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„Co mówią liczby?g

Z pośród nadesłanych nam w wem uregulowaniu finansów. komu-
związku z akcją o potanienie prądu nalaych i Ł d. Jeżeli te rozporządze-

   
  

Wtorek 13 Listopada 1934 r,
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wo zmian:

 

PARYŻ (Pat). Dziś nastąpi pierw-
sże oficjalne zetknięcie «13 nowego

i senatu natychmiastowego przystą-
pienia do dyskusji nad budżetem

 

PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą el. T.
OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 śr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
30 śr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszu*
kujących pracy 50% zniżki. 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 sobiepra-

y terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

Rząd Flandina przed parlamentem Kard. Hiond u Ojca Św.
MIASTO WATYKAŃSKIE. Pat. —

Wczoraj popołudniu Ojciec Św.
przyjął na audjencji prywatnej pry-
masa Polski kardynała Hlonda, z

* Р + : т 1 114 i i j Н Н А *
Wilnie, atykułó dai dzię nia-i ustawy. mają obowiązywać też| . Do. ankiety. „Dziennika. Wileń-| rząduz parlamentem. Wi izLie depu- ogólnym na rok 35. Wedle oświad- :и‹…й;;:е;:п?'“A gą. e |1 Zarząd miejski, to dlaczego pomi-|skiego“, zmierzającej do obniženia towanych premjer Flandin a w sena- czenia kół parlamentarnycii, dysku- maż rozmewieł; w ciąg КрP P jany jest wyraźny punki jednej z|cen prądu w Wilnie, chcę. dołączyć| cie minister sprawiedliwośc Pernot, cja ta rozpocznie się w izbie w naj- |9dziny-Przy czytaniu artykułów „Dzien.|ustaw, zawierającej zdanie, że| słów kilka Mam nierucheniość przy|odczytają: deklarację: rządu, która bliższy czwartek. W. sprawie poli-

 

ul. Konarskiego, składającą. się z 9
osobnych lokali. Abonentem jestem
tylko sam. od października 1927 r.,
reszta mieszkańców korzysta z prą*
dny lecz. nie są abonentami, gdyż
czerpią. prad z mego: licztuka, a tyl-
ko posiadają odliczniki własre.

Wskutek wygórowanej ceny prą-
du; zaczęliśmy: oszczędzać na: šwie-
tle: Przytoczę tu kilka cyfr dla: sta-
tystyki. Zużyto: prądu w. październi-

Wil”, cotyczących ceny prądu elek-| , przędsiębioretwa. o charakterze u-
trowni wileńskiej, nasuwa się na-| żyteczności publicznej-nie mogą być
trętnie pytanie, czy niema zadnych, traktowane jako' źródło cochodów
czynników nadzorczych,  któreby, miast"; zresztą i wiele. innych roz-
mogły weirzeć w tę sprawę. Kto jest, porządzeń. nie bierze się. zupełnie
do tego powołany? Czy naczelnik! pod uwagą.
wydziału samorządowego w Urzę-i
dzie Wojewódzkim, czy Kontrola
Państwowa, czy Komisja Oszczę-
dnościowa Wydziału Wiojewódzkie-.'

Z budżetu miasta i licznych ar-
tykułów, popartych odpowiedniemi i
rzeczowemi danemi liczbowemi wy-
wnioskować można, że gospodarka:

podkreśli  przedewszystkium  ko-
mieczność odrodzenia: ekonomiczne-
gov Jako srodki*prowadzące do tego|
celu wymieni* zwiększenie wymiany|
handlowej i stopniowy uawrót. do
większej swobody w dzieilztnie ogól-
nej polityki ekonomiczne. Drugą
sprawą jaką poruszy dekiaracja, bę-
dzie kwestja bezrobocia. Zgodnie
z. programem: rządowym; przewiduje
się ograniczenie emigracji i danie

 

tyki zagranicznej deklaracja rządo-
wa ograniczy się do stwierdzenia, że
rząd zamierza kontynuowac politykę
Barthou. Co do reformy państwa, to
rząd Flandina zamierza cuzą część
programu przeprowadzić ua drodze
parlamentarnej, nie przesądza to
jednak zwołania Zgromadzenia Na-
rodowego w Wersalu na początku
roku przyszłego.
wa, jak twierdzą koła polityczne, już |

Deklaracja rządo- ra i

Sekta akatolicka.
BERLIN. Pat. — Urzędowy organ

archidiecezji katolickiej w Mona-
chjum komunikuje, że katolikom
zabronione jest zawieronie ślubów
małżeńskich z członkami Deutsche
Glaubensbewegung, czyli ruchu neo-
pogańskiego, pozostającego pod
przewodnictwem profesorów Haue

Bergmanna. Ruch ten został
uznany za sektę akatolicką, wobec

go. Nad tem pytaniem naiežatoby: = “|
się dokładnie zastanowić Przecież: z ezaniaPowałoną o a ikus 1927 r. — 85 kw., 1925 — 74,| pracy możliwie największej liczbie |-została opracowana i zostanie dziś |której obowiązują przepisy stoso-
chodzi tu o ogół obywateli miasta, Aa L 1929 — 68; 1950 — 61, 1931 — 60,|robotników francuskich: Rząd do-|rano zatwierdzona przez radę mini-|wane przez kościół do organizacyjchody sięgają bardzo

wysokich sum, w obecnych czasach
nienotowarych w żadnem przedsię-
biorstwie zarówno prywainem jak
i państwowem, a-dzieje się to kosz-
tem tysięcy obywateli.

Przecież koszt paliwa smarów i

1932 — 55, 1933 — 52; w nsiopadzie
1927 — 102, 1928.— 85, 1929 — 82,
1930 — 80, 1931 — 60; 1952 — 54,
1933 — 51,

Z przyioczcnych powyžej liczb
wynika, że Magistrat traci, a- nie
zyskuje. na. wygórowanej cenie prą-

1ozwój gospodarczy, przeruysł i t. d.
W każdem praworządnem pań-

stwie, życie normuje się odpowied-
niemi ustawami i rozporządzeniami
powołanych do tego lzb Ustawo-
dawczych ' Wiładz Rządowych. Każ-
da ustawa i rozporządzenic obowią-

magać się będzie również od izby

 

 strów.

„BORETEIERIA

ateistycznych.

 

Manifestacje w Paryżu.
PARYŻ (Pat). Byli kombatanci zuje zarówno same władze jak też i wogóle  materjałów  eksploatacyj-|-du, bo. mniej: sprzedaje. Ponadto z pacyfistyczni manifestowali onegdaj

na balkonie, dziękując za owecje
zgotowane na jego cześć.

WYWIAD Z DOUMERGUE'EM.
PARYŻ (Pat). „Figaro“ oglaszaposzczególnych  obywatei. Otóż nych, przypadający na, kiiowat-$o-| tem. połączona jest wygórowana: ce-| na placu Bastylii i Nation. Przebieg _ Były premjer Doumergue przyjął wywiad z byłym premierem Dou-wiadomo, że. istnieją. ustawy i TOZ- dzinę ciagię maleje, Sodo WE; na:zawydzierżawienie licznika; Sam manifestacji był naogół spokojny. delegację tych ugrupowań. Do miesz Panašias, eo jest zado-porządzenia dotyczące uprawnień nie zniża się cena prądu: licznik kosztuje 35—40 zi, za: wy-| Manifestanci wznosili okczyki. prze- kania premiera przybył rówineż gen. wolony że stowarzyszeiia patrjo-władz komunalnych, o0' tymezaso- Inż, A. C. dzierżawienie go: od: października! ciwko faszyzmowi. W. czasie usu- | Derain min. lotnictwa. tyczne i tłumy paryżan, oddając mu1927 roku zapłaciłem 146 złotych,!

czyli 4-krotną wartość jego:

Mam: nieruchomość pzy ul. Ki-'
jowskiej, sktadającą się“2 13“ osob-
nych lokali. Dotychczasnie jest ona  Od Administracji.    

wania manifestantów z placu doszło |

cji usiłował wyrwać z rąk manife-
stantów czerwony sztandar, przy-|
czemzostał przez tłum silniepotur- |

Pułkownik de la Roque po roz-
"do zajšė. Jeden z inspekto:ów poli-|mowie z premjerem  Doumergue'm,

interpelowany przez dziennikarzy,
oświadczyi m. in. „Zapoznaliśmy
byłego przmjera z naszemi uczucia-

że. usunięcie

hołd, ani przez chwilę nie zakłóciły
porządku. Kraj i Paryż jest moral-
nie zdrowy, niestety, reprezentanci
nie uświadamiają sobie is'otttych po-
trzeb kraju. Potrzebne są daleko
idące reformy w dziedzinie admini-

zełektryfikowana: 'Obecnie, mając|bowany. mi. Wydaje się nam,
sa aja rpg położwianie poziomu Wieczorem ponowiły 2 mani: |Doumergue'a od władzy przez pew- stracji i obyczajowości. Sytuacja za-
kulturałnego mieszkań, postanowi- |festacje na bulwarze Magdaleny, ne osobistaści nabiera. nazewnątrz graniczna i wewnętrzna nie pozwalaJi Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM „łem zeiektryfikować, I co.się oka-| gdzie liczne grupy młodzieży wzno-|poważnego znaczenia i wydaje się na' szukanie okrężnych drog. Pracap MIEJSCOWYM, którzy zalegają:z opłatą.prenume- | zało? - Na 13 mieszkańców tylkó 4,siły okrzyki przeciwko. lierriotowi. ; nam wysoce groźne. Nie „ozostanie- nad odrodzeniem kraju będzie dalejraty. „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu- wyraziło na: to swoją: zgodę, reszta,' Policja rozproszyła manifestantów. | my w pozycji wyczekującej — ruch prowadzona: Naieży utrzymać we

razu 10 zł. 35 gr, za: licznik i de- ka: były premjer Doumergue. Były| dokonanych czynach”. ba; żeby słowo' ojczyzna nabrałoееа klarację. W. K. 'premjer kilkakrotnie ukazywał się zpowrotem pelnego znaczcnia, patrjoty ' е Pr A Й, B | tyzm e bowiem wiarą ai1 , @ a = Е ©. ‚ poza kiėrą nįema možnoš-1 ocalenia,s.  Zajścia studenckie w Krakowie, Misia. Ribbeat пар Kaddersrisniei Boat
ło! KRAKÓW (Pat). W dniu wczoraj- niektórych. sal wykładowych usiło- й 8]& 7 entroppa w on ynie. jowi ihołd paryżan uwaza za na-go SZYM W kościele akademickim św.|wali usunąć studentów żydów: Stu- 5 _‘_ 2 grodę sa jego trud.

Annyodprawione „zostało nabożeń- denci jeszcze. raz. usiłowaliurządzić Był na audjencji u min. Edena.
-- Stwo żałobne za. ś, p. Weuławskie-|pochód. w kierunku: rynku Główne- kę

$0. Po nabożeństwie młodzież usiło-|go, lecz ponownie: zostali EAZA LONDYN (Pat). Delegat kanele- Plan; zaproponowany” przez Ribben- Tego rodzaju stanowisko niocarslw, Laginiotie hydroplanów. чwała: urządzić pochód, ponieważ jed:| ni. po: drodze „przez. policję, która a= rza Hitlera, von Ribbentropp, odwie-. troppa w Londynie; polegać ma ja- wyrażone „w odpowiedniej formie, TOKIO Pat. Trzy hydroplany ja-nak organizatorzy nie mei: pozwo-| resztowała 6. studentów; Akademi:; dził: wczosaj popołudniu w Foreign koby na tem, że mocarstwa miałyby byłoby dla Niemiec podstawą do Po- pońskie, które w nocy 10 listopada 24 "enia: władz, policja. rozproszyła. u- |cy powrócili potem na: uniwersytet,|Office ministra Edena i rocmawiai 2' się-zwr6ciė do-Niemiec-z formalnem wrotu ich na konferencję. rozbroje- wystartowały w kierunku wybrzeży |„cj czestników. pochodu, którzy: zkolei| gdzie przemówił. do nich rektor Ma- nim przez trzy kwadransz. O prze-| zapytaniem;w:jakiem=stadjvm=znaj- niową. Nie. miałoby. to jednak doty- koreańskich dctyczas nie powróciły,wę Podąžyli na, uniwersytel, gdzie z! dziarski,. wzywając: do: uspokojenia.| biegu rozmów:obie strony zachowu-|duje: się: obecnie: stan zhro'eńr Na czyć powrotii Niemiec do Ligi Naro- Hydroplany te miały za zadanie wy-val | ją ścisią tajemnicę. Nie ulega' jed-| pytanie to Niemcy: odpowiedziałyby dów. Ze. strony. Foreign' Office szukanie: statków” rybackich porwa-

  

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pls-
ma' z dniem 15 Listopada 1934 r.

  

to: jest. 9, odmówiła, tłomacząc:się, | PARYŻ. (Pzt). Ugrupowania or-
że nafta staniała, a prąd jest drogi ganizacyj prawicowych demonstro-
1 w dodatku nie potrzeba piaciė od-' waly przed domem, w którym miesz    

    
   

dyw tensposób-przypominaro u nas

tiwnie,
wolność i święto Polski powinny być

 

nak+wątpliwości, że tematem dysku-
sji: był:obecny stan zbrojeń niemiec-
kich.. Ze-strony-niemieck*ej zaprze-
czają; jakoby Ribbentropp miał peł-
nomocnictwa do rokowań w sprawie
powrotu Niemiec do Genewy. Koła
te twierdzą, że. Niemcy. sianowczo
odrzucają iakiekolwiek: iunctim mię-
dzy kwestją. równości: ”brojeń aj
sprawą powrotu do Ligi Narodów.|

Prasa czeska o Polsce.
PRAGA" (Pat). Naczelny organ

rządowego stronnictwa agrarjuszów
uVenikov'* zamieszcza w związku ze
świętem 1i XI. następującą notatkę:
„Pamięć o przyjaciołach ;est zwy-
Czajem, nie chcielibyśmy jednakże,

nie możemy iść razem, uie trzeba
jeszcze, byśmy szli przeciw. sobie;

| ale można iść obok siebie. Być mo-
że, że lkryzys łączności: czeskosło-
wącko-polskiej będzie okresem o-
czyszczającym:. Czeskosiowackie
swięto: państwowe z dnia.28, X, ob-
chodzono w Polsce: w różaych=miej-
scowościach bardzo. uroczyście.
Chcielibyśmy dziś podkresiić. że na-
sze życzenia: dia: państwa:1 narodu

0.święcie narodowem Polski, Pize-
pragnęlibyśmy pokazać, że

także częscią naszej radości, Jeśli

dokładnem wieniem
nego stanuzbrojeń; mocarstwa zaś,
według: planw: Ribbentroppe, miały-
by: stosowny: dokument niemiecki
przyjąć do wiadomości, uznając tem-
samem obecny: stan* zbrojeń: jako
iakt-dokonany, odpowiadający:przy-
jętej prze« mocarstwa przed*2 laty
zasadzie równouprawnienia Niemiec.

