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Żyjemy pod znakiem oszczędno*
ści. Oszczędność to nietylao hasło
dnia ale w dzisiejszych czasach kry-
zysowych konieczność życiowa.

Rozumie to dobrze każda Pani
domu, każda kobieta, 1ządząca
swem małem gospodarstwem. w mie-
ście. Budżet na utrzymanie domu w
miarę zmniejszenia dochodów, coraz
bardziej się kurczy. Trzeba nielada
wysiłków, by na wszystkie potrzeby
domu starczyło pieniędzy. . х
A są rzeczy niezbędne, a więc i

pozycje stałe, które ulegają zaled-

wie małym wahaniom. Do nich nale'

žą: komorne, utrzymanie, opał, świa-

tło, Dalsze: służba, ubranie, wydat-

ki kulturalne itp. mogą byc reduko-

wane lub nawet całkiem skreślone.
Brak pierwszych czterech pozycj to

już bezdomność i nędza. One jednak

właśnie stenowią największy wyda”

tek, Więc. gdy bieda przycišnie,

bierze się mniejsze mieszkanie, o-

biadki z trzech dań stopniowo się

zmniejszają do zupy z kawałkiem!

mięsa, a że ciasno w domu, (a śdy

ciasno to ciepiej) opału mniej wy-|

chodzi.
Ale jest pozycja — „na światło”.

Światło bez którego obejść się

trudno.

Tyraczasem to właśnie światło
stanowi bardzo dużą pozycję w bud-

żecie. Pozycję, która normainie po”

winna być mniejsza od opału. W

Wilnie zaś jest inaczej. W: bardzo

wielu wypadkach światło kosztuje

więcej niż opał, a w najlepszym ra-

zie tyleż.
Skąd to pochodzi? Czy dlatego,

że każda Pani domu chce by miesz-

jkanie jej świeciło blaskiem i wese-

lem i na tej pozycji nie oszczędza,
czy też światło jest w Wilnie zadro-

gie i dlatego w. normalnej iinji bud-

etu robi taki wyłom i skok w śó*

rę. Bo jeśli w budżecie rodziny z

4-$a osób na te cztery pozycje jest

przeznaczone 200 zł. (w tem miesz”,

kanie 70 zł, opał 15—20 zł. i świa-|

tło 20—25 zł. przeciętnie jesienią.1|

zimą), to stanowi ono od 10do 15,

proc. tych wydatków, czyli więcej

miż opał, czyli aż czwartą część te-

go, co pozostaje na utrzymanie ca-

łej rodziny.
To jest stanowczo za dużo. Pani

domu stara się więc i na tej pozycji

zaoszczędzić, ale jak?
Nie wszyscy pracują poza domem,

Duży odsetek przeciętnej inteligencji

(wolne zawody, rzemieślnicy, kupcy)

pracują właśnie w domu 1 z tej pra”

cy czerpią zarobki. Adwokat, lekarz,

dentysta itp. muszą mieć dobrze o-

świetlony nietylko pokój do pracy,

ale i poczekalnię, i przedpokój, a

nawet schody, $dyż inaczej nie przyj

dzie klijert. Reklama, a ta jest

dźwignią handlu, i tu ma znaczenie.

Pani domu rozumie, że w danym

wypadku oszczędność na świetle
walczyć będzie z dochodowością.

Dalej nauka dzieci. A więc dłu-

gie jesienne czy zimowe wieczory,

spędzane przy lampie naa książką

czy zeszytem. Póki lekcje nie są

przygotowane płonie świalło w po-

įkoju dziecinnym. Dzieci, jak twier-

dzą matki nie zawsze mogą się u-

czyć przy lampie. Jeśli ich jest np.

troje jest ciasno i jedno drugiemu
przeszkadza. Zaczynają się rozmo-
wy, spizeczki, szturchańce i odra-

bianie lekcyj przedłuża się w nie-

skończoność. Pozatem niektóre dzie

«i uczą się głośno — wówczas mu-

szą być nietylko przy osoonych sto-

dach, a więc i lampach, lecz nawet

(w innych pokojach. Trudno więc

(oszczędzać na t. zw. „punktach

 

 świetlnych", Trzeba w danym wy-
padku robić oszczędność na żarów-
kach, Normalnie dla pracy, a szcze”

gólnie by młode oczy się nie psuły,
według zdania lekarzy, trzeba uży-
wać lampy 40 wolt. Tymczasem naj
więcej w sprzedaży idzie lamp 16 i
25 watt. Dowodzi to, że na sile o-
świetlenia robi się xonieczną
oszczędność ze szkodą dla wzroku
dziecka. !

Trzeba tu zwrócić uwagę na je-
den szczegół. Nie umiemy  odpo-|
wiednio wyzyskać światła, które
nieraz inaczej ustawione, daje znacz
nie lepsze rezultaty. Zrozumiała to
np. elektrownia warszawska, która:
urządza pokazy racjonalnego — о-
świetlenia Wileńska  eiextrownia:
dba o jedio, by mieszkańcy miasta
najwięcej światła spalili, a więc wi-'

Pani domu żąda tańszego prądu.
dać nawet na rękę jej, gdy światło sięcznie i staje Się już niedostępne kowem posiedzeniu Sejmu wniosek
to zużywane jest nieprodukcyjnie.

W, tych warunkach w życiu ro-
dziny pracowniczej jest niezwykle
trudno zaoszczędzić na pozycji świa-
tła w budżecie, Najbardzie, skrzętna
$ospodyni nie zwalczy skaczących
na liczniku kiiowattgodzin, niosą-
cych uszczerbek — jej budżetowi.

Powstaje stąd brak mozności po-
krycia sumy za elektryc ność, cze-
go dowodem są stałe wyłączania
światła za nieopłacenie rachunku.
Z tego znów korzysta e!ckirownia.
Wysłannik jej nieraz w ciągu jedne-
go dnia wyłącza w kamienicy świa-
tło w kilku mieszkaniach. A że za
każde ponowne włączenie trzeba 0-
płacić 2 zi. — zbiera się w końcu
miesiąca na rzecz elektrowni pokaź”
ma suma, ta zaś drobna kwota dwu-
złotowa siaje się istną zmorą dla
abonentów, tem większą, że, gdy się
mie opłaci w porę owych 2 złotych,
następuje ponowne wyłączenie świa-
tła i znów elektrownia za zaległość
2 zł. pobisra nową karę w sumie 2
złotych.

To wszystko wytwarza negatyw"
me ustosunkowanie się Pani domu
do elektrowni wileńskiej i brak za-
ufania do czynionych przez nią udo”
godnień.

Chodzi tu o prąd gospodarczy.
Prąd ten istotnie kosztuje stosun-
kowo nied:ogo, bo 25 gr. za kilowatt
godz. Cena ta ma stanowić zachętę
do stosowania prądu elextrycznego
w gospodarstwie domowem.

Czy tal: jest istotnie?

Wilno. jest bodaj jedynem — та>
stem z posród wszystkich większych
miast Polski, gdzie tak, jakby nie
było gazu. Wywołuje to zwykłe zdzi

wienie wśród zwiedzających. Brak

gazu odczuwają panie domu, które

same zmuszone są gotować. Przy
zastosowaniu zwykłej naszej płyty,
„trzeba przynieść węgiel lub drzewo,
rozpalić ogień, który dymiąc brudzi
rondelki patelnie itp., oraz powodu-

jąc konieczność ciągłego ich czysz-
czenia. W, tych warunkach trudno
się obyć bez jakiejś pomocniczej si-

iy w łormie przychodzącej służącej.

Szczególnie uskarżają się na to 20°

my przyjezdnych urzędników, woj-
skowych itp., przywykłe do gazu.

(To też kuchnie elektryczne miałyby

szanse szerokiego rozwoju i w ten

sposób pokrycia braku gazu i zeuro”
peizowania Wilna.

Rozumiejąc to elektrownia po-
winna pojść na znacznie dalsze u*
stępstwa. Jeśli propaganda ma być
istotna, prąd gospodarczy trzeba
jeszcze obniżyć, do istotnego kosztu
įkilowatgodz. tj. do 15 gr. Frzy obec-
mej cenie 25 gr. za kilowat kuchenki
elektryczne, stanowiąc bezsprzecz-
mie duże vdogodnienienie, nie wy-
pierają prymusów. i maszynek spiry-
tusowych, gdyż kosztuje użycie ich
miniejwięcei to samo.

Płytka elektryczna, klóra ma
największy popyt, zużywa 600 watt
ma godzinę, a że kilowai kosztuje

25 gr., czyli godzina użycia płytki

kosztuje 15 gr. Zagotowanie litra

wody następuje po 10—12 min, t. j.

wynosi 4 gr. Przy obecnem potanie-

miu nafty wynosi to jednak nieco

więcej od nafty, której nu godzinę

prymus nie zużywa za 15 gr. Trzeba

wziąć też pod uwagę, to że każdy

ydom jest zaopatrzony w prymus,
czy tez maszynkę spirytusową. Na

płytkę elektryczną trzeba zaś odra”
zu wydać pokaźną kwotę, bo 20—22

zł. Czajnik zaś czy kawnik, kosztu-

je w sprzedaży znacznie drożej i

jest dlatego dostępny tylko dla za-

możniejszych ludzi, to też w Wilnie

gdzie ich b. mało, Zużywają one

wprawdzie. mniej prądu cd płytki,

gdyż zwoje przewodników  umiesz-
czone w rądelku czy czajniku, o-
grzewają go bezpośrednio, nie mają
jednak tak wszechstronnego zasto-
sowania, jak płytka.

Powodzeniem cieszyłyby się że”
lazka elektryczne wśród samotnych
pań-urzędniczek. Prasowanie nie
jest tu związane z kurzem, węglami,
dmuchaniem itp. Żelazko jednak
wypada drożej od węglowego. Goto"
'we jest do pracowania po 12 — 15
min., zużywając na godzinę około
800 watt, czyli godzina ogrzewania
wynosi koło 20 gr. Jeśli do tego do-
liczyć 75 gr. miesięcznie za abona-
ment licznika gosp., żelazko kosztu-
je parę lub kilka nawet złotych mie-

Telefon Redakcji,  

 

przy skromnej pensji urzędniczej.
į Mala piytka elektryczna nie mo-
że całkowicie zastąpić płyty zwy-
kłej lub nawet gazowej, posiadającej
więcej miejsc do gotowania. Więk-
cze zaś płyty elektryczne przy tej
„cenie iprądu kosztowałyby stanow-
«zo zadrogo. Do tych musiałaby być

| skolei zastosowana taryfa przemy-
j słowa, wynosząca od 13 gr. za klwg.
| Gazownia w Warszawie, stara
| się i rezpowszechnienie gazu, urzą-
dzą pokazy gotowania. W ten spo-
sób rozwija się skuteczna 1 racjonal-
па propaganda. Elektrownia nasza
poza obniżką ceny prądu gosp., by”
najmniej nie stara się o to. Czy
mieszkańcy korzystają z prądu
$osp., czy nie — to jest widocznie
obojętne. Chodzi elektrowni o zaro-
bek, a tu zarobek jest mały. . Zapo-
mina się o tem, że przy większem
zużyciu prądu na cele gospodarcze,
mawet bardzo mały zarobek na jed-
mostce prądu może przynieść elek-
frowni pokaźny zysk. Trzeba pa-
miętać, že prąd gosp. z natury swe*
$0 przeznaczenia jest używany

| głównie w dzień, kiedy elektrownia
posiada nadmiar energji. Zużycie tej
energji nawet po cenach nie prze-
ikraczających kosztu produkcji już
jest zyskiem.

Jaknajszersze  rozpowszechnienie
elektryfikacji gospodarstwa domo-
wego jest więc interesem wspólnym
elektrowni i ludności.
Czekamy zatem dalszych udogod-

mień, którzby tę elektrylikację u-
možliwity. Dla gospodyń  zastąpie-
nie w kuchni dymiącego węgla elek-
trycznościa byłoby  błogosławień-
stwem. Niestety jednak możliwe to
będzie tylko wtedy, kiedy to się bę-
dzie kalkulowało. Dziś, ze wzglę-
dów oszczędnościowych, trzeba po-
zostać przy węglu.
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| RZYM, (Pat). Wczoraj przewod-
niczący. komitetu trzech baron Aloisi
przyjął w obecności ambasadora nie'
imieckiego dwóch rzeczoznawców
niemieckich, którzy przedstawili
i niemiecki punkt widzenia na sprawę
i plebiscytu w zagłębiu Saazy.

Zdaniem rzeczoznawców  nie-
mieckich zarządzenia wydane w

| strefie 40 km. wzdłuż granicy dowo-
(ūzą, že Saarze nie grozi ze strony

Niemiec żadne niebezpieczeństwo.
Niemcy domagali się cofnięcia

przez Francję wydanych ostatnio
zarządzeń wojskowych, ponieważ
przygotowania francuskie grożą
wkroczeniem wojsk obcych do Saary
i uniemożliwiają odbycie się plebiscy
tu w normalnych warunkach.

| Rzeczoznawcy Niemcy domagali
się aby zabroniono akcji prowadzo-
nej ze strony czynników emigracyj-
nych przeciwko narodowemu socja-
jdizmowi i Rzeszy niemieckiej,
(przeciwnym razie odpowiedzialność
za wypadki jakie mogłyby się zda-
rzyć na terenie plebiscyiu poniesie
obóz emigracyjny.

PARYŻ. (Pat). Minister spraw

LONDYN. Pat. — Aczkolwiek tyl-
ko częściowo rezultaty są znane z
wyborów amerykańskich wskazują
one jednak na decydującą przewa-
gę demokratów i zwycięstwo prezy-
denta Roosevelta.

Do izby reprezentantów wybrano
dotychczas 167 demokratów i 33 re-
publikanów. Dotąd nie wiadome są
wyniki z 235 okręgów. Dla posiada-
nia większości wymaga się 218 man-
datów. Ulzyskanie jej nie może ule-
gać żadnej wątpliwości. Można się
nawet spodziewać że większość de-
mokratyczna będzie przytłaczającą.

