
 

  

 

  

 

 

 

 

  
   

 

     

  
 

 

 

    

 
   

  

  

  

     

  
  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

. Opłata pocztowa ulszszene ryczaliem,

— "Rok XVIII. Wi
T

=

ilno Sobota i
Cena nume

-
3 Listopada 1934 г.

Cenanumeru20gr.

:
Nr. -299

REDAKCJA I ADMINISTRA Wilno

Administracji i Drskarni ror ROR aa Telefon Redakcji,

20 do 24-ej Administracja czynnaw dni od 11 de 16 i оё
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniemi przesyłką

w niedzieść od sao» ой 9 в M-ej
OGŁOSZENIA: za wiersz mill zagranicą 8 zł. = pocztową Zł. 4gr.50,

m.

„Dziennik
3-ej.

tekstem (10 łamowe)pe 12 przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 35

Wilefski“ odźi :
aviva: Mala kina „a nekrologi przed tekstem ) 35 gr. za

codziermie.
omplikowane i z zastrzeżeniem po 25 gr. Ogłoszenia

druku mogą b m miejsca e 25 proc. droże

4

irtis przez Pdministrację dowolnie oł. Terminy

Prąd elektrycz tw
gk Po Bier

ktryczny je W Rowi
alepomitrei jes : iinie ewizja konstytucji +

, W związku z naszą akcją o pota- W/G] : r nie d ro zg 1.
BERLIN. (Pat). W

J we ranc 1

nienie prądu elektrycznego w Wilnie, ilno przeciwnie — robiło i robi niem 1933r ы ау a end sy ogłoszo- ewangei. Rzeszy, uda się w najbliż :
a

3 otrzymujemy z fachowych kół tech- wszystko, aby z elektrowni i ‚ wzrosło z 7.110.000|wtadz košci wy komunikat szym czasie na dłuż najbliż-|nymi. Około południa Herriot udał

Е
ech wni, przed kwg. do 7

kościelnych, kt ed uższy urlop wypo”
a

5 A artykuł następujący. Red. siębiorstwa użyteczności publicznej ż 2 17.955.000 kwg. czyli również |iż arcybiskup kóśioła bi uż iż a|czynkowy,
dA s do pałacu Elizejskiego. Konfe-

| Jstawa o tymczasowem uregulo- wyciągać jak największe zyski ma 10 pioc. W elektrowni war-| wangelickiego wydał Ža iego Jak wiadomo biskup Mueller jest e prezydenta Lebruna z prze-

WO. Haarsów. Komónetnoch $ e гузка. szawskiej zużycie prądu wzrosł zarządzenie w yczajne|ostro zwalczany przez opozycyjnych WSCH radykałów trwała zgórą g0-

| | raźnie zaleca, aby przedsi b m 2 taki nie da się dłużejutrzy- 6.490.900 kwg. do 7.285.100 Eosi “| dotyczących aa spornych|biskupów ewangelickich zzo oe Dało to powód do wniosków

' | iębiorstwa mać, bo i zyski maj a: ' 2 md С + WŚ, i та аоаа
prawnego|nych w tak Air "| OPymistycznych. Okoł od: 2

6 charakterze użytec: ч : * ją granice, poza clektrowni pruszk. е kościoła.
3 ak zw. syndykacie Š е o godz. 17-ej

Ь yteczności publicz. które wychodzić ni i pruszkowskiej z 620.000 R : niowym
wyzna-|rozpoczęla się rada bi

ADO nie Byly okiowane: w Е ychodzić nie wolno, , kwg. do 670.00 kwg : ozporządzenia te dotyczą rów- PARYŻ
Wynik: $ „ gabinetowa.

NE : 1 1 RR B
. ; ;

P : yniku obrad oczek +

i | jako źródło dochodów mi Fc Doo R spra-| W tym samym stosunku 1 spraw dyscyplinarnych, które|lamentarne 3: Zarówno koła par-| brani w pałacu Batokskia d 6

as iasto wę musimy sięgnąć do cyfr als di Ga I kanos o ą c» omówione w po-|we zdradzająd *tyczne r i gieido-| towani ońskim depu

Ę $ j 7 , obu elektrowni,| '0ZUmMieniu z kompetent: : f bam „dužy niepo ój z ъ т i

ELEKTROWNIA WILFNSKA,
| W sierpniu 1933 r. w Warsz: wie by. dami Rzeszy. petentnemi urzę | niepewnej sykiiacji Sabinos), egdn Ža dzisiejszem po-

ło liczników _177,047, liczba liczni- Celem tych zarządzeń jest za: 16-0j e dzień dzisiejszy do godz.|Doumergue Deira isA

Rok ZE Sprzedano | Wydatki zwy* | Dochod > wzrosła w sierpniu r. b, do DD ae kościołowi|Premjer a
A zmian.| wizji konstytucji oraz Eaa

eri
2 zwy- * > yi Į igelickie

z Iki i й ь >

z Sólsaowy ia godzi kiowat a L pskac oohto, żewciągu rokkkowika pe ac ezsporneśo  sta- powiatySó reformie kocetytócji S ak p zostaną zbada-

nac

w д į
( + natomiast i S AA radę. stat 1

godzin wai zi
Warszawie przeszło |. W dalszym ciągu przewidzi ast Herriot prowadzi o: 8 : н eczna decyzja

a wni zł. 10.000 nowych liczników. jest wydanie ada each ne rozmowy z ministramicadyk, kos jaro sę popS

1930—31 | 788700| 54350 | 231600| 3.678.000 ||<t Okazuje się, że potanienie cle-| Śyorzył podstawydo oeu dbodzenie
ы .070. «trycznoś stol : ż._ | stworzy! ta

.
°

1 1931—32 aż ok de sz OŚCI wstolicy miało doraźny kościoła = Ša do oswobodzenia Zwycięstwo Labo P

|| 1932—33 | 7
4087.00 ||k"tek w postaci zwiększenia liczby. Rząd Rzeszy zmi

ur Farty

1933—34 а- —ноаа | 2a] Smiao dawac sława ab «iek malkasob Ra LONDYNPad2borach municypsInych

en

EE prądu ‚
а ; : rminie

A 8
°

8000.000 6066.000 brak dan. R doprowadzić do odpręženia w ko-|60dz. 9-ej rez ItLdo nych przysztych wyborėw parlamen-

4 1934—35
brak dan. = samo niewątpliwie będzie ściele ewangelickim

aiowakiych = 2AR mu- tarnych
parlamen

|| dane budż
w: Wilnie: BERLIN (Pad). Krążą tu pogłoski, |kach wynika, że parijaprac ośrod-' LONDYN (Pat). W

8000.000 5.978000 1.732.903 3.430.000
A iesi asi ia 203. uz t or cypalne w ków vat

i Złych - р
3

serwatyści zyskali 13, „ „Kon- się zupelnem zwycięstwem Labour

! ych danych uktadamy następujące wn-osk':
Podpisanie . * .. Liberalowie sk 4, SE 1 Party. Dotąd Labour Party mawię-

: -

angielsko-niemie
ckiej 1

zE 5, stracili 74 ea
a Londynu na

Rok Koszt wypro-| Otrzymano

в
ndaty  komunistyczn r MAS E mą ilość onieważ jeszcze w

saa ay 1wyprodukow. „" 1 : BERLIN (Pat) Kasa? płatniczej.
Pope. Jeansr vugiėiiajopr wew obliczenia nie zo-

* r. A „ kllow.
„a A we glj dE : 5 ; : į zon iej ;

udžetowy groszy 5 a z. sę. mą Zysk V, czwartek niemiecko-angielskaz
3) obsługę długich i LaikoLnalgės uznać zwycięstwo|że jeszcze w kowe =

2 y 'wa płatnicza normuje trzy zasadni-|zan os niemieckich zobowią- wiek z r T za olbrzymie, aczkol-| socjaliści iera use zpre

1930—31 а 3 - I Aris 2.a. handlo- POL m Zarówno OdriauiPO:
dą w ten sposób do iobycia: Ze

й
„wych miedzy obu krajami: 1) wpłatę i : at urzędowy jak dach i 1ych zasa-| kszości w 16 gmi 5 :

1931—32 31 49 175 59,5 w biež R wpłatę i prasa tutejs * ach i wedle inne Li
gminach. Ogółem do-

: УЕ 5 18,5 ' ieżących obrotach handlowych, | i hanc ejsza ostrzegaią przemysł torjalnego, niż go podziału tery-| tychczas Labour P. :

a 145 585 |3)Moto dawneto dlug nie: wezemięiność1 pocie op ate,yłaporcj, ara gowa,ow ,

Ša ora Sz : ego, wynikłegozdot W SAO ° му swoich dyspo- : Ра yt daleko| serwatysto! a ае

dk о > 21,5 e soli, Kea parsan akm O eoMO,po: idących wniosków co do ewentual-|402 mandaty. |o

imy, że w Tatach 1930 — 33 ;

owary angielsiie

o " 1 — Stusznošė tych E > P d °
p

. ° 2

zysk nie przekraczał 60 a
ych rozważań stanie|FTZE plebisc t 3

roki <
ww

proc. i miał się : SAN
ytem w

y mierci n

ai . jeszcze jaskrawszą, jeże. :
za

a po

*ndenzję źniżkową, a w budżecie pomniemy ŚoęjвО
RZYM (Patj. Ambasada fran- Saary, Zzłęb saski Saary.

ies powstancow

1oku 1934 — 35 skoczył rajossės aka „ że są miasiaw Pol r” zaprzecza pogłoskom, jakoby Włoch <w A stanowiska MA astury J skich.

(io 100 proc.! L ustaliły taryfy niższe, niż rancja miała poczynić kroki dyplo- wkroczeni westji ewentualnego „„,; DRYT (Pat). Sprawa wyko- ko 2 tani

7 5 “ |u nas w Wilnie są to dla przykład: '.matyczne w Rzymie w sprawi oczenia wojsk obcych na teren nania wyzoków śmierci, wydanych ni powstańcom, schytanym z bro-

E a: tu należy, że za osta-|Poznań — 54 gr So: py są N d prawie plebiscytowy.
"na powstańców; jest w a ių > w ręku po zabójstwie dwuch po-

(| nią liczbę nie ponosi odpowiedzial | Grudzi > AE
°

gu przedmiotem ; zym cią- licjantów. Całe zagadnienie kompli-

kz:
lziądz—60gr., Krakės adz

A rozmówwłonie ga- kuje się j anienie Kkompli

ności Rada Miejska, rozwiązana Lwów €3 gr. Kgra wyczajne Zgromadzenie
aro A aonków rządu z kał psc pre”ni Eu dzisiejszym

esa
W. rezultacie powinniśmy dojść Ligi Narodów

: 6УРЁЁ:‹11пие;ерш)…(." Od trzech dnici naPa

Aa Z osiąża się taki, do przekonania, żegowiijócó 2% ne e Ęsd e: iiyóla:rodóęizia śię 01» -Ми oalko Goa ad aśto, aka >ncsię

: r zysk nieznanyw Žai jęłt ' ь : > ajne zgromadzenie Ligi . i « „Nadzwyczajna no ik śmierci : A iału w'str: i i Е

W oezadaisbiórotwie? y w żadnem = gospodarka miejska i słuszne Narodów w sprawie kondlilctu aż A i Rady Ligi Narodėw w sprawie wyrok śmierci, wydany przeciw”|miejscowych. s
a

PAS Tais 20 mteresy odbiorcėw prądu wymagają: | dz Boliwją i Paragwajem o r i tej„arkos maa Saary odbędzie Obec
и

: ‚ ; lo 20 proc. energji 1. Obniżeni Go... |torjam Gran Chaco. AE : nia następnego, to jest 21 b, m. !
* оь

| wadą ca siłę mechaniczną,|Wei do 50 is pij oświetlenio-
laco. Zgromadzenie|

PL. "e 0 „maca w Hiszpanii.

|eszta idzie na ošwi ; 3 :
р sa si O y  minist dż

A60 poc Ay oświetlenie, w tem 2. Unormowania sprawy rozmai- Wiele W l ą ; аОЬ hiszpański Priete, któremu udać de Paaad do paradoksalnej sytuacji,

p‚ dla prywatnych obonen-| tych opłat dodatkowych, taktycznie
i ||if MIEC zbiec do Paryża oświadczył przed- EU orepublikańskie rządy spra-

| DAE Dla przykładu w r. zwiększających taryfę, jak np. za PARYŻ. (Pat): M, kołach poli-. się w Ar ‚ „stawicielowi „Petit Journal“ co na-| go ża e którzy są bardziej wro-

‚ 31 abonenci światła zapłacili| wynajem liczników SiStych Ė tycznych panuje w dalszym ciągu ri ras Kongres doroczny alian- stępuje: |
= ka em do wolności ludu, niż

ża 2.764.000 kwg., na siłę mecha |w dużej ilości ! : yo koszt |niepewnošė co do porozumienia w ; ЫеШОСтаьчце,
43 Wi Hiszpanji panuje porządek.|nych eu rządów... mooAROAWYCE:

niczną poszło 1.037.000 kwg ek; ilości wypadków został łonie rządu w sprawie rewizji kon- | a porządku dziennym prócz Aby stłumić powstanie w Asturji BEAN -

Niviacj> miejek wg, na in-| dawno całkowicie opłacony przez stytucji. ji kon- |spraw organizacyjnych figuruje kwe- zmobilizowano30 tys. żołnierz Woj Upadek rewolucji da się wytłu-

notytucje z 0 — 269.000 kwg., na|abonentów.
Wczoraj: odbyły, cię / iiczne per- stja relormy konstytucji. Kongres sko użyło przeciwko zc asłów nieprzygotowaniem mas, a

* . Tekidowė — 547.000 kwg. 3, Energicznej akcji w celu ze- traktacje i rozmowy. Międzypó pay 3 dni. Zadaniem politycznem ciężkiej artylerji i bomb, które rzu-m mierze żywiołów wiej-

| 816aMS ulic i placów --| lektrytikowania przedmiesč L o prezydent Republiki Dalia jest podtrzymanie rządu ab z ogra Siły powstańcze| akcji zek rowem w

£ „Možna przyjąć, że pry-| Jak dodatni zę . przyjął min. spraw wewnętrznych ŹRLIN ( o Kały wosk Kolówy: |wolnaściowców., ykalistów i

Watni abonenci światł: iš das io na pow'ększenie Rozmowa trwala z gór: NE BERLIN (Pat). Zarząd ści wych. Zabezpi i WODOSZOWCÓW.

a * sė
у zn 4 d : В Zarząd kościoła Zabezpieczonopokój w.