 

W. sprawie obrony powietrznej.

masz jest zbyt silny, W stosunku do
obecnych ministrów sądzić ich bę-
dziemy, w miarę możliwości, po

stwierdzono tylko: oficjalnie, że roz-'
(mowa Edena z Ribbentropzem: do-|
tyczyła ogólnej sytuacji międzynaro-
dowej i że żadnych nowychpropo-
zycyj od Niemiec nie otrzymano.

 

Francii istniejący stan obrony du-
chowej, jeśli Francja ma zachować
swe swobody i swe istnienie. Trze-

 

nych: podczas; tejfunu przez- fale.
Wojskowe władze lotnicze. obawiają
się, że zapasy paliwa wyczerpały się
i że wszystkie trzy samoloty, razem
z 11 ludżmi załogi zatonęły.

 

Nowy krążownik niemiecki.
BERLIN: (Pat); W: porcie wojen-' telegramie kanclerz Hitler wzywa

nym Wilhełmskafen oddano do służ-|
by'nowy: krążownik niemiecki „A-

marynarzy, by'byli ożywieni duchem
marynarki niemieckiej w bitwie

dmirał Scheer'“ (krążownik C). W jutlandzkiej,

polskiego są szczere, gdyz pochodzą
z serca. Silna: i wielka: Foiska'jęst
także w interesie naszym, jak. całej

Pomiędzy naszem i Polski postępo-
Waniem w” dziedzinie po'iiyki mię-
dzynarodowej istnieją różnice, wiele

Układ sztabów Angiji, Belgii i Francji.
PARYŻ (Pat). „Paris Midi* do- bami generalnemi, przewiduje szyb-

Jedność Stanów Zjedn. z Rrytanjq
narażona na niebezpieczeństwo.nosi w:depeszy*z Londynu o porozu- kie poiączenie i współdziałanie ilotjowiańskie! szłości'.. Artykuł , `słowiańskie" przyszłości Artyku mieniu między sztabami*V/. Krytanji, powietrznych trzech państw. Dzien-

lest rzeczy, które-nas łączą nietylko

podobnej tresci zamieściły. równieżPod względem kulturalnym i narodo- LONDYN (Pat). Reuter donosi z tat waszyngtoński, londyński i trak-

ESATATSIAAA wZOT KTESIKOS

100 ofiar terrorystów macedońskich.
SOFJA (Pat). Policja wykryła w dnia: przekrorzył włoską granicę.

Macedonii zwłoka blisko i30 osób,, pokazał: prszpont czeski, w który,
óre zostały zamordowane z roz. | jak twierdzi, zaopatrzył się ze
azu rewolucyjnej organiracji mace-! względu va własne' niebezpieczeń-

dońskiejj Wsród zamo:dowanych stwo. Budak mówi, ze w:ten sposób
jaajdują się zniekształcone zwłoki A o prześladowań ze
%obiet i dzieci. strony Serbów, którzy rzenomo już : c) 3 * а

RZYM: (Pat). Na życzenie sądo- dawniej usiłowali go zgładzić. Dow) waskowcśoPaieGiErne
Wych władz francuskich policja stawszy, się. de Włoch, Budak:zni- |ję 2 d pl 7 Aa 5 m:
Włoska w Genui przesłuchała dr.!szczył łałszywy,paszport, za którym; "szenie stanu : ego armji prze
Mile Budaka, urodzonego w Chor-| przekroczył granicę i-osiadł w: Ge-
Wącji. Został on niedawno areszto-|nui. W czasie pobytu w Boionji do-

między: trzema: wymieniotemi szta-

LONDYN. (Pat). „Daiiy  Tele-
graph“ dowiaduje się, że w: ciągu
roku przyszłego armja Wielkiej Bry-
tanji będzie znacznie powiększona i
zaopatrzona w ostatnie zdobycze
techniki. Do normalnego. budżetu  

    

   Śkim. Opuścił Niemcy 8. 10. i tegożiwimieszanemi w- tę:sprawę:

I ISIESTBIOSSD

Wany przez władze włoskic. Budak| wiedział się o zamachu na króla, A
Oświadczyś, że „od 20 wsześnia: do| Aleksandra. Aresztowany utrzymu-. DRA Anti Z dei
6 października pozostawał w Berli-| je, że nic. absolutnie” nie. wie o. za- L so JABA wą „ b a
lie, W. Niemczech podróżował rze- |machu. i nigdy nie: pozostawał: w, Pinetuz.powodw:kompresj budże. AC . možna. uwažač-za'otwartc:przesile+„Omo za paszportem jugesłowiań:| żadnych stosunkach. z osobami. nio. zaiojeśecjalecwi: Spłażrie węjąńczię:

` ‚ оо ао oooaT. . э : i gė misję, .j j nie-zajdą jakieś nieprze+Ustąpienie regenta Horthy'tego. | vie olnemośeki. - Wortosdęnki
PARYŻ (Pat) „La Presse“ do-1ustąpićze swego stanowiska 18. XI» politycznych. zwracając uwagęs na:

gwi w- depeszy: z -Budapzsziu-o | a miejscek Azająć. miał arcyksiążę a że: Looe owiana.
‹ A K « Hórth: iał' Albrecht Ha! , teki, nie. bra łu «w posiedzeniu05ce, jaikoby* regent: Horthy mia: rec fung.. LEA Vaniaa н

w.stanie utajonym.od-kilku<tygodni,|
aczkolwiek: spodziewają:się; że <bę-|
dzie ono„rozwiązane: bardze szybko. 

 
Reklama. jest dźwignią handlu:

 

POWIĘKSZENIE: ARMII: BRYTYJSKIEJ.
sika:

| odrzucenie planu byłoby mierozsąd-

widuje stworzenie paru nowych dy-
wizyj, których obecnie: istnieje tyl-|
ko 5. Następnieprzewiduje się udo-
skonalenie uzżrojenia oraz zwięe |
kszenie istniejących zapasów amu-|
nioji: i materjałów wojennych. Jak
przypuszczają,. conajmniej 2 dywizje|
będą całkowicie zmotoryzowane. |

Przesilenie rządowe w Belłgji. |
Podłóżem przesilenia jest kwestja.
uposażeń funkcjonarjuszów państwo-
wych: i zaopatrzenia be-robotnych.

BRUKSELA (Pat). Dymiėja gabi-
netwbeligijskiego-zdaje: się nie ule+
$ać najmniejszej: wątpliwości, mimo:
że decyzje te, powzięte w czasie dzi-
siejszego posiedzenia rady mini: |
strów, nie zostały podanc dó wia-|
domości paubłicznej. Zresz'ą* dymisja
ta-nie-staaowi niespodziankii była
lu oczekiwana: oddawna. Istnieje,
przekonanie, że nowy rząd oprze się
na dotychczasowej większości, to |
jest na partji katolickiej i kberalnej.

ne, chociaż wyjasnienie n.ektórych
jego punktów byłoby konieczne, za-|
nim Japonja mogłaby go przyjąć za

awę d ji.
LONDYN (Pat): „Times“ zamie-

szcza  alarmującą:depeszę korespon-
denta' waszyngtońskiego, w której
zwraca uwagę na ujemie skutki,
które dla przyszłych stosunków an-
glo-amerykańskich może nieć nie-|
powodzenie pertraktacyj n:orskich
w Londynie.

imo nawału spraw wewnętrz-
nych, prezydent Rooseveit. otrzymu-
je wszystsie sprawozdania o prze-
biegu rokowań w Londynie, nietylko
raporty delegacji, lecz także wszyst-
kie informacje korespondentów pism
amerykańskich z uwzględnieniem
stosunków. anglo-amerykatskich.

Pewne- jest, twierdzi korespon:
dent „Timesa“, že prezydent i jego
zaufam doradcy byliby poważnie za-
niepokojeni, gdyby załamanie się
obecnych rokowań naraziło na
szwank jedność brytyjsko - amery-
kańską, która może być utrzymana
jedynie w tymi wypadku, » iie trak-

, jeszcze powzięte, jednakże w ko-'
| łach oticjalnych wyrażają opinję, że.

"jest bardzo znamienna,

: е йя - Tietu ma ji na: w “ai i j ' * Ток! hociaž žadne decyzje сWošciowym, lecz takže poisiycznym.į „Narodni Listy“. Belgji i Francji na* wypadek ataku|nik dodaje, że układ ten nie uzyskał Tokio, że cl ociaż żadne decyzje CO tat morski będą trwały. Korespon-Istnieją sytuacje, w których, jeżeli soi. |powietrznego. Korespondent dzien-|oficjalnych  sankcyj zainieresowa- | do przedstawionego przez delegacje dent wyrażą na waago:: -—_ |nika twierdzi, że: układ, zawarty| nych państw. |.WL Brytanji planu morskiego nie są a ańska 'racjar stane urałuje: ze

szczątków polityki czynnik, najpo-
tężniejszy ze wszystkich potencjal-
mych sił pokojowych, a mianowicie
jedność Stanów Zjednoczonych z
imperjum. brytyjskiem.

Depesza korespondenta „Timesa”
ё nigdy: bo-

wiem „Times“ w tak poważnych
słowach nie ostrzegał. przed możli-
wością załamania się solidarności
celów i działania W. Brytanii i Sta-
mów Zjednoczonych.
—-а

Katastrofa samochodowa
pod: Poznaniem.

POZNAN. Pat-—Wczoraj wieczo-
rem na szosie: Pozneń—Stęszewwy-
darzyła się katastrofa samochodowa,
która pociągnęła za sobą: znaczną
liczbę ofiar.

Drużyna: piłki nożnej H. C. P.
wraczła: ciężarowym: samochodem: z
zawodów z. Kościeńskim klubem
sportowym. W. pobliżu. wsi. Komor-
niki z powodu poślizgnięcia się kół,
samochód wywrócił ;slę i spadł do
rówu. Z 25 osób 8 odniosło lżejsze
obrażenia, 7 jest ciężko rannych,
przyczem 2 osobom zagraża niebe- zpieczeństwo utraty życia,

 

 



potknięcie się.

2 DZIENNIK MILEŃSKI .
 

Dla Kogo?
Na kilka dni przed ragas

sesji sejmowej współprac: wnik jed-

mego z pism zapytał marsz Śwital-

ukiego, co będzie z projektem Kon-

stytucji Otrzymał odjowiedź, z któ-

iej wynikzłoby, że projext będzie

zmieniony w Senacie, że wróci do

Sejmu w przepisanym terninie i že

następnie... Sejm nie ma ustawo-

wego terminu do załatwienia popra-

wek, przesłanych z Senatu. Z odpo-

wiedzi tej mogą wypływać dwie

ewentualności: Sejm albo załatwi

poprawki, wprowadzone p:z27 Senat

do projektu p. Cara, albc też może

ich wcale nie załatwić aż do końca

wwej kadencji, t.j. do grudnia 1935 r.

Obecnie w prasie pojawiły się

pogłoski, oparte — jak się zdaje —

na źródłach sanacyjnych. z których

wynikałoby, że nastąpi ta pierwsza

ewentualność i przytem w ściśle

określonym terminie, to jest w dn.

26 stycznia, w rocznicę pierwszego

tak słynnego uchwalenia tez p. Cara.

Jak to tam z temi: poprawkami bę-

dzie, jeszcze niewiadomo. Według

już ustalonej praktyki przy pierw-

szych zmianach w Konstytucji w

sierpniu 1926 r. poprawxi, które;

wracają z Senatu, muszą dla ich |

przyjęcia uzyskać dwie trzecie gło-

Ten właśnie szkopuł może

cały projekt p. Cara na
tów.

narazić

Ale przypuśćmy, iż nawet ta

przeszkoda byłaby gładxo wzięta.

Pozostaje trudność najważniejsza —

czynnik decydujący.

Już wiemy z wiosennych wynu-

rzeń p. Sławka, że nie zyssała apro-
baty ta część projektu, ktora formo-

wała militarną elitę dla wyboru Se-

natu. Barczo obrazowo przedstawia
w żydowskim „Naszym P.eglądzie“

p. Regnis ówczesne zabiegi i osta-

teczne ich fiasko:
Nikt jednak nie może wej'ć na trybu-

| pujące złośliwe

stawszy premjerem, urządzić sobie miesz-

kanie z pieniędzy któregokolwiek

kanku w drugorządnym hotelu w Paryżu!

prezentacyjnie?

kiego premjera szacunek? Czy to się godzi?
Czy takie rzeczy nie uchybią godności Pań-

stwa?!

mie, pos. Rybarski, podczas ostat-
niej debaty powiedział m. in w
swej mowie:

„rozwiązuje się, albo nie iegalizuje

stowarzy'zeń byłych wojskowycu polskich,

a natonuast pod opieką władz isinieją ży-

dowskie organizacje

rządzają parady po miastach

jak największem poparciem.

be, że potrzebuje aż tego żydowskiego

wojska.

„Żydowskie wojsko” to pojęcie,
które zawsze budziło wesołość.

skiego wojska.

mu, musimy przyjąć, nę sejmową i oświadczyć wyrażnie, że ta-

ka jest wola czynnika decydviącego, Nie

zdołał «ego uczynić najwiernicjszy towa-

rzysz płk. Walery Sławek, przedkładając

Sejmowi projekt Konstytucji kiubu B. B.

Gdy wraszcie w ciężkich zmaganiach, for-|

telem strategicznym, przy pomocy kunsztu,

wydobyto, a jak mówi opozycja, wycyga-
niono uchwalenie projektu, gdy po długich;

staraniach udało się prezesowi klubu uzy- |

skać audjencję i wreszcie usłyszeć Za |

Belwederu, to stała się rzecz smuina: mar-|

szałek Piłsudski, niczem Dawid podczas |

wojny, gdy go żołnierze uraczyli wodą zdo-,
bytą, oświadczył, že nie chce takiej ofia-

ry, że nie zamierza skorzysta: również z

pomysłu militarno-elitarnego.

