kom meteor.

"12.05: Przegiąd prasy. 12.10: Koncert. 13.00:

17.0: Koncert solistow W przerwie transm.

| gragm, zawodów lekkoatlet. 17,50: „O dzie-

ciach niegrzecznych i ich troskliwej rodzi-

18.u6: Przegląd prasy „oln,

kraj. i zagran. 18.10: Tygodnik litewski,

! 18.15: Koncert. 18.45. Reportaż. 19.00: Mu-
zyka taneczna. 19.40 Odczyt. 19.30: d: ©.

muzyki tan. 19.50: W'iad. sport. 19.56: Wil. 
WSZZOWYPWZ ZZERESZRIE |kom, sport. 20,00: Szkic literacki, 20.15:

Najskuteczaiej walkę
z żebractwem można prowa |d. c. opery.

dzić za pomocą benów
Jałmużniczych „Caritasu".

Echa samobójstwa studenta Balińskiego.

Okoliczności samobójstwa popeł:

nionego przez studenta U. S. B. Ba-

lińskiego spowodowały liczne iko-

mentarze lokatorów domu przy ul.

Sierakowskiego. gdzie mieszkał de-

nat.

Między innymi do policji zgłosił

się em. mjr. W. P., p. Suchodolski

(Sierakowskiego 31), który oświad-

czył, iż widział pewnego osobnika,

który uciekał z domu, gdzie miesz

kał Baliński, P. Suchodolski w ze-

znaniu swem oświadczył, iż nie-

możliwem jest, aby Baliński mógł

sobie wpakowac 4 kule w głowę,

dyż według opinji lekarza jedna

z kul była już śmiertelna. Następ-

nie zeznania innych świadków po”

twierdzały miniej więcej oświadcze-

nie mjr, Suchodolskiego.

W. związku z tem władze wdro”

A „Eros i Psyche” L. Różyckiego,

„Książka wileńska — odczyt wygł. dyr |

Adam Łysakowski, d. c. opery, Rezerwa,|

Dzien. wiecz. d. c. opery. „Jas

pracujemy w Polsce" d. c. opery. 23,45.

Wiad, meteor. 23.00: „Loża Szyderców”.

24.20: Muzyka taneczna.

żyły energiczne dochodzenie, w Wy“;

niku którego niezbicie stwierdzoco

"co następuje: W) krytycznym dniu|

student Baliński przyszedł do domu

o żodz, 3 w nocy : był w slanie pod”

chielonym.
Służąca,

mieszkania, zeznała,
która wpuściia go doj

iż zażądał od

lińskim do mieszkania nikt nie

wszedł i nikt rie wychodził Po

pewnym czasie siużącą usłyszała raz

po raz 5 strzałow, z których 4 kule

utkwiły w suficie, zaś piąta w śło”

wie denata. Wyxika z tego, iż Ba*

liński wystrzelił 4 razy w sufit, zaś

piątą kulę wpakuwai sobie w głowę.

W dniu wczorajszym tragicznie

zarty Baliński pochowany został na

cmentarzu Antokolskim,

| w Polsce. W nieodłącznym kontak-

niej herbaty, którą wypił sam. Z Ba-|-

  

я 3

Jes2e2e 0 Siudjum Rolnitzem.
Trochę historji.

Potrzeba posiadania w  Wiinie
wyższej szkoły rolniczej zawsze by-
ła żywą, jednak : tu jak w wielu in-
nych dziedzinach stały temu na prze
szkodzie interesy polityki władz ro-
syjskich. Podczas okupacji niemiec-
kiej stworzono w latach 1915/16 za-
lążek wyższej szkoły rolniczej t. zw.
Wyższe Kursa Rolnicze pod kierow-
nictwem p. L. Ci:omińskiego, ale już
na wiosnę 1916 władze niemieckie
działalność ich zawiesiły. Sprawa
odżyła po wskrzeszeniu Uniwersy-
tetu Wileńskiego w projekcie re*
rektora J. Ziemackiego, hitóry dążył
o utworzenia osobnego wydziału

roliiczo-weteryneryjnego,  uiestety
bezskutecznie. Dopiero w r. akad.
1923/24 myśl uzyskuje kształty re-
alizacji: Wydział /Matematyczno”
Przyrodniczy powierza piof. K. Ro-
goyskiemu obejmiującemu Katedrę
Uprawy Roli i Roślin, stanowisko
dyrektora Studjum Rolniczego.

Podstawą maierjalną miał być
zapis mrśr. Unuastowskie,, która
jeszcze w 1922 r. ofiarowała Uni-
wersytetowi roziegłe dobra Żemło”
sławskie, głównie jednak na cele
nauki rolniczej. Ale fundacja ta му>
magała narazie zaacznych nakładów
i nie była w stanie pokryć ze swych!
dochodėw kosztėw utrzymania Stu-
djum. To też aż do r. 1928 losy jego
były niepewne, szczególniej, gdy w
r. 1926 Ministers:wo cofngio dotych-
czasowe kredyty, mimo, iż młodsze
lata studjum już funkcjonowały. Je-
śli wówczas nie doszło do całkowi-
tego zniesienia Studjum, zawdzię-
czać to trzeba Wydziałowi Matem.-
Przyrodniczemu USB., zwłaszcza
prof, Wacławow: Dziewulskemu i
prof. Kazim. Sławińskiemu, Temu
ostatniemu udało się w r. 1931, jako
ówczesnemu Dziekanowi Wydziału,
zmodyfikować zapis mtžr. Umia-
stowskiej w ten sposób, że powoła”
no odrębną Fundację Żemiosławską,
która uporządkowała swoje intere-
sa i uzyskała mozliwość przyjścia z
wydatną pomosą Studjum Rolnicze”
mu tak dalece że wysiłki nad uru-

chomieniesn starszych lat Studjums
kontynuowane rzez prof. Br. Ry-

dzewskiego, dzięki jedaoczesnemu
życzliwemu stanowisku Minisier- stwa, przynoszą dodatnie rezultaty.|
Studjum uzyskuje 5 nowych katedr i'
na początku r. ak. 1930/31 zostaje|
zorganizowany ostatni, czwarty rok

studjów. Ostateczne zakończenie
organizacji nastąpiło podczas kie-
rownictwa prof, ai. W. Staniewicza,'
który poza innemi staran amipchnął |

naprzód sprawę programu i regula- |

minu studjów, niezbędnych dla uzy”|
skania prawa wydawania dyplo-,
mów,. Regulamis, przyjęty przez

Radę Wydziału ną wiosnę 1932, zo-

stał zatwierdzony przez Min. W. R.
i O.P. na jesieni iegoż roku i w tym
roku Studjum w zdało 5 pierwszych
dyplomów inżynierskich.

