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

  
kujących pracy 50% zniżki,

zł 3 gr. 50, zagranicą @. 7.

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% 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.

 

Kandydaci do najlepszego miejsca pod słońcem.

Walka o podstawy cywilizacyjne.
Krucjata Stowarzyszeń Społecznych przeciw analfabetyzmowi.
Rozwijająca się w Polsce, w nie”

spotykanej dotychczas posiści, jed-

nomyślna akcja stowarzyszeń  spo-

łecznych, zmierzająca do HFkwidacji

analiabetyzmu książkowegu, wywo-

iuje zrozumiałe  zaintesesowanie

Jest ta ruch społeczno - kuituralny,
zupełnie nowy, oryginalny, dziwnie
prosty, — a w skutkach spoiecznych

i narodowych bardzo doniosiy.

Korzystając z tego, że crganiza-

tor tego ruchu dyrektor Polskiej
Macierzy Szkolnej w Warszawie p.

Józei Stemler wykłada ooeunie co-

dziennie wieczorem w sa'i Śnia-

deckich. Uniwersyteu.Wiieńskiego,

na akademickim kursie spułeczno-

oświatowym dla młodzieży akade-

mickiej,  zonganizowanyn: przez

Akad. Koło Polskiej Maciezzy Szkol

które muszą być wykonane przez

stowarzyszenia,—i to mie tylko

przez stowarzyszenia oświatowe,

lecz przez wszystkie stowaizyszenia

społeczne. Do tych potrzeb należy

likwidacja analfabetyzm, książka

wego. Sprawa ta już tak dojrzała,

że inicjatywę Polskiej Macierzy

Szkolnej przyjęły wszystkie najpo

ważniejsze stowarzyszenia, s władze

pańsiwowe takie rozwiązusie kwe-

stji w zupełności aprobowały.

— jaką pomoc otrzymają człon:

kowie Stowarzyszeń do uczenia

analfabetów ?

—Lekcje naiski czyiania będą

drukowane w pismach couziennyci

i perjodycznych. Polsk; Związek

może mówić: „duńskie masło nie
boi się żadnej

cie, bo duńskie masło jest najlepsze!

A dlaczego? Bo chłopi duńscy —

deklamują poetów duńskich ,
— A u nas w setną roczilicę wy

dania „Pana Tadeusza" 6'/: miljona

dorosłych analfabetów...

— U nas zaczyna się ruch, jakie-

go dotychczas nigdzie nie b;ło, ruch

kuituraino - likwidacyjny, x«rucjata

przeciw ciemnocie wszystkich sto-

warzyszeń i ich światłych członków,
którzy bez różnicy ideowych kierun-

ków stają do walki o podstawy cy-

wilizacyjne, o dostęp do światła

przez gazetę i książkę, dia wszyst-

kich obywateli Państwa, kió.e także Wydawców, Dzienników 1 Czaso- 
nej, zwróciliśmy się o wywiad. Oto

streszczenie tej ciekawej "ozmowy:

— Czy pan dyrektor wierzy '

powodzenie akcji zwalczenia anal-

iabetyzmu książkowego matodą na-

uczania jednosikowego?

— Czy wierzę?.. Wierzę prze-

dewszystkiem w wartość i prężność

kulturalną polskich stowarzyszeń i
ich członków. Takiego jednomyśl-
nego frontu społecznego dctychczas

w Polsce 'eszcze nie była: Związek

Strzelecki i Związek Sokoli, Naro-

dowa Organizącja Kobiet i Związek

Obywatelskiej Pracy Kobiet, Kato-

lickie  Stuwarzyszenia Miodziežy i
Koła Młodzieży Wiejskiei, Związek

Właścicieli Domów i Związek za-

wodowy dozorców domowych, Fe
deracja Obrońców Ojczyzay, Har-

cerstwo, L O. P. P., Macierz Szkol-
na, Siowerzyszenie Kupców Pol-
skich i wiele, wiele innych stowa-

szyszen. To potężna armia, licząca
blisko 11/2 miljona członków. Czyż

miałbym, czy śmiałbym nie wierzyć
w powodzenie? i

— Na czem właściwie polega

sens tej akcji?
— To bardzo proste, panie re--

daktorze. Każde Stowarzyszenie

postanowiło wprowadzić metodę

jednostkowego nauczania analiabe-|
tów jako formę pracy Kulturalnej

swoich światłych członków. Powo-

łują wewnątrz Stowarzyszeń Komi-

tety do walki z analfabetyzmem,|

pism zwrócił się do wszysikich Wy-

dawców i Redaktorów czad:*opism о'

drukowanie tablic, ułatwiających
uchwycenie techniki nauk: czytania

Lekcje takie drukować będą od po-

iowy listopada pisma polskie w
łącznej liczbie */: miljona jednorazo-

wego nakładu. Z pism wileńskici:

zdecydował się drukować takie

tablice tylko „Dziennik Wileński”.
Zatem w „Dzienniku znaidą czytel-
nicy co drugi dzień tablicę, przy po-

mocy xtórej mogą uczyć czytać wy-

szukanego przez siebie i „w tajemni-

cy“ uczonego analiabetę, W „ta-'

jemnicy” — bo analfabeci wstydzą”

się swojej ułomności i dobrze się

konspirują Ten fałszywy wstyd |

utrudnia nauczycielom prowadzenie

zbiorowych kursów dla analfabetów.!
Prócz lekcyj w czasopismach jest |

specjalisy podręcznik wydany prze7

Polską Macierz Szkolną. |

— Pańska wiara w powodzenie

akcji zaczyna się i mnie udzielać...

— О wy dziennikarze '<stešcie

„twardy naród'. Wam też przydało-.
by się trochę więcej zapału i en-,

tuzjazmu... Nie pomagaci, ram, tak,

jak należy, a przecież to jest akcja

w interesie rozpowszechnienia pisma

i książki, a także w interesie całej
Polski. Idzie o Jej kulturalną pozycję

w świecie

— Prawda... |
— Zauważył Pan w prasie, со|

powiedział pełnomocnik Rzeszy;

Niemieckiej Szacht, w mowie wypo-;

dąży do lepszego miejsca pod słoń:

сет,

Pożegnałem, życząc Mu powo-

dzenia w przedsięwziętej akcji, za-

palonego entuzjastę i zarazem zna-

komitego organizatora, ktory zdołał

poruszyć całą Polskę.

A. Z.
„w: *

Dia ułatwienta powyższej, nie-
zmiernie pożytecznej pracy bę-
dziemy na 3ej stronie ,Dzienni-
Ka WII.* zamieszczali tablice, u-
rożone przez dyrektora Stemlera.
Zawierają one uproszczoną |
wypróbowaną już metodę nau
czania. Tablic będzie 8. Należy
je wyciąć I zużytkować w pracy
nauczania analfabetów.

Pierwszą tablicę zamie-
ścimy jutro.

konkurencji w świe-|

 

PARYŻ (Pat). Rada gabinetowa
a następnie rada ministrów zatwier-
dziły tekst deklaracji rządowej.

Marszałek. Petain mianowany zo-
stał członkiem najwyższej rady o-
brony narodowej oraz komiletu, któ-
rego zadaniem jest koordynacja о-
brony. naredowej.

W] czasie posiedzenia rady gabi-
netowej postanowiono zawiesić aż
do odwołania wszystkie pochodyi
manifestacje uliczne. Rząd domagać
się będzie, aby wszystkie posiedze-
nia izby poświęcone były odtąd wy-
łącznie uchwaleniu budżetu.