Projektodawca wrócił stropicny. Zno-

wu wzięto się do pracy. Zaprzęgaięto wi-

cemarszałka Cara. Wyrzucono z projektu
cały balast elitaryzmu i z tym iantem uda-

no się do referenta projekta w Senacie,

hrabiego Rostworowskiego.

"Teraz przysięgają wtajemn'czeni, że już

wszystko się uda, choć projektodawcy boją!

się jednak, że w ostatniej chwiłi nastąpi

zahaczenie, że sprawa oprze się o Belwe-

der i projekt zostanie obalony.

Bo oto najbliżsi trapią się czem

innem. Czy istotnie potrzeżna jest

czynnikowi decydującemu ta nowa

Konstytucja? Od r. 1926 pochylają
się przed nim nietylko sztandary

pułkowe, ale i ustawy. Zgina się w

kabłąk nawet Konstytucja, tracąc po
drodze prawa parlamentu Wpraw-

dzie od r. 1930 J. Piłsudski nie za-
biera głosu pubiicznie w  żadnej|
sprawie, nie zjawia się ta posie-

dzeniu Rady ministrów,  Miajemni-

czeni opowiadają, że podobio raz na

miesiąc przybywa z raportem prezes

Rady ministrów do Belwederu. A
dekrety spoczywają niera. tygo-|
dniami w Gen. Inspektoracie Armji,
i tam są ponownie wertowane, Dla

kogo więc ma być uchwz!ara nowa

Konstytucja?
Dła kogo więc? Czy dla następcy?

Gdzież on jest? Czynnik decydujący nie

nazwał po imieniu ulubieńca i następcy.

Ludzie szarzy nie widzą takiego, dla któ-

rego ta przyszła marynarka korstytucyjna

nie byłaby za szeroką.
Sowiecka encyklopedja staiała się od-

gadnąć myśl Belwederu. Na stionicy 547
Małej Sowieckiej Encyklopedj: czytamy

m. in.: „Rydz-Śmigły, prawa ręka Pilsud-
skiego i prawdopodobny jego rastępca”.

Ale to jest tylko damyst, nie

oparty na żadnym realnym fakcie.

Zresztą podobno czynnik decydują
cy nie pozwala na wciąganie do

spraw publicznych ludzi, którzy po-
święciii się wojskowości.

I diatego ci najbliżsi w dalszym

ciągu bieczą się — według relacji

żydowskiego publicysty — rad ową
zagadką, dla kogo ma być uchwa-

lana ta nowa, skrojona przez p. Cara
Konstytucja.

Niewątpliwie, jest to powód do
troski dla ludzi, którzy nie zdają

sobie sprawy z tego, że konstytucji

podyktowała mu istotna troska i obawa o

 nie pisze się dla jednego człowieka,

< OR ASYr
Czy piakać, czy śmiać się?

„Robotnik warszawski zamiesz-
czą pod powyższym tytułem  nastę-

uwagi o głosach |
prasy sanacyjnej w związku z prze-
sileniem we Francji: ! !

„O jerum, jerum! Co się dzieje we

Francji! Taki niby to wielki naród, a nie

może znaleźć u siebie wodza, genjusza,|

cpatrznościowego człowieka! !

Tak biadają pisma „sanacyjne“. l

„Francja nad brzegiem  przepaści!”,

«Francja stacza się w otchłań niewiadome-

go!“: „Czerw partyjnictwa i p'ywaty zżera

Republikę!“. Oto tytuły, jakiemi  darzą

swoich czytelnikėw pisma „sanscyjne“ od

chwili upadku rządu Gastona ! owmergue'a

który, czując za sobą większości

opinji publicznej, podał się wraz z całym

gabinetem do dymisji, zamiast tego, by

wziąć całą opinję publiczną za m... roz-

wiązać cbie Izby i rozpisać nuwe wybory

z cudami i z muzyką. =

Zawiodła się prasa „sanacyina“ na

Doumergueu Cóż to bowiem za premier,

cóż to za silny człowiek, który -amiast, z0-

nie

fundu-

szu, — mieszkał w trzypokojowem miesz-

Czy to mocarstwowo? Czy to jest re-

Czy można mieć dla ta-

Żydzi udają głupich.
Prezes Klubu Narodowego w Sej-

które u-

sieszą się

Ja nie wiem,
czy nasze państwo militarne jest tak sła-

wojskowe:

Uśmiał się też Sejm z tejo żydow-
Lwowska „Chwila'”

żydowska iednak udaje, że nie ro-
zumie tego śmiechu w Sejmie:

„Nie chcąc ubliżać posłowi Rybarskie-

że ostrzeżenie jego

przyszłość Polski. A nie chcąc znowu ubli-
żać Sejmowi i Rządowi przyjąć musimy, że

śmiał się właśnie z tej troski : obawy po-

sla Ryberskiego.

„Chwila“ w dalszymi ciągu wy-
znaje szczerze: |

 
ma

Bieda wsi
O rozporządzeniu w sjsrawie od-,

dłużenia rolnictwa pisze „Piast'',
ar. 52: į

„Długi i ciężary, w szcześćlności za-

|ległe podatki, wynoszą 4 i pół miljarda zł., przymierając z głodu czasem;
procenty: od tychże wynoszą pół miljarda,

rolnej.

Dla ogółu rolników dobrodziejstwo de-

kretu polega na rozłożeniu długv na 14lat |
w rałacn splacač się mających z tem, że w,
razie niedotrzymania którejsolwiek raty

cała pozostała reszia natychmiast staje się

płatną.

Co w praktyce oznacza ów dekret?

Odroczenie długu do czasu płatności pierw

szej raty. Ile dotychczas długów rozłożyły
na raty Urzędy rozjemcze i ila dłużników

dotrzymało terminów?

Dziś tak sprawa stoi, że gdyby skreślić
wszystkie długi, obciążające rclników, za

sok lub dwa z powrotem popadiiby w no-

wy, ile że dochody gospodarstw absolutnie

nie wystarczeją na pokrycie danin publicz-

rych i niezbędnych wydatków  gospodar-
czych.

Nie wierzycie, przejedźcie się po po-.
wiecie rzeszowskim, strzyżowskim iinnych,

zapytajcie o ceny świń, bydła, koni, nabia-|
łu, zboża, ziemniaków, kapusty i t. p.Pro-|

siętko można kupić za 80 gr., ćwierć ziem-

niakėw za 60 gr., 1 kg. masła za 1.40 zł,

metr pszenicy za 13 zł. Żyj tu chłopie, płać
podatki i dodatki, okryj się, xupbuty na
zimę.

 

Niemiecka Rada Narodowa wPolste.
Prasa niemiecka donosi, że na

posiedzeniu Centralnego Wydziału
Niemców w Polsce postanowiono
powołać do życia nową organizację
centralną pod nazwą: „Rat der
Deutschen in Polen* iNiemiecka
Rada Narodowa w Polsce). Celem
tej nowej organizacji, k:c:ą zare-
jestrowano w Komisariacie Rządu w
Warszawie, ma być ochronc intere-
sów kulturalnych, gospodarczych i
politycznych Niemców w Polsce w
ścisłem porozumieniu z posłamii

Prawdę mówiąc — ogromna większość

ludności żydowskiej chętnie wyrzekłaby

się tej zabawy imitowania wojska przez

młodzież żydowską zwłaszcza gdyby wie-

działa, że tą ofiarą okupi sobie spokój ze

strony endecji! Pozwałamy chvycić nas za

słowo, a nawet gotowi jesteśmy za tę cenę

dostarczyć” zgodę tak bezposiednio w

tych ćwiczeniach zainteresowanej części

młodzieży. i

Narodowy „Kurjer  Lwowski“.

z powodu tych uwag „Chwili” pi-

sze: ;
„Nie potrzeba nam žadnyc+ speojalnych

argumentów na to, że w Sejniie uśmiano

się właśnie z tego „żydowski-go wojska”.

P lska, zdająca się na pomoc „żydowskie-

go wojska” — czyż jest Polak, który to

weźmie poważnie? A już сВуго najwięcej

musieli się vśmiac wojskowi. Lzego jak

„czego, ale cnót wojskowych żydzi nie po-

siadają i sprzeczać się o to z nami nie bę-

dą. Mają za to cnoty rewolucyine i wła-

śnie dlatego interesuje nas . „żydowskie

wojsko” ` :

Ponadto z uwag „Chili“ jest
jasne, na kogo to żydzi szykują
swcje „woisko'* w Polsce.

Ton rabina Thona.
„Gazeta Warsz.* porusza fra$-,

ment z mowy w Sejmie posła ży-
dowskiego rabina Thona. Na wstę-
pie swej mowy p. Thou zapowie-
dział, że nie chce pastwić się nad
budżetem:

Ale wbrew tej zapowiedzi znalazł w

swej mowie moment na wypv'szczenie za-

trutej strzały o „siedmiuset kilsvdziesięciu

miljonach wprost przyznanycn * ukrytych

innych kilkudziesięciu czy k'kvset miljo-

nach na wojsko”,

To jest — zemsta Szajloka. Mściwy

żydowin uderzył w samą pierć naszego

budżetu, puszczając daleko pcza mury

gmachu przy ul. Wiejskiej, a rawet poza

granice Polski wiadomość о „ukrytych
kilkuset miljonach* na zbrojenic. Między

iemi setkam' miljonów, a poprzedniem „nie
wolno” zachodzi bardzo głęboki, iście po|
żydowsku perfidny — związek.

I na to nikt p. Thonowi nie odpowie-

dział! P. minister skarbu z miejsca zaprze-
czył drobnej stosunkowo wiadomości o

"wynagrodzeniu p. Starzyńskiego za prze-

pr: wadzenie pożyczki wewne:rznej, — p.

Miedziński dłuższy ustęp swego przemó-
wienia poświęcił obronie „Kwoki. Ale ani

on, ani p. Beck, ani p. Składkowski nie

uważali za potrzebne odeprzeć

czony na eksport ztak p. Thona. у

Czy gdyby pocobny atak byi w Sejmie
podjęty nie przez żyda, to także pokryłoby
go milczeniem?

przezna-

 

w Polsce.
Jak strasznie wyniszczoaą i obdartą

jest wieś, łata na łacie, przyszczypek na,

przyszczypku. Dawniej śpiewało się o żoł-

nierzu - tułaczu, który idzie borem, lasem,

suknia na
nim oblatuje, wiata dziurami poletuje; dziś

j żyle akurat, ile odpisuje Bank Rolny z po- | takim żołnierzem-tułaczem stali się wszyscy
| życzek z funduszu obrotowego reiormy chłopi, na wszystkich suknia oblatuje, a

wiatr dziurami na tejże polatuje. Czyż o

tem nie wiedzą miarodajne czynniki?

Uzupełnieniem tej oceny może
być drobny, ale dokładny szczegół w
wywodach „Zielonego Sztandaru”
nr. 78:

„Jako typowy, jeden z tysięcy przy-
kładów, przytaczam następujązy wypadek:
Gospodarz ze wsi Kiszewy, pcw. koniń-
skiego, posiada gospodarstwo 14 morgowe
i liczną rodsinę. Zeznał sprawiedliwie, że
miał za rok 1933 dochodu 386 4, Urząd
skarbowy oszacował, że „musiał* mieć do-

chodu 1.950 zł. i z tej sumy, wediug 6 sto-
pnia, wymierzył podatku dochodowego 50
zł. i dodatku kryzysowego 9 zł. 75 gr. Gdy-
by cena żyta wynosiła 70 zł. za korzec, to

wówczas dochód z tego gospodarstwa
| osiągnąłky dopiero sumę 1.950 zi. dochodu”.

Jes: tą istotnie przykial jeden
z tysięcy. Ale to znaczy, że wieś
tylko w dalszym ciągu popada w za-
dłużenie i nowe zaległości podatko-
we. Jakze więc ma opłacać raty,
rozkładające zaległości dawne, czyli
korzystać z ulg oddłużeniowych? |

senatorami frakcji niemieckiej. Bę-
dzie to pewnego rodzaju centralna
reprezentacja Niemców / wobec
władz w kraju, a ponadto również
na' wszelkich zjazdach zagranicz-
nych. Wi skład tej rady, do której
wchodzi 12 członków, wejdzie ze
Śląska 4 delegatów, z” Wielkopolski,
Pomorza i b. Kongresówki po dwóch,
a z Małopolski i Wołynia po jednym
przedstawicielu. Pozatem wchodzą
w skład rady wszyscy posłowie i
senatorowie niemieccy.

niezależnie od jego wartości, ale że
układa się ją i wprowadza dla na-

rodu, kraju, państwa. Dziennikarz

żydowski, notabene mająay dość blis-

kie koneksje z kołami sanacyjnemi

i skutkiem tego obeznany z kło-

potami, które je gryzą, odsło-
nił w swym artykule jedną z tych

kwestyj, o których się powszechnie

wie, ale oe których się publicznie

mało mówi.

Kiedy się z punktu widzenia in-

teresu jakiejś jednostki patrzy na

wnego, że „uchwalenie projektu
konstytucyjnego klubu B. B.* nie

jest wcale "istotną potrzebą nawet

sfer miarodajnych*. O ileż mniej i
o ileż słuszniej nie jest też potrze-

bą społeczeństwa, które w całej tej

„tragedji” sanacyjnej nie bierze na

szczęście żadnego udziału.
Niech się dalej biedzą i rozwią-

zują zagadkę: „dla kogo*? Najpew-
niej, jeśli nawet uchwalą ten swój

projekt, życie przejdzie nad nim do potrzebę zmiany ustroju, to nic dzi-

porządku dziennego.