Dorobek.

Dotychczasowa rozbudowa Stu-
djum przedstawia się następująco:

Zakład Ekonomji Rolniczej, m, i.
bada organizacię eksportu rolnego i

zbytu płoiów rolnych na rynku we-

wnętrznym, ze szczególnem uwzględ

nieniem rynku wileńskiego i prowa”

dzi badania moncgraficzne nad po*
znaniem kraju psd względem  rolni-

czym.
Zakład  Szczegółowej Uprawy

Roślin  pracue eksperymentalnie
nad poznaniem swoistych warunków

przyrodniczych Wileńszczyzny, ma

szczególne znaczenie w wysiłkach

zmniejszenia klęsk _nieurodzajów,

powodowanych chorobami roślin.

Ściśle z Zakładem związena jest

Stacja Oceny Nasion w Bieniako-
niach.

Zakład Uprawy Roli i Roślin
swcim programem obejmuje m. in.

pracę nad poznaniem łąk 1 pastwisk

Wiieūszczyzny, badanie traw  szla-

chetnych na sztucznych łąkach Wi-

leńszczyzny i Poznańskiego. Łącz:

nie zaś z organi7acjami rolniczemi—

prowadzi prace związane z uprawą

łąk i pastwisk craz opracowuje za*

sady standaryzacji włókna Inianego

cie z tym zakładem znajduje się

Lniarska Centralna Stacja Doświad-

czalna w Wilnie (Berezwecz i Ła”;

zduny). Zagadnienia więc, którym|

Zakłąd patronuje, są niezmiernie

aktualne, zwłaszcza jeśli chodzi o

metody ich podriesienia,

Zakład Hodowli zwierząt doko-

nuje badań nad zwierzętami domo-

wemi Wileńszczyzny ponadto pro-

jektuje zorganizowanie stacji do-

Świadczalnej na !erenach Fundacji

Żemiłosławskiej hodowli koni i o-

wiec, w celu podniesienia miejsco-

wego konia i poprawy korzuchów.

Zakład Fizjologii i Nauki Żywie-
nia bada wpływ żywienia na zjawi”

ska wzrostu rozmnażania i zaburzeń

chorobowych oraz analizę wartości

odżywczej różnych produktów. Przy

Zakładzie istnieje Dział: Technologii

Mleka, którego zadaniem jest przy”

czynienie się do wprowadzena wła”
ściwej kontroli w produkcji i handlu
mlekiem a także ocenę mleka i jego

przetworów, posiada więc wielkie
znaczenie dla rozwoju przemysłu

'średnich rolników,

Pozatem Stacje Ochrony Roślin
prowadzi badania naukowe w dzie”
dzinie chorób iosiin uprawnych, u:
dziela bezpłatnie porad, drukuje po
pularne wydawn:ctwa rolnicze, a jej
Dział Entomologiczny uruchomił
prace doświadczalne na polu walki
ze szkodnikami roślinnemi.

Sztab irontu rolniczego.
_ Już ten pobieżny przegiąd uwi-
docznia doniosłe znaczenie Studjum
Roiniczego dla naszego kraju, dla
podniesienia poziomu gospodarki
rolnej "w województwach półn.-
wschodnich, dla podniesienia wydaj-
nosci i jakości produkcji rolnej, a
tem samem wydźwignięcia naszej
ekonomiki rolniczej ze stanu ubogie”
go prymitywizmu, w jakim się do
niedawna znajdował i to metylko w
gospodarstwach drobnych i šred-
nich, ale i większych.

Studjum Roin:cze USB jest więc
sztabem głównyin, który naukowo
opracowuje plany kampanii na tak
ważnym i wielkim odcinku, jakiem
jest gospodarstwo wiejskie, a przez
przygotowanie zastępów wykwali-
fikowanych, światłych. inteligent-
nych i miłujących swój zawod pra-
cowników spełnia  niedającą się
jeszcze dzisiaj należycie ocenić wiel-
ką rolę społeczną, Tereny północo*
wschodnie Rzpiiiej to wies, to las,
to ogród, to jezicra, stawy i rzeki.
lch bogactwo jes. bogactwem na*
szych ziem. Ich stan kwitnienia lub
wegietacji warunkuje udział miej-
scowej ludności w podziale docho-
du społecznego. w podniesieniu sto”
py życiowej. Siudjum Rolnicze, jed- na z najważnie,szych dla nas insty*
tucyj naukowych, jest  žywotnie;
związane z potrzebami naszego spo”:
łeczeństwa, czysci, reguluje, dźwiga:
na wyżyny poziom rolnictwa, wska”,
zuje mu nową, iepszą przyszłość.|
Wyciąga z mrcków domorosłych,
starodawnych metod nasze rolnic-,
two, ogrodnictwo. sadownictwo, ry“

bactwo, lniarst'vo, łowiectwo, wpro-
wadzając je na trwały grunt nauko:
wej organizacji. popartej ostatniemi,

testu w prasie nietylko muiejscowej:
ale i stołecznej, Jak już donosilo
pismo nasze, Studjum zosiaje utrzy”
mane i od 24 bm. rozpoczęły się,
na zasadzie decyzji Rady Wydziału,
wpisy nowowstępujących.
Pomimo alarmów, irekwencja no-

wowstępujących rie jest mniejsza,
niż w roku zesziym. Przypuścić na-
wei można, że będzie wyzsza, bo ci,

którzy wskutek niepewności losów
Studjum, zdecydowali się studjować

w innych ośrodkach uaiwersytec-
kich, zapewne przeniosą się do Wil-
па choćby ze względu na znacznie
łatwiejsze warunki utrzymania,
Wzrost liczby siuchaczów Studjum
ilustrują poniższe liczby:

Rok 1924/24 sł. 57, 25/26 — 76,
26/27 — 9%, 27/23 — 89, 25/29 — 66,
29:30 — 115, 30/51 — 136, 31/32 —
170, 33/34 ok. 160.

Znamiennem iest, że w ostat:
nich zwłaszcza iatach wśród nowo-
wstępujących jes! znaczny odsetek
mniejszości naroćcowych, zwłaszcza
Żydów. Tak, naprzykład, na drugim

roku studjów wśród trzydziestu-kil-
ku słuchaczy zna'duje się Polaków
— 13, żydów — 9, reszta Białorusi”
mi, Litwini i Ukreńcy. Ten wysoki
stosunkowo procent, bo dochodzący
niekiedy do 35 proc, Żydów na
Studjum, tłomaczy się popularnym
wśród biedoty zydowskiej ruchem
halucowskim w Palestynie oraz orga
nizacją w Sowietach żydowskiej pro
wincji Biro-Bidżan. Większość ze
studentow-rolnikėw Żydów marzy
podobno po skańczeniu siudjów ©
emigracji do Palestyny lub Biro-Bid-
żanu. Niewielka tylko część pozo-
staje w Polsce.