Z wyborów do senatu do które-
go wybiera się trzecia część ogól-
nej liczby senatorów a więc 32 se-
natorów na 96 mandatów z 11 wy-
branych detychczas 8 jest demo-
kratów i 3 republikanów.

Również co do senatu widoki są
doskonałe i liczą, że demokraci bę-
dą posiadali 2-3 mandatów.

Gubernator stanu nowojorskiego
demokrata Lehman został wybrany
ponownie. Natomiast kandydat na 

    

podtrzymać rząd i aby w obecnych

‘ичК —нw Zajęta: ay.

W) której stwierdza, że wśród nadesła-

Zwycięstwo demókrątów U. S. A.
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kujących pracy 50% zniżki.

PRENUMERATA mies, z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą el. 7.

OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 $r.), cyfrowe i tabelaryczne 25%0 drożej. Dia poszu-

Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk'ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie pra-

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

| M i interpelacje Klubu arodowego.
Klub Narodowy |zgłosił na wtor-tolickich przez nauczycieli żydów.

Interpalację du ministra spraw
ji interpelację w sprawie Berezy Kar-
jtuskiej, oraz przedłożenia następu-
jące:

Wniosek w sprawie kosztów po
|žyczki narodowej, a w szczególności
„nagród pieniężnych. >

Wniosek wzywający N. I. K. do
złożenia sprawozdań z rewizji, prze-
prowadzonej w Banku Gospodar
stwa Krajowego.

laterpelację do ministra oświaty
w sprawie wychowywania dzieci ka-

wania administracji i policji państwo-
wej we wsi Rajkowy pow. tczewski
dnia 3 czerwca 1934 r.

Interpelację do ministra spraw
wewnętrznych w sprawie nadużycia
aresztu śledczego w stosunku do
działaczy narodowych w Łodzi.

laterpelację do ministra spraw
wewnętrznAach w sprawie zajść pod

podczas zjazdu Hallerczyków.

 

Odroczenie sesji sejmowej
WARSZAWA Pat.—Dziś o godz. 13-ej przybył do gmachu Sej-

mu dyrektor biura prawnego prezesa rady ministrów p. Włady-

sław Paczowski, który wręczył panu marszałkowi Sejmu zarzą-

dzenie Prezydenta R. P. w sprawie odreczenia sesji zwyczajnej

Sejmu. Zarządzenie Przydenta brzmi:
Na podstawie artykułu 25 konstytucji odraczam z dniem 7 il-

stopada 1934 roku sesję zwyczajną Sejmu na dni 30.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki.
Prezes Rady Ministrów (—) Leon Kozłowski.

Następnie pan dyrektor zarządzenie podobnej treści z powo-

łaniem się na art. 37 konstytucji doręczył p. marszałkowi Senatu.

  Walka o nowy ustrój
', "PARYŻ. (Pat). W) ciągu dnia okolicznościach utrzymała rozejm
wczorajszego różne frakcje parlamen partyjny. Socjalistyczna partja Fran-
tarne obradowały nad sytuacją poli* cji powzięła uchwałę stwierdzającą,
tyczną. że partja będzie występować prze-

„_ Grupa lewicy radykainej posta: ciwiko wszelkim próbom rzwizji kon
nowiła wypowiedzieć się za projek- stytucji zmierzającej do podniesienia

tem premjera Doumergue'a. Repu* władzy jednostek. Grupa robotnicza
blikanie lewicowi wyrażają votum. wysłała do grupy socialistów i ko-
ufności premierowi. Grupa radyka- munistów pismo z propozycją odby-
łów lewicowych zajęła ba:dziej po” cia wspólnych obrad.
wściągliwe stanowisko, uchwaliła, PARYŻ. (Pat). W. dalszym ciągu
jednak wniosek będący pewnego ro- wczorajszego posiedzenia grupy ra-
dzaju apelem do stronnictwa aby

obecnej sytuacji, celem umożliwienia

grupie zajęcia stanowiska w tej kwe

stji Herriot sądzi, że grupa parla-

mentarna powinna powziąć decyzję

: : „|do której zastosują się muinistrowie
zagranicznych Laval przyjął wczoraj |, adykalni,

ambasadora niemieckiego Koestera,| Celem niewpływania na tok obrad

z który momówił między in. sprawy| min. Herrict zaproponował kolegom,

dotyczące plebiscytu w zagłębiu;; opuści calę. Następnie wywiązała
r ius miało charakterj sję dyskusja, której przebieg był

wielce kurtuazyjny. „. „ |bardzo chaotyczny.
Minister Laval potwierdził, że Minister Herriot i inni ministro-

Francja nie zrzeknie się żadnych ;

 

12 3 (ch | wie radykalni zostali zaproszeni do
obowiązków ciążących na niej Z| wzięcia udziału w debacie. Deputo-

„tytułu zobowiązań międzynarodo- wany Martinaud-Deplat zgłosił wnio
wych, nałożonych przez Radę Ligi sęk domagający się natychmiastowej

| Narodów. Minister Laval zaprzeczył dyskusji nad budżetem i odrzucenia
, pogłoskom prasy zagranicznej, jako- wniosku rządu 0 prowizorjum bud-

„by powzieie zostaly jakies zarządze- įetowem. :
nia wojskowe i jakoby częsć wojska W. końcu po dłuższej dyskusji
miała być przegrupowana. | uchwalono niemal jednomyślnie re

Ambasador potwierdził, że Nie zolucję treści następującej:
micy nie zamierzają bynajmniej nie Grupa oświadcza się za ideją
uznać ustalonych warunkow przez rozejmu partyjnego i lojalnie stosu-

A. „aa wolnošci jąc się do niej domaga się iej posza-

obywatelom Saary. nowania przez inne partje.
SARBRUECKEN. (Pat). Komisja "Grupa domaga się reorganizacji

plebiscytowa ogłosiła dellarację, w państwa z wykluczeniem wszelkich
postanowień mogących pozostawać

w sprzeczności z doktryną republi-

ikańską.
Troszcząc się o dobro administra-

cyjne panstwa grupa postanawia

domagać się natychmiastowej dysku-
sji nad budżetem.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi, że jak się zdaje wszystkie

możliwości porozumienia zostały

mych reklamacyj w sprawie osób
upoważnionych do głosowania jest
wielka liczba protestów nieuzasa-
dnionych.Mimo to komisja wszystkie
je rozpatrzy.

wewnętrznych wsprawie postępo-

Rychło w czas.
Izba dla spraw wyborczych Sądu

Najwyższego wznawia w b. m. roz
patrywanie protestów wyborczych.
W, ciągu m lisiopada odbywać się
będą w poniedziałki posiedzenia
niejawne dla rozpatrzenia skarg w
przedmiocie których zarządzone by-
ło postępowanie dowodowe.  Osta-
lnio przepiowadzono badanie świad-
ków w sprawie wyborów w okrę-

| gach Nr. 50 Lwów miasto, Nr. 51
Lwów powiat, oraz Nr. 24 Łuków.
Sesje jawne Sądu Najwyższego roz-

Jasną Górą dnia 30 września r. b. poczną się w pierwszych dniach
grudnia.

Jak wiadomo, kadencja obecnego
zę upływa już w przyszłym ro-
ku...

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
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 — i.

Zarząd Rady Centralnej Tow. Pań Miłosierdzia
Św. Wincentego i Paulo,

1 ESTCiki O RFTA IT K NSEB ai ki

we Francji.
JARYŻ (Pat). Premjer Doumer-

gue przyjął wieczorem ministrów

Marqueta, Marchandeau, Marina,

Mallarne'a, Paul Renaulta, Delbosse

i delegację byłych kombatantów.
Pozatem konierował dłużej z prze-

wodniczącym komisji  iinansowej

"izby deputowanych Malvym oraz
! generalnym sprawozdawcą komisji

budżetowej deputowanym Jacquie-

| rem. Po tych konferencjach zaczęły

| krążyć pogłoski, że radykalni mini-
dykałów minister Herriot poinfor:|strowie nie zgłoszą jutro dymisji,
mował deputowanych radykałów o | lecz pozostawią plenarnemu posie-

| dzeniu izby ostateczne wypowie-
dzenie się w sprawie żądanego przez
premjera Doumergue'a prowizorjum
budżetowego za I kwartat 35 r. Tym
wiadomościom zaprzecza do pewne-
|go stopnia minister Herriot, który
|oświadczył dziennikarzom, że jego
| zdaniem składanie pełnej odpowie-
' dzialności na izbę, nie świadczyłoby
'6 odwadze, a co gorsza, rozpętałoby
|przeciwko pariamentowi nową bu-
rzę w razie, gdyby większość izby
była przeciwna wnioskowi Doumer-
gue'a. Z tego oświadczenia wysu-
nięto wniosek, że dymisja ministrów
radykainych jest w zasadzie posta-
nowiona i że kryzys gabinetowy sta-
nie się jutro, czyli we czwartek,
faktem dokonanym. Minister Her-
riot podkreślił, że czynił wszystko,
aby lojalnie utrzymać rozejm poli-
tyczny, © czem świadczy jego stano-
wisko na xongresie w Nantes. Jed-
nakže utrzymanie rozejmu wymaga
możliwości rozstrzygania sporów, ja-
kie mogą powstać w łonie rządu.
Możliwości tej ministrom radykal-
nym nie dano. „Le Petit Journal“
zwraca uwagę na inne sitowa mini-
stra Herriota, który powiedział
m. in., że niema dnia, aby nie otrzy-
mał listownie lub przez teleion po-
gróżek śmierci. Niejednokrotnie od-
zywa się dzwonek telefoniczny z
temi groźbami podczas nocy. Wi-
dzicie więc, mówił Herriot, że życie
niezawsze jest zabawne. Dziennik
zauważa, że to oświadczenie, które
swiadczy 6 wielkiem  podnieceniu

 

gubernatora Kalifornji Uptom Sin-
clair ma niewielkie szanse zwycię-
stwa.

Wiadomem jest dotąd, że demo-
kraci uzyskali wielką przewagę w
stanach: Wirginja, Floryda, Missisipi,
Arizona, Nevada, Tennesee i stanie
nowojorskim.
W różnych stanach doszło do

krwawych żajść w rezultacie których
byli zabici i ranni.

NOWY JORK. Pat. Według nieo-
ficjalnych obliczeń demokraci otrzy-
mali w całym kraju 10,200,000 gło-
sów, republikanie 7,600,000. W gło-
sowaniu na 35 miejsc w senacie,
jsk wynika z dotychczasowych in-
formacyj, demokraci uzyskali 23
mandaty, republikanie 4.
zwycięstwo demokratów
—-———O

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

Įatmužniczych „Carltasu“.  

wyczerpane i że wczorajsze posie”
dzenie rady ministrów stanowiło

wstęp do przesilenia rządowego.
Niektóre dzienniki podają w

sprawozdaniu zapewnienia, ze mini-

strowie radykalni podali się do dy”!
misji, lecz prezydent rep. zażądał socjalistów wspólnie uchwaliły usto-

alby zgłosili dymisję we czwmtek.  |sunkować się nieprzychylnie da
Wiele dzienników zaopatruje; wniosku premjera Doumergue'a o

sprawozdanie о sytuacji tytułem przyznanie rządowi trzymiesięczne-

„Przesilenie rządowe jest faktycznie go prowizorjum budżetowego, , który
odparte", bez względu na znaczenie, to wniosek grupy uważają za nie-
ewentualnego odejścia Doumergue'a. uzasadniony ze względu na możność
(Większość opinji żywi nadzieję, że szybkiego uchwalenia budżetu. De-
rozejm nie będzie zerwany. putowani, nalezący do tych partyj,

Kandydatami na następcow Dou-. wypowiedzieli się również przeciw*
mergue'a jest zdaniem prasy minister , ko wszelkim próbom rewizji konsty-
spraw zagranicznych Lavai, prze:| tucji, które mogłyby zmierzać do
wodniczący izby Buisson, marszałek ustanowienia władzy jednostki.
Petain i min. Flandin. : e

Kobiety francuskie domagają się praw wyborczych.
PARYŻ. Pat. Qrganizacje kobiece|przyjęta przez deputowanego Mandla

zebrały się wczoraj przed izbą de-|który jako przewodniczący komisji
putowanych z transparentami, do-|reformy prawa wyborczego, przy-
magając się przyznania kobietom |cbylnie ustosunkował się do dezy-
praw wyborczych. Delegacja była|eratów organizacyj niewieścich,

wśród mas, może wzbudzic zrozu-
miałe zaniepokojenie.

PARYŻ (Pat). Grupy parlamen-
tarne socjalistycznej partji Francji,
socjalistów Francji i republikanów



  
  

 

  

 

  

  

  

  

2 DZiENNIK WILENSKI
 

Gospodarstwo, moralność i prawo.
Przemówienie Prezesa Klubu

P. minister skarbu w swojem
przemówieniu dał wyraz opltymizmo-

wi. Otóż rauszę przypomnieć to, co

było mówione dawniej i przypomnieć

poprzedni optymizm p. ministra

skarbu.
Dnia 7 września 1933 r. na posie”

dzeniu Komitetu Pożyczki Narodo-

wej, powiedział p. minister: „Z ba-

dań i przygotowań, które są robione

do budżetu przyszłorocznego, wyno-

szę głębokie przekonanie, że budżet

da się zamknąć, jeżeli nie całkowitą

równowaśą, to w każdym razie de-

łicytem nieznacznym”. A. lymcza-

sem w budżecie na rok 1334-35 do-

tychczas za pół roku zostai pokryty

deficyt pożyczką narodową w wy-

sokości zgórą 151.000.000 złotych.

To miał być ten „w każdym ra-

zie nieznaczny” deficyt budżetowy.