O losy środkowej Europy.
Po rozmowach

W związku z niedawnemi rokowa-

niami rzymskiemi Goembosesa i kon-

terencją na Semmeringu otrzymał

korespondent „Kurjera  Warszaw-

skiego od jednego z wybuinych dy-

plomatów, reprezentujących jedno z

państw środkowo-europejssich, na-

stępujące informacje. :

Europejska opinja pubiiczna —

powiedział ów dyplomata -— jest
tak zaprzątnięta sprawą Saary i

grożącemi stąd powikłaniami mię-

dzynarodowemi, ze nie docenia te-

go, co się dzieje, a raczej co się

przygotowuje na terenie środkowej

Europy. Opinja publiczna ulega po-

prostu złudzeniu wzrokoweiuu. Po-

nieważ prasa przepełniona jest wia-

domościami o konferencjach, o de-

marche'ach
rozmowach rozmaitych mężów sta-
nu i polityków na temat Saary, po-

wstaje wrażenie, że na odcmku tym

rozstrzygają się losy Europy.
Wobec tego, że front angielsko-

francuski jest ustalony, trudno przy-

puścić, by groziła Europie jakaś
niespodzianka natury powazniejszej,
O ile oczywiście do rachunku poli-
tycznego prawdopodobienstwa nie
wstawi się czynnika  sza,eństwa.
Dyplomacja jednak z taką niewia-
domą liczyć się nie może 1 nie po-
winna. Mniejsza lub większa aktyw-
ność Berlina w sprawie Saary bę-
dzie musiała uwzględnić naukę, jaką
dała mobilizacja włoska nd Bren-
nerem po zamordowaniu Uollussa i
baczyć, by nie powtórzyło się to
samo w wydaniu francuskiem. Wia-
domo przecież, że wydanie drugie
bywa zazwyczaj poprawione i roz-
szerzone.
M tym samym stopniu a może i

bardziej jeszcze interesować powin-
na wszystkich wizyta  1zymska
Goemboesa i jego konferencja na
Semmeringu z mężami stanu. Nie
chcę być niedyskretnym, chodzi tu
bowiem o mego kolegę i diatego po-
zostawiam na uboczu sprawę ucze-
stniotwa posła niemieckieżo w Wie-
dniu, von Papena, w konierencji
na Semmeringu między Goemboe-
sem z jednej strony a kanclerzem
Schuschniggem,  wicekanci.  Star-
hembergiem i baronem Bergerem z
drugiej, gdyż musiałbym dotknąć
także pobytu von Papena na Wę-
śrzech w lecie r. b., pobytu, który

dyplomatycznych i o:

na Semmeringu.
von Papen określił, jako
prywatną u posła Letschera

Miarodajną w tym wypadku dla
oceny, nad czem radzono, jest wia-
domosć z Paryża, która doiyczy in-
strukcj; dla posia francuskiego
Chambrona. Chambron ma bowiem
złożyć Mussoliziemu plan uznania
status quo w śroukowej Europie na

przeciąg 10 tat. Plan ten aotknąlby
przedewszystkiem Węgier, przyczem

JMiussolini musiałby przesonac .Wię-
gry, že pian irancuski nie oznacza
zasadniczo wyrzeczenia się rewizji,
lecz odiożenia jej na czas później-
szy. Wzamian za to Węgzy otrzy-
matyby gwarancję sprawiealiwszego,
miż dotychczas, traktowama mniej-
szości węgierskiej w państwach
Matej Ententy.

| Rozejm 10-letni s1odkowej
, Europie sa zasadzie status quo
przyczyniiky się także do usunięcia

| przyczyny tarć między Jugosławią a

Włochami. Przyjmując, ze wiado-
mość o wysuniętym obecnic przez
trancję planie 10-letniego rozejmu
w. środkowej £uropie jest ścisła — a
wszystko przemawia za tem, że
wiadomośc ta jest conajmniej praw-
dopodobna, należy ją uwazać za od-
powiedž na rokowania 14ymskie
uoemboesa, a raczej za oapowiedź
ma analogiczną oiertę Niemiec, któ-
rą Goeboes omówił obecnie w Rzy-
mie z Mussolinim. Oferta niemiecka
z punktu widzenia partnerów paktu
rzymskiego jest bardzo  nęcąca,
Niemcy bowiem uznają status quo w
Europie Srodkowej na przeciąg 10
iat, wyłączając sprawę niezawisłości
państwowej Austrji z aktualnych
zagadnięć, usuwając tem samem
tarcia z Włochami i Austrją, a rów-
nocześnie umożliwiając  MWięgrom
oparcie się o potęgę nienuecką bez
marażenia się Włochom i Austrii.

Podczas konferencji na Semme-
ringu, na której — rzecz znamienna
i ważna—uczestniczył wicelanclerz
Starhemberg — omawiano widoki
oferty niemieckiej ze względu na
bliską wizytę kanclerza  Schu-
schnigga i Mussoliniego. Wobec te-

lgo, że Francja wystąpiła z podob-
| nym planem, będzie musiała Austrja
rozstrzygnąć, po jakiej iść ma linji.
'W| tej chwili ważą się losy srodkowej
Europy a pewnem uspokojeniem
może być świadomość, że na decyzję

| Auatsgi patrzy również Watykan.

wizytę
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Š p. gen. Eugenjusz Rodziewicz
Wj Druskienikach zmarł generał

dywizji Eugenjusz Rodziewicz, ka-
waler Virtuti Militari i Legji Hono-
rowej irancuskiej, b. inspektor arty-
lerji w armji polskiej. Gen. Rodziewicz urodzi: się 28-$o
stycznia 1872 r. w Tyflisie, — Że
szkoły. konstantynowskiei w Peters-
burgu wychodzi jako po.iporucznik
w roku 1899, a w roku 1910 jest już
podpułkownikiem i następnie świet-
nie kończy wyższą szkołę artylerji.
W Bobrujsku zasłynął z energji,

tworząc w I korpusie pod dowódz-
twem gen. Dowbór - Muśnickiego
szereg bateryj, idących niezwłocznie
w bój z bolszewikami pod Rohaczėow,
Żłobin i Mohylów. Od października
przyjęty przez Radę Regencyjną —
rozpoczyna nową pracę nad organi-
zowaniem polskiej artylerji Od 11
listopada 1918 r. jest generalnym
inspektorem antylerji,

polskim „starszym nad a'matą*. —
| Wkrótce też zostaje mianowany ge-
|neralem.

Na swojem stanowisku oddaje nie-
ocenione usługi przy organizacji ar-
tylerji poiskiejj a w pamiętnym r.
1920 bierze wybitny udzia: w przy-
gotowaniu obrony artyleryjskiej sto-
licy, W lipcu 1921 r, ś. p. Eugenjusz
Rodziewicz: przechodzi w sian spo-
czynku jako generał dywi:'i, nie za-
przestając pracy na rzecz artylerji
na stanowisku dyrektora „Pocisku“.

Ś. p. generał Rodziewicz zyskał
sobie powszechną opinię jaxo krysz-
tałowy cziowiek, bojowy żołnierz —
dzielny i zacny dowódca 1 dobry o-
bywatel. Ciało Zmarłego spuowadzo-
ne zostanie do Warszawy. a pogrzeb
odbędzie się dnia 12-go listopada
b. r. na cmentarzu Dowborczyków
na Powązkach (cmentarz wejskowy).

tradycyjnym:

Sprawa Kybarski — Wiślicki
przed sądem marszałkowskim.

Sąd marszałkowski, ziożony z
posłów: Ponikowskiego . (Ch. Dem.)
jako superarbitra, Nowodwcrskiego
(Kl. Nar.) i Podoskiego (BB) jako
arbitrów wydał wyrok w sprawie
między, prezesem Klubu Narodowe-
$£o pos. Kybarskim a pos. żydowskim
z BB. p. Wiślickim. Wyrok ten
brzmi: i

1) że wyrażenie, iż pos. Wiślicki jest za-

wsze zadowolony z każdego vcijoju, nie

cdpowiada rzeczywistości, &
° 2) %е роз. Wišlicki zareagowal na za-

rzuty, uczynione przez b. senatora Truskie-
ra w „Naszym Przeglądzie",

3) że pos. Wiślicki nie poddał rozpo-
znaniu sądu obywatelskiego zarzutów doty-

czących sprawy łuszczarni ryżu, które to
zarzuty, zdaniem sądu honoroweżo, rów-

nież powinny być wyjaśnione w drodze
właściwej.

Pomijając dwa pierwsze punkty
jako dla sprawy nieistotne, stwier-
dzić należy, że sąd marszałkowski
uznał postępowanie pos. Wiślickie-
$o w zarzucanej mu aferze dyżowej

Waika
w «Legjonie Młodych»

Tarcia w  „Legjonie Młodych”
trwają dalej, M Warszawie doszło
do starć na zebraniu „Legjonu Mžo-
dych'' szkoły handlowej. Uchwalono
tezolucję, potępiającą .„postępowa-
nie głównej komendy ,„Legjonu Mło-
dych”, stosującej terorystyczne me-
tody oraz system prowokacji i szpie-
$gostwa w stosunku do członków.
„Legjonu Młodych” i wreszcie zażą-
dano „zwofania rady głównej i do
tego czasu wymówiono posłuszeń-
stwo obecnym władzom  legjono-
wym, składającym się z lvdzi, dzia-
łających z premedytacją 13 szkodę

  

 ruchy mtodo-legjonowego"

za nieodpowiednie. Tak leż zrozu-
„miał wyrok sam p. Wiślicki, ponie-
,waż oświadczył dziennikarzom  ży-
dowskim, że oddaje sprawę do sądu
klubowego BB. Dla lepszego wyjaś-
nienia należy przypomnieć cytat z
antykułu p. Jarbluma w  „„Momen-
cie“, przytoczony przez p. Nowa-
«zyńskiego dn. 29 sierpnia 1929 roku
w „Gazecie Warszawskiej” Cytat
ten brzmi: :

„Nie jest tajemnicą, že do uzyskania
tych przywiłejów celnych przyczynił się
swym wysokim wpływem jeden poseł z o-
bozu BB., który jest udziałowcem jednej z
łuszczarni, Ten pan cieszy się względami
w sferach „miarodajnych”* i dzięki temu po
wołany został niedawno na prezesa nowo-
upieczonego syndykatu  olejarń polskich,
gdyż przydaje się on do przeprowadzenia
koncesyj, niezbędnych dla podnoszenia zy-
sków przedsiębiorstwa”.

| Pos. Wiślicki dopiero w 5 lat po-
tem pod wyraźnymi naciskiem sądu
marszałkowskiego kieruje tę spra-
wę ne do sądu koronnego, lecz par-
tyjnego, jakikolwiek redakcja  „Mo-
mentu“ do klubu parlamentarnego
BB. nie należy.

CHICAGO (Pat). Zamknięcie wy-
stawy chicagoskiej, która otwarta
była przez dwa letnie se:osy, stało
siędla kilkuset gości w dniu zam-
Ikniecia sposobnością do najdzik-
z w Publiczność ogra-
iła wystawę ze. wszystkiego, co-

kolwiek można było SK jako
„pamiatki“. Setki ławek i krzeseł
wrzucono do jeziora. Publiczność w
liczbie 3000 o północy całkowicie
zawładnęła gruntami wysta wowemi.
200 policjantów. przysłanych na po-
moc, nie mogło sobie poradzić z roz-
szalałym motłochem. W ścisku po- 

Oryginalne zamkięcie wystawy.

Eni tui kutry.
WARSZAWA Pat. Wczoraj odby-

ło się uroczyste inauguracyjne ze-

branie nowopowstałego wioskiego

instytutu kultury w lokalu własnym.

Na inauguracji włoski wiceminister

oświaty prof. Arrigo Solini wygłosił

odczyt pod tytułem „Odrodzenie

Wioch i Polski“. Zebranie
ambasador włoski Bastianini, który

podziękował za serdeczne przyjęcie,

z jakiem spotkał się instytut wioski,

atóry utrwali tradycyjne więzy przy-

jaźni i współpracę obu narodów.

W. Jędrzejewicz oświadczył, że in-

stytut ma na celu zacieśnienie sto-

„unków kulturalnych pomiędzy Pol-

ską i Wiochami i odegra w życiu

Potski wybitną rolę.
8 «

„iha upadłości „Polexgresst .
„Polonia” katowicka podaje w

depeszy z Paryża: :

Wychodzący w Paryżu tygodnik

polski p. t. „Kurjer Paryski” przy-

mosi następującą wiadomość: :

„Podług ksiąg rachunkowych i

kwitów upadłego polskiego biura

podróży „Polexpress' w Paryżu, z

kasy biura wypłacano uuiesięcznie

1.000 zi. b. ministrowi Komunikacji

w Polsce, p. Kazimierzowi I.

B. minister pobrał w całości

około 40.000 złotych, czyli około

120.000 franków. Teraz rozumiemy

— pisze „Kurjer” — dlaczego „Pol-

express” upadł. A ile jeszcze znaj-

dzie się podobnych rachunków?
Gdy dyrektor ,Polexpiessu" p.

Goldberg zażądał od b. ministra

zwrotu tych pieniędzy, a ostatnio

prosił o drobną pożyczkę dia siebie,
spotkał się z odmową.

Czyżby inicjały „Kazimierz T.'

odnosiły się do b. ministra Komuni-
kacji p. Kazimierza Tyszki?

P. Kazimierz Tyszka jest — jak

wiadomo — prezesem sanacyjnego
„Chrześcijańsk. Zjednoczenia Spo-
1ecznego“.

 

SZCZAWNICKA woda JÓŻEFINA

pomaga w katarach.

Wiadomości

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** Redaktor polityczny "Daily
Herald* notuje pogłoskę o możli-
wości ustąpienia min. Simona ze
stanowiska min. spraw zagranicz-
nych. Jako następca min. wymie-
many jest jakoby wicekancierz
Balawin.

„** Po długich rokowaniach osiąg-
nmięte zostało porozumienie mię-
dzy krolem Egipiu Fuadem a
Tevfik Messim paszą, który otrzy-
mai misję utworzenia nowego rządu.
W ten Sposób zyczeniom W. Bry-
tanji staio się zaaość. We wtorek
Messim pasza rozpocznie rozmowy
Z kandyaatami na ministrów.

** „LTIntransigeant* donosi z Ber-
"lina, ze krązą tam pogłoski o bli-
skiem ustąpieniu ministra Reichs-
wehry, generała Blomberga, którego
następcą ma być generał iieichmann
albo generał Fritsch.

** Wedle „Deutsche Arztblatt“
liczba studentów medycyry wyzna-
nia żydowskiego, zapisana na uni-
wersytetach niemieckich w. seme-
strze letnim, wynosiła: 91, wobec
1893 w semestrze letnim roxu 32, to
jest przed rewolucją  uarodowo-
socjalistyczuą. W. semestrze zimo-
wym w 1933/34 liczba spadła do 366.

1 —^ Ро tragicznej šmierci krėla Al-
'berta, rozpisana została w Belgji
"subskrypcja narodowa na budowę
| pomnika zmarłego króla Alberta
"oraz utwoszenie bibljotek: iin. króla
Alberta w Brukseli. :

** Zmarł w wieku lat 81 metropo-
lita mołdawski Pimen. Zaiarły był
najwybitniejszą osobistością «ościoła

| prawosławnego w Rumunji,
** Podczas burzy u wybrzeży

| Korei zaginęło 340 rybaków. Dotych-
| czas odnaleziono zaledwie 30. (Wo-
|bec braku portu na wybrzeżach,
gdzie mogliby wylądować, zachodzi
poważna obawa o ich los.