> e opłacają co|zużycia prądu wpływa obniżenie dzień 2-go listopa2de. B ewangelickiego znajduje się w peł- zagranicy ale prawdziwy Ta. A tych warunkach rząd Lerroux'a

Gergii, Ponieważ ej sprzedanej| ceny prądu. niech świadczy przykład rada gabinetowa. Odbędzie Ši ała |nym odwrocie wobec opozycji sy” tychczas nie nastąpił. Ё ‘ SE dziaiai szybko mógł zgnieść

| |wa Sakai is tarylaprzemysło: Warszawy gdzie od dłuższego czasu V godz. 17-ej po wosk key rodu ewangelickiego. Biskup W;,.| , Od trzech lat prawica rwała się aPE Pomimo lo łudzą

e a się: w granicach 13 — 35| daje się zauważyć wzrost spożycia mowach ministrów radykalnych z zes Waurm, który na zlecenie ; do władzy. Niezadowolenie mas na” Paca órzy sądzą, iż możliwy jest

u szy, samo miasto płaci za energję|pradu elektrycznego zarówno aa premjerem Doumerguem.Krążą naj- si aegera odsiadywał areszt do- | stąpiło właśnie z powodu zbyt pra- I A Monarchja jest

żytą dla własiych potrzeb '/ prze-| Oświetlenie mieszkań, jak i a es pogłoski. Wi kołach| inn Ee Ri audjencji wraz Z dwoma | W'cowej polityki, którą prowadził|jednak wy 7 zawsze. Sprawa ta

ciętnie po 45 gr. za kwg., jisnem jest, |przemysłowe KAS 4 as=. przeważą zdanie, że ” AOR,ta ВН aA daja doki>faktu,iż dziśsdtopa ski

że : . K : : | trudno będzie osi 544 S swoje stanowisko urzę- | ji stanowią do dnia dzisiej Šai u, iż dziś rząd republikański

| pokNaświatła,płacą- Niewątpliwie zwiększona paw tych TASp
Ap dowe. Natomiast Jaeger, główny | wioły republikańskie. uosis B= PoBiykkę. sienos niebez-

! Abė ża5 а:п‹;шщ Еіоша masę|sumcja prądu elektrycznego wywo A =» gabinetowy. na Pregiolas cia posunięć w ko- ERKSA Е ną dla całości Hiszpanii.

' jących nietylko zysk|lana została dwu 4 : ach prawicowy о ewangelickim, musiai ustąpič
ITTSSKT 5 a ..

„ | Przedsiębiorst le" „i została dwukrotnem obniże ,miast panuj owych nato-j Niewątpliwie taki tł
°

ю

а wu, ale i faktycznie| niem
ast panuje przek ; Р aki obrot musiał B

ч .

` od
ceny prądu p: ю conanie, 2е 2е |! 1 & sa sa oisze

и ШЬЗ]:keysaa,
trownie poddkkwką1 aaa Taa as iosynodu kwaogolikiij|od 0 Z ki wizm i architektura.

i terając si: S oi : Ч й OW: 3 Iniesie rozu : > sze- man: ki Тча a

O zonyeh НAkalio pewnie ską). Ilość abonentów obuelektrow-| Który wyrazi się w fade.każ i
M, Pogłoski|busierRO oo ESSDot iza Firmament i tęcza

badź 00. ych |ni poważnie wzrosła, ponieważ sowej,
ej dymisji biskupa Rzeszy Nouveau“, 0 posmai alia | oe PSE od maszyn, ni :

аыы A Aa fa r. 1934-35; |obtoniej: cenie Prada“ SB aż przy PARYŻ .(Pat). Dziś rozpocz Mueliera dotychczas nie zaprze-| z zasad es bkPekao siadają bowiem ichścisłości i sę

aji.po 2 liczyć, że ustalając taryfę opłaca się kócwysłkże © z
PPPODIOBA SOTO. pismo widaćza go ope ANO,

| etleniow. 5 2 GÓR я lanie - Z GIEKICYCZ:
-—

: 2 ] > Dodać: RE Ё.

W а па 50 gr. za 1 kwg.,|nošci. P ;
м nošcią bolszewicką

; ać należy, że współ i

› | miasto miatob i ! * omimo kryzysu gospodar
P i

ю kiem;.I Esorit № popracOWa

] oby w r. 1934-—35 630/ czego stać °
owódź

Czytamy t ke: “ „L'Esprit Nouveau“ jest

m I cysku (1.100.000 zł.), którycod ręwik 7na CE (Pat). Przy p. proma. : Wszelkie tradycje Sia ZOLA S, pne bol żzewickich

w] dyć aż nadto wystarczający i moż : ‚ Nie słać go na- , cyklonu zanotowano Lomiai“ ad stan normalny. |rzyńskich i sowiecko - ski : arbusse. Działalność te;

a
jący i może| tomiast na plareni Е podniesienie si > znaczne istnieje obawa, ż Sa ; iecko- rosyjskich| pisma

AO L

i | byc ZE
a płarenie drogich cen 7 iesienie się wód = a, że woda podniesie |muszą b П ich | pisma jest planowem t 2

A o etem, że do roz-|$az i dlatego spożycie = : stale k Wie czwartekR ai Ram
normalny.przedłem skużył do tojo aż) peace A Corbusiei doma.

2 Ex a ja opłata pro-|zmniejsza.
Nowy ! я d

2 rodzinie,miusi ażbyć acye ter Świ eż Na jego

! pożyczony kapitał. Zysk Spożyci :
:

zastąpiony „masz p “ ; owinno jego niem sta-

й : tym wypadku byłby nieco Sei Ra:
pas Gobiro MIE. MOSKWA (Pat). Celem + stratosfery.

Maszyna przedstawia Śrorgani, aa ceraa miasto z betonowych

kė niž w latach 1930 — 33.| |; A (w porównaniu 7 s 1T-ej rocznicy istnienia Związku | RY Aaa do stratosiery ba- maszyna jest doskonalszą od Šakenis. areas „Architekt ten wie, że

e «Фа taryfy 75 gr. i zysku 1009/0 A r.) z 6.572.900 kwg. do owieckiego w najbliższych 1seka ” РЮК II“ pod dowėdztwem Je- maszyna jest boginią piękności. Саżwłók leżbętna tego planu pomno-

„je znajdziemy najmniejszego uspra „365.000 kwg. W! elektrowni war: 22 ego Prokofjewa. wiek nie posiada ani przeszłości, ani! Sk Pro z sproleiaryzowa-

Sedliwienia.
L c” prądu w tym s i

„ii eżon s. zwie-!probolózewicki. A
W

| в jesiącu wzrosłoz6.092.900Куб.
n

m geometrycznem (animal ge-|mrzonki A

t| M 5polityka gospodarcza też| 6.801.100 kwg. : w elektrowni 7 do| STOKHOLM. (Pat) ażyca w Szwecji.
PA Lenin jest bohaterem na' chliwa ARE

Hai ówi za obniżeniem- obacnej|itowekiej z 480.000 2 Šip cy nad pėlnocną Szwecją za gów. Przewody telefoniczne i tele- =1 zniszczył on starą Ro' tociation sa nazwą „As-

śsłuszniце wyśórowanej taryfy, bo| kwg. kw$. do 560.000|gwałtowna burza śnieżna, asjem OK zostały przerwane. Zato- Nie alio iš acc nie istnieje, ' struction nouvelle" *Między z

anienie energii elektrycznej nie-| Jak widzi , jąc znaczne szkody. Na wielu linj ęło wiele łodzi, przyczem  jedna| i obrazków ści iś malować fresków we Stowarzyszeni ędzynarodo-

Zawodni OE ak widzimy, w lipcu zwiększe .|Kolejowych u linjach|osoba poniosła ś i obrazków ściennych. Gotyk, b: i yszenie Nowego Budow-

odnie przyczyni się do nowego|nie zużycia E 6 Sh a ych przerwano ruch pocią-| niosło rany. mierć a dużo od-|i styl królów rncznicśiy 22 а Ё:Ё‘Ё]Ёа)' zad należą architekci

zypływu abonentów zwłaszcza z| 10proc A
dziwa rozpusta. Sztuk: to: praw | duchowo pokrewni Le Corbusier. N

Dr. S 2 a z proc.
Zim

: „ Sztuka ma w sobie| ieży do niej 12 х EA

Zedmieść. gdzie nasycenie nie W sierpniu r, b. bycie a BERLIN. Pat. Z r e bd Niemczech.
aśWE dlatego też jest|centralnyM A,ie

2 prądu|Niemiec do ron|śnieżnych. W "Alpach ona największą potęgą polityczną,|ma swą siedzi y od Moskwy
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Przemówienie prenjera
Premier, prof. L. Kozłowski, wy-

stąpił w środę z przemówieniem pro-
gramowem, jako szef rządu. Prze-
mówienie nie zostało wygłoszone
wobec Sejmu — jak tego należało
oczekiwać — mimo iż pierwsze po-

siedzenie naszego organu ustawo-
dawczego wyznaczone zostało na
następny wtorek, lecz na zjež-

dzie przedstawicieli wojewódzkich

BBWIR. Widocznie p, premjer albo

nie czuje się pewnie na gruncie Sej-
mu. chociaż posiada tam większość,
albo też Sejmu nie lubi.

Przemówienie p. premjera ce-

chuje nadzwyczajny optymizm. Ży-

dowski „Nasz Przegiąd' podaje, że

na chwilę przed przemówieniem
rozległ się przez radjo donośny, ser-
deczny śmiech. To śmiał się prezes

Rady Ministrów, profesor Leon Ko-

złowski. Płynie to z zasadniczego
nastawienia optymistycznego obec
nego szefa rządu.

Prof, Kozłowski poruszył w swem

przemówieniu wyłącznie sprawy $o-

spodarcze; powiedział on, że nie na-

leży się obawiać deficytu, gdy nie

jest nim zagrożona waluta i gdy po-

chodzi wskutek asygnowania jeszcze

większej odeń sumy na inwestycje,

czyli na stworzenie pracy. Tu wła-

śnie znajduje się najsłabszy punkt

przemówienia p, premjere. Deficyt,

pokryty pożyczką i przeznaczony

ra zatrudnienie bezrobotnych 'może

i nie byłby groźny. Ale szet rządu
nie komunikuje nam, jaka jest obec-|

nie ilość ludzi bez pracy (oczywiście

faktycznie niezatrudnionych, a nie
oficjalnych „,bezrobotnych”) i jakie

są nadzieje, aby ta liczba w roku
następnym pokaźnie zmalała, lub
zupełnie znikła. A wszak tylko pod
tym kąiem widzenia można rozpa-

trzeć racjonalność budżetu i uspra-

wiedliwić deficyt,
P. premjer z zadowoleniem pod-

kreśla, że deficyt bieżącego roku

budżetowego pokryła Pożyczka Na-

rodowa i ze załamanie gospodarcze
mimo to nie nastąpiło. Avgumento-
wanie takie nic jest szczęsliwe. Bo
gdyby z tego życia nie trzeba było

zabrać 300 miijonów na pożyczkę

państwową, z pewnością poprawa

ogólnej naszej sytuacji gospodarczej
byłaby w chwili obecnej wyraźniej-
sza — tak jak to jest zagranicą.
I z tego punktu widzenia perspek-
tywa, że deficyt budżetowy będzie
w. dalszym ciągu hamulcem tej już
na całym świecie nadchodzącej po-

prawy, jest dla 'wszystxich zja-
wiskiem bardzo niewesołe:n.

Sama sprawa utrzymania całości

waluty oraz argument o uiezbęd-

nych potrzebach państwa, to jeszcze

nie wszystiko. Bo p. premjei nie wy-

kazał wcale w: swej mowie, czy rze-

czywišcie w. oszczędnošciach budže-

towych rząd doszedł już do tej nie-

przekraczalnej granicy — woląc wy-

brać sobie łatwiejszą drogę: że spo”

ieczeństwo potrałi wytrzymać ten

budżet. A przecież jeśli zważymy,

że od: września 1933 do września

1934 indeks cen hurtowych spadł w

Polsce o 6 proc. to rzecz jasna, że

, odpowiednio powinna była spaść tal

: pofowa budżetu, która przeznaczona

3 jest na wydatki rzeczow* — nawet

bez dokonywania jakichkolwiek

oszczędności. Toby zaś wynosiło

około 65 a nie tylko 33 miljony, O
które  preliminarz  przyszioroczny

jest formalnie niższy, od iegorocz-

nego.

W rezultacie więc nowy budżet

w stosunku do poziomu cen jest na-

wet wyższy od dawnego. 1 rzecz

dziwna, że w stosunku do samorzą-

dów usłyszeliśmy w przemówieniu

p. premjera bardzo ostro postawioną

R zasadę, iż należy zejść w wydatkach
; do poziomu nakazanego pizcz žycie,

4, j. do poziomu rzeczywistych do-

chodów'. Czemuż ten nakaz życia

nie obowiązuje w stosunku do bud-

zetu państwowego?
Szei rządu poza sprawaii gospo-

darczemni pominął w swem przemó-

_ wieniu wszystsie inne zagadnienia.

Tutaj jednał: tkkwi główne niepo-

. rozumienie imiędzy p. premjerem a

„narodem " do którego mówił.

P, premjer cierpi na wspolny całemu

obozowi rządowemu daltonizm, po-

iegający na niedostrzeganiu  istot-

(mych zainteresowań społeczeństwa.

Kierującym politykom sanacyjnym

wydaje się, że to społeczeństwo,
znękane niedostatkiem i brakiem

pracy, interesuje się jedynie, lub

przynajmniej przeważnie, zagadnie-

miami gospodarczemi: cenami węgla

i cukru, ,nożycami', mosatorjami,

robotami publicznemi i t. p.