Następnie p. premjer Kozłowski

powiedziai 1 sierpnia: „Mogę panów

zapewnić, że przeciętna wydatków

nie osiągn'e przeciętnej zeszłorocz-

nej: innemi słowy obecną sytuację

budżetową charakteryzuje  stopnio-

wa zniżka wydatków”. Otoż tej zniż-
ki nie widzimy. Jeśli weźmiemy bud

żet na rok przyszły, a uwzględnimy

wydatki pokryte daniną szkolną, u-

krytą w tunduszach bardzo dyskret-

nie, okazuje się, że w stosunku rocz-

nym wypada więcej wydatków, ani-

żeli wyniosły rzeczywiste wydatki w

pierwszem półroczu tego roku.

Następnie p. minister skarbu po
woływał się na poprawę wskaźnika

produkcji przemysłowej. istotnie

poprawa nastąpiła wszędzie, ale z

i dwunastu państw  europej-

skich, które zestawiają wskaźniki

produkcji przemysłowej, Polska ma

wskaźnik najniższy, a w porówna”

niu z rokiem 1932 poprawa w Polsce

jest słabsza, aniżeli w większości

krajów europejskich. Jeśli robimy

porównania, to musimy baczyć na

io, by porównywać te rzeczy w

skali międzynarodowej, wledy ten

optymistyczny obraz wypednie co-

kolwiek inaczej.
Powoływał się p. ministerskarbu

na wzrost dochodów i na teim opiera

swoje nadzieje na przyszłość. Isto-

tnie w pierwszem półroczu roku

1934-35 jes. wzrost o kilka miljonów.

Ale przypatrzmy się cyfrom.
(W preliminarzu budżetowym na

cały rok 1934-35 preliminowano w

podatkach bezpośrednich, Gochód z

odsetek za zwioki, kar i grzywien

na 16,5 miljona. (W. pierwszem:pół

roczu iegorokuten dochod zkar i

grzywien przyniósł 18,5 miljona,

czyli dwa razy więcej, niż wypada w

stosunku półrocznym. Tu znajduje-

my wytlumaczenie wzrostu docho- dów z podatków bezpośrednich. Ma-

gmy sytuację zupełnie jasną. Czy na

takim gruncie można budować?

Następnie p. minister skarbu

r zwyżki niektórych

Narodowego, prof. R. Rybarskiego w Sejmie dn. 6.XI 1934.

poda'kow kon-
sumcyjnych, to otrzymamy 250 mili.
zł. nowych obciążeń publicznych z

budżetu państwa — 250 miljonów
zł:, które ma się uchwalić.

I tu nasuwa się pytanie czy te
wszystkie obciążenia pozostają w
stosunku do siły gospodarczej spo-
ieczeństwa? Otóż ja twierdzę, że

nie.
Następnie państwo czerpie coraz

wydatniej z kredytów wewnę-
trznych.

Mają być nowe operacje kredy

towe. Pan minister skarbu skreślił

optymistyczny obraz naszego rynku

pieniężnego. Jest rzeczą chyba zna-

ną p. ministrowi skarbu, że niejed-

nokrotnie wzrost wkładów pienię-

żnych w różnych instytucjach kre-

dytowych nie jest objawem postę-

pującego naprzód życia gospodar”

czego i większej jego intensywności.

Wkłady bardzo często rosną w okre

sie depresji gospodarczej. Natomiast
państwo gdy apeluje do tego rynku

wewnętrznego, śdy nakłada coraz to

nowe ciężary, jaki stan stwarza?

Możliwośc. odbudowy gospodarczej,

które niewątpliwie istnieją, są para-

liżowane przez współzawodnictwo

państwa jako dłużnika i przez pań-

stwo jako tego, który nakłada po-

datki. To iest istota sytuacji w Pol-

sce. Wymagania skarbu stoją na

drodze odbudowy gospodarczej i

dlatego też w mojem głębokiem prze

konaniu, na tej drodze nie doprowa-

dzi się do poprawy gospodarczej, Tu

musi być obrana inna droga.

Panowie pytają się jaka? Otóż

odpowiem. W mojem i naszem głę”

bokiem przekonaniu są możiiwe bar

dzo daleko sięgające oszczędności.

Nie twierdzę, ażeby nasz budżet nie

zawierał wielkich oszczędności. Nie-

które oszczędności poszły zadaleko,

np. na drogi, mosty i budowieprzed
tem wydawano 2 proc. budżetu —

teraz 1 proc. Jak oszczędność w

tych wydatkach odbija się na stanie

państwa, io ostatnia powódź najle-

piej tego dowiodła.
Są oszczędności, których nie

można robić. Gdzie można robić

oszczędności? Są takie pozycje, a są

niemi wydatki dyspozycyjne. i

zmniejszenia budżetu o tax kolosal-

me sumy, wydatki na fuadusze dy-

spozycyjne są Ь
prawie te same, przepraszam jest

15.000 oszczędności na sumę

18.900.000 funduszów  dyspozycyj”

nych. A czyby nie można ogianiczyć

kosztów reprezentacji państwa? Czy

w dzisiejszych czasacna jest rzeczą

najpuiniejszą zajmować się organizo”

waniem i urządzaniem mieszkań

reprezentacyjnycn, także i w samo”

rządzie warszawskim, który dziś jest

organem wykonawczympanstwa£

Następaie można uzyskac wielkie

proponuje szereg nowych podatków. } oszczędności także i w wydatkach

Nie sumuje tych rzeczy razem, mówi” subwencyjnych.

osobno © podatkach w ogólnym bud jyąwni
Niedawno zostało

one, że jedną Z organizacyj

žecie a osobno o daninie szkolnej.' sanacyjnych Związek Fracy Ubywa-

Otóż, jeżeli dodamy. 18 miijonów da" | jejskiej Kobiet otrzymala w roku

niny, „szkolnej, która, jak oświadczył' 1932-55 sutywencję na sumę 1,000.UUU

p. minister skarbu, ma byc nowym  'jyzeba ustalić jedno. „ihcja spo”

podatkiem lokalowym, do 40 miljo”

nów. nowych podatków, względnie sybwencjach skarbowych,
{ ieczna, opaita niemal wyłącznie na

jest de-

zwyżek podatkowych, razem otrzy”|moralizująca.

mamy 56 miljonów.
Ale na tem nie koniec. 5ą jeszcze

inne
podatku dochodowego w zeszłym

roku był preliminowany na 170 mil-

jonów, obecnie preliminuje się do-

chód na 190 miljonów.
To należy traktować jako pod-

wyżkę kontyngentu podatku docho-

dowego. Pan minister ska:bu oświad

czył na komisji, że niema kontyn-

gentów podatkowych, że urzędnicy '

masi nie otrzymują cyfr «wontyngen-

towych podatków, które mają ścią”

$gać. Powiedział tylko, że urzędnicy

otrzymują pewne cyiry orjeniacyjne.

* Otóż przyjmuję to i powiadam: trze-

ba to traktować jako nowy dochód,

jako podwyżkę  orjentacji urzędni”

ków; podatkowych. |istotnie przy

dzisiejszej sytuacji gospodarczej,

przy dzisiejszej dochodowosci przed-

siębiorstw to jest nowa podwyżka,

czyli że tych nowych podwyżek jest

Ale cofnijmy się wstecz. Zasta”

mówmy się nad tem, jak od czasu,

gdy rozpoczął się kryzys, powiększo
no ciężary publiczne w tołsce. To

znaczy jakie wprowadzono nowe

daniny, nowe opłaty, nowe podatki.

Otóż rzecz się tawia w ten

Od końca 1931 r. wprowadzono—
10 proc. dodatek do podatku grun-

, dalej kryzysowy dodatek

do tku od nieruchomości, 10
pro. dodatek do podatku pr. о-

kryzysowy dodaick do po-
dochoduwego, 'naazwyczajny

podatek od niektórych zajęć zawo”

dowych, podatek od uboju, podatek
od kwasu węglowego, podatek od
energji elektrycznej i podatek od

go ale nie chcę panów nużyć,

bo tych pozycyj jest ponad10 razem,

z różnemi opłatami funduszów,
tychciężarów stanowi roczneobcią-

zenie w tym przyszłym budżecie —
226.404.000 zł.. Jeżeli dodamy do te-
go ogólnie wzrost obciążeń, których
nie można ściśle oddzielić, z podatku
od zapałek, z podatku od lokali, oraz

i

Następ:ie mówił też p. minister

o przedsiębiorstwach, wskazywał,

zwyzki. Mianowicie dochód zlże w dziedzinie przedsiębiorstw nie

tak wiele da się zrobić. Utóż jednak

chciałbym się zapytać, dlaczego

uporczywie pre!iminuje Się aochód z

przedsiębiorstw taki, ktorego one

mie dają? W tym roku z przedsię-

biorstw państwowych wpiynęio net”

to 8 muljonów za pół roku, a tym”

czasem preliminuje się neilo z tych

przedsiębiorstw 35 milį. na rok

przyszłył F. minister skarbuoświad-

nie są, ani nie mogą być korzystną

jokatą kapitału. Zgoda. Aie w takim

1azie poco powiększa się zakres

przedsiębiorczości państwowej? po-

co przejmuje się coraz nowe przed

siębiorstwa? jeśli to zpumatuwidze-

mia dochodowego nie jest korzystna

lokatą, — jakie względy tu wchodzą

w rachubę?
Do czego my dojdziemy? Dojdzie”

my do upaństwowienia prywatnej

wytwórczości. Nie wiem, czy wszy-

scy tu panowie ten ideał wyznają,

ale praktyka w zakresie przemysłu

do tego zmierza. Ale jak wtedy będą

wyglądały finanse skarbowe, to jest

już inne pytanie.

Niema dzisiaj prawie nikogo,

ktoby twierdził, że można oprzeć

budżet państwa na przedsiębiorczo*

ści państwowej. Oczekuje się popra- wy od wysiłkuspołeczeńsiwa,Wciąż
się mówi od pewnego czasu, od cza”
su kryzysu, © odpowiedzi i
społeczeństwa, o jego wysiłku. Wy-
powiedział len pogląd też pan poseł
Sławek, mówiąc:
wiałem się nad tak chara«ierystycz-
nem dla naszego życia zjawiskiem,
jakiem jest płynące zewszystkich
strom żądanie, rząd przyszedł z

to kupiectwu, to rzemiosłu,
to znów rolnictwu“ i t. r. Potem po-

wołał się ta to, że przed wojną, za

czasów nawet rządów zaborczych,
tego nie było i powiada: „Dlaczegož
więc dzisiaj rodzi się ta dziwna jakaś
bezradność, powodująca ciągłe wo-
łanie o pomoc, ta nieumiejętność iudzka odnajdywania własnym ro-

zawsze te same, —,

czył, że przedsiębiorstwa państwowe ,

„Nieraz zastana” |

zumem i własną inicjatywa, jeśli nie
dróg naprawy sytuacji, to chociażby
środków zaradczych, umczliwiają-
cych własne ' bytowanie”, Otóż ja
uważam to pytanie za zbędne. Dla
mnie odpowiedź jest jasra. Jeżeli
państwo ujęło wszystko w swoje
ręce, to społeczeństwo musi być
bezradne. Apelować do społeczeń-
stwa można wtedy, śdy się zostawi

pewne uprawnienia temu społeczeń-

stwu, gdy mu się zabezpieczy jego
sferę życia. Ale gdy wszystko jest
pod nadzorem policyjnym, to nic

dziwnego, że ludzie nie objawiają

wielkiej przedsiębiorczości i ogląda”

ją się na państwo. Otóż to jest zja-

wisko w dzisiejszych warunkach zu”

pełnie naturalne, bo gdzie ci ludzie

mają się udać, jak nie o pomoc do

państwa? Wiszak tyle lat ch uczo-

no, że wszystkie zagadrienia bez

nich zostały rozwiązane przez do

broczynną polisykę państwa, więc

może i niektórzy w to naprawdę

uwierzyli.

(Dokończenie podamy w numerze

jutrzejszym).

l

W dniu 6 listopada p. maiszałek Sej-

mu przyjął interpelację Klubu Narodowego

„do p. Prezesa Rady Ministrów w sprawie

znęcania się nad osobami, uwięzionemi na

mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy-

pospolitej z dnia 17 czerwc: 1934 r. w

„miejscu odosobnienia” w Berezie Kar-

luzkiej, w czasie od czerwca do paździer-

nika 1934 roku”, Interpelacja brzmi:

„Osoby. więzione w miejscu odo-

sobnienia w Berezie Kartuzkiej,

traktowane były z zastosowaniem

udręczeń moralnych i fizycznych,

obrażających godność osobistą wię-

zionych i podkopujących 1ch zdro”

wie.
Komendantem obozu mianowany

został podinspektor p. Bolesław

Grefiner, znany społeczeństwu po-

znańskiemu z roli, jąką odegrał w

Poznaniu podczas wypadków w dniu

!

Mimo 19 marca 1931 хоКи па pl. Wolności

i w podwórzu Komendy Policji.

Wedłus postanowienia Prokura-

tora Poznańskiego Sądu Okręgowe-

go z dnia 30 czerwca 1931 roku

stwierdzone zostało, że w odpowie"

| dzi na skargi bitych obywateli pod-

inspektor Urellner powiedział: ,„dur-

| nie policjanci, mało bili“. Postano-

wienie to stwierdziło również, że w

czasie, kiedy w podwórzu Komendy

Policji ukryci policjanci bili aresz-

|lowanych obywateli, podinspektor

Greffner był obecny w gmachuKo-

| mendy. ŚŚ

Warunki odżywiania więzionych

w obozie odosobnienia były znacz-

nie gorsze od tych, jakie ustalone

zostały Rozporządzeniem Ministra

Sprawiedliwości dnia 2) czerwca

1931 roku. a które obowiązują na-

wet w stosunku do osób, skazanych

za ciężkie zbrodnie i zpawionych

praw obywatelskich. Jakapožywie-

nie dosta*czano więzionym m. in.

niedopieczony chleb, robaczywy

groch, słoninę z robakami. „Chorym

nie pozwalano na stosowaniediety.

Wychodzącym zrana na pracę po

za obozem początkowo, przezkilka

tygodni, dawano obiad dopiero o

godzinie p:ątej popołudniu. Nie po-

zwalano na otrzymywanie paczek z

% ošcią.