Na 33 absolwentów, którzy uzy”
skali po złożeniu prac dypiomowych
tytuły inżynierów, jest 7 żydów 1 7
innych mniejszości.
W  każ.dym bądź razie pojemność

rynku pracy, jeśl: chodzi o wykwali-
fikowanych rolników  dypiomowa-

nych, jest wciąż jeszcze i, długi, bar-

dzo jeszcze długi okres czasu będzie

olbrzymia. Na brak pracy żaden z

dotychczasowych absolwentów Stu-

zdcbyczami wiedzy. Poprostu euro, djum nie narzeka: wszyscy mają za”

peizuje.

W kancelarji Studjum i w Kole
Rolników.

robek i stale są poszukiwani. To też

abiturjentom gimnazjów nalezy zwró
cić uwagę, że tu leży przyszłość, a
nie w pchaniu sr: na przeładowane

3 To też nic dziwnego, że niezre-|wydziały prawne lub humanistyczne.

alizowane, na szczęście, pogłoski o| Pole do pracy olbrzymie i wdzięcz”

no zaniepokoiły społeczeństwo i
odhiły się echem jednogłośnego pro”

zamierzanej likwidacji studjum moc*|ne. Rąk potrzeba wiele i długo jesz-
L.

Oddłużenie rolnictwa.
Podobno prace nad projektami

ustaw, dotyczącemi akcji oddłuże-
niowej w rolnictvrie, posuwają się

szybko naprzód, tak że iada dzień
naieży się spodziewać opracowania
odpowiednich projektów. Zasady no:

wej akcji oddłużeniowej są caikowi-

cie uzgodnione, chodzi tylko o zna”

lezienie odpowiedniej formy praw-

nej. Śr

Przedewszystkiem więc na ukoń-

czeniu są już prace nad projektem

ustawy 0 postępowaniu ukladowo-

likwidacyjnem w rolnictwie. Ustawa

ta będzie miała charakter zasadni-

czy i w przeciwieństwie Gu dotych-

czasowego ustawodawstwa cddiuže-

niowego będzie posiadać cechy sta-

łości a nie tymczasowości rozwiązu-

jąc zagadnienie 'ikwidacji i układu

w rolmictwie, tak jak prawo upad-

łościowe i układowe reguluje tę dzie

dzinę w przemyśle i haudlu W
związku z tem uchylone będą posta-

nowienia rozporządzenia p. Prezy-

denta o zapobieganiu skuwkom trud:

ności piatniczycn w rolnictwie. Opra

cowanie projekiu ustawy o postępo”

waniu układowo - likwidacyjnym w

rolnictwie natralią na szczególne

trudności ze względu na to, że jest

ona całkowitem novum,

Ponadto — jak informuje „Gaze-

ta Handl.” — ulegnie nowelizacji

ustawa o ułatwieniach dla instytucji

kredytowych przyznających  dłużni:

kom ulgi w zakresie wierzytelności

rolniczych. Nowelizacja obejmować

ma według proje:tów: 1) obniżenie

odsetek płaconych w związku z za*

warciem układów konwersyjnych Z

6 1 3/4 proc. na 3 proc, dia małych i
a dla większych

rolników do wysckości, jaką ustali

minister skarbu. 2j okres spłaty dłu

gów skonwertowunych przez rolnika

będzie przedłużony z 7 iat do 14,

Naieży dodać, iż 1) gospodarstwa od

50 do 100 ha ulec mają układom
konwersyjnym w drodze przymuso”

wej bez względu ra wysokość zadłu-
żenia, 2) posiadacze gospodarstw

średnich o obszarze do 500 ha, a w
niektórych okolicach do 1000 ha

ulegną układom honwersyjnym, jeśli

ich całe zadłużenie nie przekracza

75 proc. szacunku ich gospodarstw,
t. zn. tak jak było dotychczas, 3)
gospodarstwa wieksze zaś mają sko-

rzystać z konwersji przez Bank Ak-

cegtacyjny, o ile ich całe zadłużenie

mie przekracza 30, 40 lub 50 proc.

szacunku (w zależności od obszaru).

W tym ostatnim wypadku układ
jednak musi nastąpić za zgodąinsty
tucji wierzycielskiej, a same   mleczarskiego,

gospo”
darstwa nie będą korzystały z dopłat

Skorbu Państwa w zakresie stopy
procentowej.

Dalej nastąpi nowelizacją ustaw o

urzędach rozjemczych dla gospo”

darstw wiejskich i większej własno”

ści rolnej, Tu również, jeśii chodzi o

gospodarstwa małe, zobowiązania

ich w drodze przymusowej będą

rozterminowane r.a lat 14 1 oprocen-

towane w wysokości 3 proc. w sto“

sunku rocznym. Posiadacze średnich

gospodarstw mogą zawieraćukłady

kouwersyjne za pośrednictwem urzę

dó wrozjemczych, jeśli zadłużenie

ich nie przekracza 75 proc. wartości

gospodarstwa. W tym wypadku zo”

bowiązania będą rozterminowane na

lat 14 a oprocentowanie wynosić

będzie 3 proc. Jeśli chodzi o gospo”

darstwa większe, to zadłużenie ich

będzie mogło być rozterminowane

przez urzędy rozjemcze według swo”

bodnego uznam: z rówaoczesnem

zmuiejszeniem odsetek, przyczem i

w tym wypadku obowiązywać będą

normy przewidziane przy postępo”

waniu układowen: za pośrednictwem

Banku Akcepcyinego (30, 40 i 50

proc. zadłużenia).

Zadłużenie hipoteczne, które

było objęte moratorjum do dnia1

października r. b. będzie obecnie

konwertowane ną emisyjny kredyt +

długoterminowy. W związku z tem

instytucja kredytu dlugoterminowe-

go dokona emisji serji nowych li-

stów zastawnych. którym ma być

przyznane prawo umarzaniawszel-

kich zobowiązan rolnik>w według

kursu nominalnego, o ile spłata bę”

dzie dokonywana w ciągu najbliž-

szych 3 lat. To ostatnie rozporzą”

dzenie winno właściwie ukazać się

najpóźniej 1 października r. b. w

tym terminie bowiem wygasa mora”

torjum hipoteczne, :

Takie są ogolne zarysymających

nas'ąpić zmian, wszakżewysokość

oprocentowania : t. d. mioże ulec

jeszcze pewnym odchyleniom.
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Tajemniczy wybuch
I zatonięcie okrętu.