“| Otėž tak wcale nie jest. Słusznie

pisze „Gazeta Warszawska”, że te

masy, z któremi p, premuyer i jego

* obóz szukają obecnie koniastu, obo-

jętnie, lub zgoła niechętnie słuchają

przemówień gospodarczych, reagu-

jąc na nie znanym paradoksem: Je-

° żeli jest tak dobrze, to dlaczego jest
tak źle?

Natomiast szerokie stery społe-

czeństwa :nteresuią się bardzo żywo
sprawami politycznemi i zagadnie-

miami prawnem, Gdyby np. Polskie
Radjo przed przemówienicm p. pre-

mjera rozpisałc ankietę na temat:

czego społeczenstwo chce się dowie-

dzieć i co je boli, to z pewnością

ponad kwestjami nawet chleba i

 

   

  

    

   

  

 

Otwarcie sesji sejmowej.
Wobec otwarcia sesji sejmowej

w środę obradowały kluby parla-
mentarne, a mianowicie Klub Naro-
dowy, Chrześcijańskiej Demokracji,
N. P. R. i klub Ludowy.

Ludowcy dokonali wyborów swe:
go prezydjum. Prezesem klubu zo-
stał wybrany ponownie przez akla-
mację poseł Róg. Klub N. P. R. po-
stanowił m. in. zawiesić posła Re-
dera w czynnościach członka klubu
spowodu stawianych mu zarzutów o
nadużywaniu mandatu poselskiego
dla osiągnięcia korzyści osobistych.
Zbadanie tych zarzutów przekazano
władzom organizacyjnym partji.

Faktem  znamiennym jest, že
rozmowy kuluarowe pomiędzy po-
słami toczą się już pod znakiem
przyszłych wyborów. Tembardziej,
że, jk zapewniają, wszystkie woje-
wództwa przystąpiły do przygoto-
wania akcji wyborczej. Ciekawe po-
głoski kursują na temat z:mie-
rzeń BB.

Orzeczenie sądu BBWR w Sprawie sen, Targowskiego.
W środę odbyło się posiedzenie

prezydjum klubu BBWR, na którem
prezes Walery Sławek zakomuniko-
wał zebranym treść orzeczenia sądu
klubowego w sprawie senatora JÓ-
zefa Targowskiego.
W orzeczeniu tem sąd stwier-

dził niesłuszność zarzutów, stawia-
nych senatorowi Targowskiemu z

Zaduszki
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

12-ej jako w dzień Zaduszek odbyły
się na grobie Nieznanego Zołnierza
uroczystości złożenia wieńca. Zło-
zyli wieńce: w imieniu Prezydenta
Rzplitej szeł gabinetu wojskowego
płk. Głogowski, w imieniu premjera
Kozłowskiego. podsekretarz stanu w
prezydjum rady ministrów Siedlec-
ki, w imieniu ministra spraw wojsk.

marszałka Piłsudskiego 1 wicemin.

spraw wojsk. gen. Kasprzycki, Asy-

  

     

 
p. Korzybska, pracująca w jednym

z magazynów mód w Poznaniu.
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Maja Rodziewiczównać,latte tią
nagrody literackiejjim. Elizy

Orzeszkowej.
W środę dn. 31-X komitet na-

grody literackiej im. Elizy Orzesz-

kowej pod przewodnictwem p. Fer-
dynanda Ossendowskiego przyznał

nagrodę Marji Rodziewiczównie za

całokształt jej działalności literackiej.

Sąd konkursowy, złożony z człon-

ków zarządu Kasy Literackiej i To-

warzystwa Literatów i Dziennikarzy,
powziął uchwałę 15 stu głosami na

21 głosujących. 5 głosów padło za

przyznaniem nagrody Adoltowi No-

waczyńskiemu za jego działalność

dramatopisorską, a 1 głos za nagro-
dzeniem Wacława  Gąsiorows«iego.

Nagroda im. Elizy Orzeszkowej
wynosi 1800 zł. i przyznawana jest
co 2 lata.

jak: Z kim idziemy — z Niemcami
czy z Francją? Czy p. minister Beck

wygrał czy przegrał w Genewie?

Dlaczego rząd, mając sądy i wię-

zienia, stworzył obóz w  berezie

Kartuskiej? Dlaczego rząd wydał
takie regulaminy wyborcze, które
uniemożliwiają ludności wiejskiej
wybranie po jej woli rad gromadz-
kich i dlaczego przy, wyborach dzie-
je się tyle nadużyć?

Pytania powyższe nie zrodziły
się przy biurku redakcyjner, ale zo-
stały zebrane z bezpośredniego kon-
iaktu ze społeczeństwem (nie przez
radjo). I to dobrze, że tas właśnie
jest Bo przy catej ważnosci spraw
gospodarczych nie może jedynym
regulatorem stosunku obywatela do pracy wzięłyby górę takie sprawy.  państwa być — żołądek,

DEIENBIR GUERSZE!

KRONIKA.
Odkrycie przejścia podziemnego na placu

św. Św. Piotra i Pawła.

Mówią mianowicie, że obecny

blok podzielony będzie na trzy po*

szczególne grupy, z których każda

pójdzie do wyborów oddzielnie.

Mają to być: grupa t. zw. komba:

tantów, następnie koserwatyści i

Lewjatan, wreszcie lewica rządowa.

Wybory spowodują również roz-

bicie w ukraińskim „Undo. Metro-

polita Szeptycki zamierza podobno
zezwolić na kandydowanie księżom,

wobec czego „(lndo* rozpadłoby się

na dwa odłamy: klerykalny i nacjo-

nalistyczny.
Wreszcie trzeba zaznaczyć, że

o ile w Warszawie mało mówi się
o zamierzeniach konstytucyjnych
rządu i raczej przypuszczają, że klub
zechce wybrnąć z kłopotliwej dla

siebie sytuacji przez odraczanie ca-
łej sprawy, o tyle na prowincji
utrzymuje się pogłoska, że jeszcze
przed wyborami przeprowadzona 
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Zwycięska para z Poznania
Jak wiadomo główna wygrana pierwszej klasy obecnej loterji padła w Po-

znaniu. Poniżej podajemy fotografje szczęśliwych tryumfatorek

  

Zamkowa 20, tel. 16-28.

znajdziesz nietylko największy wybór

radjoodhiornikówI.części,
_ leczinajniższe cen

będzie zarówno zmiana konstytucji,

jak i ordynacji wyborczej.

tytułu piastowanego przezeń w la-
tach 1927—1931 stanowiska członke
zarządu Zakładów Żyrardowskich, jak
również bezpodstawność zarzutu
jakoby senator Targowski w  rokt
1933 przyczynił się do układu rzą
dów polskiego z fracuskim w spra
wie Żyrardowa.

u %

®

w stolicy.
stę honorową na placu przed gro-
bem Nieznanego Żołnierza pełniła!
kompanja honorowa 30 p. strz, ka”
niowskich z orkiestrą, Pozatem w
czasie uroczystości obecni byli de-!
iegaci korpusu oficerskiego oddzia-
łów linjowych garnizonu warszaw-i
skiego i przedstawiciele d-twa okrę”|
gu korpuśnego nr. I. W czasie uro-
czystości orkiestra odegrała hymn
narodowy. '
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p. Nowaczykowa, espedjentka w po-
znańskim magazynie bławatnym.

y.  

' Papierosy niestanieją.
W związku z notatkami, które

pojawiły się w pismach, Polska A-
geneja, Telegraficzna dowiaduje się,
źe wypuszczenie przez Polski Mono-
pol Tytoniowy nowego cennika, ma-
jącego rzekomo przewidywać ob-
niżkę cen, nie jest zamierzone.

Natomiast oczekiwać należy istot-
nie pojawienia się w sprzedaży no-
wego gatunku papierosów pod na-
zwą „Mel*, do którego mieszanka
już od dłuższego czasu jest przygo”
towywana. :
14 Papierosy te będą miały na celu
zadoścuczynienie gustowi palaczy,
którzy żądali papierosów monopo-
iowych o smaku |papierosów an-
gieiskich i amerykańskich.

Przepisy 0 proteście weksli,
Z dniem 1 listopada wprowadzone
zostały w życie. przepisy wylkonaw*
cze w sprawie przyjmowania do za-
protestowania weksli płainych w
siedzibie miejscowego urzędu po-
cztowego. Przepisy powyższe prze-
widują, że jeżeli dłużnik zapłaci
część sumy wekslowej, należy spo-
rządzić protest na pozostałą część
niezapłaconą, Protest sporządzony
będzie również w razie zapłaty su*
my wekslowej, a odmowy: uiszczenia
należności za inkaso. M protestach
wymieniane będą następujące opła-
ty: sporządzenia protestu, za inkaso
i podatek lkomunalny. Kwoty zain-
kasowane na podstawie zaprotesto-
wania weksli miejscowych, wypła-
cane będą odbiorcy w urzędzie po*
cztowym. Wieksle zaprotestowane
zwracane będą nadawcy jedynie za
pokwitowaniem odbioru i po ścią-

 

W czasie robót miejskich na pla-

cu św. św, Piotra i Pawła na Anto-

kolu, gdzie wyrównywany jest teren

pod skwer na miejsce skasowanego

rynku, natrafiono na bardzo nie-

znacznej głębokości, bo zaiedwie na

półmetrowej, na sklepienia przejścia

podziemnego od kościoła sw. św.

Piotra i Pawła do rzeki. Loch otwo-

rzono w pięciu miejscach, lecz nic

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Nocą i rankiem mglisto, w ciągu

dnia pogoda o zachmurzeniu zmien”

mem z przelotnemi opadami w po-

staci mieszanej i deszcz i Śnieg,

Nocą przymrozki, dniem lempera-

tura w pobliżu 5 stopni C. Umiarko-

wane wiatry z kierunków zacho-

dnich,
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: (Aż

Augustowsk.efo al. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej * Romes-

kiego — ul. Wileńska Nr S, Ronowiczs —

Nr. 2 (telef. 16 31), trumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-

jo — ul. Kaiwaryjska Nr. 31, Wysockie-

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

«ie .s przedmieściach, próce Śnipiszek

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Nabożeństwo żałobne. Wczo-

raj o godz. 9 zrana ks. dyr. Franci-

szek Kafarski odprawił w Ostrej

Bramie wobec licznych pizedstawi-

nie znaleziono.
Zawiadomiono o fakcie tym nie-

zwłocznie urząd  konserwatorski
iktóry przeprowadzi badania.

Jeszcze nic pewnego o odkryciu
na placu tym nie można powiedzieć,
najprawdopodobniej ma on połącze-
nie z murami kiasztornymi i stanowił
przejście podziemne do rzeki,

„SPRAWY MIEJSKIE.
Zaprzysiężenie  prezydjum

miasta. W) dniu dzisiejszym nastąpi
w Urzędzie Wojewódzkim zaprzy-
siężenie prezydenta Maleszewskiego
i nowowybranych wiceprezydentów:
Adama Piłsudskiego, Tecdora Na-
gurskiego i Kazimierza Grodziń-
skiego, Po zaprzysiężeniu najpraw-
dopodobniej w poniedziałek odbę-
dzie się w lokalu mag'straiu pierw-
sze posiedzenie nowego Zarządu
miejskiego na którem nastąpi po-
dział resortów gospodarki miejskiej
między prezydentem i wiceprezy-,
dentami. |
— Budowa kanału murowanego,

na ul. Ponarskiej szybko posuwa się
naprzód. Kanał wybudowano już na
przestrzeni blisko półtora kiiometra.
Zakończenie robót nastąpi w poło-
wie bież. miesiąca.

Ubezpieczalnia samorządu

 
 cieli i delegacyj organizacyj Akcji

Katolickiej Mszę św. żałobną za

duszę pierwszego prezesa Archidie-

cezjalnego Instytutu Akcji Katolic-

kiej, ś. p. Stanisława Białasa, zmar”

ieso przed dwoma laty.

— Nowi alumni, w Seminarium

Duchownem. Na pierwszy rok Wi-

Jeńskiego Seminarjum Metropolital-'

nego przyjęto 40 nowych słucha-

czów. Są do w' znacznej części ma-

turzyści gimnazjów wileńskich,
Z MIASTA.

— Dzień Zaduszny na cmenta-

rzach wileńskich. Dzień Zaduszny

na cmentarzach wileńskich minął w

roku bieżącym mniej okazale, niż w

iatach ubiegłych W, wielkim sto-

pniu przyczynił się do tego padający

deszcz, który co pewien czas prze-

chodził. Stąd też na ścieżkach cmen-

tarnych potworzyły się kałuże. Jak

zwykle zresztą, najokazaiej prezen-

tował się cmentarz Rossa, a szcze-

gólnie groby poległych w obronie

Wilna. Na ścianie domu, przylega-

jącego do tych grobów. ustawiony

był dużych rozmiarów krzyżbiały,

jiuminowany  rzęsiście żarówkami

elektrycznemi. Dalej, niemniej efek-

townie, prezentował się  grób-

kapliczka Obrońców Wiina,  rzę”

siście rówież iluminowana, na któ-

rej dachu ustawiono krzyż małych.

rozmiarów. :

Na grobach tych uwagę zwracało

mnóstwo wieńców, wśród których

znajdowały się również wieńce od

włądz, samorządu i or$an:zacyj spo-

iecznych. Grób. Lelewela, groby

protesorów U. S$. B, grób Syro-

komli — wszystkie były pięknie ude-

korowane kwiatami i zieienią oraz

oświecone specjalnemi reliektorami.