** Dwa maie parowce, które wy*
ruszyły z Vera Cruz na wycieczkę
na otwarte morze, zmuszone zosta”
ły do powrotu wskutek silnej burzy.
7 44 podróżnych fale zmyły z po-
kładu 14tu, którzy utonęli.

** W wielkiej nędzy zmarła w
Wiedniu słynan gwiazda dawnej
operetki wiedeńskiej Ludwika Ro*
binson. Była ona przyjaciółką arcy”
księcia Ottona, ojca cesarza Karo”
la. Gdy Otton Habsburg zmarł, ce”
sarz Franciszek Józef darował jej
sumę przeszło 200,000 guldenów:
jednakże aktorka przegrała wkrótce
te pieniądze i ostatnie lata ży”
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  cia upłynęły jej w nędzy.

turbowano wiele kobiet i dzieci
Gmach wystawy ogrodniczej zost
ograbiony doszczętnie z rzadki
okazów. Goście, jadący dźwig:
z 65 wieży, ciskali z góry butelka:
WI bazarze egipskim złupiono ko”
sztowne dywany wschodnie. Poli"
cjant zatrzymai 13-letniego chtopc2!
który triumfalnie niósł 2 c!brzymi?
kości mastodonta, skradzione z p2“
wilonu paleontologicznego. Zapytė“
my przez stróża bezpieczeńsiwa, cze”
mu te zabytki skradł, rzesł: „Dam
je do ogryzienia memu psu*: x. 
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DZIENNIK HILEASKI “|
 

"KRONIKA.
Z frontu walki z analfabetyzmem.

Powszechne wykłady
uniwersyteckie. W dniu wczorajszym w Sądzie

W trymestrze jesiennym r. 1934-35|Okręgowym zapadł wyrok na Józefa
' zorganizowane będą dwa cykle wy-|Dzieduszyńskiego, urzędnika staro-
' kładów. Pierwszy pod ogólną nazwą: i

 

Urzędnik starościński przed sądem.
stwa powiatowega Wilno-Troki. Sąd
skazał Dzieduszyńskiego na 1 rok
i 6 mies. więzienia za zwalnianie po-
borowych od powinności wojskowej

 

Wielka akcja oświalowa, p. n.:
„Miesiąc walki z analfabetyzmem,
zainicjowana przez Macierz Szkoiną,
o której już pokrótce pisaliśmy, za-
taczać zaczyna w społeczeństwie |
coraz szersze kręgi.

Dziesiątki zrzeszeń społecznych
i kulturalnych, skupiających setki
tysięcy najbardziej uspołecznionych
Polek i Polaków zgłosiły już swój
akces do tej akcji. Organizacja jej
jest w toku. Plan akcji jest pomyśla-
my bardzo trafnie i celowo. Wobec
tego, iż dotychczasowe proby zbio-
rowego nauczania analfabetów nie
dawały należytych rezultatow, akcja
obecna przeprowadzona będzie w
formie indywidualnego nauczania
przez ludzi dobrej woli poszczegól-
nych analfabetów.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano chmurno, mglisto * miejsca-

mi drobny deszcz. W ciągu dnia roz-
pogodzenie. W: dalszym ciągu dość
ciepło. Słabe lub umiarkowane wia-
try z kierunków południowych.

LY2URY APTEK:,
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. /3

ke: 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
r. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhis-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela --
aL Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oras
wne n« przedmieściach prócz Śni-
PISZEK. '

SPRAWY MIEJSKIE,
— Podatki komunalne na 1935 r.

Rada miejska przystępuje do uchwa-
lania podatków komunalnych, które
obowiązywać będą już od 1 stycznia
1935 r. W. związku z tem odbędą się
dwa posiedzenia Rady miejskiej, po-
święcone tej sprawie, a mianowicie

15 i 22 listopada.

— noboty przy reguiacji brze-|
gów Wiiji posuwają się naprzód.
Po zakończeniu prac na odcioku
od więzienia wojskowego do ul. Ka-
nonicznej na Antokolu, obecnie od-
bywa się regulacja brzegów przy ul.
Zygmuntowsniej i Arsenalskiej oraz
od ul. Kanonicznej do ul. Tivoli. Ro-
boty na obu tych odcinsach zbliza-
ję się ku końcowi.
— Otwarcie ul. Sapieżyńskiej

dla rucnu kołowego. Wobec za-
kończenia prac, związanych Zz po-
rządkowaniem jezdni na ul. Sapie-
żyńskiej i układaniem chodników,
onegdaj otwarto tę ulicę dla ruchu
kołowego.

а _  SPRAWIY SANITARNE.

— Lustracja sanitarna piekarni.
Przeprowadzone ostatnio lotne lu-
stracje w piekarniach ujawniły, iż
nie wszysikie piekarnie slesują się
do przepisów sanitarno - nigjenicz- |
nych i w kilku piekarniach podczas
wypieku chleba zauważono najele-
mentarniejsze braki i ustersi Prze-
dewszystkiem stwierdzono, że pie-
karze posiadają nieczyste ręce, bru-
dną bieliznę i niekiedy nie posia-
dają tartuchów. i

W związku z iem ukarano kilku
właścicieli piekarni, położonych w
okolicy Nowogródzkiej, Żawalnej,
Kijowskiej i Stefańskiej.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

— Państwowa Komisja Egza-
minacyjna przy Wydziale Sztuk
Pięknych U. $. B. dla egzaminów
z rysunku, jako przedmiotu naucza-
nia w szkołach średnich ogólno
kształcących i seminarjach nauczy-
cielskich, podaje niniejszem do wia
domości kandydatów, pragnących.

 
przystąpić do egzaminu w terminie |.:
jesiennym, że podania o dopuszcze-
nle do egzaminu wraz z załącznika-
mi należy składać na imię przewo-
dniczącego Komisji w dziekanacie
Wydziału Sztuk Pięknych (IL. S. B,,
(ul. (iniwersytecka 3) do dnia 25 Ir-

Zapał z jakim poszczególne or-
ganizacje : ich członkowie przystą-
piły do akcji walki z analfabetyz-
mem pozwala mieć nadzieję, iż już
w najbliższych miesiącach setki ty-
sięcy dorosłych i dorastających
analfabetów posiądzie uiziejętność
czytania. W ten sposób częściowo
pokonaną zostanie ta groźna klęska,
społeczna Polski, jaką jest istnienie
dotychczas w państwie polskiem:
zgórą 6 miljonów analfabetów.

Organizacje i zrzeszenia społecz-,
ne, lkióre dotychczas nie zgłosiły
swego akcesu do akcji „Miesiąca'
walki z analfabetyzmem* powinny
jak najrychlej nawiązać w tej spra-
wie kontakt
Macierzy Szkolnej w Wiinie, ul.
Wileńska 23. !

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Z lzby Przem. Handlowej.

Nawiązując do notatki, umieszczo
nej wcżoraj w „Dzienniku Wil.” p.
& 5 tysięcy odwołań do Komisji
Odwolawczej“, Izba komunikuja, iż
istotnie przedłożyła listy kandydatów
na członków i zastępców komisji
odwoławczej, lecz nie do minister-
stwa skarbu, a zgodnie z obowiązu-
jącemi przepisami—do Izby Skarbo-
wej w Wllnie, która ze swej strony
odpowiednie wnioski w tej sprawie
przedłożyła do ministerstwa skarbu.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Otwarcie kursu pracy spo-

łeczno-oświatowej. Polska Macierz
Szkolna, dąząc ustawicznie do zwię
kszenia szeregów osób, pracujących
nad szerzeniem oświaty, zorganizo-
wała tygodniowy kurs dla pracow-
aików różnych instytucyj i organi
zacyj społecznych. Kurs ten, mają-
cy na celu szkolenie tych osób do
procy społeczno-oświatowej  zgro-
madził wczoraj w Sali Sniadeckich
paręset osób.

Otworzył kurs prof, Hiller, wy-
głaszając dłuższe przemówienie. Na-
stypnie p. dyr. Stemler z Warszawy
wygłosił dluższy referat o pracy
kulturalao-oŚwiatowej.
— Posiedzenie Sekcji Historji

Sztuki T. P. N. odbędzie się dziś
o godz. 8 wieczór w sali Seminar
jum Archeologji Klasycznej U. S. B.
ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze
w prawo) Ma porządku dzieanym:
1) Referat mgr. Witolda Kieszkow-
skiego „Renesansowe Wilao za Zy-
gmunta Augusta“ (z obrazami
świetlnemi). 2) Wolne wnioski.

Dla gości wstep wolny.
— Jutrzejsza środa literacka

będzie wielką atrakcją. Prof. Tade-
usz Zieliński członek Akademji Li-
teratury mówić będzie „O wykla-
dach lozańskich Mickiewiaza*. Wie:
czór zagai uczeń profesora Zieliń-
skiego prof. USB 5 Srebrny.

SPRAWY OLNE.
— Zakaz zbiorek w szkołacn.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego wy-
dało zarządzenie, zabraniające prze-
prowadzania zbiórek wśród młodzie-
ży szkolnej szkół Średnich i powsze-
chnych. Kuratorjum poleca, by in-
spektoraty szkolne w Wilnie i na
prowincji dopilnowały stosowania
zakazu we wszystkich szkołach po-
wszechnych.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zatar$ w garbarniach wileń-

skich. W. garbarniach wileńskich
wynikł zatarg między robotnikami |
a pracodawcami na tle ekonomicz-
nem. Robotnicy żądają ud właści-
cieli garbarni sporządzenia nowej
umowy i ustalenia noweg» sposobu
wypłaty wynagrodzenia. W związku
z tem w dniu wczorajszyr: w Inspe-  
ktoracie Pracy odbyła się konfe-,
rencja robotników i pra:cdawców
w sprawie zażegnania zata:gu. Ro-|

Współczesna organizacja stosun-
ków międzynarodowych, obejmuje
odczyty następujące:

1. Doc. M. Król, Konterencja
rozbrojeniowa.

2. Doc. M. Król, Odpowiedzial-
ność państw w prawie międzynaro-
dowem.

3. Doc. A. Mycielski, Probiem
międzynarodowy współpracy  $0-
spodarczej

4, Doc. W. Świda, Dąženia mię-
dzynarodowe do  ujednostajnienia
prawa karnego.

5. Doc. W. Sukiennick., Liga Na-
radów, powstanie i organizacja.

Wykłady odbywać się będą we

z Zarządera Polskiej wtorki o godz. 19, pierwszy wykład;
we wtorek 20 listopada.

Drugi cykl składać się będzie z
pięciu odczytów prof. T. Czeżow-
skłego, prorektora U. S. B., pod ty-
tułem: O mefafizyce, piątki, g. 19,
początek w piątek 16 listopada.

Każdy wykład stanowi osobną
całość. Šis

Wiszysikie odczyty odbywač się
będą w gmachu głównym Uniwersy-
tetu (ul. Ś-to Jańska), w sali II.

Podania do min. spraw wojskowych,
P. K. U. ogiasza, co następuje:
Do ministerstwa spraw wojsko-

wych napływa masa podać 1) o przy
jęcie na stanowiska tunkcj. państw.,
oraz 2) o powołanie podoficerów i
szeregowców rezerwy do służby
nadterminowej lub zawodowej w
wojsku.

Składanie podań w tych spra-
wach do ministerstwa spraw woj-
skowych jest bezcelowe : naraża
jedynie zainteresowanych na koszta
przesyłki pocztowej. Munisterstwo
spraw wojskowych w chwili obecnej
nie posiada wolnych posad dla fun-
kcjonarjuszów państwowych.

Do udzielania wszelkich  infor-
macyj w sprawach przyjęć szere-
$owców i podoficerów
służby nadterminowej lub zawodo-
wej w wojsku są upoważnieni wła-
ściwi komendanci powiatowi Ko-
mend Uzupełnień (P. K. U.), dokąd
należy skierowywać zapytania.

Wszelkie podania, składane do
ministerstwa spraw wojskowych po
dniu 15 listopada 1934 r. w sprawach
posad względnie przyjęcia z rezer-
wy do słuzby nadterminowej i zawo-
«dowej w wojsku pozostaną bez od-
powiedzi,

Wilno na powodzian.
W Wil Pryw. Banku Handlowym do

dnia 13 b. m. ogółem wpłaconc 40.750 zł.
59 gr. w tem: Wileńskie T-wo Farmaceu*
tyczne zł. 86.80, Dyrekcja kina „Heljos“

zł. 50.00, Kino „Adrja” zł. 19.00, Dyrekcja i

nauczyciele czteroletniej szkoły handlowej

męskiej stowarzyszenia kupców i przemy-
słowców chrześc. w Wilnie zł. 25.86, St.
Bukowska zł 2.00, Pracownicy T-wa Przy-

 

jaciół Nauk w Wilnie zł. 4,5%, Dyrekcja i ,

nauczyciełe gimnazjum OO. Jezuitów w

Wilnie zł. 40.00.

WI wil. woj. Komitecie pon:ocy ofiarom
„powodzi do dn. 13 b. m. ogółem wpłacono
80.223 zł. 48 gr.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dz, WiL*

Ku uczczeniu dnia Imienin p. Witolda
Augustowskiego M. H. К. zł. 5 — dla An-

toniny Jankowskiej, ‚

 

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Wielebnej Siostrze

Dyrektorce oraz Kołu Czerwonego Krzyża

przy Gimnazjum i Szkole Powszechnej

Sióstr Nazaretanek za łaskawe urządzenie

"| czerpniętą z kronik historycznych.

rezerwy do,

botnicy nie ustąpili od swych żądań, |w 16-tą rocznicę niepodległości Polski za-
zaś pracodawcy nie zgadrają się na bawy z podwieczorkiem i niespodziankami
postawione warunki robcinikėw i dla 100 dzieci Domu Dzieciątka Jezus skła- stopada r. b. włącznie w godzinach

|  leatr i muzyka
Teatr Miejski Pohulsnka. Dziś

lo godz. 8 więcz. baśń dramatyczua w 5-ciu

aktach Lucjana Rydla p. t© „Zaczarowane
koło” w pięknej i bogatej wystawie, w wy-

konaniu- najwybitniejszych sił zespołu z H.
Galińską, T. Suchcką, L. Wołłejką (reżyser

sztuki), M. Bay-Rydzewskim, M. Węgrzy-

nem, W. Noeubeitem, W.  Zastrzeżyńskim,
W. Ściborem, M. Bieleckim '-Т. Surową.
Dekoracje W. Makojnika. Ceny propagan-

dowe.