PARYŻ (Pat), Deklaracja rządu,
którą wczoraj premjer Fiandin od-
czytał w izbie, a minister sprawie-
dliwości Pernot w sena-ie, brzmi
jak następuje:

Rozejm trwa. Rząd, klóry stanął
przed pariamentem, jest tego dowo-

: dem. Rozejm nakłada na nas obo-
wiązek natychmiastowej akcji. Pro-
ponujemy więc zjednoczenie się w
działaniu 1 działanie w zgodzie na
rzecz Francji i republiki Francja
pragnie pokoju. Utrzymamy go we-
wnątrz kraju i nazewnątiz. Pokój
jest ustawicznem zdobywaniem, O-
piera się on na sile i prawie. Roz-
winiemy nasze aljanse i przyjaźnie i
wzmocnimy obronę narodową. Od-
najdziemy pozatem w prawie mię-
dzynarodowem sprawiedliwość za
pośrednictwem Ligi Narodow, która
pozostaje dla umęczonych komba- 
 

Gorzkie słowa Doumergue'a.
PARYŻ (Pat). Były premjer Dou-

mergue udzielii wywiadu przedsta-
wicielowi dziennika _„L Ordre”.
Oświadczył on m. in, co następuje:
„Wybór mego następcy byi już po-
stanowiony jeszcze przed zamachem
marsylskim. Zdecydowany byłem
ustąpić, Žložyiem ołiarę ze swoich
ostatnich sił. Sposób posiępowania
ze mną, <odziennie zatruty jadem
ukłuć, nie podobał mi się,

Przechodząc do spraw zagranicz-
nych, Doumergue powiedziat: „Po-
mimo manitestacji nad Renem wiel-
ką myślą Rzeszy jest wciąz i będzie
Anschluss. Tam jest istotne niebez-
pieczeństwo. Niemcy niczego się nie
wyrzekły, czyhają one na Austrję, a
później na Europę. Jedeu gest sła-

wyznaczaja kierowników. akcji i| wiedzianej przed dwoma "ygodniam | Dości i Anschluss jest rzeczą doko-

wzywają członków: pokaż swoją!

samod ielność, wyszukaj obie anal-|

fabetę i naucz go czytać. Jednego

analfabetę, w cztery oczy. Pokaż

w Wejmarze: „Niemcy sa narodem

© najwyższej kulturze icywilizacji, |
dlatego należy się im najlen:ze miej-
sca pod siońcem'! Gdyby tak po-

naną
PARYŽ (Pat). W, wywiadzie w

„L'Ordre'* były premjer oświadczył,
że postanowił w lutym przyszłego
roku ustąpić, a na premjera przewi-

swoją sprawność kulturalną. Kryty-|wiedzisł polski mąż stanu, to mógiby dział min. Barthou. Następnie omó-

kować wszystko i wszystkich

umiesz, skończyłeś szkołę. nieraz

różne szkoły, — spłać dłrg... naucz

czytać nieumiejącego. My twój czyn

zarejestrujemy.. I tak w każdem

stowarzyszeniu, przez wilka lat.
„Miesiąc likwidacji analfabetyzmu”

zarządom stowarzyszeń werbunek

członków do tej akcji liksv:dacyjnej.

— Zdawało mi się, że io powinno

robić nauczycielstwo...

— Otóż to. pomyślał ran Re-

daktor i powiedział głośno o tem,

co się dziś powszechiie mówi,

„Nauczycielstwo powinno” i nauczy-

cielstwo winno, że po 16 latach nie-|

podległości Państwa Polskiego ma-,

my dzis 6!/» miljona analfabetów, to

znaczy tyle, co Czechosł wacja ma:

Czechów... To jest ta ślepa ulica, 7

Nie

wolno na nauczycielstwo spychać

tej roboty, ani „odpowiedzialnošci

składać. W:. obecnych warunkach|

pracy 1 wynagrodzenia, nawczyciel-

stwo dobrze zasłuży się Ojczyźnie,

jeżeli spełni swój obowiązek pracy

1

w listopadzie co roku, ma>

"w szkole. Poza szkołą jest ocean
potrzeo społeczno - oświatowych,

| młody chłop w Danji:
I wić o gospodarczym postępie chłopa

*'0, co mnie powiedział
„:rudno mó-

usłyszeć

polskiego, jeżeli co drugi nie umie

czytać, o czem powszechnie wiado-

mo''..

i zarumieniłem się, a był to rumie-
niec wstydu za nas wszystkich, za,
wszystkie stowarzyszenia, za całą;

inteligencję polską, za to +» według!

urzędowego spisu, w Pol!sc., nastu|

mężczyzn — 29 i na sto kobiet — 36

nie umie czytać!
— A w Danji?

— W Danii zdarzył się 'aki skan-

dal, że znaleziono we wsi jednego
chłopa, który nie umiał czytać i

wówczas stronnictwo parlamentar-

ne chłopów  „šredniakėw“ zażądało

dymisji manistra oświaty, vauczyciel|

w tej wsi został telegraficzn:e zwo!-

niony z posady, a wójta u-atowalo;
tylko wysokie królewskie odzna-
czenie, które niedawno otrzymał...

Tyle gwałtu, bo jeden Duńczyk

nie umiał czytać!
— (Ciekawe...
— [ niech się Pan nie <iziwi, że

duński minister rolnictwa na mię-

dzynarodowej konferencji rolniczej  

!z zawiadomieniem о dymisji.

wił okoliczności, w jakica upadł je-
go gabinet W piątek wieczorem na
posiedzeniu rady ministrow Herriot
oświadczyt że nie będzie głosował
za prowizorjum budżet>wem, po-

sprawie polityki zagranicznej Dou-

mergue powiedział, że Niemcy cze-
kają na chwilę słabości Łuropy, by

przeprowadzić Anschluss, który jest
głównym celem niemieckie, polityki.
Frzyjazny stosunek Włoch ao Fran-
cji powoduje nietylko uczucie, lecz
również własny interes. Wiochy nie
chcą, żeby Adrjatyk stał się morzem
niemieckiem, a napewno Niemcy po
przyłączeniu Austrji parłyby do mo-

wza adrjatyckiego.
Herriot na to wyjaśnia, że nie

chciał odpowiadać na niezliczone
deklaracje byłego premjera, dziś
jednak pragnie sprecyzować, że tyl-
ko w dwuch punktach prujektu swe-
go Doumergue przyjął uwagi Her-
riota, a w sprawie rozwiązania izby)
i prolongowania budżetu Uumergue
zaznaczył, że byłaby bezceiowa dys-
ikusja. Herriot skarży siż, że były
premjer nie przyjął go przed kon-
gresem w Nantes. lakże kongres
upoważnił go do ocenienia tego, co

byłoby do przyjęcia dla sumienia
republikańskiego i Herriot ocenił, że
projekty kierownika rządu nie wcho-
"dzą w zakres” tej defimicji, albo-
'wiem w rozmowie z Herriotem w
ldniu 1. IX. Doumergue mówił z po-

 
,czem 4-ej radykalni minisiiowie po-|dziwem o Mac Mahonie, siawiając

‚ Poczułem ogień w priiczkach szli do przyległego pokoju i po 3|mu tylko jeden zarzut że w czasie|

' minutach przynieśli 4-stronicy list |swego zamachu zlekcewazył zagad-|
W |nienia pieniężne, co w mika lati

później zmusiło gą do usiąrienia.

 

Von Ribbentropp w Londynie.
PARYŻ (Pat). Aczkolwiek ko-

munikat, wydany o wczo'ujszej roz-
mowie min. Edena z voa1 Ribben-
troppem nie przyniósł żaunych wy-
jaśnień, cała prasa dzisiejsza, z wy-
jątkiem „Figaro”, nie wą'pi, że je-
steśmy świadkami wykonania szere-
gu planów Berlina, zmie:żających
do uzyskania legalizacji, przez. wiel-
kie mocarstwa, dozbrojenia.Niemiec,

w celu powrotu do koncertu mię-
dzynarodowego przed utwcrzeniem
Ligi wzajemnej pomocy.,

LONDYN (Pat).  P:inomocnik
kanclerza Hitlera, von Ripbentropp:
przyjęty był dziś przez sir Johna

Simona. Wychodząc z Foreign Of-
fice, po rozmowie, która trwała trzy
kwadranse, Ribbentropp oswiadczył,
że co do tej rozmowy nie może zło-
żyć żadnej deklaracji.

i dzisiejszych wynurzeń R'bbentrop-
pa nie można wysnuć jakichkolwiek
ikonkretnych  propozycyj niemiec-
kich. Niektórzy politycy angielscy
zastanawiają się, czy Ribbentroppo-
wi nie chodziło o sam faxt odbycia
rozmów w Londynie, by wzmocnić
swój prestiż w Niemczech, Jest
rzeczą charakterystyczna, że amba-
sador niemiecki w Londynie nie bie-
rze udziai: w tych rozmowach.

Szpiegostwo w Rumanji.
BUKARESZT. (Pat). Dziennik

„Lupta“ donosi 0 aresztowaniu 2
fotografów depai'tamentu
w związku ze zniknięciem
bardzo ważnych fotografi"

„Lupta” zazniacza, że częsć skra-
dzionych dokumentów wysłano do

 

licznych LONDYN (Pat). Z w:*oajszych Niemiec. . М

iotnictwa |

ГТО CO NAJMODNIEJSZE.
Obejrzet Państwo zawsze mogą zawczasu w Centrali mody.
Centralą tą jest pierwszorzędnie postawiona

SKŁADNICA FRANCISZKA FRLICZKI.
WILNO, ZAMKOWA 9.