Przy grobie Syrokomli straz pełnili

harcerze.
Naogół jednak groby prywatne

mniej imponująco wyglądaty, niż w

łatach ubiegłych. Przedewszystkiem

miniej było ziedeni i znacznie słabsze
oświetlenie, Również mniej ludzi
odwiedzało cmentarz,

Na innych cmentarzach, Antokol
skim, po-Bernardyńskim 1 wojsko-
wym, tak samo mniej okazaie minął
Dzień Zaduszny.
— Aresztowanie młodych naro-

dowców. W: dniu wczorajszym gru-
pa członków Koła Młodych Stron:
mictwa Narodowego zaciągnęła war-
tę na grobie tragicznie zmarłego w
pamiętnych dniach listopadowych
studenta U.S,B. ś. p. Stanisiawa Wa-
cławskiego. :

Wieczoiem, gdy młodzież opu-
szczałą cmentarz, dwaj członkowie
Koła Młodych, Ragini i Sobolewski,
zostali aresztowani i przetrzymani
przez noc w policji, Przyczyna are-
sztowania nie jest znana. Czy i kie-
«dy aresztowani zostaną zwolnieni,
niewiadomo,
— Ubezpieczalnia Społeczna w

„Wilnie zakończyła gremjalną egze-
kucję ściągania zaległych składek. Z
dniem 1 listopada r. b. przeprowadzo
ne będą w mieście normalne egzeku-
cje w stosunku do tych ubezpieczo*
nych, którzy w terminie przewidzia-
nym nie iuszczą składek ubezpiecze
niowych,

Funkcjonarjcsze U. S. w ciągu o-
statnich dwóch miesięcy podczas za-
ostrzonej akcji egzekucyjnej ściągnę-
li około 275 tys. złotych.

Od 1920rokuistniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, hałtu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od godz. 9 — 1. śnięciu opłaty wykazanej w pro-
tešcie, Zarząd Rady Certralnej

miejskiego. Jak wiadomo, w myśl
nowej ustawy samorządy zorganizują
dla swych pracowników ubezpiecze-
mia we włacnym zakresie. Autono-
miczne ubezpieczenie samorządów

| wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia
r. prz.. W: związku z ukazaniem się
powyższego rozporządzenia odbę-
dzie się posiedzenie zarządu Związ-
ku Pracowników Miejskich m. Wilna,
na którem poddana zosianie dys-|
kusji forma zorganizowania pomocy, |
iekarskiej,

| — Bilans pracy Pogotowia Ratun
kowego. W: ciągu ubiegłego miesiąca
miejskie Pogotowie Ratunkowe in-
terwenjowało w 864 wypadkach, z
czego wyjazdów na miasto było 312.

SPRAWY SANITARNE.
— Mięso bez oględzin wetery-

| naryjnych źródiem chorób, Władze
lekarsko - sanitarne stwie:dziły, że
wiele chorób zakaźnych pochodzi z
mlięsa dostarczanego przez nielegal-
ny ubój. W. związku z tem wydano
szereg ostrych zarządzeń mających
ma, celu zwalczania potajemnego u-
boju. Kary za przyłapanie przy tym
procederze zostaną bardzo poważnie
zaostrzone,
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary za nielegalny handel.

17 protokułów sporządziły w ciągu!
dnia 1 listopada r. b. organa policyj:'

| ne przeciwko kupcom, upriwiającym
"handel w dnie zakazane. Większość|
protokułów sporządzono w dzielni:|
cy żydowskiej, Winni, pociągnięcizo!

| staną do surowej odpowiedzialności|
| karnej która wymierzona im będzie
| w drodze administracyjnej.

OPIYAWY wWUJSKOWE.

_ — Posiedzenie dodatkowej Komi
| sji poborowej. Najbliższe pcsiedzenie
dodatkowej Komisji poborowej wy-
znaczone zostało na dzień 7 listopa-
dla, Komisja dodatkowa ma na celu
umożliwienie uregulowania swego
stosunku do wojska wszystkim tym,
którzy we właściwym czasie tego nie
uczynili, i
_ W roku bieżącym poza wzmian-
kowanem posiedzeniem odbędzie się
jeszcze jedno posiedzenie. Dodać na
leży, że Komisja urzęduje przy ul.
Bazyljaūskiej 2 od godziny 8 rano,|

SPRAWY ROLNE.
— Z wileńskiej Izby Rolniczej.

W związku z dokonanemi wyborami
nowego zarządu wileńskiej lzby Rol-
niczej dowiadujemy się, iż nieba-
wem ma być obrany nowy prezes,
którym zostać ma b, wojewoda no-
wogródzki, p. Cz. Krupski Wice-
prezesem zostanie majprawdopodo”
bniej p. Taurogiński, mimo, że znacz-
ne szanse ku temu mają pp. Kamiń-
ski i Dębicki,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
‘ — Wilnianie poznajcie Wilno,
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.
Dnia 4. XI. wycieczka po mieście:
I szlak — Katedra i Góra Zamkowa.
II szlak — kościoły: Bernardynów,
Św. Michata Św. Anny. III szlak —
Uniwersytet, kośc. Św. Jana. Zbiór:
ka w ogródku przy Katedrze o godz.

 

|cą przepisy o coro

1 włącznie stacyj kolejowych Pokast
i Godagaj do  obszerm ważność

taryfy wyjątkowej.
Ponieważ stacje Pohosl i Gudo-

gaj stały się w roku bieżącym sta-
cjami załadowczemi dla ierpentyny
i smoły — wobec powstania w pobli-
żu tych stacyj wytwórni wymienio-
mych artykułów — Izba Przemysto-
wo-Handlowa w Wilnie zwróciła się

ostatnio do Min. Komunikacji z
prośbą o włączenie tych stacyj do
obszaru ważności. taryfy wyjątkowej
ma eksport przez porty polskie smo-
ły drzewnej i terpentyny.

— Związek Poskiej Inteligencji
Katolickiej, Zebranie ogólne Związ-

ku Polskiej Inteligencji Katolickie, od
będzie się dn. 5 listopada b. r. o go-
dzinie 7-ej wieczorem punktualnie w
iokalu Tow. „Przezorność ', ul, Mic-

kiewicza 24. Porządek dzienny: Dal-
szy ciąg dyskusji nad referatem p. t.
„Nauczanie religii a światopogląd
młodzieży”. Wstęp dla członków i
„wprowadzonych gości.
— Wileńskie Towarzystwo Ogro-

dnicze prosi swych członków na
Nadzwyczajne Walne Zebranie w
dniu 4-go listopuda b. r. o godz. 16.30
w lokalu Wilenskiej Izby Rolniczej,
ul. Dominikańska 13.

SPRAWY SZKOLNE.
— Jeden grosz za śniadanie w

szkole, Akcja dożywiania dzieci w
szkołach powszechnych prowadzona
przez magistrat ostatnio uległa pe-
wnej reorganizacji, Dotychczas dzie-
ci otrzymywały śniadania bez chle-
ba, obecnie zaś ma byś dodawana
porcja chleba. Jednocześr:ie jednak
pobierana będzie opłata za śniada-
nie w wysokości 1 grosza,

© iiwe=h „Z IRAK

— Podziękowanie. Wszystkiin,
którzy przyczynili się do uświetnie-
nia uroczystości Chrystusa-Króla, w
szczególności zaś Magistratowi m.
Wilna za udzielenie placu Łukiskiego
i iluminację tegoż podczas uroczy-,
stości Władzom Wojskowym za
wzniesienie ołtarza polowego i try-
bun, p. Inžynierowi Juljuszowi Glat-
manowi za ułatwiezie przy oświe-
tleniu placu Łukiskiego, oraz wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do podniesieniasplen-
doru uroczystości—Archidiecezjalny
instytut Akcji Katolickiej tą drogą
składa gorące podziękowanie.

— Wynik kwesty na dom star”
ców. Za pozwoieniem Starostwa od
była się kweste dnia 25 październi-
(ka na rzecz Domu Starców Turgiel-
ska 2. Skwestowano 243 Zl. 32 gr.,
wydatki wyniosiy — 5 zł, 10 gr.

Zarząd Stowarzyszenia Pań
„Mifosierdzia św. Wincentego a Paulo
— Eksmisje z mieszkan.

dniem 1 iistopada wygasa rozporzą-
dzenie Prezydenta R. P. o morator-
jum mieszkaniowem z dnia 13 kwie
tnia 1934 roku. Równocześnie je-
dnakże odzyskują moc obowiązują-

cznem zimowem
moratorjum mieszkaniowem dla lo-
kali zajmowanych przez bezrobot-
nych. Sądy odraczać będą wykony-
wanie zapadających wyroków w
sprawach o powództwa eksmisyjne,
do dnia 1 kwietnia 1935 roku. W
ten sposób ogromna ilość eksmi-
syj pozostanie nadal w zawieszeniu

: ZABAWY.
— Sobėtka w Ognisku Akade-

milickim. Dziś odbędzie się w Og-
nisku Ak. (Wielka 24) Sobótka, Bu-
fet. Jszz-band. Pocz. o g. 21. Legi-
|tymacje. Karty wstępu.

!
ł

W sprawie Związku
Zaw. Prac. Samoch.

Nasza notatka pt. „Pracownicy
samochodowi przeciw ar. Brokow-
skiemu“ wywołała na szpaltach
„Słowa” replikę zarządu Z-ku Prac.
Samoch. Z. P. W.
W replice starannie pominięto

wszystkie okoliczności rzeczowe, nic
nie sprostowano, nic nie wyjaśniono,
a ograniczono się do bredzenia o
„szkodliwych jednostkach” i „nie-
wybrednym  materjale informacyj-
nym".
3 Takie „sprostowania" nic nie wy-
jaśniają, a wywołują raczej przeko-
nanie, że się coś tam stara zaciem-
nic, czy osłonić.

A więc, zamiast piasku w oczy
trochę więcej wyrazistości w spro:
stowaniach Sz. Panowie.

 

 12 w poł. bez względu na pogodę.

STRON XII + 494,

SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. .

Na prowiację wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P, K. O, Nr. 104,

!

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska“
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p. t: Ą

„PRZEWROT“
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.
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KRONIKA
` . ”

Wczoraj i dziś.
„Nie spierajcie się o zasługi wa-

sze i o pierwszeństwo, o znaki”.

Ks. narodu ” i pielgrz. pol.

A. Mickiewicz,

Przed wojną, gdy jeszcze dzieliły
nas kordony zaborcze, jakże szczęś-
liwi czuliśmy się, gdy dobry los do-
zwolił nam znaieźć się bodaj na kilku
dniowy pobyt gdzieś zdala od opieki
caratu, w Wieikopolsce, a jeszcze
bardziej Małopolsce, gdzie nietylko
przyjęcia serdecznego mógł się spo-
dziewać, ale i pracy « stanowiska od-
powiedniego swemu _ uzdolnieniu.
fak było z powstańcami 1803 r., a
następnie ż prześladowaną w róż-
nych czasach młodzieżą, przed któ-
rą otwarte były zawsze wszeikie za-
kłady naukowe i której śpieszono z
wydatną pomocą. Warunki politycz-
ne nie dozwalały Wielkopoisce da-
rzyć biaci z zaboru rosyjskiego tak
jawnemi objawami bratersiwa, nie-
mniej jednak więzie łączące nas ze
sobą, były silne.
A gdy zawitał do nas gośc z Kra-

kowa, Lwowa, lub Poznania, cieszy-
liśmy się nim serdecznie. Otwarte
były przed nim serca nasze i podwo-
je domów. : ай

Dała wyraz swego serdecznego
uczucia dlą nas Wielkopolska, w cza
sie wojny świaiowej, gdy głodne na-
sze Wilno żywione było chiebem z
nad Warty.

JW. tamte, jeszcze ciężuie czasy,
we wszystkich zaborach modliliś-
my się o Jedność, Wolnosć i Nie-
podłegłość Polski. Zespoleni byliśmy
jednem uczuciem i pragnieniem.

Jakże rychło to minęło, jak ry-
chło odbiły się na nas straszne wpły-
wy; wiekowego rozdziału Nie znamy
się wcale, a co gorzej, nie chcemy
się znać. Nie oceniamy wzajemnie
położonyci: przez jednych iub dru-
gich zasług, nie podnosimy ich. Na-
tomiast przy najmniejszej sprzeczce,
słownej utarczce wysuwamy sobie
wzajemnie tak Wieikopoianie, jak
my Wilnianie i Malopolanie, lub Ko-
roniarze, przeróżne błędy nietylko
popełnione przez nas, ale jeszcze i
przez ojców naszych. — Tumci byli
zbyt lojalni wobec zaborców, inni
znów bierni, zajęci tylko pozytywi-
styczną pracą, tu znowu Kwitt ser-
wilizm. Zapominamy, jak „už powie-
działam. w wolnej Polsce, «u zasłu-
gach wzajemnych, położosych przy
budowaniu naszej Wolności.

„  Q ile do nas zjedzie Wieikopola-
nin, a broń Boże Małopoianin, to
chociażby pracował jak najpožytecz-
niej, nie o rzetelnej pracy jego bę-
dziemy mówili, nie o tem, ze dzięki
jego zdolnościom i inicjatywie, pod-
niosła się u nas kultura, rozwinęła
jakaś pożyteczna instytucja, ale cier
niemkłójącymnasbędzieto,że za
pracę swą człowiek ten zdobył pe-
wien dobrobyt iub poważne stanowi-
sko. Bez namysłu naźwiemy go kar-
jerowiczem i t. p., wywołując w ten
sposób iatwo zrozumiale rozgorycze-
nie i zniechęcenie w duszy danego

„Po co ci przybysze tu się pcha-
ją“, mówi się ogólnie, o tych, którzy
tu przybywają z ianych zaborów.
Zapominamy, że nie przybyszami, ale
Polakami oni są takiemi samymi jak
i my i że każdy Poiak bez względu
w której dzielnicy Rzeczypospolitej
ujrzał światło dzienne ma prawo do
przebywania na całym obszarze wła*
snego Kraju. Przypuszczam, że i w in
nych dzielnicach Polski podobnie się
dzieje 1 że Wielkopolska, oraz Mało-
polska niechętnie widzą u siebie
przybyszów z Wileńszczyzny.