! Warunki zdrowotne były nie

mniej uciążliwe. Odosobnieni nie

mieli ani łóżek, ani prycz. Sienniki

bez poduszek leżały bezpośrednio

na podłodze. Nie pozwalaao używać

szczoteczek do zębów, a mydła nie

dawano w ciągu kilku tygodni. Wi

celach nie było ani stołków, aniła-

wek, nie wolno było siadać na sien-

nikach, a tylko na gołej podłodze.

"W karcerze, do którego wsadza”
no za drobne przewinienia, jak np.

za posiadanie jakiejś drobnostki,

uwięzieni spali na gołej podłodze w

małej, zupełnie ciemnej i wilgotnej

celi, skąd nawet po krótkim pobycie

wychodzili tak ostabieni, že nie mo-

gli utrzymać się na nogach.

Aresztowanych zmuszano do cięż-

kiej pracy fizycznej w samym obo-

zie i poza domem. Musieli oni prócz

tego wykonywać czynności najbar-

dziej przykre, gdyż kazaao im po-

rządkować ubikacje i myć gołemi rę-

kami spluwaczki nietylko własne,

łecz także używane przez policję.

Bito uwięzionych przy każdej

s ości; bito na korytarzach

obozu, kiedy uwięzieni biegli na

rozkaz policji, bito przy pracy, kie-

dy, wycieńczeni fatalnemi warunka-

mi odżywiania i pomieszczenia,

więźniowie nie mogli sprostać cięż-

kiemu wysiłkowi fizycznemu. Bicie

to nie staaowiło wyjątku, lecz było

wykonaniem zasad postępowania,

ustanowionych przez władze obozu.

I tak zaraz po przywiezieniu pierw-

szej partji wwięzion , podinspektor
Geels w ich obecności zwrócił

cię do policjantów z poleceniem, aby

„walili prosto w łeb' w razie,jeżeli

uznają to za potrzebne, Nadto je-

den z zastępujących p. Gretfnera ko

misarzy policji, przyjmując nową

partję uwięzionych, odezwał się do

nich: „Świat nie widział tego, co 

justawodawczyci. zgodnie uważana

| psychologii
| systemów rządzenia, które usiłują odwlec

| dany probłem dziejowy,

LAPRELA
DIY

Juk żyją w Rerezie Kartuskiej.
Interpelacja Klubu Narodowego.

z prasy.
Łabędzi śpiew.

Rozpoczęta onegdaj sesja ciał

jest przez całą prasę za vstatnią.

Jak bęczie brzmiał ten łabędzi

śpiew panów posłów i senatorów,

nie trudno zgadnąć. Przedsmak prze

biegu obrad obuizb możemy mieć na

podstawie dwóch enuncjacyj pre-

mjera Kozłowskiego i marsz. Śwital-

skiego.
„Robotnik“

te wynurzenia:
Wszelkie wielkie

gospodarczej świata, załamanie 4 kapita-

lizmu, jako ustroju społeczno-gospodarcze-

go, klęski oświaty polskiej, po ożenia mię-

dzynarodowego, kryzysu moralnego obozu,

do którego sam p. Kozłowski należy, — te

wszystkie problemy pozostały poza granicą

owego „bezpośredniego kontaktu premjera

ze społeczeństwem”, jakim miała być śro-

dowa mowa radjowa do działaczy B.B.W.R.

I w tym właśnie braku najistotniejszych

kwestyj zawiera się cała rzeczywista treść

„sanacyjnego” poglądu na polskie życie i

na połską sytuację w świecie. F, Kozłow-

ski staje się niejako symbolem iej swoistej

znużonych i rozczarowanych

tak charakteryzuje

problemy katastrofy

byle nie stanąć z

my tu wam: urządzimy”.
Największem okrucieństwem w

traktowania uwięzionych cdznaczyli

się posterunkowi:

Franciszek Markowski (K. G.

Nr. 186),
Mieczysław Sitek (K. G. 198),
Bosowski (K. G. 230), oiaz

starszy przodownik Szymborski

(Nr. 9).

Nadzór nad obozem odosobnie-

nia w Berczie Kartuzkiej sprawował

wojewoda poleski p. Wacław Ko-

stek-Biernacki, będący na tym tere'

nie najwyższym _ przedstawicielem

rządu polskiego, który =zęsto od-

wiedzał obóz i nietylko badał ogól-

ne warunki tam panujące. iecz wni-

kał w drobne nawet szczegóły po-

stępowania z aresztowanymi,

Stosunki, panujące w Berezie,

mie były obce centralnym władzom

politycznym. Dowodzi tego pobyt w

obozie dyrektora dep. pei. M. Spr.
Wiewn. p. Kaweckiego, który mają-
cym opuścić obóz aresztowanym

groził ponownem osadzeniem, jeżeli
będą opowiadać o tem, co przeżyli
w Berezie. Tem samem stwierdził
wymieniony urzędnik, że pośredni

sprawcy tych stosunków sami uwa”

żali je za bezprawne i niegodne.
Powyższe wypadki znęcania się

nad ludźmi bezbronnymi, którym

nietylko nie udowodniono żadnej

winy, lecz których czyny nie były
przedmiotem sądowego posiępowa-

mia, — są rażącem pogwalceniem
art. 98 Konstytucji, stanowiącego, że

kary, połączone z udręczeniem fi-
zycznem są niedozwolone”. Trakto-
wanie uwięzionych w obozie odoso-

nim (warzą w twarz, byle go nie rozstrzy-

gać.

Większość czwartego Sejmu, zda-
niem „Robolnika“ najzupeiniej pa-
suje do „szarej atmosłery mowy p.
Kozłowskiego.

Mirimalne wymagania,

„Gazeta Warszawska* iakoż po-

święca artykuł wstępny rozważa”
niom na temat rozpoczynające: się

sesji sejmowej.
Nie ciekawie

 

zapowiada się ta

sesja wobec ogramiczenia roli ciał

ustawodawczych do uchwalania,

czy też raczej przyjmowania do

wiadomości dekretów rządowych.

Nawet w jedynej sprawic, która nie

może być załatwiona przez pełnomocni-

ctwo, a mianowicie w zmianie konstytucji,

większość sejmowa jest bezwolna i ocze-

„czynnika decydującego”

przed 6 laty
kuje pozwolenia

na dokończznie

czynności rewizyjnej.

W zakr%sie kontroli zadane tej więk-

polega na osłanianiu działałności

rządu przed ciekawością tych wszystkich,

którzy chcą być w Sejmie przedsiawiciela-

mi rządzonego i płacącego podatki społe-

czeństwa, a nie narzędziami połityki rządo”

rozpoczętej

szości

wej.

W tym stanie rzeczy Sejm stał

się mównicą, z której przynajmniej

w części może wypowiedzieć opinja

społeczna te przykre prawdy, któ-

rych nie sposób z powodu warunków

cenzuralnych podać w prasie, czy

też na zebraniach publicznych.
Skoro już „rzeczywista rzeczywistość”

jest taka, że Sejm nie może o niczem sta-

nowić, niczego decydować, jeżeli można w

nim tylko gadać, — to niechże io gadanie

nie będzie ograniczone do jednego tylko

wąskiego „odcinka”, ale niech obejmie ca-

ły front życia narodu i państ va, niech w

rozpoczynającej się dzisiaj dyskusji zetrą

się idee, „programy i fakty dotyczące

wszystkich dziedzin życia publicznego. |

Taka jest — naszem zdanie: — mini-

malna rola przedstawicielstwa ::arodowego.

Nie będąc władzą, Sejm powinien być

przynajmniej — sumieniem pubi:cznem.

W przedpokoju.

Pod takim tytułem zamieszcza

„ABC” artykuł wstępny w związku

z rozpoczynającą się sesją sejmową.

Charakteryzując stan rzeczy w Sej-

mie, publicysta „ABC” pisze o po-

siedzeniu sejmu co następuje:

Każdy obywatel w Polsce wie dosko-

nale zgóry, jak się to wszystko odbędzie.

Jeden z dziennikarzy przed kilku dniami

proponował swym kolegom oryginalny za-

kład: zapewniał, że na 24 godzir przed roz

poczęciem sesji sejmowej napisze dokładne

sprawozdanie z pierwszego jej zebrania.

Kto wie, czy dowcipniś nie wygrałby

zakładu? Procesy żywe i twór';e urągają '

! wszelkim przepowiedniom, martweszablony |

Zebranie doroczne
Poiskiej Akadem]ji Umiejęt-

ności.
WARSZAWA. (Pat). Dnia 8 bm.

o godz. 20-ej odbędzie się w siedzi-

bie Polskiej Akademji Literatury u-

roczyste doroczne zebranie Polskiej
Akademii Literatury.

Na program uroczystości złoży
się zagajenie zebrania przez prezesa

Alkademji Wacława  Sieroszewskie-

go, sprawozdanie z działalności Pol-

skiej Akademii Literatury, które wy”

głosi sekretarz generalny  Juljusz

Kaden-Bandrowski, oraz prelekcja
alkademika literatury Karola Rostwo
iowskiego pt, „Romantyzia w obli-
czu wspóczesności”. Po posiedzeniu
odbędzie się zebranie towarzyskie.

„ Obostrzenia przy nostryfikacji
dyplomėw Iekarskich.

W. stosunku do absolwentów wy”

działów lekarskich zagranicznych
uczelni, którzy ubiegają się o no-
stryfikację dyplomów, zastosowano
z br. akademickim nowe ogranicze-
mia. Niezaieżnie od zamknięcia czę-
ściowego iormalności nastryfikacyj
nych przez rozłożenie wpisów  kan-
dydatów na przeciąg 4 lai wydziały
iekarskie zwiększyły liczbę egzami-
nów. Dotąd nostrytikanc: zwalniani
byli z większości przedmiotów wy-
kładanych na pierwszym roku  stu-
djów. Obecnie ulgi te skasowano i
nostrytikantom dodano dwa nowe
egzaminy z fizyki i chemii.

Jai paltą w 1. I-II
na zbliżenie z Francją I na sta-

nowisko Poiskl.
Jak zapatrują się w Rosji na

obecne zbiiżenie z Francją, a także
ma staaowisko Polski w tym wzglę-

dzie, pouczają wywody p. Radka w

;„lzwiestjach” z 26-go ub. m, zawie-
rające m. in. takie ustępy:

„Polityka zbliżenia do Z. 5. R R. prze-

stała być we Francji sprawą wyłącznie

drobnej demokratycznej burżuazji, znalazła

ona zwoienn'ków także wśród kół prawico-

wych.  Najiaskrawszym przejawem tych

zmian była polityka Barthou, zbliżonego

poglądami do Poincarć'go, repiezentanta

jego polityki na konierencji w Genui. Re-

zultatem tych przemian był pakt nieagresji,

zawarty między Francją a Z. S. R. R. i

wspólna walka o ustabilizowanie położenia

na północo-wschodzie Europy..

W Polsce jednem ze źródeł germanofil-

skich tendencyj jest stale powtarzane

twierdzenie Mackiewiczów, Radziwiłłów i

Sapiehów, że Francja i tak nie będzie w

stanie okazać należytego odporu ekspansji

niemieckiej i dlatego lepiej porozumieć się

z Niemcami samodzielnie, niż stać się olia-

rą agresj: niemieckiej, gdyż ua poparcie

francuskie liczyć w decydującym momencie

nie będzie można.. To, co prowadzi do

wzmocnienia stosunków Francji z jej sprzy-

 

 | zawsze jednakowe.

Pariament nasz stał się w ostatnich

latach takim martwym szablonem. I czyż

może być inaczej w instytucji, składającej

się z dwu kategorji ludzi: opozycyjnych, to

znaczy takich, którzy na bieg spraw pań-

stwowych w obecnej sytuacji nie mośą |

„mieć żadnego wpływu i z prorządowych,

czyli tych, którzy wpływu nie mają, albo bnienia w Berezie Kartuzkiej stwo-

rzyło, dla ludzi nie skazanych żad-
nym prawomocnym wyrokiem sądów

Rzeczypospolitej katorgę, gorszą od
tej, jaką znałą carska Rosja.

Podpisani zwracają się do Pana

niem:

ludzkiego postępowania z przeby-
wającymi w miejscu obnienia w
Berezie |Kartuzkiej były wyłkona-
niem poleceń Rządu?

6 listopada 1934 r.
Interpelanci.

KRAKÓW. (Pat), Przed trzema
laty pułki jazdy, artylerji i piechoty
w. porozumieniu z kierownikiem od-
budowy Wawelu prof, dr. Szyszko*
Bohuszem postanowiły własnym
sumptem odnowić kilka sal na Zam-
ku królewskim na Wawelu.

Najwięxszą salę na 2-11 piętrze,
t. zw. salę senatorską odnowić ma
piechota, artylerja t. zw. pokój orło-
wy na drugiem piętrze, a kawalerja
dwie sale na pierwszem piętrze,
mieszczące się pod wyżej wymienio”
nemi salaini.

„ Projektowane jest, aby w sanktu-
arjum jazdy, która mieścić się bę-
dzie w tych dwu salach, corocznie
odbywało się złożenie przysięgi
przez wychowanków szkół  olicer-

 

Uroczystości
MOSKWA. Pdt. Dziś w 17-tą ro-

cznicę istnienia państwa sowieckie-
go odbyła się na piacu Czerwonym

defilada wojskowa a następnie ma-
nifestacja ludności cywilnej. Obecni
byli najwyżsi dygnitarze partyjnii
państwowi ze Stelinem, Molotowem
i Kalininem na czele. Defiladę od-
bierał komisarz obrony Woroszyłow.

SAN PAULO Pat. Policja tutej-
sza miała stwierdzić, że stowarzy-
|szenie chorwackie „Ostawna” wSan

Paulo było w ścisłej styczności z
mordercami króla jugosłowiańskiego

 
Prezesa Rady Ministrów z zapyta!