Jutro o godz. 8 w. „Firma'

— Premiera w Teatrze na Pohulance.
W piątek w Teatrze na Pohulance premje-

| ra jednej z najlepszych komedi Bernarda

Shawa „Nigdy nie można przewódzieć', w

której autor porusza problem współczesnej
| rodziny, a w szczególności wychowania
| dzieci. Reżyserja spoczywa w doświadczo-

nych rękach J. Bomeckiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś w

dalszym ciągu stylowa operetka Falla „Ma-
dame Pompadour”, posiadające nadwyraz
piękną muzykę oraz interesującą treść za-

Zniżki

ważne. da!

— Jutrzejszy występ "H. Ordonówny

w „ŁLutni”, Jutro wystąpi Hanka Ordonów-
na. Program całkowicie nowy zawiera 21
najróżnorodniejszych piosenek * recytacji.

Wśród rich na specjalne uznanie zasługuje
szereg barwnych krakowiaków. Ulubienica

publiczności wystąpi w Wilnie raz jeden
tylko.

. mA
m

Polskie Radjo Wiino
Wtorek, dnia 13 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
wyka. Dzien. por. Muzyka. (Chwilka pan
domu. 7.50: Konc. rekl 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien,
poł 13.05: 0. c. koncertu. 15.30: Wiad
eksport. 15.35: Codz. odc. pow 15.45: Mu-
„syka lekka. 16.45: Skrzynka P. K. O. 17.00:
Utwory na skrzypce. 17.25: Skrzynka ję-
zykowa. 17.35: Różne instrumenty (płytyj.
17.50: Skrzynka techniczna. 18.00: Chwilka
łowiecka. 1815: Koncert kameralny. 18.45:
„Literatura w służbie niepodlegiošci“ —

„szkic liter. 19,00: Koncert d'a młodzieży

lcłyty) — „Podróż muzyczna”. 19.20: Felje-
ten aktualny. 19.30: „Brochwiczówna i Ma-
teka“ (płyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56:
WiL wiad. sport. 20.00: Nowości poetyc-
kie — recyt. 20.15: Wieczor literacki,
20.45: Dzien. wiecz. 20.55: „Juk pracujemy
"v Polece?* 21.00: „Nowy Don-Kichot“ —
xomedjo-opera S$. Moniuszki do słów A.
Fredry. 22.00: „Miłosierdzie” — pog. 22.15:
Koncert życzeń (płyty). 22.45: Kono. rek].
23.00: Wiad. sport. 23.05—23.30: Muzyka
taneczna. ‚

Środa, dnia 14 listopada.

6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu, 7.50: „Komisja dla standaryzacji lnu
i konopi* — pog. 7.56: Giełda roln. 11.57:
C+as. 12,00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor.
17.10: Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. pot.
«3.05: Wyjątki z „Halki“ Moniuszki
Irłyty). 15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz.

, zde. pow. 15.45: Pogad. muzyczna prof. M
Jozefowicza. 16.00: Utwory  Straussów.
16.45: Pog. dla dzieci starszych. 17.00: U-
twory skrzypcowe. 17.25: „Międzynarodo-

| ме zjazdy kobiet” ‚ @а kobiet.
: 14.35: Arje i pieśnu 17.50: Poradn. sporto-
| wy. 18.00: Konc. rekl. 18.15: Koncert muz.
|ieligijnej. 18.45: Rozwój form handlu za-
| granicznego (odczyt). 19.00: Koncert (pły-
|7y). 19.20: Pog. aktualna. 19.30: Koncert
į Kamezalny. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.
| wiad. sport. 20.00; X Wieczor Mickiewi-
| czowski z udz. prof. Tadeusza Zielińskiego.
*Transm. z „Celi Konrada". 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?"
«1.00: Koncert chopinowski. 21.30: „Kws-
ćrans dla ponurych”. 21.40: Recital wiolon-
czelowy. 22,00: „Dno worka* (Brasław,
Dzisna, Druia) — odczyt. 22.15: Muzyka
z płyt. 22.35: Muzyka taneczna. 00:
wiad. meteor. 23.05—23,30: Muzyka
neczna.
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— Porzucono troje niemowląt. W cią-
guubiegłych dwu dni do przytułku Dz. Je-
zus dostarczono troje niemowląt, podrzuco-

nych przez' wyrodne matki. Jeduego pod-
rzutka znalazł na podwórzu przy ul. Ste-
tańskiej 42 aozorca domu, drugie niemowlę

porzucono w bramie przy ui Subocz 22,

wreszciż trzecie znalazł na klatce schodo- skutkiem tego robotnicy w liczbie! dają najserdeczniejsze podziękowanie Sio- wej domu przy ul. Sadowej 21 lckator tego

Dzieduszyński dopuszczał się prze-
stępstwa przez zręczne zmienianie
decyzji przewodniczącego komisji
poborowej.

Zosiały ogłoszone liczty, doty-
czące produkcji:i zbytu cukru w
Polsce w ciągu ostatnich kilku lat.
(Warto zatem porównać obecne spo-
życie cukru w Polsce ze spożyciem

 

 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z teki muzycznej Straussów.

Zespół kiakowski Adama Heimana, któ-
ry występował już niejednokrotnie w radjo-
wych progr:mach ogólnopolskichi cieszy
się wśród słuchaczów wzrastającą z dnia
na dzien sympatją, zarówno jeśli chodzi o
jego poziom artystyczny, jak i starannie
craz ciekawie docierany progiam muzycz-
ry. Koncert z dnia 14 listopada (środa) o
fodz. 16.00 składać się będzie z utworów
znanych całemu światu wiedeńskich muzy-
ków, jakimi są czterej Straussowie.
Koncert Chóru Katedralnego ks.

Gieburowskiego.
! Jeden z najlepszych zespolow košciel-
V nych, — Poznaūski chór ks. dr. Gieburow-
skiego, wystąpi w środę, dnia i4 listopada,
» godz. 18.15 przed mikrofonen: poznańskim
z programem złożonym z pieśni religijnych
Gomółki, Szamotulskiego, Zielińskiego, Or-
lando Lasso, Palestriny i Tinela.

i Kobiety obradują.
| Tegoroczny sezon letni był jakby ma-
nifestem międzynarodowych organizacyj ko-
Liecych, ktore dzięki zjazdom i obradom
dały poznać światu swą imponującą liczbę.
Pizedmiotem obrad wszystkicn organizacyj
były przedewszystkiem dwie troski: utrzy-
manie pokoju i obrbna prawa kobiet do
pracy. Zagadnienie pokoju omawiano w
rozmaity sposób, układając plany prac w
tej dziedzinie. Pozatem poruszane były
kwestje organizacyj studjów, zagadnień e-
konomicznych wśród swych członkiń, wy-
chodząc z zsłożemia, że poznanie tej dzie-
dziny jest obecnie niezbędnym warunkiem
udziału w życiu publicznem. Międzynaro-
cowa Rada Kobiet poświęciła również
wiele uwagi bezrobociu młodzieży, oraz
«onieczności zwiększenia liczby kobiet w
delegacjach na dorocznych konferencjach
Muędzynarodowego Biura Pracy. Nie bra-
kto także dyskusyj, poświęconych gospo-
darczemu kształceniu kobiet.  Krótkiem
sprawozdaniem z Międzynarodowych Zja-
zdów Kobiecych będzie odczyt radjowy w
ćniu 14 lstopada o godz. 17.25, w ujęciu
r. St. Adamowiczowej. Pogadanka ta zwró-
ci na siebie bezwątpienia uwagę wszystkich
kobiet, które pragną się zorjentować w
rozwoju ruchu feministycznego.

Koncert chopinowski w radjo.
Koncert chopinowski, jaki nadaje ra-

djostacja warszawska na wszystkie rozgło-
śnie w dniu 14 listopada, jak zwykle o
godz. 21.00 — usłyszą słuchacze w wyko-
sonaniu wybitnego pianisty, znanego rów-
nież dorze zagranicznym estradom — Le-
spolda Minzera. Koncert transmituje rów-
wież Berlin. į
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KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie zbrodniczego

dorożkarza. Z polecenia władz
śledczych wczoraj aresztowany zo-
stał dorożkarz Fr. Korolewicz (Kal
waryjska 134) pod zarzutem obra
bowania i shaeńbienia niejakiej Zofji
Borosakówny (Moniuszki 6). Boro-
sakównę Korolkiewicz zawiózł za ro-
gatkę Kelwaryjską, gdzie przy po-
mocy dwóch drabów shańbił ją i
obrabował z pieniędzy.

Za  współnikami Korolkiewicza
wszczęto poszukiwania.
— Krewki kominiarz w walce

z autobusem. B. Kacewicz (Klacz-
ki 15) z zawodu kominiarz, przecho:
dząc z dzieckiem ul. Niemiecką, zo-
stał na chodniku potrącony przez
autobus „Arbonu”, co tak wyprowa
dziło go z równowagi, iż pięścią wy-
bił dwie szyby w autobusie i pobił
dotkliwie konduktora.
— Okradziony w piwiarni. Mieszkaniec

Łap, Antoni Poninakowski, bawiący w Wil-

nie za inter.sami, zameldował w policji, że

w czasie libacji w piwiarni Ełxi Bastom-

skiej (Bazyjańska 9) skradziodo mu sto-

kilkadziesiąt złotych. O krad.ież podej-
rzewa właścicielkę piwiarni i kelnerkę Ja- 
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6 i pół grosza kosztuje w Angjji
kilo polskiego cukru,

z przed lat czterech, a więc już w 0-
kresie kryzysu. Okaże s.; wtedy,
że gdy 1930-31 r. spożyto w Polsce
3.724 tysięcy cenlnarów cukru, to
w 1933-34 r. spożycie tego artykułu
wynosiło zaledwie 3.207 tys. cent-
narėw, a więc zmalało o prawie pół
miljona ceutnarów.

" A przecież w ciągu tych czterech
lat ludności w Polsce nie ubyło, lecz
przeciwnie przybyło prawie o 2

miljony osób. Kryzys więc zmniej-
szył w ten sposób spozycie cu-
kru, no i jego wysokie czny, które
dopiero obniżono niedawro.

Dziwnie w tem świetle spadku
spożycia cukru wyglądają nowe pro-
jekty podniesienia podatku od cu-
kru o 5 groszy na kl. Podatek ten
z pewnością będzie musiał odbić się
na spożyciu, który te dodatkowe
pięć groszy od kilograma będzie o-
graniczało, bo nie stać kazdego na
kupno cukru wtedy, kiedy on jest
drogi.

Z podatku od cukru skarb w
1934-35 roku otrzyma 93 miljony
złotych, w 1935-36 r. przewidywany
on jest w wysokości prawie 118 mil-
jonów, w czem prawie 15 miljonów
stanowić będą te nowe pięciogro-
szówki podatkowe.

Czy w tych warunkach spożycie
cukru wzrośnie, jak to przewiduje
ministerstwo Skarbu, nie bardzo
możną uwierzyć.

Trudno też przypuszczać, aby
podatek ten mógł dać o 25 miljo-
nów więcej niż daje obecne. Społe-
czeństwo nasze musiało zacisnąć
pasa, $dyż nie stać je będzie na na-
bywanie w większych ilościach
droższęgo cukru.

Równie źle, albo gorzej przed-

stawia się sprawa wywozu cukru
zagranicę. W 1930-31 ioku wy-
wieźliśmy 3.014 tysięcy ceninarów,

ja w 1933-34 r. zaledwie 939 tys. Tu
jest spadek jeszcze większy. Ale
nad tem mniej płacze społeczeń-
stwo, bo mniej musi dokładać do te-
$o wywozu.

Ile zaś dokłada, to okazuje się z
następujących cyfr:

ciągu września bież. roku: wy-
wieziono z Polski do Ar:glji 49.260
centnarów cukru, za co uzyskano
sumę 12.536 funtów szterlingów,
czyli około 332.200 zł, licząc kurs
funta 26.50 złolych. Za tę samą
ilość cukru, gdy zostaje sprzedana
na rynku wewnętrznym musielibyś-
my zapłacić 6.400.000 zł. Podczas
bowiem, gdy u nas cena cukru w
sprzedaży detalicznej, już po ostat-
niej obniżce wynosi 1,30 zł. za kilo-
gram, Anglicy płacą za 54. cukru
sprowadzonego z Polski... 6 i pėl
grosza (!)

Ogółem od początku bieżącego
roku dostawy cukru polskiego do
Anglii wynosiły do dnia 1 paździer-
nika — 417 tysięcy centnarow, za
które otrzymaliśmy 104 tysiące fun-
tów szterlingów, czyli 2662.400 zł.
gdy tymczasem ta sama ilość sprze-
dana konsumentom w Polsce koszto-
wałaby 54.210.000 zł.
7 суй: tych okazuje się jak ogrom-

ne prezenty ofiarowuje przemysł
cukrowniczy polski angielskim im-
porterom, mimo, iż konsumcja cukru
w Polsce obniża się niemal z każdym
rokiem skutkiem nadmiernie wy-
gėrowanej ceny, której społeczeń-
stwo, zubożałe skutkiem kryzysu,

 

 

og 14-ej do 16-ej. 250 zagrozili strajkiem. | stry Miłosierdzia Sw. Wincentego 4 Paulo. domu.
bić M A

 nukowiczównę. Organa policyjne przepro-| nie jest w stanie płacić:

wadziły rewizję u podejrzanych i znalazły jesz EE

część skradzionych Poninakow:kiemu pie-| PoOpierajcie Polską Macie:z
niędzy. Obie złodziejki zaares:tcwano. Szkolną.

abliwe Geje skarbony ostrobramykiej
iańcuchu zelaznym skarbonę. Co wieczór skarbona ta zostaje wciągnięta
wgórę do kapiicy, a ofiary, złożone za dnia, wybrane i następnie obróco-
ne na cele Ostrej Bramy. :

Zdziwi się może Czytelnik, że skarbona ta zasługuje na szczególne
zainteresowan.» i omówienie, A jednak ma ona swoje bogate azieie.