Deklaracja nowego rządu francuskiego.
izba Deputowanych uchwaliła wotum zaufania rządowi.

tantów nadzieją kompensaty za po-
święcenie. bronić będziemy repu-

-| bika przeciwko wszelkim zakusom,
zmierzającym do rewolucji iub dy-
ktatury. Nie będziemy tolerować ani
przywiejow ani nietykaluošci. | Ke-
stauracja autorytetu włau4 wyko-
ńawczych wydaje się nam, jak i
wszystkim trancuzom, sprawą ko-
nieczną. Utrzymanie ciągiości rzą-

dów jest tego niezbędnym warun-

«kiem, U iie okaże się, że w ramach
obecnych instytucyj parlameutarnych
będzie niemozi:we zapewalenie ie-
go, nie zawahamy się odwołać do
srodków przewidzianych w konsty-
tucji. Liczymy jednak, że pariament,
który. jest wykładnikiem .uweren-
ności iudu, zapewni nam współpracę
w akcji nad odrodzeniem narodo-

wem. Akcja ta została poczęta za

jednomyślną zgodą prze” premjera

Loumergue a. Za całoksziadt tego

dzieła odprężenia i naprawy wyra-

żamy, Doumergue'owi hołd wdzięcz-

nego narodu.
Deticyt państwowy zosiał sto-

pniowo zredukowany w wydatkach.

Lažądamy ой parlamentu uporząd-

kowania 1 ograniczenia iustytucyj

parlamentarnych w zakresie wydat-

«ów państwowych oraz ucawalenia

budżetu na rok 35 w moziiwie naj-

krótszym przeciągu cząśu. Porzą-

dek na ulicy zostai utrzymany, mimo

usiine 1 pozaiowania godwse prowo-

kacje. Faństwo republinańskie nie

skapituluje przed działalnością Irak-

cyj. Służba dla państwa puciąga za

sobą razem z prawem, ktore będzie-

my szanowali, jeszcze i obowiązki,

z pośród których wiele juz dziś zo-

stało określonych przez ustawy. Za-

żądamy ścisłego przestrzegania tych

ustaw, ale zobowiązania prawne nie

są jedynym naszym obowiązkiem.

Każdy z nas przestrzega w swojej

codziennej pracy zawodowej kodeks

honorowy. Określimy ten kodeks
dla funkcjonarjuszów państwowych

przy ich współpracy. Reforma u-

stroju państwowego jest dziełem ol-

brzymiem i niezbędnem, vi którego

zależą losy reżimu. Organizacja pre-

zydjum rady ministrów stanie się

faktem dokonanym za kulka dni, o

ile zatwierdzicie niezbędne na to

kredyty. Tym sposobem zapewniona

będzie jedność kierownictwa pracom
rządu. (W następnym okresie sesji

tej trzeba będzie przystąpić do dys-

kusji nad reformą wyborczą. Wresz-

cie sesja nadzwyczajna zostanie zwo-

łana dla rozważenia budzetu na

rok 36. й
Wojna przyzwyczaiła narody do

interwencji władz pańsiwowych,

tymczasem system przymusowej

gospodark: zbankrutowai wszędzie.

Aby zaradzić bezrobociu 1 ozywieniu
|wymiany, powrócimy stopniowo do
zorganizowanej swobody, która bę-
dzie kontrolowana i broniona. Jest
to dzieło wymagające dużego odde-

chu, które można wykonać dobrze
tylko wtedy, jeśli dacie nam nie-

zbędny na to czas. Nagłe przejście
do ustroju przymusowego od ustroju

swobody było gorszem lekarstwem,
niż samo zło, ale po ustaleniu ten-

dencji akcja władz będzie codzien-
nie kontrolowena we wszystkich
dziedzinach w kierunku zmniejsze-
nia kosztów produkcji i przystoso-
wania całych zakupów do cen sprze-

 
«

BRUKSELA (Pat). Premjer de
Brocqueville zawiadomił izbę, že
rząd postanowił złożyć królowi

prośbę o udzielenie dymisji całemu

|gabinetowi, gdyż między foszcze-

gėlnymi ministrami ujawniły się w

ostatnich czasach znaczne rozbież-

| pości pogladów co do: sposchu prze-

|prowadzenia  zakreśloneżo przez
'rząd gospodarczego i finamsowego
(programu, Obaj ministrowie bez

 
teki, van Żeeland i Ingenbieek, zgło-!

 

daży w kierunku ułatwiexia wymia-
ny handlowej, zapewnienia zbytu
produktów rolnych i przemysło-
wych, oddziaływania kowkurencji i
wreszcie zmniejszenia bezrobocia,
które jest moralną i mate:jalną raną.
Zmniejszenie oprocentowania jest
niezbędnym warunkiem powodzenia
wszelkiej próby ożywienia ir teresów
i wymiany handlowej. Przywrócenie
zaułania do stałości '/ politycznej
Francji i do pacyfikacji stosunków
międzynarądowych stanie się nie-
wątpliwie: głównym czynnikiempo-

iepszenia rynku finansowego. Po-

wzięte zostaną techniczne zarządze-

nia, zmierzające do tego, aby przed-
siębiorstwa zdrowe 'i rozsądnie pro-

wadzone mogły w normalnych wa-

runkach uzyskać na drodze: normal-

nej kredyt, niezbędny do ich działal-

ności. Pierwszeństwo na rynku pra-

cy, zarezerwowane dla Francuzów,

nie może się spotkać z żaunemi za-

strzeżeniami. Pierwszy czyn rządu

dego właśnie dotyczy. Pragnęlibyś-

my przez to dać dowód klasie ro-

botniczej, że unja partyj republikań-

skich moze tylko jej wyjsc na ko-

rzyść. Rolnictwo cierpi ne prak zby-,

tu. W celu zaradzenia temu, rynek

powinien zostač uzdrowiony przed-

tem, zanim nastąpi powrót do wol-

ności. Na ' terenie wewnętrznym

przedstawimy więc w miarę moż-

ności projekty, które już znajdują się

w opracowaniu przez mięczymini-
sterjalny komitet gospoda czy, któ-

rego przewodnictwo zaczowa pre-

mjer.
Na terenie międzynarodowym rząd

mnoży wysiłki w celu stabilizacji
waluty, zniesienia przeszkodw han-

dlu i podjęcia handlu zagraricznego.

Nasze wszystkie wysiiki pozo-

stałyby jednak bezskutez:1e, „gdy-

byśmy przez porozumienie między

władzą wykonawczą austawodaw-

czą nie zdołali z powrotem przy-

wrócić, zaufania ludu Domagamy

się od was przedewszystkiem posza-

nowania rozejmu. Niewątpiiwie e-
miulacja partyj w poszukiwaniu do-

bra publicznego wydaje się nam zja-

wiskiem normalnem w wolnym u-

stroju demokratycznym, a:e obecne

okoliczności są nienormalne, Od-

powiedzialni za przyszłosć ustroju

wobec byłych kombatantów, którzy

spodziewali się innych owoców ze

swego zwycięstwa i którzy zacho-

wali swoje prawo nad niem odpo-

wiedzialni wobec młodzieży, której

należy dopomóc do znalezienia uj-

ścia dla jej działalności i która jutro
będzie decydować o losach republi-
ki, umiejmy ocenić jej trudy i zwąt-

pienia i umiejmy okazać pizykłada-

mi, że woine instytucje społeczne
wyższe są od wszelkich form dykta-
tury. Francja liczy 106 miljonów

mieszkańciw na terenie unperjum
kolonjalnego, które może być jesz-

cze góspodarćzo rozwinięte w przy-

szłości. Każdy trudzi się o swój
chleb codzienny, ale także i dla

swego ideału. ldeałem, Klśry oży-

wiał zawsze wczystkich Francuzów,

wszystkie klasy i zawody, było pra-
śnienie pozostawienia naszym dzie-

ciom lepszych warunków zycia, bar-
dziej piękriej ojczyzny. Jesi to na-
szym celem, ale także : waszym.
Połączmy się razem, aby ten cel 

(Przebieg posiedzenia izby deputowanych na Str.
osiągnąć. .

2).

Dymisja rządu belgijskiego.
sili premjerowi swe ustąpienie już w
tygodniu ubieg!ym. Po pizemėwie-

niu premjera przewodniczący izby,
która wysłuchała wyjaśnień de
Brocqueville'a z wielkiem zaintere-
sowaniem, zamknął posiedzenie izby.

Właściwą przyczyną przesilenia
jest zastój & arczy, wywołany .
zniżką funia szterlinga oraz ograni-
czeniami celnemi, wprowadzonemi

przez państwa, które przedtem im-
portowały znaczne ilości towarów  
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Dość obciqżeń,
Wczorajszy „Dziennik Wileński"

doniósi, ze Rada Miejska w ciągu
najbliższego tygodnia rozpatrzy i za-
decyduje sprawę podatkow komu-
nalnych «a rok następny. Jest to
sprawa żywo obchodząca koła go-
spodarcze m. Wilna i wymaga pew-
nego oświctlenia.