„Czy powyżej opisane fakty nie-!

iii i i i i iiii ii

Wojsko przyczynia się do odbudowy Wawelu

 

Skąd wyszedł rozkaz morderstwa.

nawet mieć go nie chcą.

W zakończeniu swych wywodów

| „ABC* dochodzi do następującej

, konkluzji:

| Od kilku lat Sejm przekształcił się w
rodzaj mrocznego przedpokoju polityki pol-

skiej. W, przedpokoju, jak zwykle, jedni

oddają się głośnej krytyce i „łusznym na-

rzekaniom, drudzy pochłonięc sąnadsłu-

chiwaniem  szmerów z za zainkniętych

szczelnie drzwi gabinetu. Czasem źle usły-

| 52а i wtedy powstają przykre pomyłki i

komplikacje.

skich kawalerji, mianowanych ofi-

cerami. Większa z dwu sal wybra-

nych przez kawalerię, oparta na

4-ech słupach, ma być własnie miej-

scem przysięgi. W; sali tej ustawio”

ne będą urny z ziemią z pobojowisk

z pod Wiednia, Kircholmu, Samo-

sierry, Chocima, a dalej z ostatnich

bitew z pod Komorowa, gdzie w

1920 roku stoczony został wielki

bój z armją Budiennego. Złożone tu

zostaną również stare chorągwie.

Na powyższy cel kawalerja zło-

żyła dotychczas 57 tys, zł., artylerja
ponad 60 tvs. zł. W pułkach piecho-
ty akcja zbiórkowa jest prowadzona.

Dotychczas zebrano przeszło 6 tys.
złotych.

°

w Moskwie.
Na trybunie dyplomatycznej obecna
była delegacja mongolskiej republi-
ki ludowej z premjerem na czele.

Wieczorem Kalinin wydał na
Kremlu przyjęcie dla członków rzą-
du. korpusu dyplomatycznego, ko-
respondentów zagranicznych oraz
wybitniejszych przedstawicieli spo-
łeczeństwa sowieckiego.

w Marsylji. Policja twierdzi dalej, że
ma stanowczo dowody, że rozkaz
zamordowania króla Aleksandra wy-
szedł z San Paulo.

mierzeńcami, stanowi je siłę. Siłą tą jestjej

| związek z takim potężnym elementem po-

koju, jakim jest ZSRR. Bernus iBainville

| przestrzegają przed polityką, która może

| zmusić Francję do wyboru między Polską

a ZSRR Jezeli Polska chce w :zeczy Sa-

mej wzmocnić trwałość stosuuków w Eu-

ropie wschoaniej, to winna ona raczej być

zadowojoną ze zbliżenia między Francją

a ZSRR., gdyż to zbliżenie wzmacnia jej

własne położenie. Gdyby się jednak oka-

zało, że panujące w Polsce warstwy uwa-

żają, iż bardziej im na rękę iść z lemiele-

meutami świata, które chcą zmienić tery-

torjalny status quo, to Polska odejdzie od

Francji przy wszelkich  okoiicznościach.

Ale i wpierwszymiwdrugim wypadku

Francja nie będzie zmuszona do wyboru...

Związek Sowiecki nie wirąca się do

wewnętrznych spraw innych państw, cho-

ciaż nie składa się on z ludzi ślepych czy

głuchoniemych. Patrzy otwartemi oczyma

ma tendencje historycznego rozwoju i nie

tai „po której stronie są jego sympatje s0-

cjalne.Ale jeżelimynieboimysię tego,że

zbliżenie z państwami burżuazyjnemi, któ-

1ego wymaga interes pokoju, wzmocni w

ZSRR. tendencje burżuazyjne, to dziwnem

się to musi wydać, gdy przeds'awiciele sil-

mych państw burżuazyjnych drżą na myśl,

że wspólna polityka pokoju, przeprowadzo-
na łącznie ze Związkiem Sowieckim, może

osłabić burżuazję tych krajów..
Związek Sowiecki nie podpisywał Trak-

tatu Wersalskiego. Ale trzeba prawdzie

spojrzeć w oczy, Cóż pozostalo z tego

traktatu? Najbardziej uciążliwe dla mas

ludowych jego części, a mianowicie repa-

racje, już znikły. Zakaz zbrojeń, który bur-

żuazja niemiecka poczytuje dla siebie za

najbardziej uciążliwy, będący jakoby czemś

poniżającem, nas niebardzo przejmuje...

Pozostaje więc jedynie problem terytorpal-

my. Nie byliśmy nigdy zachwycemi terytorjal

nemi decyzjemi Wersalu, jednakowoż nie

sądzimy, aby ta zmiana mapy Euiopy, któ-

rą przeprowadziłby zwycięski imperjalizm
niemiecki, okazać się miała bardziej spra-

wiedliwą...*

Poglądy te są naogół trzeźwe,
Nie są one wyrazem jakichś nad-
miernych nadzieji lub skrytych pla-
nów. Zapoznanie się z niemi u nas
będzie pożyteczne.

L EAVDI

Analiabetyzn—10 hańba KI-g0 wieku.
Stań do szeregów pionierów
w P ošwiaty!
Wskazów. w i

walki z“L S
skiej MacierzySzłiolnej, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście Nr. 7, 
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Proces d-ra St. Narbutta w sądzieW sprawie ulgowych šwiadectw pržemysio-

W dniu 7 bm. prezydent m. Wił-
na dr. Wiktor Maleszewski odbył
konferencję z  wiceprezydentami
miasta pp. Adamem Piłsudskim, Te-
odorem Nagurskim i Kazimierzem
Grodzickira, na której ustalony zo-
stał podział agend: zarządu miasta
między poszczególnych członków
prezydjum Zarządu.

Prezydent miasta Maieszewski,
według ustalonego podziału, obej-
muje: wydział ogólny i personalny,
wydział zdrowia i opieki społecznej

— Zachmurzenie zmienne, miej-
scami przelotny deszcz. Chłodniej.
Umiarkowane wiatry z poludnio-
zachodu i zachodu.

DYŻURY APTEK:
Driś w «ocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Ne. 2 itelei 16-31), Frumkina — ul Nie-
miecka Nr. 23 (tesef. 3-29) i Restowskie-
go — ul. Kalwarysska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.

WiADOMOŚCI KOŚCIELNE.

pockiejo еечнннiej“ w cy
Doroczne nabožeūstwo Opieki Mat-

i Boskiej rozpoczyna się w Kapli-

cy Ostrobiamskiej w sobotę, dnia

10 listopada rb., o godz. 5 popoł. i
trwać będzie do dnia 18 bm. włącz-

nie. Porządek nabożeństwa: w Ka-

plicy codziennie uroczysta Msza św.

sm i

świętszego Sakramentu. Po nabo-
żeństwie wieczornem — biogosta-

tem.
Przy tej okazji ks, Proboszcz

Ostrobramskiej powiadamia, że w
rabożeństwa Opieki Matki Boskiej,
zbierania ołiar przy Ostrej Bramie na rzecz
Kaplicy upoważnieni są tyłko księża Ostro-

imnego, ks. Proboszcz nie odpowiada. Wy-
strzegać się oszustów i złodziei kieszon-

U. S. B. w Wilnie powiadamia, że

sterskiego”, odbywającego się w sali
Domu  Chrześcijańsko - Ludowego
przy ul. Metropolitałnej 1, wypełniły

Dostojny prelegent wygłosił 4 refe-
raty, 2 zrana i 2 obrad po-
obiedzie. W pierwszym referacie Ks.
Biskup Dembek omówił pracę i po-

dyskusji. W dyskusji poruszone były

Dembeka w jego referatach.
Dziś dalszy ciąg referafėw, d;-

 

  

    
   

   

  barw jesieni, drzemią mgłą błękitną

KRONIKA.
Podział agend zarządu m. Wilna.

Śnie:do

dnia9 bm., wpiątek, ogodz. 19 od-'
będzie się Adoracja Najśw. Sakra-,

 

oraz wydział techniczny.
Wiceprezydent Piłsudski dział П-

nansowy i elektrownię; wiceprezy-
dent Nagursk: obejmie wydział
oświaty, wydział statystyczny, ewi-

jdencji ludności i archiwum; wice-
prezydent Grodzicki obejmie zaś
zarząd majątkiem komunalnym, wy-
dział rynków, referat wojskowy i
opałowy oraz nadzór nad miejską
strażą pożarną.

Z dniem 8 bm. nowy Zarząd m.
Wilna obejmie urzędowanie.

— Poiskie T.wo Krajoznaw-
cze. W dniu 8-XI rb. o godz. 18 w
łokału Związku Literatów — Ostro-
bramska 9, p. Dr. St. Lorentz wy-
głosi odczyt p. t. „Podróż po Qsz-

ое Chrześcijański— z Uniwers;
ot A Dziś, 8 b. m. w z.
cy Chrześcijański: Uniwersytetu

Robożniczego — a litalna
Nr. 1—p. Wiadyslaw Ostrowski wy-
głosi pogadankę dyskusyjną p. t.
„Q sądach Pracy”. Początek godz.
7 wiecz. Wstęp bezpłatny.

wych na
W związku ze zbliżającym się

okresem nabywania świadectw prze-
mysłowych na r. 1935, Wileńska Iz-
ba Przemysłowo Handlowa wystąpiła
ostatnio na terenie Związku Izb
P.H z wnioskiem wydania okólnika
w sprawie ulg przy nabywaniu świa-
dectwg przemysłowych na r. 1935.
analogicznego do okólnika z dnia
6-XII-33 r. z tem jednak, by okólni-
kiem tym były objęte również i ul-
gi dla przedsiębiorstw przemysło-
wych i by ulgi te nie nosiły, cha-
rakteru fakultetywnego, lecz były
udzielane z urzędu.
W dalszym ciągu w myśl tego

wniosku również i w roku 1935 za-

Do Redakcji naszej nadchodzą z
różnych stron skargi na wileńskie
władze skarbowe. Ogromra ich wię-

ikszość jest słuszna i io do tego
stopnia, że przy ich wysłuchiwaniu
ma się wrażenie, że przytaczane
łakty są nieprawdopodobze. A jed-
mak po zbadaniu okazują się praw*
dziwe,

Wežmy taki przyktad: Do jedne-

Skargi na wladze skarbowe.

rok 1935.
kłady detalicznej sprzedaży wyro-
bów spirytusowych należałoby z u
rzędu zwolnić od obowiązku naby-
wania na rok 1935 odrębnych świa-
dectw przemysłowych z tytułu pro-
wadzonego skupu butelek po wyro-
bach Państwowego Monopolu Spi-
rytusowego.

Pozatem—lzba prosiła o podjęcie
starań w Ministerstwie Skarbu, zmie-
rzających do rozterminowania nale-
żności z tytułu świadectw przemy-
słowych na r. 1935 na 2 równe ra-
ty, z których |I-sza byłaby płatna w
terminie do 31-XII b, r, a druga
—do 31.1 1935 r.

zabiera.
Inny przykład: Urzęduix siedzą”|

cy w kasie Urzędu Skarbowego,
(przy. ul. Bazyljańskiej) wywołuje
płatnika po nazwisku, nie racząc
nawet doduė do nazwiska „pan“. Na
"zwróconą mu uwagę oświadcza, by
igo nie pouczać. Zresztą on ma dużo
„interesantów i wobec tego nie może
„dodawać do nazwiska tytułów.

$0 z właścicieli nieruchomosci przy”| Dlaczego władze zwierzchnie nie
bywa sekwestrator i zajmuje rower pouczą swych podwładnych o obo- 

SPRAWYADMINISTRACYJNE |
— Echa stoczenia się z urwiska,

nad Wilją taksówki. W wyniku wy-|
padku, jak: niedawno miai miejsce

м Wilnie, śdy skutkiem nieostrożnej

jazdy dorożka samochodowa spadła

z urwiska nad Wilją na Zwierzyńcu,

w Starostwie Grodzkiem  Wilen- 
za podatek..., z którym. zalegasąsiad | wiązku grzeczności dla interesan-
właściciela nieruchomości, człowiek iów? I dlaczego p. sekwestratorzy
o zupełnie innem imieniu i nazwisku. mogą postępować tak bezwzględnie,
Żadne perswazje nie pomagają: p. |że zabierają rowesx osobie nic wspól-
sekwestraior jest nieugięty i rower,nego z płatnikiem nie mającej?  Polskie Radjo Wilno) skiem odbyła się rozprawa karna

Kierowca Kanaszczyc skazany '
został na 1 miesiąc bezwzględnego,

! sowania samochodu z brakami tech-,
nicznemi (brak ciągła hamulcowego),
„ukarany został grzywną w mo|
| kości 50 zł. z zamianą w razie nie-
'sciągalnoś: na 14 dni aresztu.

 

Teatr | muzyka|

swym pięknym głosem J. Kulczycka, w
otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu. —
Ceny zniżone.

łni** Niedzelny poranek symfoniczny za-
powiada się niezmiernie interesująco. W
wykonaniu bogatego programu weźmie
udział Wil. Orkiestra Symioniczna,

е Ordonówna w Wilnie. Zna-
komita pieśniarka Hanka Ordonówna wy-'
stąpi raz jeden tylko w teatrze „Lutnia”
w środę, 14 bm.

wik” — po cenach propagandowych. Po-
południu o godz. 4 „„Zwyciężylem kryzys”.

k medja G. B. Shawa: „Nigdy
przewidzieć”, poruszająca pr

nie można
lem współ- 

 

|miona po raz pierwszy w Weimarze w roku

| jący szlachetnością natchnienia, wystawiony

  kiedy dziki poświst wiatru rzuca

Czwartek, dnia 3 listopada 1934 r.
6.45: Pitśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

szkolny. 13.00; Dzien. poł. 13,10: d. c. po-
ranku. 15.30 Wiad. eksport. 15.35: Codz.

zert kameralny. 18.45: „Co czytać” — pog.
13.00: Recital śpiewaczy. 19.20: Feljeton
<xtualny, 19.30: Utwory Berlioza (płyty).
19.30: Wiad. sport. 19.56: Wil wiad.
sport. 20.00: Rewja orkiestry. 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce".