Już w r. 1825 pisali karrcelici bosi, že skarbona wisiała przy Ostrej
Bramie przez lat około 200. „Dochód skarbony ostrobramskiej — pisze
prokurator: karmelitów bosych Gintowt dn. 14.1V 1825 r. — od nastania

służył”, )
Prawdopodobnie. zaraz po przybyciu karmelitów bosych do Wilna

i osiędler:a się ich przy Ostre, Bramie w r. 1626, poczęli bosaczkowie

1

swojego przez iat około dwiesiu tylko na potrzeby: kaplicy jako fundusz |
'

i
zbierać do skaibony ofiary od przechodniów przy Ostrej Biamie, jak |
zresztą czynili i inni zakonnicy, Jednak zawieszenie skarbony przy ka- |
plicy ostrobraruskiej nastąpiło z chwilą wybudowania pierwszej kaplicy
drewnianej na bramie Ostrej w r. 1671. Skarbonę zwieszano na łań-
cuchu, porieważ do kaplicy ze względu na lauzurę zakonną osobom
świeckim wstęp był wzbroniony.

Celem osnawianej skarbony bylo zbieranie funduszu na potrzeby
kaplicy ostro” ramskiej. Założcnie skarbony ostrobramskiej — na mocy
Soboru Trydenckiego — było jednym z warunków potrzebnyca do tego,
by kaplica ostrobramska uznana była za kaplicę publiczną. {

W, 'en sposób zawieszona skarbona przy kaplicy ostrobramskiej
wisiała dziesiącki lat. Nikt się o nią, poza opiekunami ówczesnymi Ostrej
Bramy, karmelitami bosymi, nie troszczył i nikomu nawet przez myśl
nie przechodziło roście do niej iakieś prawa i pretensje. Gdy w roku
1715 spłonęła drewniana kaplica, skarbona dawała fundusze na budowa-
nie murowane; Dzięki niej, w dużej mierze, Ostra Brama nieraz była od-
nawiana, a nabożeństwa ostrocramskie mogły się odbywać wspanialej.
3 Tak rzecz się miala do ; 1795, w którym to roku rozpoczął ataki

Przechod_ień, idąc przez Ostrą Bramę, łatwo zauważy wiszącą na |
i
i

!

" przychod

na skarbonkę ostrobramsią szpita! św, Filipa i Jakóba, pragnąc jej docho-
dy obrócie na własne cele.

Było to tuż po upadku powstania Kościuszki w Polsce, a gen. Ja-
kóba Jasinskiego w Wilnie. Dn. 30 października 1794 r. zarząd woje-
wództwa Wileńskiego oddanyzostał .generał-gubernatorowi Repninowi,
a 14 grudnia t. r. Wi.no otrzysmało nazwę miasta gubernialnego.

W, Wilnie przed r. 1794 szpitalami opiekowała się t. zw. Deputacja
Szpitalna Po objęciu rządów w Wilnie przez Repnina Deputacja Szpi-
talna zamieniona została na t. zw. Komisję Szpitalną, stosownie do kon-

| stytucyj polskich z r. 1768 i 1775. W, skład tej komósji wchodzi!i: generał
ormansow, jako przewodni.zący oraz osoby duchowne i cywilne.

' Wybór zarządu zatwierdzony został osobnym reskryptem przez cesarza.
Staa „szpiialnictwa w Wiinie był podówczas opłakany: isiniało kil-

!
\

|
i

'

{

{
ka szpitali matych 1 biednych Komisja Szpitalna zaraz na wstępie swej -
działalności skasowała wszystkie małe szpitale m in. szpitale św, Rocha
i św. Trójcy, a zająwszy znaczrą część klasztoru ksks.Dominikanów przy
Ikościeie sw. F:tipa na Łukiszsach, utworzyła jeden szpital pod nazwą
„Szpitala Generalnego".

Skoiei chodziło o fundusze. Fundusze skasowanych małych szpi-
tali, a połączonych w jedno, okazały się niedostateczne ma utrzymanie
wielkiej 'iczby ubogich i chorych. Wówczas Komisja wyjednała prawo,
dzięki któremu nakazano postawić skarbony na rzecz ubogich we wszyst-
kich kościołach wileńskich. Co się tyczy jednak Ostrej Bra:
ona na zebrania dn. 1/12 paźcziernika 1795 r osobną rezolucję nastę-
Podane) treści: Poe 002 przeświadczona, że prawdziwe miło-
sierdzie i wspieranie ubogich jest najprzyjemniej INajšwietszej ce
Boskiej czci dowodem, skarbonę Ejakimkolwiek Ra: 1.
zie ołtarza w Ostrej Bramie będącego, na pomoc nędzy przeznaczając,
1 z nie; na nic bez swojej woli obracać zab'rania i dokładne so-
bie raporia o stanie jej czynić zaleca. Podpisali Alełksander Toiimansow,
M. Grabowski, koniuszy litewski, X. D. Pilchowski, X.. Kundzicz, X. Pohl."
Na mocy tej rezolucji cały dochód ze skarbon ostrobramskich miał
Pa do kasy szpitalnej. ё

a to niesłychane i niespodziewane orzeczenie Komisji Szpitalnej
karmelici bos: wnieśli do czynnikówmiarodajnych'_energiczny, protest,

uchwaliła ,

motywując, że będąc pozbawieni dochodu ze skarbon ostrobramskich
(wynosił on ny. w latach 1802 — 1812 więcej, niż 16 rubli sr. miesięcznie)
nie będą w możności utrzymania w należyżym porządku kaplicy ostro-
bramskiej, jak i jej odnowienia.

Protest częściowo poskutkował, gdyż osiem dni później taż Ko-
misja wydała drugą rezolucję, mocą której cały dochód ze skarbon ostro-
bramskich miał być dzielony na dwoje: jednę połowę mieli zatrzymać na
gay «aplicy karmelici bosi, drugą zaś miał zabierać szpital św.

akóba.
Odiid, uotens volens, musieli oddawać karmelici bosi połowę do»

chodu ze skarbony ostrobramskiej na cele wymienionego szpitaią.
* W r. 1807 zarząd szpital: św. Jakóba został oddany pod zawiady-

wanie Siostr Miłosierdzia, W s. 1808 Komisja Szpitalna przekształciła
się na Magistraturę Powszechuej Opieki, która rokrocznie zdawała re-
iację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze wszystkich dochodów i
rozchodów szpitalnych, w tem również i ze skarbon ostrobramskich.

Karmelicibosi nie bardzo chętnem patrzyli okiem na pizykre dla
siebie i ruesprawiedliwe ingerencje szpitala św. Jakóba. Początkowo
zażądali od szpitala zwrotu połowy sum, łożonych na budowle i iemonty
Ostrej Bramy, W: r. 1820 bosacy ukończyli budowę galerji przy Ostrej
Bramie. Ugólu” suma wydatków wynosiła 1580 zł. 45 gr. Szpitalem św.
Jakóba zarządzała wówczas przełożona Sióstr Miłosierdzia.  Karmelici
bosi zażądali od niej zwrotu połowy wydatków na budowę w kwocie
zł. 790 i <2 i poł gr., motywując, iż skoro szpital zabiera połowę docho-
dów ze skarbony, winien poczuwać się również do obowiązku uiszczania
połowy .czchodów ostrobramskich. Przełożona kazała wtedy wypłacić
karmelitom b»sym żądaną sumę. Kraszewski i Kirkor, pisząc o budo-
wie galerji przy Ostrej Bramie, wzmiankują, iż została ona ukończona
dzięki funduszom, przeznaczonym na ten cel przez jednę z pobożnych
matron w'leńskich. Tą matroną była przełożona Sióstr Miłosierdzia, a
funduszami — owe 790 zł., wypłacone na żądanie prokuratora bosaków.

Ks, dr. Tadeusz Sieczka.

(d. c. n.)  



Z KRAJU.
- Konferencja graniczna polsko-łotewka. |
Z Turmont komunikują, iż wczo- tury gospodarczej oraz bszpieczeń-

raj odbyła się tukonferencja polsko- stwa. Następna konferencja odbę-

łotewska w sprawie reguiacji ruchu dzie się w pierwszych dniach gru-

granicznego zimowego. Na konfie- dnia r. b.
rencji omówiono szereg spraw na-

Uroczystość straży pożarnej w Słobódce pod Lidą. |

LIDA (Pat). W sobotę i riedzieię powstaia przed kilku laty, jako

odbyły się tu uroczystości, związane ochotnicza straż, złożona wyłącznie z

z wręczeniem sztandaru 1w0woutwo- |chrześcijan i zdołała w czasie swego.

rzonej ochotniczej straży pożarnej| istnienia, mimo trudnych warunków,

okolicznej wsi Słobódka. Sztandar|zbudować remizę, częściowo zmoto-

ten ufundował specjalny komitet, ryzować sprzęt strażacki — a obec:

zorganizowany i złożony z obywa-|nie otrzymała od społeczeńctwa pię-

teli miasta Lidy. Straż siobódzka kny sziandar.

Zastrzelony na granicy sowieckiej. |

Z Dzisny donoszą, iż w rejonie Aleksander, który usiłował nielegal-

Dryssy zastrzelony został pizez stra- |nie przedostać się przez granicę na;

źników sowieckich 46-letni Kaszkow! stronę polską,

Włościanie litewscy na polskiem terytorjum.

Na pograniczu polsko-lii:wskiem, rzekomo w poszukiwaniu zaginio-

w okolicach Porzecza, zatrzymano nych koni. Zatrzymanych włościan

trzech włościan litewskici, którzy imternowano.

z wozami przybyli na naszą stronę

jamobójstwo dyr. Źmigroda.
Sprawa tajemniczego zaginięcia nadużyć tych. dopuścił: się dyrektor

dyrektora Państw. Zakładu Badania zakładów, nie wpłacając otrzyma-

Żywności i przedmiotów użytku, |nych za ekspertyzy sum. Žmigroda

Henryka Żmigroda, wyjaśniona zo-|zawieszono,w czynnościach * wszczę

stała wczoraj w godzinaca popo-| to dochodzenia. Zarzuty potwier-

łudniowych. Henryk Żmigrud, doktór| dziły się, lecz gdy zaszła koniecz-

chemji, zniknął w tajemniczych| ność przesłuchania dyrektora, oka-

okolicznościach, Był on o szeregu| zało się, że wyjechał on z Warszawy

iat dyrektorem Zakł, Badania Żyw-|w niewiadomym kierunku, a na żą-

mości i przedm. użytku przy ul. Cho-|danie władz sądowych nie stawił

cimskiej 24, W zakładzie tym prze-| się. ы › '

prowadzają badania środków żyw- Rozeszła się pogłoska, że wyje-

ności zakwestjonowanych przez wła|chał zagranicę, albo że popełnił ва-

dze sanitarne w sklepach i na tar-|mobójstwo W tym samym czasie

gowiskach warszawskich. Tam też ustalono, że nadużycia w Państw.

wylkonywa się różne analizy, sądo-' Zakt. Badania. Żywności są stosun-

we ekspertyzy chemiczne 1 t. d., po-|kowo niewielkie: stwierdzono, że w

bierając na rzecz skarbu państwa kasie brakuje 200 zł. id:

odpowiednie opłaty. Wreszcie władzom udało się od-

Przed tygodniem w zakładzie szukać zwłoki dyr. Żmigroda w oko-

wykryto nadużycia pieniężne 1 licy Milanówika, Dyr. Żmigrod był

wstępne dochodzenie ustalło, że. Żydem, „ią mma isliko

ł
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DZIENNIK MILĘNSKI

sport.
Polski Związek Tow. kolasskich.

W. czasie obrad nadzwyczajnego wycofało swoich przedstawicieli ze
walnego gromadzenia P. Z. T. K. wszystkich kierowniczych stanowisk
w Warszawie przegłosowany został organizacji P, Z. T. K,
wniosek śląski o wyrażenie zarzą- Przewodniczący ogłosił, że wnio-
dowi votum nieufności. Ža wrio- sek o wyrażeniu zarządowi nie-
skiem padło 59 głosów przeciwko ufności nie został uchwalcny, gdyż
38. Wniosek ten mie. obejmował nie uzyskał, wymaganej przeż sta-
działalnośc: finansowej zarządu, tut, większości 2/3 głosów. Walne
$dyż walne zebranie uchwaliło dla zebranie przyjęło dymisję zarządu.
skarbnika absolutorjum. RZ Do nowego zarządu zgłoszono
W związku z tą uchwałą war-| tylko jedną listę z przewodniczącym

szawskie towarzystwo _cyklistów| inżynierem Lenartowiczem ta czele.

т СОИ Х.
Wybory do Rady miejskiej Kowna.

Cuda nad urrami wyborczemi.
KOWINO. W. dniu 9 bm. w Kownie iłomaczyć cuda nad urnami wybor-

odbyły się wybory do kowieńskiej

 

czemi. Jak pisze „Dzień Kowieński',

 

całe Wilnol FILM- CUD genjalnego reżysera

Najpiękniejszy fllm w

cd faktycznego komornego zgodnie z nową

Rady miejskiej. Ogółem złożono
19.663 głosy, na ogólną i ość 37.037
uprawnionych do głosowania, co sta-
nowi 53,1 proc.

nieoficjalnych  informacy; ludność
polska uzyska zapewne tyl
mandat, - zamiast
trzech. Wybory odbywaiy się pod

| hasłem wyparcia z Rady miejskiej
żywiołu polskiego, Może. tem trzeba

'

"KOWNO. W niedzielą, dnia 11
b. m. w Kownie odbyły się wybory
do kowieńskiej miejskiej Kasy Cho-
„rych. W) głosowaniu brało udział za-
'ledwie 20 proc. uprawnionych, gdyž
„ludność polska gremjalnic wstrzy-
mała się od udziału w wyborach.
Początkowo Polacy wystawili w Ko-
wnie dwie listy: jedną ой ubezpie-
czonych pod wazwą Listy Polaków
Ludzi Pracy miasta Kowna craz dru-
śą od czerszego ogółu pracodawców.

Listy te. odpowiadały .wszelkim
formalnym: wymaganiom i przez ko-
misję wyborczą w swoim czasie zo-
stały przytęte.

W| tydzień później
„Liet. Aidas“ podał ułożony przez

KINA

i ROXY.
WOBECNIEBYWAŁEGO POWODZENIA jeszcze dziś

„NEDZNIC
Y”*

pocz. o 4-ej.

WŁAŚCICIELE DOMÓW.

Ost 10.15.