Powstało to niestety zz zwykiej
walki o byt spotęgowanej obecnym
kryzysem.
jemna niechęć dzielnicowa jest obja
wem bardzo smutnym. Powiększa się
ona z każdym rokiem i coraz więk-
szy pogłębia między nami rozdział.
A nam tak zgoda i jednośc jest po-
trzebna. Dość już mamy politycz-
nych partji, pocóż jeszcze stwarzać
te dzielnicowe. Musimy stwierdzić,
że i nie bez winy są i ci którzy do nas
przyszli z innych dzielnic. Mają oni
w sobie tę wielką zarozumiałość, to
przeświadczenie, które nani nieraz
dają uczuć, iż zanim oni tu do nas
nie przyszli, myśmy nie mieli ani kul
tury, ani elementarnej wiedzy o Pol-
sce, nic nie robiliśmy i do niczego
nie dążyliśmy, oni dopiero nas okrze
sali i wydobyli z duchowej niemocy.

Nie można więc się dziwić, że z
naszej strony powstaje również nie-
chęć, co tem bardziej się potęguje,
że jak to zupełnie słuszne,
gdzieś było podniesionem, wśród
„przybyszów” obok ludzi inądrych i
dzielnych, przychodzą do nas jed-
nostki marne, które we własnych
dzielnicach jako zbyt znane, nie mo-
ва się ostać. Zwałczając więc tych
ostatnich, nie 1zucajmy się iia tych,
którzy tu wśróć nas chcą sumiennie
i owocnie pracować. My Kobiety,

| które jak mówią ogólnie, mają mieć
obowiązek gojenia ran starajmy się
 usiinie o zabliźnienie bolączek dzie-
lących „nasze dzielnice, o zrzucenie
raz zasfony, na winy jednych łub dru
$ich. Niech zginie raz pamięc niewoli

‘ 1АВЙ kob
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„Leci liście
„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam

jeśli ziarno pszeniczne wpadłiszy w

ziemię nie obumrze — Simo zostaje,

lecz jeśli obumrze, wielki owoc przy-

nosi, Kto miłuje duszę swą — traci

ją, a kto nienawidzi duszy swojej na

tym świecie, ten wiecznemu żywotowi

strzeże jej..."

Ew. Św. Jana R. XII м.. 24 1 25.

Prawda zawarta w powyższym
wersecie Fisma Sw. nigdy i nigdzie
nie znalazła tak cudownego potwier-
dzenia jak w losach nasze; (»;czyzny.'
lięż to krwi serdecznej,
dzienczego zapiiu i radości zycia nio
sły w otierze wszystkie pokolenia
narodu polskiego od Kontederacji'
barskiej począwszy, a skotczywszy

na r. 192U, aby jeno ożywić io mart-;
we ciaio ukochanej, jedynej awspól- |
nej naszej Macierzy — aby udrodzić
ją w nowym a uszlachetniorym du:
chu!  Muesiąc Listopad io dla nas
świąteczny okres tych otiarnych zgo-
nów a zarazem pełnego chwały

zmartwychwstania.
Godzi się więc nam, kiorzy cie-

szymy się dzisiaj cennym darem wol-
nego, narodowego bytowania, złożyć
hołd wszelkiej nieznanej czy zapom-
nianej zasłudze, a w modlitwie
wznoszonej za zmarłych nie zapomi-
nać o tych czystych duchach. które
tam u stóp Stworzyciela patronują
naszemu narodowi i wstawienni-
ctwem swojem upraszają о айа 1а
skę życia w duchu i prawdzie.

Wśród wielu tysięcy. poiegłych w
boju za Ojczyznę wyróżnić dziś chce
my grupę kobiet - ochotniczek, które
z bronią w ręku, niepomne na wszel-
kiego rodzaju przykrości, zarówno
moralnej, jak i fizycznej natury, a
zwłaszcza mimo urąśowiska męż-
czyzn, zazdrosnych o swój; honor wy
łącznych obrońców Ojczyzny — wal-
czyły na różnych odcinkach bojowe-
go trontu w latach 1918 — 20,i gi-
nęły od kul nieprzyjacielskich lub u-
mierały w szputalach wo,skowych z
ran i chorób zakaźnych. Nazwiska
:ch winny być przekazywane па-
stępnym generacjom jako symbole
czynnej miłości Ojczyzny, zaś boha-
ierskie ich żywoty umieszczone w
wydawnictwach szkolnych jako wzo
ry bezinteresownego patrjoiyzmu.

Zawdzięczając publikacji Biura
Historycznego p. t, „Lista strat woj”
ska polskiego w wojnach 1918 —
1920*, jesteśmy: w możności przeka-
zać następujący wykaz nazwisk
poległych kobiet żołnierzy. I

Gruby druk oznacza  zołnierzy:
pułków regularnych. Prawie wszyst-
kie metryki zgonu znajdują się w Ku“
rji biskupiej Wojska Pols':iego:

Ansino pol. 1.VI 1918 (Lwów);
Irena Bentschówna, szer. 10 p. p.

pol, 13.XII 1918 (Niżankowcce);
Genowefa Bienkiewicz, szer. och.

w. kob., zm. z ran 18.VI 1920 (Wil-
no);

Michalina Bogarska, szer, och.
leg. kob., poł. 10.XI 1918 (Lwów);

Zofja Cholewa, szer. och. leg.
„ zm. z ran 20.III 1919 (Lwów);!

 
 

Bardzo niewiele osób wśród na*
szego społeczeństwa wie o pracy SS,
Misjonarek w, Wilnie. Pragnąc do-
pomóc kształcącej się młodzieży
żeńskie; prowadzą SS. Misjonarki
już od lat kilku w Wilnie dla star-,
szej młodzieży żeńskiej akademiczek
i uczenic wyższych zakładów inter-/
nat, gdzie za skromną opłaię, młode! 

Niemniej jednak ta wza-|łącznie z praniem. światłem i opa-

dalszych dzielnic Polski, otrzymują
mieszkanie wraz z całkowitem, zu-|
pełnie wystarczającem utrzymaniem,

łem. Pokoje są jasne 1 ciepłe, cztery
większe i mniejsze dwu i jedno oso-
bowe. Pensjonarki korzystać mogą z
tortepianu.

Pozatem przy mternacie jest pa-
rę pokoi przeznaczonych da przy- |
wych pań zwłaszcza nauczycie-
lek.

Internat mieści się przy ul. Wiel-,
kiej nr, 40.

Troszcząc się o młode pokolenie
SS. Misjonarki nie zapominają i o
starszych, samotnych osobach z inte-
ligencji, które będąc najzupeiniej po-
zbawione rodziny arozpo: ządzające
zbyt małemi środkami, by móc so-
bie odnająć jeśli nie własne miesz-
kanie, to bodaj pokój z utezymaniem
przy rodzinie, troszczyć się muszą o
dach nad głową. Dla takich samot-
nic i samoitników bezdomiych, urzą-
dzity w jesieni roku bież. S$, Misjo-
narki Cichą Przystań, w Betanii przy
ul. Konarskiego 33, gdzie za skrom-
ną opłatę: 80 — 60 zł. m. dostać mo-
żna porządnie umeblowany pokój, do
statnie utrzymanie, usługę, świat-
lo, opai i opranie, Nie jest lo zatem

zynnošė, lecz racjonalna po-
moc społeczna;

Betania leży w”
ilna,

z najpięk-
niejszych części ma duży

 

bra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 1 zaborów iniech ina praca
do-

 podłeta, złączy serca i umysły nasze.
róćmy do wczorajszych uczuć.

M. Reutt,

 

O pracy SS. Misjonarek

PRA
z drzewa”...

Katarzyna Dawiec, szer.
ikob, poi. 18.X1. 1918 (Lwów);

Józeta Friedmanówna, on och.
leg. kob., pol, 17.X1 1918 (Lwów);

Józeła Friedrich, szer och. leg.' ski Wschodniej poiączony ze zjazdem|
ikob., zm. z ran 9.X1 1918 (Lwów);

Anna Góralczyk, szer. och. leg.
kob., zm. z ram 23,X 1930 (Krakówj;

Helena Grabska, szer. och. leg.
kob., zm. z ran 11.IV 1919 (Lwów);

Teresa Grodzińska, pieign. 4 p. p.!
leg.. poi. 11X 1920 (Hrubieszów);

je Karolina Grunerowa, pielęgn. 4' dania na tych kresach, wnosząc w'
iież mio- p. p. leg. pol. 1.1 1919 (Hrubieszówj;! len sposób swój głos do obrad nad

Gutowska, pielęgn 2 _ p. strz.
lwowsk., pol. 21.X1 1918 (Lwów);

Wanda Hermanówna, pr. pie-
ięgn. 4 p. strz. zm. 21.IX i920 szp.
pol 504;

Stanisława Jabłońska, kpr., pie-
lęgn. 4 p. strz., pol. 21.1X 1918

(Lwówj;
Irena Jankowska, kanonjer 4

p. a, p., pol. 16.VIII 1920 (Włocła-

wek);
Maija Zenobja Kaszycka, pielgn.

szp. zat. Stanisław, zm, z ran 3.XI
1919 (Stanisławów);

Michalina Korek, pielęż. szp., pol.
9.XI 1918 (Lwów);

Michalina Kosek, pielęgn.,
9.XI 1918 (Lwów);

Helena Kotowska, pielęgn. 2 p.
strz, lw., pol. 21.X1 1918 (Lwów);

Stetanja Kozłowska, szer, 1 p.
strz. lw., pol. 31.1 1919 (Persenków-

ka);
Olga Marniakówna, pielęśn., zm.

z ran 17.11 1919 (Lwów);
Olga Maryniakówna, pieięśn., zm

z ran 18.X1 1918 (Lwów);
Marja Michonska, pielęgn.,

18.X1 1918 (Lwów);
Janina Nawratil, szer. leg. kob.,

zm. z ran 3.VIII 1920 (Lwów);
Janina  Niewiadomska - Prus,

szer. 24 p. p. pol. 6.1 1919 (Lwów);
Wanda Niewiadomska, pielegn.,

pol, 8.1 1919 (Lwów);
Justyna Nowakowa, pieięgn., pol.

1.1 1919 (Lwów).
Aniela Oćwiejówna, pieięgn., pol.

21 1919 (Lwów);
Anna Ostrowska, pielęśn., pol.

14,XI 1918 (Lwów);
Karolina Planetówna, szer. 39 p.

strzl., pol 8.XII 1918 (Glinna Nawar-

ja);
Apolonja Plenkowa, szer., pol. 4.1

1918 (Lwów);
Prayerowa, szer.,

(Lwów);
Bronisława Ratner, szer., zm. z

ran 14.XI 1918 (Lwów);
Alwina Doris Roeder, szer., zm.

z ran 8.XI 1918 (Lwów);
Marja Scherf-Ostrowska,

zm z ran 9.XI 1918 (Lwówj;
Eugenja Swoboda, szer. pol. 10.1

1919 (Lwów); |
Halina Szybowska, sze:. 236 p.p.,

pol. 14.VIII 1920 (Ossów);
Janina Wiśniewska, szer., zm z

pol.

pol.

pol. 41 1918

szer,

ran 11.XI 1918 (Lwów);
Helena Zaleska, szer., pol. 1.

1919 (Lwów).
M. G.

pe Wiln'e.
własny ogród, pełen kwiatów i sta-!
rych jodeł. W pobliżu Zakret i Wilja.
Przy domu jest od strony: południo-,
wej kryta weranda, na której i w
zimie można przebywać.

Zakład ma swą własną Kaplicę,
w której codziennie odprawia się
nabożeństwo.

: m Wobec tego. iż w okclicach Be- ogłoszenia „wyników konkursu na

panny przybywające z prowincji, lub tanii jest sporo uboższej ludności, SS., najoszczędniejszą pracownicę domo'
Misjonarki prowadzą tu
szkołę pracy dla dziewcząt,
uczą się szycia, naprawiania
kroju haftu i trykotarzy.

M. Reutt.

również
które

bielizny

 

Pamiętajmy o
Herbaciarni.

Zbliża się zima i coraz natarczy-
wiej w oczy nam zagląda. A biedy
tyle na kazdym kroku — że rozpacz
bierze, bo niewiadomo od czego za-
cząć i kogo wpierw ratować. jeszcze
bezrobocie nie minęło, a już nowa
klęska powodzi tegorocznej
szmat kraju zn:szczyla i jak szary
cień zawisia nad społeczeństwem na
szem, straszna ta i niebywała po-
wódź dała się we znaki zietylko w
swoich okolicach, ale i wszędzie, za
bierając talk niezbędny i takim tru-
dem zdobywany grosz ofiarny społe-
czeństwa. Hersaciarnia dia bezrob.
ntelig., która wyłącznie ze składek
publicznych, środki czerpie, dotkli-
wie to wyczuwa. `

Nie możemy dopuścić do tego,
zeby tak potrzebna placówka, gdzie
tyle zubożałej inteligencji inłodzie-
ży akademickiej i dziatwy szkolnej,
punkt oparcia i posiłek znajduje, za-
chwiać się mogła i choć trudne są
czasy podeprzeć ją musimy. Spelnij-
my nasz obowiązek względem ludzi
ciężko przez los pokrzywdzonych i
pamiętajmy o Herbaciarni dia bez-
rob. intelig. na Dobroczysnym 2.

Wszelkie składki w gotówce, u-
braniach lub produktach są przyjmo-

DZIENNIK MIĘERSKI©

och. leg.

CY
| Zjazd: Karodowej Organizacji Kobi

| we„Lwowie.
,, W dn. 20 i 21 b.m. odbył się we
"Lwowie doroczny XIII walny ziazd
delegatek Narodowe; Urganizacji

| Kobiet trzech wojewodztw» Małopol-

' aelegaiek sekcji młodych.
i Na zjażd przybyły przedstawiciei
ki zarządu gtównego 1 kresów Za-

| chodnich, a zarządy oddziałów wo-
jewódzkich północnych i wschod-
nich z centralą na czele nadesłały

| memorjał o stanie polskiego posia-

| giownem zagadnieniem, jakiem byla
organizacja pracy nad wzmocnie-
niem polskiego stanu posiadania.

„Obozy barterskie żeńskie.
llośćć obozów harcerskich wzra-

sta z roku na rok. W, roku 1932 о-
bozów było 975, w roku 1933—1.271,
a w 1934 — znacznie więcej,

Harcerek i harcerzy jest obecnie
przeszio 140 tysięcy.