Jak wiadomo podatki somunalne
składają się t. zw. podaikow sa-
moistnych, nakiadanych przez mia-
sto i ściąganych przez kasy miejskie,
oraz z dodatków do podatków pań-
stwowych, nakładanych przez skarb
i ściąganych przez wiaądze skarbo-
we. ko ściągnięciu podatku władze
skarbowe dodatek, należny miastu,
p zelewają do kas miejskicti.

Właściwie byłoby rzeczą naj-
słuszniejszą, aby sprawy podatków
komunalnych były  rozpairywane
iącznie z całoksztaitem dochodów i
wydatków miejskich, czyii iącznie z
budżetem. lak jednak w bieżącym
roku być nie może. © budżecie miej-
skim nic jeszcze nie słychać, a tym-
czasem sprawa podatków miejskich
musi być załatwiona, gdyz większość
podatków  wymierzana jest według
roku kalendarzowego, a więc ścią-
ganie ich według nowych ncrm roz-
pocznie się już od 1-go stycznia.
Niektóre podatki, a w pierwszym
rzędzie podatek przemysiowy (t.
zw. patenty) sciągany jest nawet
głównie w grudniu, a więc niezbęd-
ny jest naiwiększy pośpieci.

Ze pośpiech taki nie jest pożąda-
ny przy decydowaniu spiew za-
sadniczej wagi, rozumie to ssewątpli
wie każdy czytelnik. Wynika on z
tego, że mimo iż nowa Rada Miejska
została wybrana już dn. 10-go czer-
wca, okres konstytuowania się tej
Rady, oraz wiadz miejskich trwał
niepomiernie długo i dopiero przed
paru dniami rozpoczęto się mniej
więcej normalne życie samorządu.
Kto ponosi winę za tę zwionę — nie
będziemy w tej chwili torważali. W,
każdym razie skutkiem iego kun-
iktatorstwa jest to, že doniosie decy-
zje w sprawie linansėw  uuiejskich
trzeba powziąć prawie na kolanie i
to w oderwaniu od całości budżetu,
a więc bez dostatecznej, a nie-
zbędnej perpektywy pizy ocenie
słuszności lub niesiuszności podatku.

Nie wiemy w chwili ooecnej, jak
zawierza się ustosunkować Zarząd
miasta do sprawy podatsow komu-
nalnych. Czy zechce je zmwiejszyć,
powiększyć, czy zostawić w dotych-
czasowej wysokości. Ale jcuno mu-
simy już dziś, uprzedzając dyskusję
w Radzie miejskiej, ka:egorycznie
stwierdzić: ludność m. W:lna jest
tak przeciążona podatkami, danina-
mi i innemi świadczeniami па rzecz
państwa, samorządów, ubezpieczeń
społecznych i t. d, że nicnia mowy
nietylko o jakiemkolwiek  podnie-
sieniu opłat w stosunku do >iežące-
go roku, ale niezbędna jesi zniżka,
dostosowana do zmniejszonej zdol-
ności płatniczej społeczeńs:wa.

Naturalnie usłyszymy odrazu od-
powiedź, że inaczej budżet miejski
nie może być zrównoważony. Otóż
taka teza mogłaby być postawiona
tylko wówczas, śdyby istniał już
projekt budżetu miejskiego na rok
następny i śdyby sprawy podatkowe
mogły być rozważone na tle cało-
kształtu gospodarki miejskie,. Miej-
my nadzieję, ze w roku następnym
będzie zastosowany już ten jedynie
słuszny sposób podejścia dc sprawy.

Dziś, przed uloženiem budżetu,
wysuwanie przy sprawach podatko-
wych widma grožącego deficytu
miejskiego. ani uzasadnionego, ani
bliżej nieokreślonego — nie może
być właściwe.
isć J. Ch.

Z Rady m
WARSZAWA. Pat. Dziś w gadzi-

nach popołudniowych odbyło się
pod przewodnictwem premjera Ko-
złowskiego posiedzenie rady mini-
strów. Na posiedzeniu tem rada mi-
nisrów przyjęła szereg projektów
ustawodawczych. m. in.o częścio-
wem uchyleniu postanowień art. 71
ustępy li 2 ustawy zdnia 17-3-32 r,
o zaopatrzeniu inwalidzkem, To roz
porządzenie przywraca niektórym
kategorjom inawalidów z armji ob-

Barometr skarbowy.
Sprawami  budžetowem: intere-

suje się coraz więcej obywateli pań-

stwa. Wpływa na to stale powtąrza-
jący się deficyt i coraz większe od-
czuwaiie ciężarów podatkowych.
Niestety, niemą zdaje się nadziei,
aby ten powód zainteresowania się
sprawami skarbowemi skończył się
prędko. Sytuacja przedstawia się w
ten sposób, że rok 1934-5 daje nara-
zie mniejsze dochody, umżeli rok
1933-4, uważany za . dno depresji
gospodarczej i skarbowej,' zakoń-

wych, 337-miljonowym dełicytem.
To ież z wielką słusznością pisze

„Gazeta Warsz.“:
Ježeli od trzech blisko

czynienia z deficytem, wynoszącym prawie

1 miljon zł. dziennie (w poprzednich dwóch

był mniejszy) — jeżel: ten deficyt

w papierowych preli-

minarzach i budżetach, ale wzzie nie ma-

leje w rzeczywistości, — to. zjawiska tego

nie wolao bagatelizować nawet w uroczy-

stościowych wystąpieniach.

Nie wolno także na fałszywych obser-

lat mamy do

iatach

zmniejsza się tylko

dział w Sejmie,

będą o „jakieś 50—100 miljonów' większe

dalszych 50 milj, Można oczywiście życzyć

sobie takich, a nawet lepszych jeszcze wy-

ników, ale nie należy tym poŁożnym ży-

czeniom nadawać charakteru ozurtych na

realnych podstawach przewidywan. Realnie

można dziś mówić tylko o zmieniej sytua-

cji skarbowej, mogącej w przyszieści przy”

nieść zarówno polepszenie, „ak i dalsze

pogorszenie. A wtedy roztropność nakazuje

postępować tak, jak gdyby dochudy skar-

bowe miały jeszcze się obniżyc

Można starać się 0 powstrzymanie

spadku dochodów, a nawet o ich zwiększe-

nie — zapomocą nałożenia nowych po-

datków. Tak się robi u nas. od rcku 1931:

prof. Rybarski w swej mowie sejmowej

stwierdził, że ta twórczość podaikowa wy-

raża się imponującą cyfrą czterdziestu kil-

ku nowych iub podwyższonycć: danin pu-

blicznych. a

Ale doświadczenie z całego ckresu tej

twórczości dowodzi, ze nakład.nie nowych

podatków nie zabezpiecza przed spadkiem

dochodów skarbowych. Jedyną zatem

realną podstawą dla przewidywań  budże-

towych są rzeczywiste wyniki za ostatnie

lata, a te dowodzą, że dochudy ciągle

jeszcze spadają. |

Nic.
A tymczasem nie widać żadnej

perspektywy poprawy. Nie mówią o
niej nawet przedstawiciele rządu.

„Robotnik“ wraca do mowy premje-
ra Kozlowskiego:

P. premjer mówił dużo o sprawach

gospodarczych. Ale nie powiedział nic,

coby otwierało jakąś perspektywę na przy-

szłość, coby  tchaęło

wyjścia z ciężkiej sytuacji

urzędowym optymizmem wyk';c można w

, każdem niemal zdaniu pesyinistyczną —

treść. Pierwsze swe przemów'enie p. pre-

mjer sam zatytułował: nic nowego.Drugie

miało być sprawozdaniem z wykonania

tego „nic nowego”. Czy warto składać tego

rodzaju sprawozdania? ©

obecnej. Poza

W chacie poleskiej.
P. Z. Zaleska daje w „Kurjerze

Poznańskim obrazek z głuchej wio-

ski. poleskiej, a w tym obrazie

smutną ilustrację stosunków zdro-

wotnych. Oto izba poleszuka, a
w niej

na szerokiej drewnianej ławie, na star-

ganych, zmi>toszonych piachtach, szarych

z brudu, leży płachtą zmiętoszoną nakryty

| kształt 'udzki, istny szkielet o iysujących

| się ostro pod płótnem kościacn. Widač

irupio żółte kościste ręce i głowę. Twarz

żółta, o sinych płamach oczodoi.w, zlepio- Słychać nieustający, okropny jęk.

inistrów.
cych państw zaborczych uprawnie-
nia, jakie mieli przed wejściem w
życie dekretu 28 10 33 'r. i równa
ich pod względem wysokości zao-
patrzenia pieniężnego z inwalidami
którzy doznali uszkodzenia zdrowia
wskutek służby w wojsku polskiem
w formaciach wojskowych polskich
oraz w walkach orężnych przeciwko
państwom zaborczym inieprzyjaciel-
skim o niepodległość Polski.