!) lekcja tańca, 22.35: Muzyka z płyt. 22.45:
Koncert reki, 23.00: Wiad. meteor. 23.05;
Muzyka tancczna,

„Marja Stuart* Schillera w Teatrze
Wyobraźni.

W dn. 6 listopada, w czwariek o godz.

Lrėlowe, lecz ludzie: Elžbieta i Marja.
Marja pomimo swych przewinień w obliczu
śmierci zdołała się podnieść, obłudna, zde-

1800 została przyjęta z entuzjazmem, któ-
rym cieszy :ię po dziś dzień. Dramat schil-
jerowski wiccznie żywy, wiecznie emanu-

sa P. A. L. Wacława Sieroszewskiego, se-
kretarza generalnego P. A. L. Juijusza Ka-

Z pośród bogatej twórczości franciszka
S huberta, przedstawiającej sobą niewy- 

 

w Oszmianię Wilno, r. 1932,

clania tym razem w dn. 8 listopada (czwar-
tek) o godz. 18.15 Tria B-dur w wykonaniu
Lidji Kmitowej, Bolesława Ginsburga i prof.
Hawla Lewieckiego.

kompozytorów, jak Thomasa, twórcy opery
„Mignon” (uwertura do %gj opery zostanie;

zytora Francji, ostatniego przedstawiciela!
muzyki  kląwesynowej,
zharakterystycznych („La poule“ i „Le
tambourin”, najczęściej grywanej. Muzykę
nowoczesną reprezentują w programie:
Koussel, jedtn z rajoryginalniejszych kom-

p'et — autor wielu dzieł o zabarwieniu
raistycznem, de Breville i wreszcie Mauri-
ce Ravel — zajmujący poważne stanowisko

ioniczna Polskiego Radja pod dyrekcją Jó-
uefa QOzimińskiego, oraz soliści — znana
śpiewaczka Stanisława Argasrńska i Ale-

 

Szanowny Panie Redaktorze!
Wi związku z rozpoznanym one-

gdaj procesem przeciwko manie, pro-  
1) Rachunki, wystawio ie przeze”

Jecz!mnie nie były wygórowane, :
przeciwnie, po sprawdzeniu przez
biegłych, rachunki okazały się rze-

Z poważaniem

— 56 wypadków przejechania,
przez pociąg. W ub. miesiącu w

 

dla innych dzielnic Polski. Kłam

autora poeamtów | 7

| iudności, z małym wyjątkiem

okręgowym.
Głośna z przed kilku tygodni swój charakter toczyć się będzie

sprawa lekarza asystenta na oddzia-| przy drzwiach zamkniętych, przewo”

le dla nerwowo chorycn szpitala dniczy prezes sądu, p. Machał Ka-

św. Jakóba — Stanisława Narbutta,
wyszła już z fazy śledztwa. |

Urząd prokuratorski postawił w
stan oskarżenia dra S. ivarbutia i
akta przesłał do sądu okręgowego.

Sensacyjna ta sprawa znajdzie
się na wokandzie (ll-go wydziału
karnego w dn. 21 bm.

Rozprawie, która ze względu na|

duszkiewicz.
Obrony oskarżonego, przebywa”

jącego prewencyjnie w areszcie,

podjęło się kiiku znanych adwoka-

tów.
Z powództwem cywilnem. w imie-

: : E
niu poszkodawanej p. 3. J. wystę-

puje adw. H. Zasztowt-Sukiennicka,
Kos.

Zamach samobójczy uczenicy gimnazjainel.
Wiczoraj w łaźni Tyszkiewiczow”

skiej wydarzył się tragicziiy wypa-
dek.

W. godzinact: popołudniowych do
iaźni przybyła 17-letnia kieiena Ku-
leszanka, uczenica gimnazjum św.
Kazimierza w Nowej Wiiejce, która
wynajęta wannę. Poniewaz po g0“|
dzinie Kuleszanka nie opuściia nu-
meru, zarządzająca zaniepokojona|
długiem rzebywaniem w wannie
młodej kooiety, zapukała n:ikakrot-
nie do drzwi, a gdy nie otrzymała
żadnej odpowiedzi, zaalarmowała
służbę, która wytamała urzwi.

Oczom wchodzących przedstawił
 

się mrożący krew w żyłach widok.

W wannie leżała nieprzytomna ucze-

nica, z obu rąk sączyła się krew,

barwiąc wodę na czerwony kolor.

Niezwłocznie powiadomiono policję

oraz wezwano natychmiasi Pogoto-

wie Ratunkowe. które odwiozło w

stanie ciężkim uczenicę 40 szpitala

| żydowskiego.
Jak ustaliło pierwiastkowe do-

chodzenie, Kuleszanka jest uczenicą

6-ej klasy gimn. św. Kaziraterza w

N. Wilejee.
Zainteresowane  wiadze  badają

przyczynę targnięcia się Kuleszanki

na życie.
 

Ustawa o ochronie lokatorów
pozostanie.

W ostatnim miesiącu  informo*

waliśmy naszych czytelnikow o pod-

jęciu akcji przez niektóre pisma sa”

nacyjnc, jak np. „Czas” w kierunku

nowelizacji, względnie zniesienia u-

stawy o ochronie lokatorów. Akcja|

ranny“ niewątpliwie dobrze w tych,

sprawach poinformowany, zamiesz-,

istotnego stanu rzeczy — i „twier-,

dzi na podstawie intorma-yj jakoby

| zupełnie miarodajnych, że wszelkie

pogłoski o zamrarach rządu zniesie-

nia ustawy o ochronie lokatorów są

życzeń” pewnych tylko glup. |

„Kurjer Poranny” motywuje sta”

„Narodziny ustawy wywołał

mieszkań dla najszerszych mas lud-|

ności i konieczność ochrony tych

fakt, czy ilość izb mieszkalnych w,

; stosunku do przyrostu ludności, i w

jakim stopniu się zmieniła?

stycznego (rok 1934 si. 10 tabl.

16). Przeciętna liczba osób na jedno

| mieszkanie wynosiła w roku 1921 w

r. 1921 do 1.179.000 w r. 1931), Lo-

do ilościstosunek ilości mieszkań й
o ile

gdy wreszcie omawia mozliwości 0*

|

 

staje nadal, i to w takich samych

rozmiarach, w jakich istnał przed,

a można powiedzieć i w czasie

wprowadzenia ustawy „o

lokatorów. Prawo bowiem o ochro-

nie lokatorów istnieje od roku 1918,

ochronie

o godz. 8 rano. a litanja z nauką o w trybie administracyjnym przeciw- zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do- | Koncert muzyki francuskiej, ' wywołała żywe zainteresowanie w |;akkolwiek ustawa w obcenej for",

godz. 5 popoł. W. kościele zaś co” ko kierowcy lowi Kanasz” RPAsaiay ze a aS >. U => pa (ezwartekj o godz całym kraju, gdyż dotyczy sprawy |mie została jednolicie zredagowana

ienni lz, śpi i i właścicielowi „51: Czas. „00: ejnał. 12.03: iad. 21 radjowy koncert wieczorny przezna- : ss э° °
шмвепш;шо godz. a „rano e a i = е i samochodu, u, 1210: „Panna Kropeczka i jej ko-| czony jest muzyce francuskiej. W progra- "iezmierie żywej i doniosłej. w r. 1924. „CADA

za św. z wystawieniem Przenaj- Witoldowi Kuncewiczowi. |iedzy” — obrazek dla dzieci. 12.30 Poranek mie znajdą słuchacze nazwiska dawnych. Obecnie sanacyjny „Kurjer Po- Główńy zatem warune; Р
stał, a w konsekwencji utrzymało

|się również monopolistyczne stano-

* е dai ; «.' de, pow. 15,45: Muzyka lekka. 16.45:| odegrana w czasie koncertu), Saint-Saens'a, * й 240 + kalio icho-

wieństwo Arcypaśterskie, w dniu aresztu za nieprzestrzeganie przepi-, rų iego: 1700; Śłuskowieko: „Maca| kiarego „Taniec szkieletów: i a „Sam. cza artykuł o „ochronie loxatorów"*, wisko grupy właścicieli nieru

ostatnimi błogosławieństwo z Ka: sów З samochodow ych, a „właściciel . Stuart” — Śchillera z M. Malicką. 17.50:| son i Dalila" należą do najpopularniejszych'w którym oświadcza, że stery mia- mości. CH kia

plicy  Przenajšwietszym Sašramen- taksówki , za dopuszczenie do kur-| „Skrzynka pocztowa Nr. 332“, 18.15: Kon-| jego dzieł; Rameau — narodowego kompo-| rodajne zdają sobie dobrze sprawę Niewątpliwie pewne odprężenie

głodu mieszkaniowego nastąpiło —

prawda, — ale tylko i wyłącznie

w stosunku do większych —4—5—

6 pokojowych mieszkań. Nastąpiło

to przedewszystkiem dzięki ogólne”

'bramscy, w asystencji służby kościelnej w 21.00; Koncert muzyki francuskiej. 21.45:] bozytorów francuskich. W utworach jego : $ 5 # i, a więc i

x mie. Potem niki więc. ŻA sł. orenea Europy i Azji". 20,00: „Rozwój o.| często spotykana barwa egzotyczna zwra-| CZczym wymowie. plon, ch PE acych a zak
. sobowości twórczej ucznia” — od „ 2215] ca na siebiż uwa, oezją wyrazu; Ca-| sj i ie „pooożnyc # c vii а

ki, dokonywane przez kogokolwiek bądź odczyt. $ę poezją wy! siewanemi na zasa „P. y nie dzięki powstaniti dość znacznej,

„akłkolwiek stosunkowo jeszcze za

małej ilość nowych domów, e dro-
k Й —Teatrmuzyczny „Lutnia”, Dziś uka- я Р

"а AdoracjaWaza Sa-, że się po raz 25-ty ialia: wspanialeNey: pacaoyrraśiaj ostatniej doby gi nowisko władz w tej sprawie w spo” gich lokalach
s я # tawion: ekordow. tka Abrah: ъ tylko Francji, ale i ogółnoświatowej. Wy- jący: rażą ta 0

kramentu. Sodalicja Marį. A-czek "pojęty oe Markizy czaruje Z ZA KOTAR STUDJO. IDRacini kozsaciy bei Okio Šai sób następujący brak| , Czy to jednak rozwiązuje zagad-

nienie mieszkaniowe dla ołorzymiej,

przygniatającej liczby mieszsańców

Twierdzenie, że wraz ze zniesie”

jest całym szeregiem głębszych przy

czyn, o podłożu ogólne-gospodar-

czem, których sama zmiana ustawy

mieszczać w interesach iniratnych.

Nowe domy korzystają zresztą Z

wszelkiego rodzaju ul$ i wyłączone

są z pod ochrony, mimo jednak pota*

— a jest ich napewno 80 pioc. ogól-

przez jólnych mówców kwe-| © agandowe cen - Bandrowskiego oraz 'przemówienia ż Н ь ie 97,000, Po-| . . 5 6

stje, związane z h.olnósj-7*-— Proajek w. Teskta/ku MódAnca. Kzrola Huberta Rostworowskiego ak steat Wilno, dn. 7 =zako EE o 33.000 itd.| = el Dulių z

. В. -| Majbližs: 9 „Romantyzm w obliczu wspėlczesnošci“. Ee My 78 2 WUW 9 r jry zu się &

wionemi przez J. E. ks. Biskupa Br ańRaZ= a: Trio fortepianowe B-dur Schuberta. WYPADKI Jak z cyfr powyższych wynika,| wych małych mieszkań, podległych

ochronie, — zapełnią nowe domy, w
których cena mieszkań wanać się

 
 

    

Z Е 3. й 11.00 Teatr Wyobraźni nadaje wspaniały] ksander J icz, który t k & - 2 i . l у ;

mentu w kaplicy S.S, Urszulanek „Jutrzejsza premjera „Madame Pom-| „ama. Schillera — „Marję Stuart”, w któ- 1е ЁЁ@ЩЁ"Ё"п.'ЁЁ"ЁУ owarzyszyć bę- | mąs przedwyzyskiem pewnej ŚrUPY|„em ochrony lokatorów ożywiłby :
padour* w „Lutni”, Jutro wchodzi na re- i żę В ao " , 1 d poli- y :

(Skopówka_4). pertumr textru „Lutnia * piękna, stylowa| w. rozstrzygnięte zo głębokie za-| | społeczeńs'wa, będącej w monopo'* |Ji. ruch budowiany, jest — bądźmy

wigjali, KUFS, duszpasterski. w sparik, Tais ohżaaze” Papały| ideo pine enas Listy do Redakcli, | Smszatem byłby SKA zee Mine owane
inie. Drugi dzień „Kursu Duszpa- — Ш-е! Рогавек JW nbB3| Cwen. wślezą oiędzy żobń. ada:ideje, bie 5 Najistotniejsz zatem byłby ruchu budowlanego spowodowane

 

oraz ‚ s:
у
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Z KRAJU.
Kim jest samobójca znaleziony na drodze

zjWilna do Rudomina.
Przed paru dniami donosiliśmy, iż, rozpoczęła poszukiwanie rewolweru,

na drodze w pobliżu Rudomina zna-| z którego denat popełnił samobój-

ieziono zwłoki starszego mężczyzny , stwo. Rewolwe1 zginął bowiem w ta-

z przestrzeloną skronią. Obecnie w jemniczy sposób. Wprawdzie za”

wyniku dochodzenia zdołano usta”|chodzi przypuszczenie, iż broń skra-

lić, iż osobnik ten liczy około 50 lat, dli pasterze, pasący bydło, lecz bada-

ubrany by! w smokingowe ubranie i ni nie przyznają się do kradzieży i!

'Chrześcijańska-demokracja litewskaiakierki oraz kapelusz tirm war-| tłumaczą, iż gdy zauważyli , trupa,

szawskich. Na paltocie dznata uwi-| to obok niego rie było żadnej broni.

doczniony był monogram J. S. Bie-, Ponieważ wszystkie przedmioty,

_DZIENNIK WILENSKI

ЕИТ.