Tegoroczne obozy żeńskie dru-
żyn odbyły się pod znakiem przygo-
towania do Zlotu Słowiańskiego, za-
powiedzianego na rok 1935. Każde
środowisko wybrało sobie jakiś dział
pracy w Zlocie i starannie się do
niego przygotowuje.

Obozy harcerskie miały najro-
zmaitszy charakter. Były wodne (u
nas Narocz i Troki), morskie dla
wprawnych żeglarzy i żeglarek, (har
cerki odbyły 3 wyprawy na własnym
jachcie), obozy wych. fizycz, łucz-
nicze, przysposobienia wojskowego,
pracy społecznej, instrukturskiej itp.

Ponieważ obozownictwo polskie-
go harcerstwa jest na terenie mię-
dzynarodowego skautingu bardzo
cenione, przybyli, jak co roku do nas

 

RĄCZKI. LILIOWEJ BIAŁOŚCI
7 delikatne i miękkie

jak aksamit, świad-
czące o kulturze u=)
rody, zawdzięczają!
Panie subłelnemu
kremowi „Prałatów
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©flary na szkołę
Im. śp. Witolda Węsławskiego.

Koło im. E. Dmochowskiej Р.М.

Sz. w myśl odezwy p. A, Spohow-

skiej z dn. 4.X r. b. składa ku ucz-

czeniu ś. p. dr. Witolda Więsław-

skiego, na koło opiekuńcze P.M,Sz.

złotych 12 (dwanaście).

OPZZ EO O W III

Prasa kobieca.
Pokończyłyśiay już nasze jesienne

zajęcia gospodarskie: mieszkania
sprzątnięte, tiranki pozawieszane za
pasy zimowe przygotowane.

' Dopėki pogoda dopisywma, a WY-
jątkowo długo cieszyło nas słońce
swem ciepłem każdą woiną chwilę
strałyśmy się, zupełnie słusznie, spę-
dzać na świeżem powietrzu. Ale

jen błogi stan już się skończył. Prze-

wlekte słoty. uniemożliwiają nam
przechadzki i wszelkie inue rozryw”
ki pod gołem niebem, pozostanie nam

dom wraz z jego cichem, ciepłem i

małem środowiskiem rodzinnem, Je-

sień i zima! Szare godziny i długie

„wieczory nie zawsze i nie każdego

usposabiają do marzeń o przyszłości,

a zwłaszcza do wspomnień, przekaza
nych nam przez te tak ciężkie i trud
ne czasy powojenne. Stokroć lepiej

zapalić światło i w ustronnym kąci-;
ku wziąć się do czytania, Czytając

odsuwamy się myślą w inie czasy i;

inne strony kraiu lub kuli ziemskiej,

porównywujemy własne troski z kło

potami innych, dowiadujemy się o

różnych sposobach zwalczania ota-

czającego nas zła pokrzepiamy myśl
i serce wiadomościami pomyślnemi,
boć i takie dochodzą do nas niejed-
nokrotnie, należy tylko śledzić bacz-
„nie ruch gospodarski, społeczny, u-

goście na i. zw. „Obóz Międzynaro- mysłowy i artystyczny w kraju i za-
dowy' (harcerek), aby zapoznać się granicą.
z naszemi metodami pracy. (Lady; Zwłaszcza ruch kobiecy i coraz
Baden Powell po powroci: z Konfe- nowe jego zdobycze interesować i
iencji międzynarodowej na Buczu cieszyć nas będą. W tym celu win-
pisała entuzjastyczne ariykuły na nyśmy, my kobiety, mieć w swoim
temat techniki naszych obozów,| domu własne nasze pisma kobiece;
zwłaszcza zachwycało ją że harcer| przecież omawiają one sprawy naj-
ki(rze) sami budują szybko, solidnie bliżej nas obchodzące: gospodarskie,
i elastycznie wszystkie sprzęty jak! wychowawcze, zdrowotne, mody na
prycze, stoły i nawet robią drobiaz-, wet tak szeroko dziś uprawianą ko-
$i, jak lichtarze). 'smetykę i hygjenę urody - kobiecej!

E. aiski az

Wiadomości z tego zakresu nie znaj-
dujemy w innych pismach perjodycz:
nych, a jeżeli czytujemy w nich coś

nie będą one potraktowane dostate-
cznie poważnie i racjonalnie, jak to

widzimy prowadzone przez specjali-

stki i podyktowane wieloletniem do-

świadczeniem w praktyce. Niestety

dzisiejszy świat kobiecy zaniedbuje
się wielce pod względem gospodar-

skim; zainteresowania  zarobkują”

cych poza domem pań domu,spycha

ją sprawy, kuchni i porządków do-

mowych na plan drugi, a postęp, uja-

wniający się w każdej dziedzinie

współczesnego życia, poczynił ol-

brzymie kroki właśnie w zakresie

gospodarstwa domowego, u czem

można się,pouczyć w pismach prze-

žnaczonych dla kobiet. A'pismom

tym coraz trudniej egzystewać.Gro-

madka nieliczna, elita w organiza-

cjach, dokonywujeniezmiernych wy-

siłków, aby podtrzymywac swoje wy

dawnictwa. Doprawdy, że godne są

podziwu te nieliczne jednostki któ-
re swą ofiarną pracą i wytiwałością,

w tak ciężkicn czasach iiie opusz-

czają rąk i niezniechęcają się, boć

ogół kobiei nie poczuwa się do obo”

wiązków podtrzymania owych nie-

zbyt licznych tygodników i niiesięcz-

ników, jakie mimo wszelkie trud-

ności wychodzą jednakże w różnych

centrach umysłowych naszego kra”

ju. Czytelniczki nasze zdziwią się na-

wei zapewne, gdy się dowiedzą, że

mimo tak bardzo odczuwany kryzys,

wychodzi w Polsce przeszio 25 (w

tem ieden ukraiński) perjoiyków, po

święconych sprawom kobiety i jej

domu. AZ

Prasa kob. iażżo Sejńr.Uhp 2

Dzieje się to jedynie dzięki bez-

interesownej pracy kierowniczek i

z tych spraw od czasu dc czasu to .

ułatwień i ulepszeń w, prowadzeniu

Rada naczelna - gospodarczego
kształcenia kobiet i Stowarzyszenie
„Służba obywatelska'* organizują wy
stawę i konierencję sprawozdawczą

Wieczór autorek
polskich.

W, Warszawie, na te.enie mię-
dzynarodowej wystawy  plastyczek,
w lokalu instytutu propa$, szuki od-

 

zek polskich”, zorganizowany stara-
niem polskiego Zjednoczenia kobiet
pracujących zawodowo,,

Udziął wzięty pp.: Boguszewska,
Gojawiczyńska, Jasnorzewska - Pa-
wlikowska, Krzemieniecka, Kusze-
lewska - Rayska, Kuncewiczowa, Mo
rozowicz - Szczepkowska, Naglero-

' wa, Nałkowska. Szelburg - Zarembi-
na. Odczytywane były fragmenty nie
arukowanych utworów,

Konkurs w P. K. 0.
Dn. 31.X we własnym gmachu

| Р. К. ©. zorganizowała uroczystość
 
wą i wręczenie nagród.

Pierwszą nagrodę w kwocie 250 zł.
dostała p. Anna Sawicka  70-cio
ietnia staruszka, pracująca od sze-
iegu lat u pani Heleny Pokiewskiej-
Koziełi. Pozatem sporo byio mniej-
szych nagród. в

Cała uroczystość wypadła bardzo
mile, po rozdatiau nagród, goście i
pracownice doniowe zasiadiy do su-

' tego podwieczoska, przyczem pierw-
sze miejsce zajmowała laureatka.

 

był się w dn. 26.X „Wieczór auto-

W sprawie oespasarczego kształcenia
: 0 et.

z międzynarodowego
kształcenigę gospodarczego r. b, w
Berlinie.

Konferencja w czterech odczy-
„tach odtworzy przebieg kongresu,
przedstawi, w zależności od ideowe-
go podłoża, obraz kształceiia $ospo-
darczego, ponadto nakreśii i podda

' dyskusji szereg projektów, dotyczą
cych zamierzonych prac na terenie
międzynarodowym.

Konferencję oznaczono na dzień
27 października r, b. Tegoż dnia o-
twarto wystawę będącą  iozszerze-

, niem, dopełnieniem i powiorzeniem
działu polskiego na wystawie w Ber-
linie, gdzie budził on powszechne za

j interesowanie i zyskał szczere uzna-
| nie w sferach interesujących się dzia
łalnością wychowawczą i gospodar*
czą,

| Stosunkowo niedawno weszła w
życie nowa ustawa rybacka, naogół
niedoceniona przez ogół obywateli.

Nie wchodząc obecnie w ocenę
szczegółów tej nowej ustawy  pra-
gniemy wykazać braki w jej prze”
strzeganiu w życiu:

W. dniu i października rozpoczął
śię czas ochronny dla połowu łoso-
si na rzece Wilji W: tym właśnie
czasie Rybacko-Biologiczna Stacja
Hodowlana w Białej Wace w oso-
bie dyrektora jej p.'Michaia Tjedera
zawsze prowadzi akcję zbioru ikry
jososia na rzece Wilji i Żejmianie,

kongresit ;

ich współpracowniczek. Ale coraz

trudniej utrzymać się im na powierz-

chni życia, nieznaczna li-zba płat-

nych prenumeratorek i zaległości 'w

opłatach uniemożliwiają redakcjom

! rozszerzenie zakresu pisma 1 normal-

ną w niem pracę. Z tego .io powodu

np, od września przestała wychodzić

„Kobieta Współczesna” pismo ty:

godniowe o kiórem mimo, znacz-

nych różnic w poglądach na wiele

 
spraw 1 zjawisk, powiedzieć musimy,*

|że redagowane było nadzwyczaj u-

' miejętnie: informowało wszechstron-

nie i poszczycić się mogło współpra-

cownictwem  pierwszorzędnych  ta-

' jentów kobiecego pióra.
| W obawie,
stał się udziałem i innych pism, pra-

'cujących na niwie obowiązków ko-

biecych w najbliższej przyszłości

umieścimy bliższe informacje o pis-

,mach, które zasługują na wyróżnie-
nie. M. Godlewska.
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Kłusownictwo na wodach naszych.
baka na tej drodze, wysiłki jego o
ochronę wód przed szkodnikami są

bezskuteczne. у
Wymienmy tu jeden charaktery-

styczny wypadek. Przed kilku ty-
godniami na odcinku rzeki Wilji

koło wsi Oszkińce zjawił się jakiś
gierżani i przy
zaczął wybijać rybę; rzucił ich 30—
40 sztuk. Nadbrzeżny rybak Dalec-
(ki zaprotestował przeciwko temu
barbarzyństwu, lecz _ uzbrojony
sierżant potraktował go tak gburo-
wato, że rybak musiał usiąpić.

| Bardzo jest źle, że Starostwo

by los podobny nie

pomocy granatów ©

„aby w ciągu zimy ikrę sztucznie wy- Grodzkie reaguje w podobnych wy-
hodować w aparatach na wylęgarni padkach naogół słabo i zamiast
Stacji i na wioenę jako narybek wy: |ostrych kar przewidzianych w nowej

taki

Ze świata.
"Sprawa Moniki na scenie włoskiej.  puścić do rzek Wilji i Wisły. |

W) bieżącym roku wypuszczono
Twórczość dramatyczna naszych| do rzek Wilii i Wisły 125.000 sztuk!

'autorek toruje sobie również drogę'narybku łososia, wyhodowanego na“
na sceny zagraniczne. Dowiadujemy wspomnianej Stacji w Białej Wace.
się, że sztuka znanej autonxi p. Mo-' Ałkcja ta i jej doniosłość stają się
rozowicz - Szczepkowskiej „Sprawa zrozumiałe gdy się zważy, że po u-
Moniki* ma ukazać się niebawem na pływie 4—5 lat narybek wraca z mo-
scenie włoskiej, NoE „sza do tej samej rzesi już w postaci

Kobieta burmistrzem w Chile,  |iososi wagi 15 ao 20 kg.
Burmistrz miasta Calera w Chile' Z powyższego wynika koniecz-

została kobieta, pochodzenia szkoc- ność ochrony tarlaków łososia od
kiego, Lile Walace de Duus, posia- kłusowników. Rybacy rozumieją
dająca majątek ziemski swój obowiązek wobec rybactwa i
Chińczycy walczą z równouprawnie-|sami podejmują walkę z Kłusownie-

Ч niem kobiet. „wem, ale często są bezsilni wobec
Równouprawnienie kobiet w Chi- |,braku zrozumienia i złej woli oraz

nach wyłowało ostre sprzeciwy i go-| niedostatecznej pomocy ze strony
rące protesty: ze strony mężczyzn.|władz.
Przez zemstę wydano ostatnio pra- Znane są nam wypadki, kiedy ry'
wo, ustalające obowiązek płacenia|bacy zwracali się po pomoc do po-
alimentów przez żony opiuszczające| licji, lecz tam ich spotykała taka
mężów. Sędziowie, rozpatrujący|odpowiedź: „Sam wody dzienżawisz,
sprawy rozwadowe, obowiązani są|sam ich też pilnuj!'. Rybacy zanie-
wyjaśnić z czyjej winy następuje: chali więc szukania ochrony u po-
rozwód, a następnie skazać stronę,|sterunków i często zwracają się ze
której winę: udowodniono, na płace-|skargami bezpośrednio do sądów. wane codziennie na miejscu od 9 —

12 ranoi od 5 — 8 wieczór,
nie alimentów, bez względu na to,|Ze względu jednak na znaczne kosz-
czy to jest mężczyzna, czy kobieta. ta i trudności napotykane przez ry"  

ustawie rybackiej wymierza grzyw-
my w granicach 15—20 zł. które nie
osiągają skutku, gdyż grzywna jest
znacznie niższa od wartości niszczo”

' nej w sposób niedozwolony ryby.
Nowa Ustawa Rybacka zabrania

również bicie ryby ościanii, ale wy-
Starczy wyjść na brzeg Wailji (np.
miżej Michaliszek do Niemenczyna i
wyżej m. Wilnaj, by zauważyć ilumi-
mację na rzece — to łucznicy biją
łososia ościami. i

Ten karygodny stan rzeczy przy-
„czynia nieobliczalne straty polskie-
mu rybactwu a bezkarność kłu-
sowników  demoralizująco
ma rybaków i ludność przybrzeżną.