 

podatków na rok 1935

 

ko jeden| brala udzial zaledwie połuwa upra-
dotychczasowych| wnionych do głosowania, jest naj-

. Niedopuszczenie kandydatów polskich
- „do Kasy Chorych w Kownie.

urzędowy i interesów.

 

CASINO

DO. WYNAJĘCIA
5 pokojowe miesz-

„kanie ze wszelkie-

 

„w niektórych rejonach liczba znale-
zionyca w urnach kopert była wię-
ksza, niż zaznaczona na liscie liczba
głosujących. Zaprotokułowano, iż z

Do dnia 12 bm. obliczenia mimo powodu ścisku nie wszyscy głosu”
to nie zostały zakończone. Według jący zostali odnotowani”.

Tea „šcisk“, gdy w glcsowaniu

lepszem _ wytłomaczeniera
wyborów kowieńskich.

wyniku

główny zarząd: ubezpieczeń społecz-
nych skład ogólnych. list w ;borczych
do rady Kasy od: pracowników i od
pracodawców.

Na pierwszej z nich nie było ani
iednego ze zgłoszonych pizez Pola-
ków kandydatów i wogóle ani jed-
nego Polaka. W ten sposob polskie
warstwy pracujące m, Kowza, które
stanowią znaczny odsetek ogółu
członków Kasy Chorych i narówni
z innymi zasilają swym gioszem tę
instytucję, zostały na. czteroletni
okres. obieranej. obecnie rady pozba-
wione w: niej swego przeastawiciel-
stwa i należnego im rzeczniaa swych  

Szy,PAN!
   

Z powodu OGROMNEGO POWODZENIA został
zatrzymany jeszcze na dziś rekordowy film

JUTRO PREMIERA. Film, któ-
ry wywołuje ekstazę, wspanial-

piękniejszy niż wszystkie
dotychczas widziane

Kolej i samochód.
Kolej niewątpliwie wraz z inaemi dzie-

dzinami życia gospodarczego przechodzi
ciężki kryzys. Dla całości gospodarki na-

sodowej każdego kraju jest to tem dotkliw-

sze, że z pośród najrozmaitszych środków

komunkacyjnych w koleje zaiuwestowano

prawdopodobnie największe kapitały. Go-

spodarka kapitalistyczna oparta jest na za-

sadzie, że żywotne i należycie 7organizowa-

ne i prowadzone przedsiębiorstwo musi da-

wać pewien zysk. Od pewnego czasu ko-
leje przestały być tem zyskownem przed-

« siębiorstwem.

Na dochody kolei składa się przewóz

pasażerów i towarów. Jakkolwiek mówi

się, że nie ruch pasażerski, lecz towarowy

daje kolei dochód, to jednak skoro kolej

już wybudowano ze wszystkiemi,  często-

kroć nader kosztownemi, urządzeniami,

pożądanem jest oczywiście, aby ruch —

zarówno pasażerski jak towarowy — był

jak największy. Tymczasem soadek ruchu

pasażerskiego stwierdzić można w wielu

krajach już przed kryzysem. Biorąc okres

6-letni (1923—1929 r.), według daiych zgro-

madzonych przez biuro Ligi Narodów w

Genewie, w Stanach Zjednoczonych w r.

1923 przewieziono 1.009 milj. pasażerów, a
w r. 1929 (a więc jeszcze przed kryzysem)

już tylko 786 milj., tj. o 22.1 procent mniej;

przewóz pasażerów w tychże. latach w

Niemczech wynosił odpowiednio 2.188
i 2.060 milj, spadek — 5.8 proc, w Anglji

spadek ten wynosi 9.9 proceni (z 1.496 do

1.348 milj. osób), w Kanadzie -- 18.6 proc.,

w Polsce — 1.2 procent (ze 169 do 167
milj. osób). Nie ulega żadnej wątpliwości,

że podczas kryzysu stan ten "iegł nie po-

prawie, lecz dalszemu pogorszeniu. A prze-

cież wzięto pod uwagę kraje wysoko u-

przemysłowione, o gęstej sieci kolejowej.

Współzawodnikiem w tej mierze kolei
jest niewaipliwie samochód. Wystarczy

wskazać, że w ciągu 8 lat (od 1921 do
1929 r.) zbudowano nowych  !inji kolejo-

wych na całym świecie tylko 706 tys. km.,
wzrost więc wynosi zaledwie 6.1 procent (z

1.159.8 do 1.229,4 tys, km). Tymczasem na-

wet w Polsce, która pod względem ilości

samochodów zawsze stała na szarym koń-

cu, w okresie 1928—1931 r. liczba  pojaz-|
dów mechanicznych zwiększy'a się o 84,0

procent (z 25.7, do 47.3 tys.). |

Ponieważ zaś w r. 1931 panował już]

kryzys, przeto można przypuszczać, że licz-
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ba samochodów gwałtownie nawet wtedy

wzrastała dlatego, że kolej zaczęia tracić

pasażerów na rzecz samochodu Jest to

Łodaj najbardziej charakterystyczny objaw

w tej dziedzinie. Nie dziwi też siaby sto-
sunkowo rozwój budowy nowych liaij ko-

lejowych, gdyż wobec małej rentowności

niechętnie lokowano kapitały w kolejnic-

twie. Najbardziej przekonywującym jest w

tej mierze przykład Stanów Zjedi oczonych,

ktėre mają najdlužszą sieč kolejową (prze-

szło 409tys. km., co stanowi prawie trzecią

część kolei całego świata), ale też i naj-

większą ilość samochodów. Czyż nie tej też

okoliczności należy przypisać, że kolejowy
ruch pasażerski jest właśnie w tym kraju

najsłabszy? Jeżeli ilość przewiezicnych pa-
sażerów na 1000 km kolei w Pcitce ozna-

czyć liczbą 100, to w Niemczech otrzyma-

my liczbę 410.5, w Anglii 481.6, we

Francji — 297.8, w Rosji — 52.7, a w Sta-

uach Zjednoczonych tyłko 22.8, tj. ruch ten

jest tam 4 i pół razy słabszy, aniżeli w

Polsce, ;

Spadł oczywiście i przewóz towarów.

W okresie '929—1933 a więc już podczas

kryzysu, według danych biura Ligi Naro-
dów, przewóz towarów zmniejszył się w

Niemczech o 41.1 procent, w Stenach Zje-

dnoczonych o 57.0 procent, we Wfoszech o

174 procent, w Anglji o 24.7 procent, w

Polsce c 40.8 procent itd., co mniej więcej

odpowiada wskażnikowi ogólnemu  pro-

dukcji przentysłowej. Przed kryzysem spad-

ku tego nietylko nie było, ale raczej stwier

dzić należy wzrost. Nie ulega też wątpli-
wości, że gdy przeminie kryzys, przewozy

kolejowe ró'vnież wzrosną, a w każdym ra-

zie będą wiernem odbiciem produkcji prze-

mysłowej.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Beis'a

113,72—174,03—173,41. Berlin 213,30—214,30
—212,30. Gdańsk 172,79 — 173,22—172,36.
Aolandja 358,30—359,20—357,40. Londyn
2:,44—26,57-—26,31. Nowy Joc« 5,29*/6—
5,32/s—-5,26*/s. Nowy Jork. kabel 5,297/s—
7,32'/s—5,26'/s. Paryż 34,9142—35—34,83.
Fraga 22,13—22,18—22,08. Stokholm 136,35
—4137—135,60 Szwajcarja 172,42-—172,85—
171,99. Wiłochy: 45.37-745,49—-45,25.

Akcje: Bank. Polski 93,25—953. Cukier
21,50—27,75. Lilpop 10,10—10,20. Stara-
chowice 12.05—11,80. — Niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 45
Konwersyjna. 64,50, Dolarowa. 69,75—69,50.

Stabilizacyjna
10—69. Listy ziemskie 49,75—48,75—49,25.
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D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego
WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

— I ieraz iednaik mam panu mnóstwo kwiatów do pokazania. w

Blandings — rzekł lord Emsworth, nareszcie okazując winne gościowi

zainteresowanie, — Może wiiok moich ogrodów natchnie pana chęcią

napisania > nich poematu. i

Psmitha opanowało uczucie wdzięczności do niebios. Tygodnie

spędzono przy pracy wśród śledzi na Billingsgate, wywołały w nim: prze-.

Ikonanie, .ż miazmaty targu rybnego przylgnęły do niego ną caie życie.

Lecz znalazł 'ię oto nieuprzedzony obserwator, biorący go za poetę,—
co dowodziło, że miro styczności z targiem rybnym postać jego ma wy-

gląd uduchowiony i nie przypomina handlarza ryb
—Bardzo prawdopodobnie — rzekł, — Bardzo prawdopodobnie.

‚ — — P-ypuszczam. že kažla rzecz może służyć panu za. temat do
/ poezji— rzekł lord Emsworth, szlachetnie opierając się pokusie prowa-

dzenia rozmowy na swój sposób. Czuł się niezwykle przyjaźnie usposo-

biony do lego poety. Djabelni: uprzejmy pań, nie obraził się ani nie był

nadęty, że zostawił go samego w palarni. `
— Bi.otnie każda — rzek: Psmith — z wyj
— Ryb?
— Nigdy nie napisałem poematu o rybach.
— Nie? — rzek lord Emsworth czując, że znowu coś się psuje w

maszynerji koawersacji,
— Ofarowano mi książęce honorarjum — ciągnął Psmith, płynąc z

rozkosząua falach wrodzonej mu fantastycznej przesady — za napisa-

ątkiemryb.
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Drukarnia A. Źwierzyńskiego, Wilno, Mostowa-Nr.-1

nie ballady do „Gazetki
Byłem jednak stanowczy. Odrrówiłem.
— Istotnie?” — rzekł lord Emsworth.
— Należy mieć pószanowanie własnej godności — odparł Psmith.
— Ach, oczywiście — rzekł lord Emsworth. :
— Вую to naturalnie przykre. Redaktor upadł zupełnie na duchu,

śdy się p-zeknał, że odmówui stanowczo. W! każdym razie posłałem go
z listem Lolecaiącym'do Johna Drinkwatera, który dał mu niezłą pracę
na ten temat. :

(W; chwili, gdy już lord Emsworth dostawał lekkiego zawrotu głowy,
a Psmith, podniecony jak zwyxle gadaniną, miał zamiar kontynuować
ulubiony swój sport lekkiego naciągania, zbliżył się kelner.
— Jakaś pani pragnie się widzieć z jego lordowską mośc:ą.

! — Co? Acn tak, oczywiście, oczywiście. Oczekiwałem jej. Tó panna
—jakże się nazywa? Holliday To miss Halliday — rzekł zwracając się

' do Psmiiha — przyjeżdża do Elandings katalogować bibliotekę. Mój se-
' ze mną. Bardzo 'kretarz Baxter napisał do niej, aby rozmówiła się tu
przepraszam d ogiego pana.
— Berdzo proszę.
Gdy itord Emswórth wyszedł, Psmitowi przyszło na myśl, że nastą-

piła właśnie chwila, aby włożyć kapelusz i usunąć się cicho z życia lorda
na zawsze. Tylko w ten sposób można było uniknąć nieprzyjemnych wy-
jaśnień. Unikanie zaś wyjaśnień było naczelną dewizą życiową Psmitha, '
Lordowi Emsworthowi będzie może przykro, śdy powróci do palarni i
zobaczy, ze mu zabrakło poety, lecz cóż to znaczy w dzisiejszych cza-
sach, gdy lak wielu jest poetów na świecie, Wystarczy rzucić przed sie-
bie cegłę na piacu pubiicznym, aby trafić jakiegoś pełnego powagi mło-
dego piewcę. Według przekonania Psmitha, o ile lord Emsworth ma

" skłonność do przebywania w iowarzystwie poetów, to za parę minut na-
 

5 Has.y - day znaczy święto.
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Rybaiia”, ballady pod tytutem „Herbert Fladra“. ‹ pewno nawinie mu się jakiś nowy. Miał zatem zamiar powstać, lecz le-
| nistwo ogarnia ące go po dobrym lunchu skłoniło go do;pozostania:jesz-

cze przez parę. minut +w wygodnym fotelu. Opanowało go poczucie kom-
pletnego spok:ju, uczucie, ktorego nie należy lekltomyślnie przerywać.

' Zapalił nowego.papierosa. 1 zwrócił:swe myśli, jak poprzednio po
odejściu pana, McTodda, ku temu dziewezęciu spotkanemu u miss-Clark-
son, w biurze pośrednictwa pracy. Rozmyślał o niej z lekką melancholią:
Smutne te, że dwa tak wybitnie pokrewne duchy jak on i ona spotkały

„ się w wirze londyńskiego życia. poto tylko, aby się rozłączyć — prawdo-
podobnie. na zawsze. Nieublagana etykieta, rządząca kobietą i mężczyz-
ną, nie. pozwaia. mężczyźnie zacieśnić przypadkowej znajomości zapyta-
niem o nazwisso i adres damy, zaprosić ją na. lunch, oraz zaprzysiąc
wieczną przyjaźń. Wesichnął, patrząc w zamyśleniu przez -okno- palarni.
Jak to już oznajomił panu Walderwickowi, te niebieskie oczy i ta szeze-
ra przyja” 1a twarz zrobiły na nimi głębokie wrażenie. Kim ona była?
Gdzie przebywała? I czy miai ją jeszcze kiedy ujrzeć?

Miał ją ujrzeć, Właśnie.w chwili, $dy stawiał.sobie to pytawie, dwie
postacie :esz1; ze.stopni klubu. i stanęły. Jedną był lord Emsworth, bez

, kapelusza Drugą-— serce. Psmitha, zwykle tak opanowane, zabiło go-
rączkowo na len widok —drugą postacią bylo wtašnie dziewczę, o któ-
remrozm yślai. Stała. tam oto, tak samo niebieskooka, jasnowicsa, nie-
opisanie piękna i wesoła jak zawsze,

Psmith zerwał się z krzesła z gwałtownością niemal równą tej jaką
popisał się niedawno pan MeTodd, Miał zamiar natychmiast przyłączyć
swą osobę do wymienionej pary. Popędził jak warjat przez polój, wywo-
łując karcące spojrzenia lokalnych powag, które napewno napół: posta-
nowiły napisać zażalenie do zarządu,

Gdy ‚ейпаК znalazł się na otwartem powietrzu, chodnik: przed klu-

wortha nie było: ani śladu,
bem był pusty. Dziewczę znikało właśnie na rogu ulicy, a lorda Ems-

fd..c. ną:
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