BERLIN (Pat) Według doniesień

z Hamburga, na Morzu Północnem w

pobliżu t. zw. loggerbang zatonął
dotychczas nieznany bliżej okręt w

wyniku tajemnic-ego wybuchu. Ka-
pitan hamburskiego okrętu rybac-

kiego Margot, który usłyszał huk
wybuchu, natyckmiast wyjechał na
miejsce wypadku, gdzie znaleziono
jedynie pływające na wodzie zbior*
niki oraz części ładunku zatopione-

go okrętu,

R).
Ko
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Uroczystošč w Baksztach.

Poświęcenie nowowzniesionego Kościoła.

Wszoraj w Baksztach odbyła się
uroczysta konsekracja nowozbudo-
waaej świątyni katolickiej.

Aktu poświęcenia tej świątyni|
dokonał J. E. ks. Arcybiskup - Me- przebiegu tej uroczystości zamieści:|

my w jednym z z.ajbliższyca nume-;tropolita Romuald Jałbrzykowski w
otuczeniu liczacgo duchowieństwa,

przybyłego z okolicznych parafij.
W uroczystościach wzięły udział

liczne tłumy włoscian.
Szczegółowe sprawozdanie z

rów.

Otwarcie odcinka kolejowego do Druskienik
Wyznaczona na dzień 28 b. m.

uroczystosć otwarcia odcinka Ко-
iejowego do  Zdrojowiska  Drus-
kieniki odbędzie się w dniu 6 paź,
dziernika.

Na uroczystość przysędzie p.

premjer Kozłowski, minisier komu-
nikacji p. Butkiewicz oraz wielu
dygnitarzy państwowych.

Na uroczystość podjadą specjal:
ne pociągi z Warszawy i Waina.

Niepomyślny stan sanitarny powiatów
północnych Wileńszczyzny.

Ostatnio w powiatach dziśnień-
skim, postawskim, brasławskim i
święciańskim zar.otowano powtórną
falę epidemii tyfusu brzusznego. W
ciągu ostatnich dni zanotowano
zgórą 60 nowych zasłabnięć.

Równocześnie z epidemją tyfusu
zauważono dość liczne wypadki
gruźlicy wśród mieszkańców pow.
brasławskiego, święciańskiego i dzi-
śnieńskiego. W powiatach tych
ujawniono zgórą 40 chorych na
otwartą gruźlicę, W ciągu tylko

 

tygodnia zanotowano 7 zgonów.
W] związku z tem w najbliższych

dniach do miejscowości zagrożonych
epidemją tyfusu i gruźlicy ma udać
się specjalna komisja lekarska z
Wilna, która przystąpi do akcji le-
karsko-zapobiegawczej.

Władze  lexarskie zamierzają
utworzyć w miastach powiatowych
pocadnie przeciwyruzlicze, przyczem
w gminach mają być urządzone ich
agendy.

Kursy dla uczestnikówzespołów konkursowych przysp.
rolniczego.

W sobotę odbędzie się w Białej
(Wace zebranie wszystkich uczestni-|
ków 5 zespołów konkursowych przy
sposobienia rolniczego.

Zebranie to zwołano w celu omó-
wienia szeregu spraw związanych z
zakończeniem prac w polu.

(W! najbliższą niedzielę odbędzie
się w Podbrzeziu kurs upiawy łąk,

 

Zderzenie się samochodów
na szesie.

Na drodze Miśniewo—Stachow*
szczyzną zderzy! się samochód cię*
żarowy, wiozący nierogaciznę, z sa-
mochodem osoocwym.

Kierowca samochodu ciężarowe
go skutkiem zepsucia się kierownicy
nie zdążył zatrzymać maszyny i ca-
łym pędem wjechał na samochód
osobowy. Skutkiem zderzenia samo-
chody uległy uszkodzeniu przyczem
kierowca samochodu ciężarowego,
Pietkiewicz Michał, wypadł z wozu
i pokaleczył sobie głowę.  Szołer
samochodu drugiego, Malec Michał,
okaleczył twarz rozbitem szkłem,

zorganizowany przez miejscowe Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży
dla samych członków i dla osób
starszych, należacych do o1ganizacyj
kaiolickich.

Oba kursy maią nietylko znacze”
nie propagandowe. Na jednym i dru-
gim: zastosowane będą również wy-
kłady i pokazy praktyczne,

„Postrzelenie złodzieja.

WILNO-TROKI. Mieszkaniec Ja-
szun Michał Krywko, w czasie us:-
łowania dokonania kradzieży z
mieszkania został postrzelony z re
wolweru w lewą nogę przez Tadeu
sza Przegalińskiego z mej. Wielkie
Zacharyszxi. Strzał był oddany, gdy
Krywko uciekał przez okno. Zranie
mie jest lekkie, leczenia szpitslnegc
ale wymaga. Krywko do usiłowanie
xradziezy pizyznał się, motywują:
zamiar brakiem środków do życia

PASSATAS KIT S ATI ERIAD TRZ ь

Popierajcie Poiską Macierz przyczem zwichnął sobie rękę, $zkoiną.
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Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

Zajdą następujące zmiany w roz-
kładzie jazdy pociągów:

Zmiany od 1 października.
1) Poc. Nr. 411 i 412, odchodzący

z Wilna do Mciodeczna o godz. 9
m. 10 i przychodzący z Mołodeczna
do Wilna o godz. 18 m. 00, z dniem
1.X odwołuje się. Pociągi te ostatni
raz przejdą w dniu 30.IX.

Zmiany od 7 października.
1) Pociąg Nr. 711, przychodzący

z Warszawy do Wilna o godz. 18
m. 40, będzie przychodził o godz. 18
m. 25.

2) Pociąg pospieszny Nr. 707,
przychodzący z Warszawy Gł. do
Mana o godz. 7 m. 40 będzie przy”
chodził o godz. 7 m. 42.

3) Poc. Nr. 1745, odchodzący z
Wilna do Nowowilejki o godz. 19
m. 40, będzie odchodził o godz. 9
m. 20 z kursowan'em tylko w dni ro-
bocze,

4) Poc. Nr. 1747, odchodzący z
Wilna do Nowcwilejki o godz. 21
m. 25. będzie odchodził o godz. 21
m. 00.
-5) Poc. Nr. 1744, przybywający z
Nowowilejki do Wilna o g. 9 m. 45,
będzie przychodził do Wilna o godz.
9, 00, z kursowaniem tylko w dni
robocze.  
 

6) Uruchamia się nowy pociąg
Nr. 1734-A z odejściem z Nowowilej-
ki o godz. 9 m. 50 i przyjściem do
Wilna o godz. Y m. 45 2 kursowa-
niemi tylko w dni świąteczne.