Najwyższy czas przyjść z pomo-
cą uczciwemu rybakowi w jego u
ciążliwej pracy i ukrócić berbarzyń-
skie harce szkodników.

PRZYGOTUJ
dląypowodzian

ubranie, bieliznę, obuwie

Polski Czerwony Krzyż
zabiera i wysyła.
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Z KRAJU.
Pomnik-kaplica poległym pod Lidą. |

LIDA (Pat). W Wawiórce pow.jski i dowódca 5 go pułku lotniczego,

lidzkiego utworzył się komitet badź|bodpóżk: pilot Iwaszkiewicz, postano-,

wy pomnika poległych w roku 1920|wił zbudować pomnik-kaplicę, gdzie,
na polach wsi Papiernia. Komitet, |będą złożone zwłoki 16 żołnierzy z,
na którego czele stoją starosta po-|trzech pułków wileńskich 76, 85 i

wiatu inż. Bieńkiewicz, dowódca 77/86 — pochowanych w kilkumiej- |

P.p. podpułk. dyplomowany Naspiń-|! scach.

Uroczystość poświęcenia budynku szkolnego
w Proszkowie.

GŁĘBOKIE. (Pat). We wsi Prosz= |Pierackiego. Aktu poświęcenia do

kowie gminy pliskiej pow. dziśnień-|konał proboszcz, parafji Bobrow-

skim odbyło się poświęcenie nowo-|szczyzna ks. Węckiewicz przy udzia-

wybudowanego gmachu szkolnego |le przedstawicieli władz i społeczeń-

przeznaczonego na szkołę powszech-|stwa miejscowego.
ną im. gen. brygady Bronisława

Bank spółdzielczy kupiectwa polskiego
w Grodnie.

GRODNO. (Pat). Stowarzyszenie |i opracuje jego statut.

kupców polskich w Grodnie ai Powstanie nowej placówki gospo-

nowiło powołać do życia bank spół- | darczej usunie istniejące na terenie

dzielczy kupiectwa polskiego. Wyło-| Grodna trudności finansowe oraz

niono specjalną komisję, która; usunie brak dogodnego kredytu.

zajmie się zorganizowaniem banku"

Niedźwiedź ofiarowany 77 pułkowi.
LIDA (Pat). Oficerowie rezerwy |symbolicznym znakiem pułku no-

odbywający w tym roku ćwiczenia|szonym na naramiennikach zamiast

w 77 pp. Strzelców ziemi kowień jliczby 77.

skiej, stacjonowanymwLidzie, chcąc Podobnie i w roku ub. oficero-

utrzymać łączność między oficera= |wie rezerwy będący na ćwiczeniach

mi służby czynnej a oficerami re-|w takiż sposób zamanifestowali swą

zerwy, drogą koleżeńskich składek łączność z pułkiem.

kupili niedźwiedzia i ofiarowaligo| W ten sposób 77 p. p., jedyny

pułkowi. 'w Polsce, posiada „na wychowaniu”

Jak wiadomo niedźwiedź jest dwa niedźwiedzie.

Pożar wsi Zarzeczany.

LIDA (Pat) Onegdaj we wsi Za Jednym z powodów rozszerza:

rzeczany gm  bieleckiej pow. lidz-|nia się ognia i niezlokalizowania w

kiego z nieustalonej dotychczas |czas pożaru było wyludnienie wsi,

przyczyny zapalił się stóg siana na|której mieszkańcy udali się na targ

podwórzu gospodarstwa Konstante- do położonego o 3 km. miasteczka

go Tropiłły. Bielicy.

Z powodu silnego wiatru ogień Wskutek pożaru pozbawionych

ptzerzucił się na zabudowania go |zostało dachu nad głową 18 rodzin.
 

DZIENNI: AILERSKI
1on
20.4Teatr I muzyka.

20.00: Koncert popularny.
wiecz. 21.00: Wesoła fala.

aktualny.
5: Dzien.

22.00:Zjazd ochotników W P. formacji szczuczyń-
sklej pod Lidą.

W Szczuczynie koło Lidy odbę-
dzie się dnia 11 listopada rb. zjazd

ochotników  Szczuczyńskiego Od-
| działu Wojsk Polskich. W roku 1918
w pierwszych dniach listopada zo-
stał zorganizowany na terenie po:
wiatu szczuczyńskiego, okupowane-
60 przez Niemców, oddzieł w sile
około 120 ludzi w tem 30 kawalerzy-
stów, który będąc odcięty ud Polski
(ikordonem wojsk niemieckich, pro-
wadził walkę partyzancką z bolszewi
„kami, otaczając w połączeniu z in-
nemi oddziałami szereg bo;ów m. in-
nemi pod Różaną, Brześciemn. Bu-
,giem, Berezą Kartuską, Byteniem,
(Ostrowiem. Walki tych oddziałów

 

Z Grodaa donoszą, że na go-
ścińcu między wsią Leśnicą a Miel-
nicą gm. Hoża kilku napasników
napadło na powracającego do domu
21 letniego wieśniaka Jana Polguja.

Bandyci pobili Polguja pałkami
do utraty przytomności a jeden z
nich zranił go nożem. Polguja w

Wieś Łuczaje gm. kudelskiej była

terenem akcji bezbożników. Od pew-

nego czasu we wsi przebywali jačyš

podejrzani agitatorzy, którzy wpły-

wali na mieszkańców, by porzucili

wiarę ojców i wstąpili w szeregi

bezbożników.

Napady bandyckie pod Grodnem.

Przykładne ukaranie bezbożników.

partyzanckich zadokumentowały
fączność nierozerwalną tych ziem z
„R. P. i były jednem z ogniw łańcu-
„cha waik stoczonych na wschodnich
„ubieżach o niepodległość Polski. W!
16-ą rocznicę zbierze się. w Szczu-
czynie brać partyzancka, celem
uczczenia pamtęci polegiych i zor-
śanizowamia Związku historycznego.
Komitet zaprasza wszystkich kole-
|gów kombatantów Ochotniczego Od

| działu W. P. w Szczuczynie oraz g0-
lści i sympatyków.
| Za Komitet: Bolesław Lisowski
|rotm. B. D-ca Szczuczyńskiego Od-
| działu W; P.

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś cie-
sząca się niezwykłem powodzeniem piękna
i efektowna operetka Abrahama „Bal w
Savoy'u”, w której świetna przedstawiciel-
k roli markizy J. Kulczycka czaruje śpie-
wem i grą peiną humoru i temperamentu.

/niżki ważne. Początek punktualnie o godz.
4.15 wiecz.
—Popołudniówka niedzielna w „Lataie. |

Jutro popołudniu po cenach propagando-
wych melodyjna operetka Kalmana „Cyr-
kėwka“ z J. Kulczycką i K. Dembowskim
w rolach głównych. Ceny propagandowe
cd 25 gr.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w

sobotę, o godz. 8 wiecz. doskonała komedja
w półczesna w 3 aktach Marjana Hemara
„Firma“,

— Jutrzeszy poranek dla dzieci w Te-
atrze na Pohulance. Jutro, w niedzielę, o
gudz. 12 w poł. dana będzie przepiękna
bajka dla dzieci „Słowik”, po cenach pro-

| pagandowych.

 

stanie ciężkim przewieziono do szpi-
tala miejskiego w Grodnie.

Za bandytami policja wszczęła

energicznie pościg, chcąc uwolnić

okolicę od grasującej tam bandy

opryszków napastujących od pew-

nego czasu spokojnych mieszkań-

ców gminy,

leszonka, K. Liskunia i F. Gałowicza,
których zaprowadziła do łaźni i tam
każdemu wsypano po 40 rózeg. Po
tej doraźnej akcji agitatorów wypę-
dzono ze wsi, lecz niedaleko oni
zdołali zbiec, gdyż policja dowie:
dziawszy się o wypadku przybyła i W dniu wczorajszym ludność

wsi zatrzymała 3 agitatorów M. Ku-

KRONIKA POLICYJNA.
— Czeladnik malarski złodziejem. Ka-

«imierz Walicki (Pióromsont 10), majster
aaalarski, zameldował policji, że w czasie

prowadzenia robót malarskich w domach

< icerskich przy ul. Derewnickiej 11, kra-
Gziono mu systematycznie przez dłuższy
czas różne narzędzia malarskie. Straty po-
1 esione przez Walickiego wynoszą prze-

rIIS

agitatorów zatrzymała.

 

| WYPADKI.
— Nieustalona przyczyna śmierci słu-

zącej. Onegdaj przy zbiegu ulicy Sołta-
riskiej i Gedyffinowskiej zasłabła 35-letnia
Wiktorja Golnis (Piešža 7), służąca. Przed
(rzybyciem Pogotowia Ratunkowego Gol
ris zmarła, Przyczyny śmierci narazie nie
ustalono, Zwłoki zabezpieczono do decyzji
władz prokuratorskich.
— Nieszczęśliwy wypadek przy pracy.

Przedwczoraj w składzie drzewa przy ul.
Fonarskiej 32 w czasie wyładowywania
drzewa z wagonów wydarzył się nieszczę-
śliwy wypadek. Zajęty wyładowywaniem
crzewa robotnik Michał Songin (Szeptyc-
siego 24) został uderzony kawałkiem drze-
wa tak nieszczęśliwie; że wkrótce po prze-
wiezieniu do szpitala zmarł.

ssło 400 zł. Walicki podejrzewa o kradzież
jednego z byłych swych czeladników, któ-
rego odszukaniem zajęła się policja.
— 120 klg. przemytniczego pieprzu.

Posterunkowy P. P. zatrzymał na ulicy No-
wcgródzkiej furmankę, należącą do miesz-
kańca Lidy, Josela Wsolmana, na której
znalazł 120 kg. pieprzu, pochodzącego z
przemytu. Wolmana zaaresztowano. spodarskie obejmujące 8 domów i

LAK FLOTA WOJENAM
stodół, paląc je doszczętnie, jak

również niszcząc niemal całkowicie

najlepsza gwarancja
niepodległości

inwentarz martwy, tegoroczne zbio-

ry i inwentarz żywy. Straty sięgają

kilkuset tysięcy złotych.

 

Balkon 25 gr.
Najweselszy program sezo-
nu. Słynni komicy — królo-

wie ekranu

TEATR- KINO

REWJA Nad program: Arcyżzieło
prod. „S6WKINO' Moskwa
gód z przemytnikami i n'ebywzłych wypraw myśliwskich.

ny ne tle dziewiczej tajgi Syberyjskiej.

pati Patachon jako Kompozytorzy
Nisprzerwane huragany Śmiechu, pomysłowe

 

|
— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro,

w niedzielę, o godz. 4 przedstawienie popo-
łudniowe wypełni doskonała  komedja
współczesnego repertuaru „Zwyciężyłem
kryzys” z J. Boneckim i M. Węgrzynem w
rolach głównych. Ceny propagandowe.

Polskie Radjo Wilno
Sobota, dnia 3 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln,
11.57: Czas. 12,00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.16: Muzy-
ka lekka. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Recital
A. Cortot (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Nowe płyty.
"6.30: Słuchowisko dla dzieci. 17.00: Nabo-
zeństwo z Ostrej Bramy. 17,50. „O straco-
rym czasie i punktualności” — pogadanka.
18.00: Przegl. prasy roln. 18.15: Koncert

Jameralny. 18.45: Reportaż. 19.00: Utwory
skrzypcowe. 19,20: „W Kruszwicy nad

G plem“ pog 1930: Józet Schidt
Ipłyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w

'| Pcisce?" 21:00. Muzyka symfoniczna. 21,45:

„Z perspektywy najmłodszej poezji” —
c>kic liter. 22.00: „W świetle rampy” —
nowości teatr. 22.15: Muzyka taneczna.
23,00: Wiad. metecr. 23.05: Loża Szyder-

ców. 23.35: Muzyka taneczna (płyty). 24.00
— 1,00: Muzyka taneczna.

Niedziela, dma 4 listopada.
9.00: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. wiecz. Muzyka. Chwilka pań
d mu. 10.05: Nabożeństwo. Kazanie. 11.40:

Muzyka religijna (płyty). 11.57: Czas. 12.00:
Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05: „Druja
i Ryga“ — odczyt. 12.15: Poranek muzycz-
ny. 13.00: „W domku leśnych ludzi —

pog. 13.15: D. c. poranku muz. 14,00: Kon-
cert muzyki lekkiej. 15.00: „Ruch organi-
zacyjny wśród rolników wielkopolskich”.
15.15: Audycja dla wszystkich. 16.00: Re-
tytacja prozy. 16.70: Pogawędka dla dzie-
ci. 17.00: Muzyka ludowa do tańca. 17.50: 

| Rekiama jest dźwignią handlu

Balken 25 gr.
8 LOKALE. B
ЛВОНЕ TENSsceny komiczne.

rodziny. Łaskawe
 

Ostatnie
dni 1934 r.IWAN MOZŻUCHIN
nika, uwodzielela, kochanka królowych. Olśniewający przepych. Nad program: Swietny dodatek | in.

Już w następnym proaramie genjalna „Csibi”, fenomenalna trzpietka ekranu

Franciszka Gun :.. „Oiosenna Parada

w arcydziele
czy

w centrum miasta

6-cio pokojo.

wego lokalu
pod  3-ch klasową
szkołę. Oferty zgła-
szać: ul. Gdańska 6—

  WDOWA
zagrożona

Szczegóły nastąpią. jakąkolwiek pomoc
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Przeb6 erczyfska, rukóws an jej pracy, lue pomoc

ma EE MÓJ MĄŻ ROBI w NOCY "'uowiczówna, Znicz i inni. |SMHEXEZBZCZEW materjalnej Ad. Mic- (ass SI Natych-
z kiewicza 21 — 9. M.