Pogloski o zmianie rządu na Litwie.
RYGA. (Pat). Donoszą z Kowna: le zapada na zdrowiu. Jako kandy-

W. litewskich kołach poiitycznych datów na iego miejsce wymieniają

coraz uporczywiej powtarzają się obecnego burnustrza miasta Kowna

"pogłoski o zmianach w gabinecie li- Merkisa i ministra sprawiedliwości

tewskim. Przedewszystkiem miałby w obecnym gabinecie Szylingasa.

ustąpić dotychczasowy premjer Tu- Sprawa ta ma wyjaśnić się w naj-

belis, który w ostatnich czasach sta- bliższym czasie.

nawołuje do porozumienia z Polską,
lizna, pierwszorzędnych iirm war”

szawskich, również oznaczona była

tym monogramem. Ponieważ zdoła-

no niezbicie ustalić, iż wydarzył się
tu wypadek samobójstwa, policja'

| znalezione przy denacie, są nabyte

‚ му Warszawie w najlepszych firmach,'

prawdopodobnie pochodzi on z War-

szawy.

 

Powiatowa wystawa rolnicza
w Oszmianie.

Dziś w Oszmianie nastąpi otwar”

cie Powiatowej Wystawy Rolniczej,

organizowanej przez Okręgowe To-

warzystwo Organizacyj i KółekRol-

niczych dla wykazania wyniku prac

zespołów konkursowych  przyspo-

sobienia rolniczego.
Z dotychczas nadesłanych eks-

ponatów widać, iż najwięcej i naj-

piękniejsze exsponaty wystawiła

młodzież z Katolickich Stowarzy-

szeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

Wi dniu dzisiejszym na ctwarcie

tej wystawy udają się z Wilna dele-
gaci Związku Katolickich Slowarzy-

szeń Młodzieży,

Sąd Okręgowy w Oszmianie.
Do Oszmiany wyjechał na sesję

Sąd Okręgowy, który począwszy od
dnia dzisiejszego do 14 bm. włącz-
nie rozpoznawać będzie wynikłe na
terenie powiatu sprawy karne, pod-
padające do osądzenia w trybie
uproszczonym. Sąd sprawować bę-
dzie p. sędzia Józef Zaniewski. K.

Odnaieziono mogiłę rozstrze-
lanych przez bolszewików.

IW. miejscowości Kuszele, gm.
jažwiūskie; pod starym młynem
Chodałkowicza, który obecnie zo-
stał zniesiony, znaleziono kilka
szkieletów ludzkich. Jak zdołano
ustalić, były io szkielety włościan
i ziemian pomordowanych przez
bolszewików w 1920 r. i tamże po-
chowanych.

Młyn Chodałkowicza dwukrotnie
się palił, zaś przed dwoma tygo-
dniami spalił się niemal doszczętnie,
tak że zaszła potrzeba rozebrania
ostatnich fundamentów.

 

Każdy światły Pelak—pionie-

Zatonięcie rybaków.
Dwaj rybacy, Antoni

pień i Kasow Ignacy, mieszkańcy
wsi Gendowy, śm. łuczajskiej, pod-
czas połowu ryb wypadli z łodzi
do jeziora Turle i utonęli. Zwłoki

rybaków wyłowiono w dniu 6 bm.

Rzucił się do rzeki z kamie-
niem na szyji.

Niezwykłego samobójstwa

konał 48-letni
renko Bazyli,
Jaźwinów, gm. janowskiej.

do-

mieszkaniec hutoru
Downa-

mień i rzucił się do rzeki, ponosząc

śmierć. Zwłoki wydobyto przez ry-

baków. Powodem samobójstwa były

sprawy gospodarcze, które stały

b. źle,

Zastrzelenie dwóch wilków.

Stem-|

włościanm Downa- |

renko przywiązał sobie do szyi ka-|
szy nawet od Sowietów, gdyż te

{

„Rytas“  organ chrześcijańskiej
demiokracj: zamieścił w numerze z

* dnia 2 listopada artykuł dr. Pakalni-
szkisa p. t, „Polityka Europy a po-
lityka nasza” w którym nawołuje do
porozumienia z Polską.

„Rytas“ pisze:

W. ostatnich dniach ton prasy pol
skiej w stosunku do Francji uległ
zmianie. Można sądzić, że pod wpły
wem wzrostu opozycji przeciwko
flirtowi poisko - niemieckiemu z jed
nej strony, zaś pod wpływem szuka-
nia przez Berlin wyjścia z całkowi-
tej izolacji z drugiej strowy, Polacy
będą się starali naprawić swe sto-
sunki z Francją. Ze swej strony Fran
cuzi są zainteresowani w utrzymaniu
tych stosunków. Dla Francji dobrze
uzbrojona Polska jest cennym so-
jusznikiem. Zdaje się, że cenniej-

ostatnie nie mają wspólne granicy z
Niemicami. W, związku z tem trudno
wierzyć, by Paryż nie szczędził wy-
siłków w kierunku przywrócenia
dawnego dobrego sojusznika.

Podkreślana przez Berlin chęć 
Z Mołodeczna donoszą, iż w la-

sach iwienieckich zastrzelono dwa

wilki, któ.e w okolicznych wsiach

czyniły spustoszenia wśród drobiu i

cieląt. Zaznaczyć należy, iż w la-
sach tych znajduje się znaczna ilość

wilków, które najprawdopodobniej

przedostają się ze strony sowieckiej.
—-

Ciągie nadużycia
i afery.

Prasa warszawska doaosi, że z
polecenia prokuratora aresztowano i

osadzono w więzieniu inż. Turowi-
cza, który kierował pracami prze-
budowy węzła warszawskiego.
Aresztowanie nastąpiło po przepro-

wadzeniu szczegółowej rewizji w

mieszkaniu inż. Turowicza i skonfi

skowaniu szeregu dokumentów. Inż.

Turowicz zosta oskarżony o powie-

rzanie robót firmom budowlanym
bez przetargów. Fakty te zostały
stwierdzone podczas lustracji, prze-

prowadzonej po zakończeniu robót.
Władzom śledczym chodzi głównie 

rem oświaty: umielący czytać » fakt powierzenia robót bez przetar
uczy analfabetę!
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Nad program: Nejwiększa

' porozumienia z Paryżem, wysiłki
niemieckie w Rzymie w kierunku
wznowienia współpracy z byłymi
sojusznikami w duchu idei paktu
czterech propozycja  nacjonali-
stów i hitlerowców współpracy z
rządem austrjackim — to wszystko
fakty, które świadczą, iż Niemcy nie
mogą pozostać dłużej w izolacji, w
jakiej się znaleźli z powodu bez-
względnej polityki Hitlera. Powrót
Niemiec do L. N, może nastąpić rów
nie szybko i niespodziewanie, jak

| niespodziewane było ustąpienie Nie*
miec.

Czy rychło Niemcy i Poiska ukoń

Pismokowieńskie „Sekmasienis*
pisze: „Wybitni Polacy, jak np. re-
«tor uniwersytetu wileńskiego i inni,

 

 

pozatem wpłacono zamiast 750.000
zł, miljon złotych. Dochodzenie w
sprawie nadużyć, popełnionych
przez inż. Turowicza powierzono sę-
dziemu Przewłockiemu. 

śu firmie Wolski i Wiśniewski,której

sensacja

 

Wielki niesamowity porywalący fllm

„Р АМТОМА 525
W rol. gł Ricardo Cortez, Mary Dunkan i inni. Groza

„COWBOY z ARIZON
Sensacja.

46 W rol. qłównej Ken

 

Naplęcis.

Maynard.

czą swoją grę, którą  dotychczas
faktycznie korzystna byta niemal
dla jednej tylko Polski? Czy rychło
„stosunki polgko - francuskie zboczą
na dawne utarie tory? Czy rychło
Paryż porzuci grę na kartę moskiew
| ską, przekonawszy się, że ważniej-
sze dlań są dobre stosunki z Polską
i przychylność angielska?  Przysz-
łość to wykaże. Sądzić jednak nale-
ży, iż nie wypadnie na to wszystko
długo czekać i że zmiana stosunków
politycznych w Europie dokona się

*sy kierunku wyżej wskazanym,

| Gdy to nastąpi, można też ocze-
jkiwać zmiany stosunków Francji do
państw bałtyckich. Francja może
„powrócić do swej tradycyjnej takty-
kie taktyka patrzenia na państwa
, bałtyckie przez okulary Warszawy.
Stosunki Litwy z Niemcanu w takim
wypądku również by nie uległy

| poprawie. Przeciwnie. Z chwilą po-
| wrotu Niemiec do Ligi Narodów sy-
> Litwy by się pogorszyła, W

ten sposób oceniając sytuację litew-
ską z perspektywy polityki między-
narodowej, należy z naciskiem skon-
statować, że unormowanie stosun-
ków litewsikich z Poiską jest bardzo
ważną, kardynalną sprawą polityki
litewskiej,

Urzędówika „Liet. Aidas“ odpo-
wiadając „Rytasowi”* pisze, iż pis-
mo to niejednokrotnie podnosiło
k'westję unormowania stosunków z
Polską lecz nie wskazuje żadnych
konkretnych sposobów.

Jak więc widzimy sprawa zmia-
ny stanowiska Litwy wobec Polski
pomimo krzykactw litewskich za-
prząta poważnie bardziej odpowied
nie umysły polityków litewskich. 

Propozycja polska współpracy kulturalnej
z Litwą?.

którzy odwiedzili Litwę w związku
ze zmarłym  spowodu katastrofy
automobilowej działaczem polskim
Swiechowskim, w czasie spotkenia
z dzlałaczami litewskimi v ystosowa-
li propozycje nawiązania kontaktu
i współpracy kulturalnej pomiędzy
Polakami i Litwinami".
—

— Ale ty jeszcze
nie umiesz pisać.
— No, to eo? A

<zy cna umie czytsć?

tylko o sobie.
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ekranie

wroli

owe) эPAN!

EN
Turniej śmiechu,

Uprasza się > przybycie na począ

Niebawem przepiękny, wprost do serca p

Od dziś na naszym FRANCISZKA GAAL
najweselsza, fenomenalna trzplotka gkranu w komedji przewyższającej „Csibi*

WIOSENNA PARADA:
plosenki I tańce, splot pikanterji, humoru I werwy.

tki seansów punkt.: 4, 6, 8 I 10.15.
rzemawiający fllm „MELODJE CYGAŃSKIE". Szczegóły nastąpią

Inauguracyjna premjera. Nieśmiertelne arcydzieło VICTORA HUGO

NICY
Na 1 seans ceny zniżone. Honorowe bilety nieważne. Początek o g. 4. Ostatni seans o g. 9,15.

gł.
nel | inni.

Reeliz. Roymond Bernard,
HARRY BAUR, Florelle, Va-

 

Nedprogram— świetny.
Bil. honor. nieważne.

Dotychczas nie było
tak potężnejo filmu.

W rol.

NAUKA.

Litl
| francuskiego, oraz
początków niemiec
klego, greki, włoskie
go I anslelskiego u
dziela student Mesto
wa 7—11.

kupna folwarku
45. h do 60 h. zie:
z budynkami
brym  puakcie,
tówki

Mogę
hipoteczny.

tuszewiczowa,
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DOŚWIADCZENI PALACZE UŁYWAJĄ ZNAKOMITYCH

GILZ. vo mnsosów PASCHALSKIEGO „
= „DLA ZNAWCÓW

Mr RV aromatų.Pakaja :

uniewa ho aiz
inas Ak EZA

  
   

    
 

D. G. WODEHOUSE.

POKO3 Irontowy
niekr. wejsciem, mo-

Pokój
słoneczny

NG

27)

dužy pokėj
že byč z užywalnošcią |dla: samotnego star go do wynalecia ul

kuchni do wynajęcia.|szego Pana lub Panl| Mieklewicza 22 m. 5

Wiłkomierska 3 m, 1i|przy ul. Piwnej 6—24 |asd kinem.

Lali List

Z Rodzice zastają swą
pęcloletnią córeczkę
orzy pisaniu. Zdziwie-

niedro- |ai pyteją:
— Co ty rebisz?
— Piszę list do mo-

138-—1|jej przyjaciólki.

Wyjątkowy człowiek

— Ten Iksiński, to
człowiek, jakich się
dziś rzadko spotyka.
Nigdy nie mówi nic

Do sprze-
dania  złego o biiźnich. kapy

— Rzeczywiście toj Ul. Stroma 1—12.
godne podziwu.,. 1

 

— Nie znam tego młodego pana, sir. To zapewne gość. Stary pan to
hrabia Emsworth. Mieszka na wsi i rzadko bywa w; klubie, Powiadają,
że jest bardzo roztargniony. Może kartofli sir?
— Dzięku,ę — rzekł Psmith.

5 Р
Zgon T. Sztekkera.

WARSZAWA (Pat). Dziś, w śro-
|dę, o godz. 4-ei rano, zmarł w szpi-
| talu Dzieciątka Jezus Teodor Sztek-
| ker, najlepszy zapaśnik zawodowy
| Polski i świata. Sztekkes zmarł po
dłuższej chorobie.

Unieważnienie mistrzostw bokser-
skich Wilna.

Uchwałą ostatniego zebrania
zarządu Wil. Okr. Zw. Bokserskiego
zostały unieważnione misirzostwa
bokserskie Wilna. Wiemy bowiem,
że tytuł drużynowego mistrza Wilna
(przyznano drużynie WKS. 16:0.

Okazało się jednak, że WKS. nie

pozałatwiał szeregu forma'ności, że

bokser Taiko występujący w druży”

mie wojskowej nie posiadał formal-
mego zwolnienia ze Strzelza.

Biorąc więc pod uwagę te i inne

przyczyny postanowiono  jednogłoś:

mie unieważnić mistrzostwa  druży-

mowe.
Powtórzenie mistrzostw odbędzie

się 18 lisiopada o godz. 18 w sali
(Ogniska. Na ringu walczyć będzie
WKS. z Ogniskiem.