7) Poc. Nr. 1/46, przybywający z
Nowowilejki do Wilna o godz. 20
m. 25, będzie przychodzi o godz. 10
m. 15 z kursowaniem w diu robocze,

8) Poc. Nr. 1417, przybywający z
Zawias do Wilna w soboty i dni
świąteczne o gedz. 21 m. 15, odwo-
łuje się.

9) Poc. Nr. 1419, przybywający z
Zawias do Wilsrsa w dni robocze
prócz sobot o goaz. 17 m. 50, będzie
kursował codziennie.

10) Poc. Nr. 1715 kursujący po-
między Rudziszsami a Landwaro-
wem przedłuża się do Wilna i bę-
dzie przychodz:ł o godz. 16 m. 40 z
kuisowaniem tylko w soboty robo-
cze.

11. Poc. Nr. 331, odchodzący z
Walńa do Lidy o godz. 13 m. 55, bę-
dzie odchodził o godz, 13 m. 45.

12) Poc. Nr. 332, przychodzący z
Lidy do Wilna o godz. 18 m. 45, bę-
dzie przychodzii o godz. 18 m. 00.

Ceny od 25 gr. Najpotężniejszy film erotyczno-obyczajowy!

DZIENNII _PILERSKI

Z POGRANICZA.
Patrel polski zabłądził na stronę sowiecką
Patrol K, O. F. w pobiiżu Rubie-

żewicz skutkien. silnej wichury i
deszczu zabłądzit 1 przedostał się na
teren sowiecki. Żołnierze sowieccy
z polecenia komendanta odcinka od-
prowadzili kopistów do najbliższego

Akademiku powinieneś obok roz-
woju umysłowego dbać o rozwój fi-
zyczny.

Alkademicki Związek Sportowy|
organizuje „I Akademicki Tydzień
P. O. S.“ od 1 do 7 paždziernika b, r.
Każdy akademik (czka) powinien

Międzynarodowy zlot

W końcu lipca roku przyszłego
odbędzie się w Szwecji Micdzynaro-|
dowy zlot Skautów (roversów). Zlot
ten będzie miał na celu nietylko
zbiżenie międzynarodowe ruchu
starszo-harcerskiego, lecz i dokona
nie przeglądu dorobku i postępu w
tym ruchu, jaki można zaobserwo-
wać od czasów podobnego zlotu,
który odbył się przed kilku laty w
Kardersteg w Szwajcarii.

Zlot roversów będzie również po-
łączony z międzynarodową konieren

jcją delegatów starszych skautów.
Miejscem zlotu i konferencji będzie
jedna z niezamie:zkałych wysepek
pięknego archipelagu stockholm-
skiego.

Na konferencji i w zlocie st.
skautów w Kandersteg polski ruch
starszo-harcerski byt reprezentowa-
ny przez delegację, liczącą zaled-
wie 10 starszych harcerzy. Ponie*

Były sowiecki komisarz, genera-
lissimus armji czerwonej i władca
Rosji kończy tem, czem zaczynał
swoją karjerę zyciową—dziennikar-
stwem. W. okresie swego życia wy*
gnanczego Trocx: napisał już szereg
książek zajmujących się historjąi
polityką współczesną. Równocześnie
nie zaniedbuje on bieżącej pracy
dziennikarskiej. Bogate doswiadcze-
nia rewolucyjne czynią artykuły
Trockiego nadzwyczaj zajmującemi,
Trocki jest zręcznym dziennikarzem
i dla swych artykułów potrafi czer-
pać tematy wielce aktualne, Obecnie
zamieszcza on na łamach paryskie-
go „Intrasigeani serję artykułów o
perspektywach wojny sowiecko-ja-
pońskiej. +

Trocki przedewszystkiem cha:
rakteryzuje teren. na którym mogła”
by się rozpętać oczekiwana: wojna
na Dalekim Wsckodzie, Jego' zda-
niem ogromne przestrzenie, rzadkość
zaludnienia, zie drogi i znaczną od
ległość od głównych baz uniemożli-
wiają koncentrowanie na tym fron-
cie miljonowyca wojsk i prowadze”
nie wojny pozycyjnej.

| Pochód silnych oddziaiów jazdy
, może spowodować znaczną zmianę
„sytuacji wojennej Nadzwyczaj wa*
żnym czynnikien' jest lotnictwo, ja”
ko narzędzie dla wywiadu, połączeń
i bombardowania

Trocki jest zóania, że wojna w

 

SPORT
Akademicki tydzień P. O. S,

'czyła minimum 150 osób.

„poraz pierwszy w tego rodzaju zlo-

П @ Зк m4 dalekim  Wochodde.

 Przymorzu i kraju nadamurskim mo
że mieć charakter manewrów a jejj
wynik zależeć będzie od zdatności
poszczególnych oddziałów i ducha |
wojska. Pod tym względem armia,
sowiecka, jak sie zdaje Trockiemu,
przewyższa armię japońską w takim
stosunku, w jakiem w latach 1904—°
1905 przewyższała armja japońska
wojska carskie.

Tokio dotychczas nie zdecydowa”
ło się na zbrojny konflikt ze Związ-|
kiem Sowietów. Zdaniem Trockiego
każdy rok zmienią stosunek sił na,
korzyść Związku Sowietów a prze”,
ciw Japonji. Już wytworzenie wojen-|
nej i przemysłowej bazy w Kiźniec-;
ku spowodowało, że wschodni front,
nie musi się opierać wyłącznie o eu |
ropejskie zaplecze, Rząd sowiecki;
stara się o podniesienie zdatności

 
| wynikach wojny,

słupa graniczneśo polskiego.
Dotychczas sprawy tanie ciągnę-

ly się w ciągu kilku dni. zaś zabłą-
kani żołnierze zazwyczaj byli inter-
nowani lub więzieni.

zgłosić się do prób o odznakę.
Zgłoszenia pr<yjmuje oraz udzie-

la wszelkich informacyj sekretarjat
Akademickiego Związku Sportowe-
go, ul. Kościuszki 12 (przystań wio-
ślarska) codziennie od g. 18 do 20.

starszych skautów.

waż jednak od tego czasu starsze
harcerstwo rozwinęło się znacznie,
należy się spodziewać, że tym ra-
zem delegacja poiska będzie o wie-
le liczniejsza i nie ustąpi deiegacjom
innych krajów. Według prowizo-
rycznych obliczeń Głównej Kwatery
Harcerzy delegacja naszą będzie li-

Należy też spodziewać się, że

cie wezmą udział i starsi harcerze z
terenu Chorągwi Wileńskiej, która
to ną zlocie st. harcerstwa na Hu-
culszczyźnie procentowo (w stos. do
liczebności st. harcerstwa w innych
chor.) zajęła pierwsze miejsce. Ko-
menda Wileńskie: Chorągwi Harce-
rzy w najbliższyni czasie przystąpi
do prac przygotowawczych, związa-
nych z udziałem Wileńszczyzny wi
poiskiej delegacji st. harcerstwa na
międzynarodowy zlot roversów.

transportowej na linji kolejowej
Moskwa — Chabarowsk, gdzie ©-
becnie układany jest drugi tor. O-
prócz tego rozpoczęto budowę linji
kolejowej łączącej Bajkał z dolnym
biegiem Amuru na długości 1,400 ki-
lometrów, Nowa kolej prowadzić
będzie przez reion borejski, gdzie
znajdują się bcgate złoża węgla i
przez rejon chir.gański z wielkiemi
złożami metali.