Wkrotce: Kieśmierteine : ROŽNE. | Mieszkania Kupno miast
Arcydzieło Wiktora produkcji| = — - | pokoje i sprzedaż 4! spRzEDAM DOM,

Hugo 1934 r. |EEEEZWEENEW MŁODA kulturalna GZEWERACZARACCNM nowowybudowany, na

AKWIZYTORÓW osoba poszukuje po- własnej ziemi, wraz

| GSTATNIE DWA BNI I AKWIZYTOREK EC Ładny ze sklepem spożyw-

WIĘKS LM
zawod. h szu- L R czym. Adres w Adm.

(MSÓ | ABĄT, sz: 66h"az tokiem| duży Bi Wang:
ET AE 99 wany. Zgladać sięz|cterty do Administra- pokój

Е dowodami Stus 4 cji „Dzien. iL* dla °

w roli w ii 5 y Bandyta, krėi i uwodziciel.. Żył, jak dziki|- 4 Ga 45 „bony“, z umeblowaniem lub i
człowiek... Walczył jak szaleniec... Kochel|- + > 2 «| waż do sprzedania, Ulica ]

głównej aliaсe eei jak djabei Zalnął Jak bohater.. Film, ktė- 2322—9 Stolarz ez do„wynajęcia. ul| Belmont 31, W. Rut-
ry zdumiewa cały Świat Przewyższa Ben-hurs, Trader Horna, Wlelką Paradę. — Na l-szy seans ceny zniżone. ||| -— ęjaakoi walka nad kinem, 40g]kowsk. |||

DOBRYM SERCOM (POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą | OPIECE NASZYCH CZYTELNIKÓW pole. PRECZ ROWRE Eibódy: wóbadzące NOŻEgii" |Okazyjnie sprzedam pian
х Z į camy młodą panienkę at, chorą na ostr: k: tolarst jai ZY, -

Skata Lakmcowinowy 2 Bojeckiem |rodzinę, która błaga o obuwie dla chłopaka|srużjicę płuc, znajduącą sięw skrajnej nę: |oraz meble klubowe |-gwntez. reperacje ilkój ze  wszystkiemi PLAN KONCERTOWE i
3 Woieni bez żadnych środków do życia. ucznia, lat 10, kl. II i uczenicy, lat 8 kl. I. dzy. Łaskawe ofiary do Administracji lub do |. poleca e. opakdwkale mebli —- wygodami <do wyna-|.- Hy: „Schrddczać w _ dobrym aa:

Dziecko 'jest chore, a niema odżywiania | Adres: Nowo-Popławska 28, m, 6, Macan- | domu: Kalwaryjska 5 m. 8. Janowska An- RAidos g. | Wykonanie solidne, jęcia (nadaje się na| Nr.37743. Piwna 7 Mweczytccka 4—10.

potrzebnego. — Laskawe ZR der, lub w Adm. „Dziennika Wileńskiego”. tonina. * > HA KA, p. a: m. 5. 120—2|

kierować do Administracji „Dz. Wil." lu : * jewicza 24 m. 17. J. ska od 4—5 pp.,
EE ; e Jis3A ©©©©© |Ciniciewski. | 812 w święta od 9—5 3
na miejscu: Sawicz 13 m. 17.
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Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

„Jeśli R. Psmith zechce oczekiwać piszącego w przedsionku  Picca-

dilli Palace Hotelu o dwunastej, w piątek 1-go lipca, może przyjść do

ubicia interesu, jeśli rzecz traxtowana będzie serjo, a warunki umiarko-

wane. R. Pemith zechce włożyć do butonierki różową chryzantemę i po”

wiedzieć .io piszącego: „Jutro będzie deszcz wNorthumberlana' „na co

piszący odpowie: „Dobrze na zbiory”. Uprasza się o punktualność .

Radosny uśmiech igrał na uroczystej twarzy Psmitha, gdy czytał

ten komun.kat po raz drugi, Odpowiadał on już znacznie więcej jego ży-

czeniom. Jakkolwiek najbliższy przyjaciel Psmitha, Mike „Jackson, był

człowiek 2m zupełnie normalnym, gust Psmitha w wyszukiwaniu towa-

rzyszy, przejawiał się nieco dziwacznie. Wolał ludzi ekscentrycznych.

Piszący zaś, gdyby go sądzic po tej korespondencji, był zdaje się,dosta-

tecznie ekscentryczny i mógi zadowolić najwybredniejsze wymagania.

Bez wzgiędu na to, czy ta obiecująca osobamiałaokazaćsię iubasznym

żartownisiem, czy też poważnym dziwakiem, Psmith postanowił nie od-

rzucać oferty. Kimkolwiek był ten jegomość, towarzystwo jegomogło

być zabawne w czasie dzielącymi Psmitha od lunchu. Spojrzał na zega-

rek. Było trzy kwadranse na dwunastą. Pozostawalo czasu na tyle, aby

ikupić wymaganą chryzantemię i zjawić się w. Piccadilli Palace Hotelu

ściśle o dwumastej, okazując w ten sposób punktualność businessmana na

którą nieznany piszący kładł taki nacisk,

Dopiero gdy idąc na umówione miejsce wstąpił do kwiaciarni, zor-

a Sa Boo Dy a imas 044 4sodęniki

"Hirdawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

  
jentował się, że przygoda będzie miała także i niemiłe strony, Pierwszą
z nich byia chryzantema. Zbyt zajęty resztą treści listu, Psmith nie zwró-
cił uwagi na rodzaj kwiatowej dekoracji, jakiej miał użyć, dopiero gdy za-
żądał chryzantemy i kupiec wysunął się z poza łady, niemal ukryty cał-
kowicie, jak armja pod Dunsinane, za czems co wyglądaio ja!: niewielki

| krzak, Ps.aith zorjentował się, na co się naraża, on — poprawnie ubrany
i dbały o siebie elegant,

— (zy to jest chryzantema?
— Tak, sir. Różowa chryzantema.
— Jedna? !
— Tak, sir. Jedna, różowa chryzantema,
Psmiih ożejrzał z niechęcią przez monokl ten odpychający przed-

miot, Wreszcie umieściwszy kwiat w butonierce, wyruszył w drogę, nie
mogąc pozbyć się uczucia, że jest dzikim zwierzęciem, spoglądającem na
świat z za krzaków. Ten irytujący chwast popsuł mu zupełnie prze-
chadzkę.

Przysywszy do hotelu i stanąwszy w przedsionku, stwierdzii, że za-
chodzą dnisze kompiikacje, Przedsionek był jak zwykle natłoczony, po-
nieważ b;: powszechnie przyjętem miejscem schadzek dla tych, którym
niewygodnie wybrać się daleko na wschód, to jest pod zegar stacji Cha-
ring Cross traaycyjnego rendez-vous londyńczyków, piszący zas podaw-
szy Psmit'iowi instrukcję, jak ma ozdobić swoją osobę, starannie zamil
czał, jak „ego samego można będzie poznać, Djabelnie zatwardziały kon-
spirator, zaopinjował Psmith.

Najiozsądniejszą rzeczą było chyba zająć pozycję o ile możności w
centrum przedsionka i czesać tam dopóki „piszący”, zwabiony chryzan-
temą nie wyjdzie z tłumu i nie przedsięweźmie czegoś. Tak też Psmith
uczynił, lecz gdy po dziesięciu minutach nic nie zaszło prócz serji potrą-
ceń przez śpieszących do hotelu gości zdecydował się na najbardziej czyn
ną rolę. Jakiś młody człowiek o wyglądzie sportowca stał już obok niego
około pięciu minut i spogląuat co chwila z pewną niecierpliwością na ze-
fi Widocznie oczekiwał kogoś, Psmith zatem spróbował na nim swej
ormuły. ' 
 

Drukarais A. Zwierzykakiego, Młilao, MostowaNz1.
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z dobremi referencja-

CASANOVA' Przygody  gło- ierty do Admin. „Dz.

>, ‚ saego awantur-| Ww Wilnie poszukuje dla „Inteligen-

 

Z 3-GIEM DZIECI
eksmisją

na 1.XI. r. b., prosi o

 

„Co to jest książka dla mludziežy?“ —

pogad. 18.00: Słuchowisko: „Alohe —

Cziewczyna z wyspy”. 18.45: „Belweder-
czycy”. 19.00: Muzyka lekka. 19.50: Felje-

PAU AAU ELLI)
Ą „MIGRENO>NERVOSIK

R.M.5,W. N*1599.

SĄ ŚRODKIEM
W KOJĄCYM BÓLE

 

s P iękny film?z życia eskimo- mi poszukuje posady A:

„Wielki Myśliwiec" sys wmiriząj pzy| MNStYtUt |zmocn geo KACK
1elki iłośgl do pięknej dziewczy” ni do samotnej o- R

emiodzieży 4ozwolon:. Rzemieślni- oby tus do matej ( KIGRENA,NEWRALGJA;
о-

BÓLE ZĘBÓW.
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA

pPA
OLACZAK
ua 

ZĄDAJCIE.W.APTEKACH PROSZKÓW
. RODPELSIA ALLAL
w ORYGINALNEM. OPAKOWANIU

РО 5 PROSZKÓW W PUDEŁKU

 

w

  

21.45: Wiad. sport. „Ze świata ra-

 

djowego” — pog. 22.15: „Ciotka inowa
mówi' — monolog humoryst. 22.30: Godzi-
na życzeń (płyty). 23.00: Wiad. meteor.
23.05—23.30: D. c. godziny życzeń (płyty).

Ofifiary.
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego".

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Nikode-
ma Hrynaszkiewicza, apieka sukc. J. Buj-
riewicza w Wilejce p:w. składa zł. 10.—
na Herbaciarnię dla bezrobotnej inteligencji
w Wilnie.

Olechnowicz-Czerkat Konstanty zł. 2.—
na Koło Opieki P. M. S. w Wilnie.

Zamiast światia na groby — bezimien-
nie zł. 5— dła nujbiedniejszychi Tow. Pań
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo,

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Jaimužniczych „Caritasu“.

 

I/TNIEJE
TYLKO JEDEN
PUDER ABARID

Ten ulubiony puder, produkowany.
według ostatnich zdobyczy wiedzy
kosmetycznej, nie zawierający metali

odmładza Pani twarz, chroni i pie-

 

  
  

  
sprzedam

rzyńcu.

niciwo wykluczone.

KUPNO i SPRZEDAŻ
mebli okazyjnych

Jagiellońska 8.
111—3

 

 

lęgnuje Jej cerę, zapewniając zaw*
sze świeży I młodzieńczy wygląd.

PUDER
BARID

„PERFECTION”

  

290 kw. pOzECAMY nauczy”
sążni plac na Zwie- cielkę,

Porozumieč|

się 2 — 4 pp. Stro- |

ma 3 m. 3. Pośred-|
|w wieku przedszkols
5i szkolnym. Chętnie

„MEBLARZ”'

  
PeiwanaoYZREOWE

 AOOSEAARCZZTA:YTEEKAAST ZATOR ESTA DEI GT BASE EA T T ROŚ DESA įSRS V EA A OTAGOA

14 — Jutro bedzie deszcz w Northumberiand,

— (o? — spytał.

ła przeważnie w ciągłym ruchu, co

ten list,

kochaną po podróży.

A jak się wscyscy rmiawają?

— Ano, chłopcy, mój drogi,
— Čžiiopcy? 

Młody człowiek spojrzał na niego z pewnem zainteresowaniem, lecz
bez tego biysku porozumienia w oku, którego oczekiwał Psmith.

— Jutro będzie będzie deszcz w Norhumberland,
— Dziękuję ci, proroku — rzekł młody człowiek. — Z pewnością

djabelnie się przyda, A czy nie mógłby mi pan również przepowiedzieć
zwycięzcy w biegu o puhar Goodwood?

I zaraz «dszedł szybko na spotkanie młodej kobiety w wieikim ka-
peluszu, wchodzącej właśnie przez wahadłowe drzwi. Psmith zmuszony
był przyznać, że to nie jego człowiek. Był nawet nieco zmartwiony, gdyż
młodzieniec tes wyglądał sympatycznie.

Poniewaz Psmith zajmował stałą pozycję, a ludność przedsienka by-
znajdował się w pobliżu no-

wych figu:. Po „akimś czasie zdecydował się zaczepić pewne indywiduum,
które rucu panujący w przedsionku przyniósł mu w najbliższe sąsiedztwo.
Był to jowiainie wyglądający jegomość, w kamizelce w kwiaty, w białym
kapeluszu i centkowaną tv.arzą. Taki właśnie człowiek mógł napisać

chwilę

Efekt meteorologicznej uwagi Psimitha podziałał na jegomościa na-
tychmiastewo. Gdy zwrócił się do Pemitha, na jego pięknie wygolonej
twarzy jaśniała bezgraniczna przyjaźń. — Schwycił Psmitha za
ścisnął ją serdecznie i z rozkoszą, Miał minę
przyjacieia i to starego przyjaciela. Wiyglądał jak kochanek witający u*

— Drogi, kochany chłogze! — zawołał. — Przez pięć minut czeka-
łem, aż p:zemówisz. Wiedziaiem, że znamy się oddawna, lecz nie mo-
głem zorientować się dokładzie. Twarz strasznie znajoma, oczywiście.

— Kto? — spytał uprzejmie Psmith.

(d. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOMICZ, ,

człowieka odnazdującego

posiadającą

wieloletnią praktykę:
najnowsze metody

nauczania i język pol-
ski. Może do dzieci

na wyjazd. Bliższe in”
formacje w  Admini-
stracji „Dz. Wil.“

STUDENTKA
polonistyki udziela
lekcyj. Specjalność:
polski i francuski:
(Przygotowuje do ma”
tury). Ceny dostępne:
Zgłaszać się między
2—4 po poł. ul. Za”
walna 30/5.

 

PRACA.

SEKCJA MŁODYCH
Stronnictwa  Narodo”
wego uprzejmie pros
o łaskawe zgloszeni“
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudnienia, cho”
ciażby czasowego W
Wilnie 1 na prowin*
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 cji dla bezrobotnych
swych członków. —
Zgłoszenia przyjmuj
Administracja „Dzien“
nika Wileńskiego".
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