Rewizje i aresztowania w Warszawie.
WARSZAWA (Pat) W. nocy z

z poniedziałku na wtorek władze
bezpieczeństwa dokonały wielu re-

w mieszkaniach członków by-
tego obozu narodowo - radykalnego.
W czasie rewizyj wykryto obciąża-

Od Admi
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Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

=--—>=—

jace dowody w postaci kilku tysięcy
egzemplarzy nielegalnejo pisma
„Nowa Sztaieta“ oraz większą ilość
nielegalnych ułotek. W związku z
tem aresztowano kilkanaście osób.

  
  

  

  

nistracji.

Listopada 1984 r.

«prasy.

czony największym z dotychczaso=;

wiarą w możliwość|

ne kosmyki czaraych włosów, otnscie su| Веаторосте мигга51а.

 

DZIENNIK WILEŃSKI -

— Na co chora? — pytam.
— Plamistyj tif (tyfus plamisiy] — od-

powiada spokojnie gospodarz.

Uft.. Ciarki mnie przeszły.

| — Doktór był?

—4 Był.

— Cóż powiedział?

| — Diezinfiekćju zrobili. | powiedział,
'że jak 12 dni przeżyje, to żyć będzie.

— lleż dni już est?
— А 24

— T ciągle tak samo? Czy było lepiej

i znów się pogorszyło?
— Było lepiej paniczka. Było lepiej.

Tylko jej dwudziestego dnia jeś* się za-

chciało i ot, jak źle teraz.
4 — A cóż wy jej dali jeść? Fewno kar-

| toszki (kartofle)?

i — Nie, paniczka, nie karicszek. My

jej dali ogórków, rzodkwi z kvrsem i mia-

{ а (mięsa). z

į Ot tobie i poleska
mistym tyfusie!

— Wzywaliście doktora teraz?

lekarstwa? Co jej dajecie?

i — Nie, doktora my nie w zil: Usta jej

wodą maczamy.

Ano, niż pomogły spóźnioie ieki, tejże

'

kuracja przy pla-

Macie  
wieźli, chora umarła. |
— Tak prosiła, żeby jej już nie ru-,

niż obecnie 1 że za dwa lata podniosą się o chać — opowiadała w parę uni później

jedna z jej sąsadek. — W chacie chcę

umrzeć — mówi — a nie w ir dze. Ale

mąż dbał o nią, to na wóz w'czyli i po-

wieźli. Li midi

Mowa p. Pilsudskiego
W „ABC' czytamy:
W) niedzielnym programie Pol-

skiego Radja  transmitowano na!
wszystkie rozgłośnie Polssi przemó-
wienie marsz. Piłsudskiego, wygło-
szone 11-go stycznia 1920 roku w;
Lublinie. Mowa ta jest umieszczona|
w. 5-tym tomie pism marsz. Piłsud-

, skiego.
W mowie tej, która była wyglo-

szona na cześć miasta Lublina,
marsz. Piłsudski mówił o koniecz-
„ności wzajemnej ustępliwoś1, o wza
,jemnem szanowaniu się i robieniu
|ofiar ze swoich przekonań i poglą-
dów na rzecz dobra publicznego. M.
in. mowa la zawiera ustęp, że prze-

| ciwnicy poliytczni w interesie dobra
| publicznego powinni podać sobie rę-
ce.

Jak wiadomo, marsz. Fiłeudski w
ostatnich latach nie występuje pub-
licznie. Poglądy i zamiary belwede-
|ru są do tego stopnia otoczone ta-
| jemnicą, że nawet ludzie z cliskiego
otoczenia nie orjentują się często-

‚ Кгоё w planach „czynnika decydu-
jącego', czego najlepszym dowodem

| była sprawa rewizji konstytucji.
Nic dziwnego więc, że odczyta-

«nie mowy lubelskiej wzbudziło pow-
szechne zaciekawienie, Trućno przy
puścić, aby wybranie jaj spośród
setek innych było przypadkowe, al-
bo żeby odczytanie jej miało mieć
charakter / tylko historycznych
wsponinień. W! mowie tej, jak w żad-
nej z innych mów J. Piisudskiego,
uderzają akcenty zgody, ustępliwoś-
ci, kompromisu, ;

Czy wybranie tej wlasrie mowy
ma jakieś znaczenie polityczne w
sensie aktualnymi?

Na pytanie to, rzecz jesna, nie
jesteśmy w możności dać odpowie-
dzi. Zamiary i plany tych, którzy
kierują państwem, są dla nas okryte
mrokiem tajemnicy. Z konieczności
musimy się ograniczyć do rejestro-
wania taktów i zagadek. Taką ostat-
nią zagadką jest powtórzenie przez

| Radjo mowy lubielskiej z 1920 r.

 

 

 

WARSZAWA Pat. Stan bezrobo-
cia na 10 b. m. wedle danych biur
pošrednictwa pracy funduszu bezro-
bucia wynosił ma terenie całego
państwa 302,326 osób, có stanowi
wzrost bezrobocia w stosunku do
tygodnia poprzedniego o 5,525 osób.

Pościg 14 bandyią Naczngą. |
LWOW Pat. Od dłuższego czasu

władze prowadzą pościg za nieu-
chwytnym bandytą Maczugą, który
wraz z towarzyszami grasuje na te-
renie powiatów šrodkowo-malopol-
skich a ostatnio również w powie-
cie przeworskim. Onegdaj wieczo-
rem policja natknęła się na niebez-
piecznego bandytę w chwili, gdy z
jednym towarzyszem szedł w stronę
Przeworska. Wywiązała się strzela-
|nina, w czasie której towarzysz Ma-
,czugi Kołodziej został zabity. Ma-
czuga zbiegł. Gdy zaalazł się przed
domem swej przyjaciółki w  miej-
scowości Rozbocze, oczekiwała go
tam już policja, która urządziła na
niego zasadzkę. Bandyta jednak spo-
strzegł zdaleka niebezpieczeństwo i
ostrzeliwując się, zniknął w ciemno-
ściach.

  

 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 Bursyi do Szkołyina
Kursawieczorowedla dorosłych —
'codziennie od godz. 9 — 1.
| Zarząd Rady Centralnej

 

| ża się ono nietylko większą liczbą

 i Tow. Paś Miłosierdzia

DARiРВЗ ,

Nowy rząd francuski przed parlamentem.
(Doko

PARYŻ (Pat). Posiedzenie izby

deputowanych rozpoczęło się o godz

15-ej przy dużym udziale posłówi

publiczności. Na ławach rządowych
byli obecni niemal wszyscy uinistro-

wie z premjerem Flandincin i Her-

riotem na czele. Po otwarciu posie-

dzenia zabrał głos premier Flandin

który odczytał deklarację. Wszyst-

kie ustępy deklaracji, deiyczące

współpracy rządu z parlamentem,

były gorąco okiaskiwane. Zapo-

wiedź, że rząd nie dopuści ani do

rewolucji ani do dyktatury, została

przyjęta giośnemi oklaskami przez|

całą niemal izbę. Powtórzyio się to

również przy zapowiedzi, że rząd za-

pewni swobodę. działania niezależ-

nemu sądownictwu. Prawica i cen-

trum powstały z miejsca, gdy pre-,

 
| mjer składał podziękowanie Dou-

mergue'owi za jego prace. Następ- |

nie przewodniczący odczytał zgło-

szone deklaracie.
* Premjer Flandin zgodził się na

rozpoczęcie dyskusji ogólnej z za-
а 5 ] $ й l х * 2: P

wacach barometrycznych opierać planów nocy dostarczone przez pobliski dwėrpp.!strzeženiem, že wszyscy interpelan-, zagwarantować pokój, za k:óry zło-
na przysziość. P. minister skarbu powie-! Chmielewskich. Zanim ją do acktora za-! ci ograniczą się do miniaium, W

że dochody w r. zew można przystąpić do głosowania nad

wotum zautania dla rządu jeszcze w

ciągu posiedzenia, Kolejno przema-

wiali interpelanci: komuaista Tho-

res, Faure, radykał Margaine, Nest i

soc. Lebas.
Na interpelacje odpowiedział

Okupacja fabryk
przez strajkujących.
Wzrost bezrobocia a równocześ-

nie gwałtowny spadek zarobków ro-

botniczych począwszy od sońca 1930

roku, wywołał znaczne wzmożenie

walk strajkowych w Polsce. Wyra-

strajkujących i dni straconych, ale
także zastosowaniem zupełnie no-

wej formy walki, polegającej na o-

įkupacji Z lów przez  strajkują-
cych. Taką była głośna w swoim
czasie waika górników kopaini „Kli

montów” i „„Mortimer* w Zagłębiu
przeciw zatopieniu kopalni, okupo-

wanie unieruchomionej kopalni „He-
lena“ w obronie zaległyca kiikumie-
sięcznych zarobków robolmiczych i
td i to zjawisko, k'rego omó-
wieniem zajął się Główny Urząd Sta
tystyczny w ostatnim numerze swe-
$0 wydawnictwa „Statystyka Pra-
cy“.