Nie jest paracoksem twierdzenie
— pisze Trocki — że wojna pomię-
dzy Japonią a Związkiem Sowietów
będzie albo bardzo krótka, albo
nadzwyczaj długa. Cel Japonji —
utrwalenie się ra Dalekim Wscho-
dzie i zdobycie znacznej części Za-
bajkału wymaga długiego czasu.
Jednakowoż wojna może skończyć
się szybko wtedy jeżeli Związkowi
Sowietów odrazu na początku uda
się powstrzymać pochód Japończy-
ków. Środkiem, który mógłby po-
wstrzymać Jap:ūczykow w ich ро-
chodzie na zachód jest lotnictwo,
jalkiem rozporządza Związek Sowie-
tów. Sowieckie lotnictwo, posiadając
swe bazy w przymorskich krajach,
może zniszczyć największe ośrodki
przeciwnika. Trocki przypuszcza, że
techniczna i melerjalna przewaga
jest po stronie lotnictwa sowieckie-
$o. Sowieckiemu lotnictwu sprzyja
również położenie geograficzne, Sa-
moloty sowiecki« mają otwarty do-
stęp do wszystkich japońskich ośrod
ków. Natomiast japońscy lotnicy nie
mogą lecieć bezprzestanku ani do
Moskwy ani nawet do zagłębia kuž-
nieckiego, odlzglego 6 — 7 tysięcy
kilometrów. W krajach przymor-
skich i na Sybarji wschodniej niema
tak wielkich środowisk, których
zniszczenie mośłoby zadecydować o

Pochód Japończyków na zachód
wymliaga znacznych wysiłków przy-
golowawczych.  Przedewszystkiem
trzebą budować bazy etapowe, nowe
drogi i linje koleiowe. Przy tem nie
wolno zapominać że japońskie woj-
ska musiałyby się poruszać między
wrogo wobec nich usposobionej lud-
ności Mandżurji i Chin,  Wszystkie te przypuszczenia —
zauważa Trocki — mogą brane być

 

wody.

Wolność Prasy w oświetleniu prawniczem.
W| zeszycie 6-tym r. b. „Głosuj Poza nim, tak długo nie było też mowy o

Prawa* lwowskiego rozważa dr.
Stefan Glaser, doniedawna profesor
prawa karnego w Uniwersytecie Wi-
leńskim, sprawę wolności prasy w
ustawodawstwach. _ współczesnych»
mówiąc w częsci wstępnej swych
uwag m. in.:

„Jak długo panowała teorja o wyłącz-
nej i bezwzględnej potędze państwa, a więc
wówczas, gdy człowiek był uważany jedy-

nie za środek dla celów znajdujących się

 

Humor na kongresach
Zwykiy śmierteinik, czytający wiado-

mości o kongresach iilozoficznych, wycho-

wavia moralnego i t. d. nie przypuszcza na-

wej, że w takich poważnych grunach, šcią-
gających sławy naukowe całego świata, mo-
śą się zdarzyć incyndenty humorystyczne,

A tymczasem krakowski „Głos Narodu“

podaje, co następaje:

Wincenty  Lutosiawski, niewątpliwie

pierwszorzędny znawca greckiej tilozoiji,
skarży się w prasie polskiej, że go na kon-

gresie iilozotów w Pradze proi. Radl po-

traktowai bardzo „nieładnie*, Odrzucał mu

reieraty, które prof, Lutosiawski zglaszai

na kongres, albo je kazał skracać.. to nie

po koleżeńsku, nierzeczowo i t. p. — pisze

prot „L, i
Aliści sprawozdawca „Nowego Dzienni-

ka“ jest nieco innego zdania. Uchylając

rąbka taemnicy pisze że praski reierat Lu-
tosiawskiego na temat pojęcia narodu opie-

ra isię na tezie polskiego iilozoia, iż — są

tylko 4 narody w świecie: Ang'icy, Francu-
zi Polacy i Włosi, A więc ani Rosjanie, ani

Niemcy nie są — narodem. To troszkę re-

habilituje w naszych oczach posiępowanie

proi. Radla w stozuvku do Lutosławskiego.

Ale Lutosławski jest filozołem. Filozo-

iom trzeba wiele rzeczy wybaczyć, Prof.
Lutosławskiemu trzeba wybaczyć jeszcze

inne wystąpienie. Mianowicie pewne jego

wystąpienie na Kongresie Wychowania Mo-
ralnego w Krakowie... Sprawa miaia się
tak;

Jesteśmy na reieracie Bułgara prof.

Katsarowa. Reierat jest dość nudny, w do-

datsu — czytany beż życia. Nudę przerywa

głos proi. Lutosławskoego zwrócony do pre-
zydjum:
— Proszę reierenta, by przestł czytać,

Na kongresach naukowych należy mówić,
nie czytać!

Skonsternowany proiesor z Soiji prze-
rywa czytanie, siada. Nie daje jednak za

wyśraną...

Nazajutrz prot. Aatsarow przy pulpicie.
Ma referat. I znów — czyta. Zaczynając go

jednak składa oświadczenie:

— Wczoraj powiedziano tu, że na kon-

gresach naukowych trzeba mówić, nie czy-
tać. Jest to wymaganie niesłuszne. Prakty-
ka kongresó wdowodzi, że wiele wartościo-

wych reieratów się czyta, Ponieważ jędnak

„ten pan”, który wczoraj protestował, jest
innego zdania, wobec tego proszę tego pa-
na, by był łaskaw opuścić zebranie,

Proł Katsarow przestaje mówić i szuka

wzrokiem „tego pana“, Nie znojduje go, bo

proi. Lutosławskiego jeszcze niema na sa-

lil. Niema? To — doskonalel Proi, Katsa-
row zaczyna swój referat. I czyła... Nagle

otwierają się drzwi. Na salę wchodzi —

kto? — prof, Lutosławski, Przemierza salę

krokiem, siada w pierwszych krzesłach i ze
zdumieniem konstatrje, że jego wczorajszy

protest nie pomógł, i ten Bułgar — czyta

swój referat, Ludzie się oglącają, dener-
wują, w powietrzu czuć atmosferę bliskiej
burzy.