Z punktu widzenia s;zoitowe$o,

trzeba przyznać, że stanowisko

O. Z. B. jest całkiem słuszne. Wilno

ma tem nic nie straci a tylko zyska.

Będziemy :nieli jedną ciekawą impre

zę, bo trzeba przypuszczać, że 18 b.

mmi kluby wystąpią w peinych skła”

dach walcząc o każdy cenny punkt,

Na marg nesie tej ciekawej wiado-

mości podajemy, że wtorkowe ze

branie zarządu O. Z. B. ciągnęło się

się przy drzwiach zamkniętych.

O decyzjach zapadłych w części

tajnej zebrania poinformujemy do-

piero po ukazaniu się oficjalnego
komunikatu O. Z. B. Dziś możemy
powiedzieć tylko jedno, że zapadł
szereg rewelacyjnych postanowień.

Wojskowi powinni grac w naj:
lepszym składzie.

Pierwszy mecz finałowy o wejście

kilka godzin, a część jego odbywała

OR T
by sportowe Wilno miałoby przegrać
finałowe mecze dlatego, że wydano
„okólnik*? Mam wrażenie, że Czar:
skiemu nic złego absolutnie nie sta-
nie się, że zagra w piłkę nożną. Nau-
ka, czy też szkoła nie poniosą tutaj
żadnej szkody.

Warto więc może sprawę otwar*

cie postawić i raz ją nareszcie zli-
kwidować. Sportowe Wino chce
bowiem wiedzieć czy władze szkol-
me są liberalnie ustosunkowane do
sportu czy też nie? Chcemy wiedzieć,
czy Czarski jesi ostatecznie bramka-
rzem na którego możemy liczyć, czy
nie? Trzeba nareszcie skończyć z
systemem, który do niczego dobrego
nie doprowadzi.

Mamy wrażenie, że przy pewnem
oświetleniu sprawy, da się znaleźć
modus vivendi, a wilk będzie syty i
koza cała.

Opinja sportowa Wilna chce wi-
dzieć w niedzielę na środku ataku
Naczulskiego, który wspaniale grał
z Legją. Wogóle chcemy widzieć w
miedzielę na boisku drużynę, która
walczyła zwyciesko z Leśją poznań-
ską. Mogą oczywiście zajść małe
zmiany ja wycofanie słabego Brow-
ki, a zastąpienie go Hajduiem.

Niedziemy mecz budzi więc
ogromne zaciekawienie. Będzie to
już 5 spotkanie WKS. z Naprzodem.

Miecz rozpocznie się o godz. 14.

UDOKA
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
P'zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflszę,
okólniki plakaty, bilety, wizytowe
Ceny konkurencyjne.

4AB)

|Gietda.
i

| WARSZAWA (Pat). Dziś nastą-
piła dalsza poważna zwyżka funta

do Ligi między WIKS, a Naprzodem, ; angielskiego, który osiągnął poziom
(Wilno przegrało przeważnie dlatego,|nienotowany już stosunkowo

że źle był zmontowany skład druży- | dłuższego okresu czasu. W: sferach
my. Okazało się bowiem, że Naczul |fachowych jak już podkreślano,

ski niepotrafił zastąpić Czarskiego, | zwyżkę funta uważają za normalne

który niepojechał dlatego, ze stanął | zjawisko sezonowe, powtarzające się
mu na przeszkodzie głośny „okól-|co roku. Włyrażane jest przypu-

nik” władz szkolnych, zabraniający|szczenie, ze maksymalny kurs, który
młodzieży szkolnej występować W; funt osiągrie w zimie i na początku
klubach sportowych. Widzimy teraz|35 r,, będzie w każdym razie niższy
jak bardzo nie życiowy jest okólnik,|5d zeszłorocznego.
który powinien być jaknajprędzej WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja
zniesiony. 123,87—124,18—123,56. Berlin 213,25—214,25

Wówczas gdy wysiłki całego, 212%. , Gdańsk  17282—173,25—17239.
Wilna id kierunku | 7tndia 35540—359,30—357,50. Kopenha-

sportowego Wilna idą w kierunKu;za 118,50—119.10—117,90. Londyn 26,55—
Ligi, to Czarski nie może grać, bo | 26,68—26,42. Kabel 5,309/+—5,33*/+—5,279/x.
istnieje w Polsce „okólnik* wydany, Cslo 133,30—133,95—132.65. Paryż 34,902

ы : ! 34 99 — 34,82. Stokholm 136,35 — 137,50—

przez ludzi zacofanych sportowo. 4,35. Šauajea“ UžS47297.
Czyżby doprawdy nie można byłoby 2 aw Е zę (y Włochy 45 56—45,48—45,25. — Tendencja

znaleźć tutaj jakiegoś wyjscia? Czyż- niejednolita :

— Bo elągle mów!

Poszukuje

w do-
Go-

do 15 tysięcy.
przyjąć dług

Zgłosze-
nia kierować: ul. Kal-
waryjska 2/ m. 2 An-

127-3

 

dywan i'dwie

Odkurzacz-
Elektrolux
mało używany do
sprzedania. Cena nl-
ska. Slerakowskiego
20 m. 6 (wejście od
Podgórnej) w godz
od 151—1

Działki
budou).

do sprzedania. Ulica
Belmont 31, W. Rut-
kowski.

=
Masaże
zastrzyki, stawianie
baniek | t. p. wyko-
nuje absolwentka In-
stytutu Higieny Spo-
tecznej ulica Mostowa

 

od

 

, Gospodyni
z gotowaniem potrze-
bna na wieś, znająca
się dobrze na hodo-
wli drobiu i trzody
chlewnej. Pożądane
Szycie. Zgłaszać się
ze świadectwami 13
b. m. od 12—2 p. p.
pensjonat p: Cywiń*
skiej Miekiewicza a

49

Wotrzebiy Zaidi
na dłuższy 6zas Cs0-
bny domek murowa-
ny w cg-odzie 9 do
12 poko! z wygoda:
mt i ewentuelale ga-
rsežen sa noch-do-
wym. Oferty do ra
dakeji pod: „R. J. 22“
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Stolarz
przyjmuje wszelkie.
roboty wchodzące w

również reperacje i
opakowanie mebli, —,

ykonanie — solidne.
ceny niskie. ul. Mic-
kiewicza 24 m. 17. J.
Chmielewski, 812: 40 7—11. 3

GARRERYZDOGADANK:UEi iiL IR DE ai AG ETOWE OI SORKA

epigramów, poto tylko, aby zginął, zmyty powcdzią wykładu o malwach.
(W, czasie szóstej próby zacytował go już kompletnie i w całej błyskotli-

| wości, staty zaś osioł, siedzący naprzeciw niego, przesadził ten epigram
jednym skokieir jak przeszkouę i pogalopował dalej po umysłowych i

zakres stolarstwa jak| 0 ы 4

| POLECAMY GORĄCO b. biedną uczciwą

czgy ORYGINALNE PROCZKIĄ
з „MIGRENO- NERVOSIK

RM.s.w N*1599

as zKOGUTKIEM|4 SĄ ŚRODKIEM
KOJĄCYM BÓLE
TTT

BÓLE GŁOWY
zc

MIGRENA,NEWRALGJA

BÓLE ZĘBÓW. (
GRYPA, PRZEZIĘBIENIA
BÓLE: ARTRETYCZNE,

STAWOWE,KOSTNE i T.P

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW
Ńzeze ma KOGUTKIEM
w OFYGINALWEMOPAKOWANIU
PO 5 PROSZKÓW WPUDEŁKU

 

DOBRYM SERCOM
naszych czytelników polecamy porzuconą
przez męża Łukaszewiczowę z dziecki
-rocznem, bez żadnych środków do życia:
Dziecko jest chore, a niema odżywiania
potrzebnego, — Łaskawe ofiary prosimy
kierować do Administracji „Dz. Wil.” lub

na miejscu: Sawicz 13 m. 17.
 

rodzinę, która błaga o obuwie dla chłopaka
ucznia, lat 10, kl. II i uczenicy, lat 8 kl. l
Adres: Nowo-Popławska 28, m, 6, Macan-
der, lub w Adm. „Dziennika Wileńskiego”.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Keine. oddalił się, a po cliwili wrócił.
— ŻZaglądatem do książki gości, sir. Pan, jedzący

Emsworthem, nazywa się Ralsion McTodd.
lunch z lordem

I
| moralnycn detektach kreatury zwanej Angus McAllister: — byi to praw-
! dopodobn:e naczelny ogrodnik lub coś w tym rodzaju. Jakkoiwiek pan
! MeTodd lubił zjeść i z reguły oceniał należycie dobrą kuchnię, mimo to

— Szanowry panie, niezmiernie

uszkodziłem niczego.
— O, nie — odparł uprzejmie Psmith.

—Faxtem jest, że zgubiiem szkła.

toperz. Ne widzę, dokąd idę.

Ропсго wyglądający młody

dżentelmanowi, kaszinął znacząco.

docznie chciał położyć jak najrychlej

dopodobnie bardzo nerwowy temperament.

niezadowolenie. :
Starszy dżentelman poruszył się

— ..? — rzekł, jakby w odpowiedzi na jakąś rzeczywiście wypo-

wiedzianą uwagę. — Och, tak, tak, tak, mój kochany panie.

nienem zairzymywać się tu i gawędzić, prawda?

łem przejiosić. O mało co nie przewróciłem stołu
jak nietoperz. Co? Jak? Tak, tak.nie widzę, dokąd idę. Ślepy

Pokiusował dalej, kołysząc się wesoło, podczas i

zachowywał w dalszym ciągu wygląd ponurejwyniosłości.

glądał za nimi z zainteresowaniem.

| — Czy ni. mógłby mi pan powiedzieć, н

ra kręcącego się w pobliżu z półmiskiem kartofli.

Kelner spojrzał w kierunxu jego

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

człowiek, towarzyszący starszemu

Posuwał niecierpiliwie nogami i wi-

mi przykro. Spodziewam się, że nie

Jestem bez nich ślepy, jak nie”

koniec temu epizodowi, Miał praw-
Objawiał przytem wielkie

na odgłos kaszlu.

Nie powi-

W] każdym razie musia-
tego pana. Bez szkieł

gdy jego towarzysz
Psmith spo”

kto to jest? — spylał kelne-

—To drobnostka, sir.

$

nie spelnilo się bynajmniej podczas
Lord Emsworth z samego początku
wbrew wszelkim zakusom, dzierżył 

wzroku.

a оооее Drukarnia A. Zwiezyńskiego;YiMostowa Ni 1

=>)Žž ы » "’Р‘ЪЬ'1`\°___

— Dziękuję bardzo. Przepraszam, żem pana trudził.

Pemitn zabrał się zpowrotem do jedzenia.

4,

Kwasry wygląd towarzys:ącego lordowi Emsworthowi niodzieńca,

dokładnie oddawał uczucia nękające jego duszę. Ralsten McTodd, po-

iężny piewca z Saskatoon („Sonduje głębie ludzkich wzruszeń 1 uderza

w nową natę' — Montreal Ster. „Bardzo poczytny!* — Ipsilanti Herald.)

nie bawił się dobrze podczas tego lunchu. Miłe poczucie ważności, wy-

wołane ;izestawaniem poraz pierwszy w życiu za pan brat z prawdzi”

wym hracią, po dziesięciu murutach ustąpiło zmieszanemu uczuciu roz-

paczy i irytacji, wzrastających coraz bardziej w miarę postępu uczty.

Nie przesadzimy, twierdząc, iż w chwili, gdy podano rybę, pan McTodd

doznałby znacznej ulgi, rozbiwszy talerzyk z masłem na łysej giowie je-

go lordowskiej mości Ralston CcTodd był pełnym temperamentu mło-
dzieńcem. Luwił być ośrodkiem zebrania i nadawać kierunek rozmowie,
wyjawiać swoje poglądy i być słuchanym z szacunkiem i zaiuteresowa-

niem przez oddane sobie audy'orjum. Żadne z tych rozsądnych pragnień
uczty dobiegającej właśnie końca.
schwycił w garść tok rozmowy i,
go łagodnym uporem. Panu McTod-

dowi pięć razy udało się już niemal wypowiedzieć jeden z aajlepszych

mu je oliarowano.

nem nieosieślonych przedmioiów,

słania chłopaka, aby zapolowal na : &

 

wodzie. Niewielką mu to robiio różnicę, zważywszy,
Londynie, a w Londynie nie oyło nigdy nic godnego oglądania. Niejasne
uczucie, że naogół byłoby mu wygodniej ze szkłami, skłoniło go do wy-

potrawy nabierały w jego usisch smaku popiołu i gdy wreszcie osunął
się zachmurzony na fotel przy oknie w  palarni,
zgorzkniaiego i tłumiącego wściekłość śpiewaka z Saskatoon. Pokazu-
jemy czytelnikom Ralstona M. Todda w. momencie, gdy jest bliski
buchu. D:obna jeszcze prowokacja,
zdolny, Narazie opiera się o poręcz fotelu i marszczy czoło. Ma jednak
słabą naisieję, że cygaro przyniesie mu jaką taką ulgę i oczekuje,

przedstawiał obraz

* . NI

a niewiadomo, do czego będzie

aby

Hrabia Emsworth nie zauważył złego humoru towarzysza. Właści-
wie nie widział zupełnie pana Mcfodda od chwili przybycia do klubu,
gdy ktoś — sądząc po głosie, główny portjer — poinformował go, że ja-
kiś pan piagnie widzieć lorda i doprowadził go do zamazanego cienia,
który przedstawił mu się jako oczekiwany gość. Utrata szkieł wywarła
na lordzie swój zwykły efekt, czyniąc świat zamglonem miejscem, peł-

pływających jak ryby w  mulistej
że przebywał w

zgubę w hotelu. Brak więc możno-
ści dokładnego widzenia nie ocbierał lordowi radości życia.

£. al

 
 

    

   
   

 

   

   
  Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.