Pierwsze wypadki strajków, po-

łączonych z okupacją fabryk, poja-

wiają się w roku 1931 w okresie po-

głębiającego się kryzysu gospodar-
czego. Povzątkowo nieliczne o nie-

jednakowym ciiarakterze, stają się

coraz częstsze, a w roku 1933 przy-
bierają bardzo poważnie aa sile, W.

 

ńczenie sprawozdania ze str.

Flandin, który oświadczył, że dekla-
racja rządu z natury rzeczy nie mo-
że uwzględnić wszystkich bolączek
kraju. Członkowie różnych ugrupo-
wań, zasiadających w rządzie, pra-
śną rozwiązać najważniejszą spra-
wę, to jest kryzys nietylko ekono-
miczny, ale i moralny. Rząd nie mo-
że dopuścić do tego, aby walczące
ze sobą siły wytwarzały na ulicy
stan dyktatury. Podczas swięta za-
wieszenią broni trzeba było rozdzie-
liė na dwie części grupy byłych
kombatantów, $dyž nie wiadomo, do
czegoby doszło, śdyby te siły spot-
ikały się z sobą. (W, tem miejscu na-
stąpiły ostre protesty ze strony le-
wicy). Chcę za wszelką cenę utrzy-
mać pokó, wewnętrzny | zewnętrz-
ny, chcę, aby panowie dal, przykład
godny Francji, przeciwko której
wszczęto zagranicą oszczeiczą kam-
panję, jako krajowi anarchji i niepo-
rządku Francja pozostanie. wolną
republiką, pozostanie jako solidna
kolumna, ustawiona w świecie, aby

 

szczerym Że Di

1-8j).

żyło ofiarne życie 1.500.000 ludzi,
spoczywajęcych . na cmentarzach
trancuskich.

Mowa premjera byla przyjęta
owacyjnemi oklaskami. i'rzewodni-
czący odczytał wniosek, aprobujący,
deklarację rządu i wyrazający mu
zaulanie( zgłoszony przez deputowa-
nego Delbosa, Za rządem wypowie-
działo się 423 deputowantych. Prze-
ciwko wnioskowi głosowało 118
posłów.

PARYŻ (Pat). W senacie dekla-
rację rządową odczytał minister
sprawiedliwości Pernot. Była ona
przyjęta bardzo życzliwie. przyczem
oklaskiwano ustępy o zapewnieniu
niezależnego wymiaru  sprawiedli-
wości i ochrony republiki przed dy-
ktaturą oraz przed zaxusami na
swobody republikańskie. Przyjęto
do wiadomości zapowiedź kontroli
nad życiesi gospodarczem Dyskusja
nad interpelacją odbędzie się 27.
Następne posiedzenie wyznaczono
ma 22, 

 

NOTA FRANCJI DO POLSKI
w sprawie paktu wschodniego.

PARYZ Pat. Agencja Hawasa о-
głosiła depeszę radjową: W czasie
rozmowy ministra Lavala z sowiec-
kim chargć d'affaires Rozenblumem
omówiono całokształt stosunków
francusko - sowieckich i poddano
głębszej  anelszie projekt paktu
wschodniego. W związku z tem Ha
vos zaznacza, że przygotowywana
jest obecnie nota ministerstwa

spraw zagranicznych, która będzie
przesłana niezwłocznie do Warsza-
wy' Nota ta zawiera refleksje i uwa-
gi, jakie nasunęły aiefjrządowi fran-
cuskiemu po zaznajomieniu się z
oświadczeniem wręczonem  przez
ministra Becka ministrowi Barthou
pod koniec ostatniej sesji Ligi Na
rodów.

 

Echa zamachu marsylskiego.
BUDAPESZT. (Pat). Urzędowo

donoszą, że w związku z zamachem
marsylckin: policja węgieiska prze-
słuchała kilkaset osób i zatrzymała
w areszcie 21 osoby.

W. toku zakończenia

Kięski komunis
SZANGHAJ (Pat). Według infor-

macji ze źródeł wiarogodnych, po
6-cioletnich walkach padła placówka
komunistyczna w gėrzysiej części
Chin środkowych,- opieiająca się
wytrwale atakom wojsk rządowych.
Jest to stolica komunistycznego pań-
stwa chińskiego Juchim w prowincji
Kieng-Sin, która zdobyta ostatnio
została przez wojska marszałka
Czang-Kaj-Szeka. Komumisci, roz-
proszeni przez wojska rządcwe, kie-
rują się obecnie, małemi bandami,
do prowincji Honan i Kwantung,

ustalono, iż żadna z tych osób nie
a w kontakcie z zama-

chowcami. Nie ustalono bynajmniej,
by zabójca króla Aleksandra Gie-
orgjew był kiedykolwiek na Wę-

śledztwa| grzech,

tów w Chinach:
gdzie miejscow: wojska szykują ię
do ich rozbicia.

Zwycięstwo nad państwem ko-
miunistycznem przypisać rzleży, w
dużej mierze, współczesnym meto-
dom walki, między in. atakom lotni-
czym i blokadzie,

SZANGHAJ (Pat). Władze kan-
iońskie donoszą, że pierwsza armja
komunistyczna, operująca w okoli-
cach Yenszau, w południowo-wscho-
dniej części prowincji Hunan, ponio-
sła ciężką pownżkę,  Kiłka tysięcy,

| komunistów dostało się do niewoli,

Eksperyment hotelarzy szwajcarskich.
BERN (Pat) Przemysi hotelar- ostatnio zaglądali do tzgo kraju.

samym ich przebiegu występuje zaw ski uchwalił, by w sezonie zimowym Jakkolwiek uchwała hotelarzy ma
sze, jako ich cecha znamienna — od 15. 12. do 15. 4. 35 r. przyjmowa- wejść w zycie dopiero w połowieilnie akczntowana przez strajkują- mo funt szterling po kursie 16 fran- grudnia, frank szwajcarski już teraz
cych postawa nieustępliwosci w sto-
sunku do przedsiębiorców.

(ków, mimo, że prawdziwy kurs wy-
nosił dotychczas 15.31 do 15.34.

wykazuje osłabienie, a mektórzy fi-
nansiści, jak n. p. angielscy, wważa-

Przez okupacę, strajsujący u- Zrobione to zostało w tyrz celu, by ją, że to z punktu widzenia polityki
niemożliwiają uruchomienie zakła- przyciągnąć angielskich icrystów a| monetarnej ba:dzo leza si
du, często nawet przeciwstawiają
się wysonywaniu wszelk.ch czyn-
ności nieraz niezbędnych dia ratowa
nia wytworzonych produktów przed

zepsuciem, wywierając tym sposo-
bem spotęsowany napór ra praco-
dawcę w krerunku zaspokojenia wy-
suniętych żądań strajkujących.

Ta iorma alccji strajkowej — jak
zaznacza G. U. $, — zdobywa sobie
wśród waistw pracowniczych dużą
popularność, nie tyle nicże przez
swoją skuteczność, bo ta jest naogół
niewielka — ile raczej dzięki zdol-
ności wyładowania napięcia oporu
którym jest nacechowany każdy
strajk.

Podczas bowiem, gdy w okresie
pomyśinej konjunktury gcspodarczej
dążeniem zakładów przemysłowych
jest utrzymanie ciągłości pracy, w
okresie konjunktury  nizżpomyślnej
zakłady te skłonne są same zwężać
zakres produkcji i redukować per-
sonel. WI tym czasie widoki war-
stwy robotniczej na skuteczną obro
nę zagiożcnych zarobków przez sa-
mo tylko porzucenie pracy znacz-
nie ma.eją. Roziokowują się eni prze
to, w czasie strajku w pomieszcze-
niach zakładu, nie opuszczając ich
przez czas dłuższy i wysuwając jako
warunek. opuszczenia terenu tabryki
uwzględnienie stawianych ządań.