Ktoś interwenjuje u prof. Haleckiego,
by — dla uniknię.ia jakiegoś spektaklu —
zechciał skłonić Lutisławskiego do opu-
szczenia sali. Prof, Kalecki musi się podjąć
tej niewdzięcznej tunkcji. W polskim języku
zwraca się do Lutosiawskiego i wymownie
przedkłada mu, że ze względu na dobro
kongresu i t p. „wyższe racje”, powinien
opuscić salę. Prof. Lutosławski jest innego
zdania. W końcu jednak daje się ubłagać.
1 salę opuszcza, a piof, Katsarow spokojnie
dalej sobie czyta.

NA

pod uwagę tyliio wtedy, jeżeli na
miejsce dzisiejszego konufliktu ja-
pońsko - sowieckiego nie nastąpi
pokojowe współzycie pomiędzy Ja-
poują a Związkiem Sowietów. Czy
do wojny wmieszają się inne mocar-
stwa? Czy powstanie wojskowa
koalicją pomiędzy Japonią a Niemr
cami- Czy Związkowi Sowietów uda
się znaleść sojuszników i jakich?
Takich pytań zadać sobie można ca-
ły szereg. GP,

Sekcja Młodych Stron-| CICHEJ,
nictwa Narodowego

 
studentce,

wolności prasy. Prasa służyła w, .1cznie

interesom państwa, a raczej kiasy rządzą-

cej. Wszelki przejaw myśli ludzkiej, który

nie był dogodny tym interesom -poczytywa-

no za przestępstwo i surowo karano. Sy-

tuacja poczęła się zmieniać dopiero ze zro-

zumieniem idei, rzuconej przez Grocjusza,

który pierwszy uazwał państwo doskonałym

związkiem wolnych ludzi, połączonych dla

używania prawa i wspólnego pożytku, w

szczególności zaś wiwczas, gdy pod wply-
wem deklaracji amerykańskich, a następnie
deklaracji francuskiej, dokonała się demo-

kratyzaca prawa publicznego...
Mówiąc o stanowisku ustawodawstwa,

należy jednocześnie zaznaczyć, ' to z całym

naciskiem, że ustawodawstwo nie jest w

tym przedmiocie czynnikiem decydującym,

t. zn. nie odzwierciadla często rzeczywiste-

go stanu rzeczy. Są państwa, których usta-

wodawstwa hołdują zasadzie wolności pra-

sy, a w których faktycznie wolność taka
nie istnieje. Zbytecznem byłoby przytacza-
nie przykładów. Aż nadto dobrze są one
znane wszystkim. Są państwa, kfórych usta-

wodawstwo przeprowadza system t. zw.
ograniczonej wolności prasy, a w których o

takiej wolności wogóle mowy być nie mo-

ŻE:
Widzimy, jak ściśle zespolene jest za-

gadnienie wolności prasy z syrt«mem rzą-

dzenia oraz jak maio prawdziwy obraz rze-

czywistego stanu w tej dziedzinie przedsta:

wia sama ustawa, Wszelkie dyktatury mają
to do siebie, że nawet najbardziej liberalne

prawo, które nieraz zachowują dla celów

propagandowych, potrafią stosować i tłu-

maczyć zgodnie z własnym interesem, po-

traiią z niego uczynić środek do pozbawie-

nia ludności najświętszych praw, li tylko w
tym celu, by zabezp:eczyć, utrwalić własne

stanowisko. I jak często ci, którzy wystę-

powali i buntowal się przeciwko panują-
cemu systemowi, zw+nemu eufemicznie po-

rządkiem prawnym, a faktycznie będącym

tylko wyrazem bezpiawnej woli mniejszo-

ści, utrzymującej się chwilowo przy władzy

gwałtem i uciskiem, ci właśnie występowali
nie przeciwko prawu, lecz w jego obronie".

Prof. Glaser wskazuje m. in na
stosunki w Rosii Sowieckiej, gdzie
t.zw. Glawlit (uczelna dyrekcja li-
teratury i wydawnictw) sprawuje
nadzór polityczay nad wszelkiemi
wytworami druku i widowiskami.

OLKA FLAT, WLIENA
to najiepsza gwarancja

niepodiegłości

 

 

 

Rewizja opłat czekówych В. К 0.
Jak informuje ,„Gazetą Handlowa

P. K. O. prowadz: badania nad re-
wizją obecnych opłat czekowych i
należy oczekiwać już w najbliższych
dniach nowego zarządzenią w tej
sprawie,

6 ie i Q a.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluta.

Belgja 124,05—124,36—123,74. Gdansk172,80
—173,23—172,37. Holandja 358,65—359,55—
357,75. Londyn 25.08—26,11—25,85. Nowy
Jork 5,24—5,27—5,2!. Kabel 5,24'/+—5,27'/2
-—5,211/:, Paryż 34,89—34,98—34,80, Praga
22,01—22,06—21 96.  Szwajcarja 172,70—
173,13—172,27. Włochy 45,39—45,51—45,27.

Tendencja :uejednol'ia.
Akcje: Bank Pclski 94—94,50. Cukier

27. Lilpop 10,30—10 25. Starachowice 12,40.
Tendencja niejedno!'ta.

Papiery proceriuwe: Budowlana 46—
46,25. Inwestycyjna 117,40. Inwest. ser.
119,50. Konwersyjn+ 68—67,75. Dolarowa
13,25—73,63. Dolarówka 53. Stabilizacyjna
14,38—74,13—74,25. Listy ziemskie 54,75. —
Tendencja niejednolita.

 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 27. IX, 34,
Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny  tranzakcy;ne: Żyto I standart

16,20. Owies standariowy 15,15—15,25. Sie-
mię lniane basis Cu proc. loco wagon st.
załadow. 36,62'/:2—37,75. Siemię lniane ba-
sis 9 proc. franco Wilno 39,50—40,75. Mą-
ka pszenna gat. I C — 31,25.

Ceny orjentacyjne: Żyto II standart 15
—15,25. Pszenica 18,50—19,50. Jęczmień
na kaszę zbierany i£—15,50, Mąka pszen-
na gat. I B 34,50—75. Mąka pszenna gat.
II E 26,50—27. -Mąka pszenna gat. II G
22,50—23. Mąka rszenna gat, III A 19,25
—19,75. Mąka pszenna gat. III B 13,75--
14,25. Mąka żytnia 55 proc. 24—24,50,
Mąka żytnia 65 proc. 19,75—20,50. Sitkowa
i razowa 16—16,50. Otręby żytnie 9,75—10,
Otręby pszenne m'aikie 11—11,25, Gryka
zbierana 16,50—17. Ziemniaki jadalne 4—
4,50. Siano 5—%. Słoma 3—4.

Ogólny obrót 2600 tonn.

— I to brylant czystej SPOKOJNEJ
nauczyciel-TEATR- KINU |

REWJA
„Tancerki z Buenos -
Na scenie: Przebojowy program humoru, pieśni I tańca. 1) Groźny konkurent arcywesoła ko-
medja w opr. Zegoty. 2) Pan Twardowski, baśń fantastyczna w inscen. B. Zegoty (Br. Borski,
Daal, Tomska, Janows*!, Z. Winter, Duet Carner), Balet Carne'!). 3) Pod kanapą, wodewil w 1

odsł. (Janowski, Tomsxe, Borski. Grzybowska, Zegota)

Ayr W roli głównej
DITA PARLO

es“

 

 

IV kursu teologji pószu-
kuje ketechetury lub ko-
repetycji
bo też jakiego innego
zajęcia. 2208—1
 

Poszukuję
skromych wymagań do
2-ga małych dzieci na

Zgłoszenia osobiste Wil-
no. Garbarska 1—25 do!się amator na subloka-
10 rano i 2—4 pp.

|Mydawca,ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.|

 

NA || ке в |
TEMPRA,

Zgublono
broszkę pamiątkową ka-
mea (głowa Sokratesa),
uczciwy znalazca zec: ce
zwrócić za wynagrodze-
niem w Sekretarjecie
Uniwersytetu, Uniwersy-
tecka 3.

Čao
w majątku al-

--+em:

Gruby dywan.

Pani Klopikowska od-
najmuje pokój Na sku-
tek ogłoszenia zgłasza

francuski

godzin dziennie.

tora, ogląda pokoik,

|

 

wreszcie mówil:
— Owszem.  niszły

pokoik, tylko bardzo
| niziutki
— To slę tak wydaje

powiada pani Klopikow=
ska. — Bo dałam tu
bzrdzo puszysty, gruby
dywan.

 

A

| RÓŻNE |
(Lm As

MLODE DWIE

służące  (kucharki) su-
mienne i uczciwe poszu-
kuią pracy. Posiadają
świadectwa i referencje,
św. Jerski 4 m. 23.

 

 

Osoba w średnim wie-
ku poszukuje posady
gospodyni zna się do-
skonale na prowadzeniu
gospodarstwa | kuchni,
może być w mieści”
lub na wyjazd. Adres:
Guzowa 8 m. 2Marja
Leonowiczowe. 1

AKWIZYTORÓW
i akwizytorek zawodo-
wych poszukuje Polskie

| Wydawnictwo R. Wa-
śnera w Poznaniu, Zgła-
5226 się z dowodami:
Zawalna, Hotel Popowa,
od 10—15 (pokój Nr, 3).

2109--2
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Sprzedaję
dom murowany o 7
kojach (osobniak) Wi.
toldowa 16. 2019—2   S

(
LJV IS X

SAI

SER
litewski

« 1 złotego
poleca

ZWIEDRYŃSKI,
Wileńska 36 tel. 1224,

SPRZĘBAM

domek z 2 pok. I kuch:
mi I 214 sąž. k. Placu
Sosnowa 9 d.

Dwuznaczna pochwała.

Gość pije wino w re-
stauracji. Kelner zapy-
tuje:
— Czy szanowny рая

zadowolony z wina?
— Co tu gadać — od:

powlada gość. — To nie
wlno, a brylant
— Bardzo mnie to cie-

szy.

DrukarniaA. Zwierzytekiego Mlac, Mostowa Nz L
z : ŠaA

г  
 

    
w Wilnie, ) *

ь ЭЕС КТ > ТОЙ

DO SPRZEDANIA
plec obszaru 825 sąż,
kw, 7 ul. Subocz i
Bebrujskiej d. 5, ziemia
ogrodowa z pod inspe-
któw, nadaje się pod za-
budowania od 2ulic oraz
do wydzierżawienia dom
mieszkalny о 6 pok,
świeżo odremontowany,
z 3-ma ogrodami owoco-
wemi, z parkiem i 13
dz. ziemi, rozlokowane
przy rzeceWilence w m.
Wilnie, maj, Markucie,
Informacje u właściciel-
ki, telef, 1648. 2081

| PRACA |

Młoda inteligentna pan
na pos ukuje pracy do
dzieci, chorych lub ekspe-
djentki do sklepu. Refe-
rencja bardzo poważne
zaul. Sw. Michalski 6—5. 

2|4т 3.

ASAzh„A

uprzejmie prosi o łaska-
we zgłoszenie jakiejkol-
wiek pracy lub zat'u-
dnienie, chociażby cza-
sowego w Wilnie i na
prowineji dla bezrobot-
nych swych członków.
Zgłoszenia przyjmuje
Adrinistracja „Dzienni-
ka Wileńskiego”.

Kucharz
z długoletnią praktyką
poszukujs posady, Nie-
dźwiedzia 8 m. 1 (Sołta-
niszki.) 2

4 eszkania

TTT
pokój ładny duży, fron- towy może być zutrzy-
Inaniem. Zygmuntewska

2209

Odpowiedziałny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ,

ce, wynajmę nieduży po-
kój umeblowany, II pię-
tro, wygody. Królewska
9 m. 8, od 11—12. Wej-
ście z ogródka od ul. Św.
Avny.

POKÓJ do wynajęcia
może być z używalno-
ścią kuchni lub dla uczni
Wiłkomierska 3 m. 11, gr

MIESZKANIA
2i3 pok. z kuchnią, ele-
ktrycznością, werandą i
ogrodem. ul. Konarskie-
go 40. 2053

Luksusowe
7-lo pokojowe mieszka-
nie 1 piętro, słoneczne
do wynajęcia Ofiarna 2.

2202

Pokój
do wynejęcia z niekrępu-
Jącem wejściem z utrzy-
maniem dla studentki,
nauczycielki, urzędniez-
ki Miękiewicza 15—:0

2205

 

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

22c2

Ścisłość _ przedewszyst-
kiem.

— Gdzie się
my?
— Gdzie tylko chcesz.
— A o jakim czasie?

spotka- ——z DA
Duży pokój

do wynajęcia z całkowi-,
tem utrzymaniem dla2)
osób. ęsławscy. Nie-| miecka 3m. 9, 5!

— To zależy od cie-
bie, "
— Šwietnie. Przyjdž

tyko punktuainie,

м

 

 