Strajki połączone z okupacją za-
częły się u nas mnożyć szczegóinie
od czerwca 1932 i to przedewszyst-
kiem w dużych zakładach przemy-
słowych, We wrześniu 1932 strajk ta
ki trwał w 8 hutach na Gornym Ślą-
sku przez 17 dni, W, 1933 wybuchło
27 takich strajków w przeniyśle włó
kienniczym. .2 ogółu robo:aików, bio
rących udział w strajkach okupacyj-
mych, na włókniarzy przypada 59,7
procent.

Zaostrzona la lorma akcji o po-
prawę waiunków pracy przyniosła
robotnikom mniej nawet korzyści niż
zwykłe strajki.

Liczba strajków przegranych
wśród okupujących znacznie prze-
wyższa odpowiednie liczby dla
wszystkich strajków w. badanym o-
kresie. Świadczyłoby to niejako, że

przedewszystkiecm, sportowców, któ-
rzy z powodu spadku walutyangiel- |
skiej i drożyzny w Szwajcarji mało

vum może pociągnąć dalsko idące
konsekwencje.

|
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Miujeturowy tank.
LONDYN Pat. Porucznik Martal

wynalazi miniaturowy tank, który
ma 90 cm. szerokości i 2 m. dłu-
gości i saopatrzony jest w 4 konny
motor. Sięga on zaledwie kolan do-
rosłego człowieka, a nazwany jest
przez wynalazcę „mechaniczną tru-
mną' i posiada karabin maszynowy.

By łatać nalię królowi.
LONDYN, Pat. Prasa donosi z

Białogrodu, iź zamierzona jest zmia-
na konstytucji, któraby umożliwiła
11 letniemu królowi Piotrowi po
wrót do Anglji dla kontynuowania
aauki w szkołach angielskich, przer-
wanej wskutek tragicznej śmierci
jego ojca króla Fleksandra.

 

 

Unład wojskowy
francusko-angieiski.

BEKLIN. Hat.— Cata prasa tutej-
sza na widocznych miejscach po-
wtórzyła informacje dzienników za-
gramicznych © rzekomym uUaładzie
wojskowym francusko aogieiskim. Mi
mo kalegoryczne zaprzeczenie an-
gielskie „Dipiomatisch- Politische Ko-
iespondepz” pisze że sanacyjne te
doniesienia niestety nie są całko
wicie pozbawione prawdopoaobień-
stwa,

%

Wiadomości.
telegraficzne

ZAGRANICZNE,

'' Ambasaderem sowieckim w Pa-
ryżu został mianowany dotychczaso-

| | mma

ciwej oceny sprawy należy jednak wy ambasador sowiecki w Rzymie
mieć na „uwadze, że wielo- ! Włodzimierz Potiomkin, Kemi
krotnie sirajki okupacyjne wybu- rząd francuski udzielił swego agre-
chały wtedy, gdy inne łagodniejsze
łormy walki strajkowej, stosowane
poprzednio przez strajkujących, nie
dały im rezultatów, a znacznie po-
$orszona sytuacją robotzików ska-
zywała podejmowanie każdej nowej
próby zwykłej akcji stra,kowej zgó-
ry na przegraną.

Okupacje były najczęściej stoso-
wane w warunkach dla et:a;kujących
najtrudniejszych, nierzadko, gdy in-
ne formy walki siraikowej nie mo-
gły już mieć wogóle zastosowania
(np.: okupowanie zakładów jako śro
dek przeciw całkowiiemu :ch unie-
ruchomieniu, zabczpieczenie wypła-
ty zaległych zarobków, pizy ogło-
szeniu upadłości zakładuj, lub gdy
dochodzenie przez robotn.kcw swo-
ich praw. na drodze sądowz, (zabez-
pieczenie zaległych zarobków w za-
kładzie likwidewanym) nie dawało
gwarancji szybkiego wyniku.

Pozatem należy stwierdzić, że
strajki okupacyjne — jak wskazują ta forma strajku nie daje strajkują-

cym rękojmi pomyślnego dia nich
zlkiikwidowania zatargów. Dia właś|

ment.

" Przybyli do Pragi na konie"
rencję szetów sztabów gereralnych
państw M. Ententy szef sziabu jugo-
słowiańskiego gen. Nedic i ezef ru-
muńskiego sztabu gen. Autonescu.

Dž W jednym z kamien>łusmów na
e SEZ: należącej do archi-

pelagu Salomona,  eksplodowało
1.500 puszek prochu, podczas prze-
iadowywania go z blaszauek do
worków. Wskutek wybuchuzginęło
6 robotników, a dwu odnicsio cięż-
kieobrażenia. Jeden z robotników,
na którym zapaliło się ubranie, zdo-
łał się uratować, skacząc do morza,

** Z Saulu donoszą że wi
rybaków, którzy wliczbie as+
ginęli podczas burzy u wybrzeży
prowincji Nando, została uratowana.
Dotychczas nie odszukano 356 ry-

bę znajdujących się na 65 bar-

su wybrzeży Carmar, w zato-
ce Maksyk<ńskiej zderzyły się w doświadczenia — prowadzą łatwodo CZASIE burzy dwa statki wyciecz-

zajść, w których strajkuiący pono-
szą wiele nieraz krwawych ofiar.

kowe. 17 osób utonęło.

 

 
 

2
2
w
a
m
ó
.2
0

T
W
W
Y

zp
R
a

S
a
l
e
.
J
a
:
ME
:

u
e
A
w
a

c
u
m
c

m
w
o

H
z
©
—
°
т

оо
‹л
о

A
M
M

A
nn
n
o
n

"
m
D
r

0
W
M
O©
"
m
n
D
K

— =

 



  

 

 

LY2URY APIEK:
Dziś w mocy dyżurują następujące

apieki:

Jundzilia P. — ul. Mickiewicza Nr. 25
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Hitsudskiejo
Nr. 30 (tel. 15-83); Narbutta — ul. 5-10 Jaa-
ska, Sokołowskiego ul. lyzennis-
zowska Nr. 1; Szyrwindta 1 [urgiela -—
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraa

piszek. mima

— Aukieta „Dziennika Wileń-
skiego* w sprawie elektrowni wi-

KRONIKA.

wszystkie na przedmieściach prócz Sni-|

aty | NOOEYE

| SPRAWY PODATKOWE.
— Delegacja kupców chrześcijan

|u prezesa lzby Skarbowej. W dniu
| wczorajszym do prezesa lzby Skar-
| bowej w Wilnie zwróciła się dele-

— Funkcje pierwszego wice- sacja Związku drobnych kupców
prezydenta w nowym Zarządzie chrześcijaa z prezesem Dorysewi-
miejskim pełnić będzie p. Adam czem na czele oraz delegacja drob-
Piłsudski. który w wypadkach nieo- nych kupców żydów w spiawie wy-
becności prezydenta, będzie go za-! gorowanego podatku dochodowego

stępował. ; "za r. b. i poprzednie.
‚ — Losy rzeźni miejskiej. Zarząd Niezależnie od tego, delegacje

miasta Wilna zapoznał się z $0spo-. złożyły obszerny memoriał, w któ-
darką rzeźni miejskiej, przyczem: rymi podkreślają, iż obecny podatek
zlustrował wszystkie urządzenia i: dochodowy, nałożony na kupców,
hale rzeźn: i doszedł do przexonania, | jest o 100 proc. większy od podatku
iż dotychczasowa rzeźnia wobec roku ub., pomimo, że od 1953 r. to-

- DZIENNIKMILERSKI
——

į ODCZYTY,
„Nowy. kodeks handlowy”,

Fod tym lytuiem wygłosi prof. A-
dam Chełujoński w sobotę, 17 b. m,'
o godz. 20-ej odczyt w sali Izby
Przem.-Haudlowej (Mickiewicza 32).
Odczyt organizuje Fundusz nauko-!
wy Zrzeszenia prawników Banku:
Polskiego w Wilnie. Nadm.ieniamy,
iż prot, Chełmoński jest doskonałym|
znawcą przedmiotu, o którym będzie|
mówił.

hah

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Kurs społeczno - pa

zorganizowany przez Akademickie
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, roz!

Polskie
Środa,

11 konopi” — pog 7.35: Giełda roln. 11.57:

1eligijnej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Dorożkarz wywiózł za mia

sto pijanego I ograbił. Franciszek

Radjo Wiino
dnia14 listopada,

6.45; Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu
nyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań Jachimowicż, zamieszkały przy ul.
domu. 7.50: „Nomisja dla standaryzacji inu Majowej 51 goniósł policji, że 11

b. m, około godz. 9 wieczorem nie-
znany mu dorożkarz zawiózł go do
restauracji przy ul. Zawalnej róg
Nowogródzkiaj. W pobliżu tej re-
stauracji do dorožki wsiadlo jeszcze
dwóch nieznanych Jachimowiczowi
osobników i zawiozło go w niezna-
nygi kierunku za miasto, korzysta-
jąc z tego, że Jachimowicz był nie-
trzeźwy. Za miastem wyrzucono go
z dorożki i zabrano mu kurtkę skó-
rzaną oraz zegarek, ogólnej warto-

(tas. 12.00: rieynał. 12.03: Wiad, meteor.
17,40; Muzyka taneczna. 13.00: Dzien. pot.
13,05: Wyjątki z „Halki — Moniuszki
irtytyj. 1530: Wiad. eksport. 15.35: Codz.
sde. pow. 1543: Pogad. muzyczna proŁ M
dozetowicza. 16.00: Utwory  Straussow.
16,45: Pog, dla dzieci starszych. 17,00: U-
twory skrzypcowe. 17.25: „Międzynarodo-
we zjazdy kobiet" — pog. dia kobiet.
14.35: Arje i pieśni. 17.5v: Poradn. sporto-
wy. 15,00: Konc. sekl. 18.15: Koncert muz

18.45: Rozwój form handlu za-
granicznego (odczyt). 19.00: Koncert (pły-

19.20: Pog. aktualna. 19.30: Koncert
szerszego jej działania nie stoi na
wysokości zadania.

Władze miejskie zastanawiają się
obecnie nad wnioskiem proi. Rut-
kowskiego z Warszawy, który zło-
żył obszerną ofertę miastu w spra-
wie budowy w Wilnie nowoczesnej
rzeźni wraz z pomocniczą chłodnią.

— Plan kanalizacyjno-wodocią-
gowy na Zwierzyńcu: O;wacowany
został specjalny plan kanalizacyjno-
wodociągowy dla Zwierzyńca. Zwie-
rzyniec w roku przyszłym zostanie
skanalizowany, przyczem otrzyma

leńskiej wskutek nawału materjału

redakcyjnego w ciągu paru najbliż-

szych dni będzie wstrzymana.

W tece redakcyjnej posiadamy
jeszcze materjały dotyczące stosun-

ku restauracyj kawiarni: 1 wogóle

zakladow  gastronomiczzy<h, do

elektrowni roli prądu elekiryczne-

go w mieszkaniu inteligenla oraz

sprawę t. zw. pionów. Dsisze głosy

wciąż napływają.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Złote gody kapłańskic. Znany

z duszpasterskiej pracy na terenie
archidiecezji wileńskiej ks. dr. Mi-
chał Rutkowski w dn. 15 bm. obcho-
dzi 50-lecie kapłaństwa. Pomimo te-
$o, że Jubilat obecnie pracuje w
diecezpi pińskiej, gdzie redaguje
„Pińsk: Przegląd Diecezjalny”, tę
uroczystość przeniósł do Wilna, gdyż
z naszem miasiem łączą go serdecz-
ne wspomnienia wielu lat minionych,
które tu spędził najprzód jako
alumn, a aastępnie jako proboszcz
ma parałjach za czasów niewoli. W,
dniu swego jubileuszu, t. j. we czwar-
tek, o godz. 9 r. ks. Rutkowski od-
prawi w kościele św. Jerzego Mszę
św., do której przywiązane są pewne
przywileje.

Z MIASTA.
— Kurja Metropolitalna w no

wym lokalu. W tych dniach za-
kończono przenoszenie agend Kurji
Metropoiitalnej z lokalu przy ul.
Zamkowej 6 do nowego lokalu,
mieszczącego się w odrestrurowa-
nym gmachu przy ul. Marji Magda-
leny 4,

Wobec zakończenia przenosin
aktów i archiwum, Kurja urzęduje
już w nowym lokalu.

Agendy Kurji zajęły parter i
pierwsze piętro. Wejście do biura
Kurji prowadzi przez główne wejście
od ul Marji Magdaleny.

Wbrew pierwotnym pogłoskom,
J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita na-
razie pozostaje w starym lokalu
przy ul. Zamkowej 8. Accypasterz
przed Bożem Narodzeniem przenie-
sie się zapewne do nowego pałacu.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Mlasto zabiega o pożyczkę

długoterminową. Zarząd miasta
zwrócił się do Banku Gospodaratwa
Krajowego w Warsrawie o udziele-
nie pożyczki długoterminowej na
dokończenie prac budowy Ośrodka
Zdrowia.

Witoldową od: brzegu Wilii, aż do uł.
Dzielnej, zabierając ścieki z przyle-
głych ulic. Kanał zwierzyniecki
znajdzie połączenie z kancłem ul.
Wiłkomierskiej, który jest w budo-
wie. Przy kanale murowanym zosta-
nie zbudowany kanał poisocniczy
mniejszy, który pójdzie ui Gedymi-
nowską, aż do Wilii. śni
— izacja na Antokolu. Na

ul. Antokolskiej skanalizowane zo-
stały częściowo ul. sw. Piotra i Pa-
wła i Wiosenna. Na ulicach tych
przystąpiono do budowy kanału,
która ostatecznie zakończona zosta-
nie na wiosnę przyszłego roku. Ka-
nał ten połączony będzie 7 kanałem
na ul. Kanonicznej, przyczem sąsie-
dnie ulice otrzymają kanalizację.
— Znowu oierty na wyastaltowa-

nie ulic. Do Zarządu miasta wpły-
nęło kilka zagranicznych ofert w
sprawie wyasłaltowania względnie
wyłożenia nowoczesnemi kostkami
jezdni m. Wilna. Niektóre oferty
mogą być wzięte pod uwagę, wobec
czego prezydjum miasta posianowiło
je rozpatrzyć.
— Barwy palestyńskie na słu-

pach latarni elektrycznych. Zarząd
Miasta polecił pomalować słupy la-
tarni eiektrycznych na uli.ach, Czyn
ność ta byja niewątpliwie potrzebna
szkoda jeednak, że wybór barw nie
jest odpowiedni. Podstawa słupa jest
jaskrawo miebieska, a górna część
słupa jasno - szara, prawie biała.
Barwy te nie są ani praktyczne, ani
estetyczne. Gdyby użyto ich w Tel-
Awiwie byłoby to zrozumiałe, gdyż
barwa biaio-niebieska jest parwą na
rodową żydów. Ale dlaczego te właś,
nie barwy wybrano w Wilnie? |

HANDEL I PRZEMYSŁ.|
— Zwyżka cen nabiału I jaj.

Na rynkach dała się zaobserwować
w ubiegłym tygodniu dość znaczna
zwyżka cen nabiału. Prócz tego po-
drożały jajka. Zanotowano wzrost

począł się 12 b.m. w Sali Śniadec-|;
«ameralny. 19.50; Wiad. sport. 19.56: Wilwary potaniały, a zapas is'niejący od

tego roku sie przyniósł niziylko do-
chodu, lecz kalkuiował się deficyto-
wo. Następnie delegacja prosiła
prezesa o unormowanie skali pro-
centów, która jest wygórowaną dla
wszystkich branż kupiectwa.

P. prezes obiecał w tej sprawie
przychylnie załatwić prosbę

 

— Przeniesienie sądu wojskowe-
go. O budynek przy ui. Subocz,
gdzie mieści się Sąd Wojsaowy, to-

| czy się od kilku lat proce:

| został rozstrzygnięty na korzyść
miasta, wiadze wojskowe zdecydo-
wały się na przeniesienie sądu do
murów przy kościele św. Rafała,

|gdzie obecnie mieszczą się koszary,
| Po przeniesieniu Sądu Wojskowe-
$o do murów przy kościele św. Ra-
fała przeniesione będzie lusże woj-
skowe więzienie śledcze, które zaj-

muje
Antokolu.

Władze wojskowe zamierzają —
jak już uprzednio donosiliśmy — pa-

|łac Słuszków odbudować 1 pomie-
ścić tam biura instytucyj wojsko-
wych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Międzystowarzyszenicwa kon-

ierencja w sprawie walki z апаНа-
betyzmem, Wie czwartek 15 b. m.
o godz. 18 w sali Koratorium Szkol-
nego Okręgu Wileńskiego, odbędzie
się, z inicjatywy Polskiej Macierzy

| Szkolnej,  międzystowarzyszeniowe
zebranie przedstawicieli w sprawie

 
walki z analfabetyzmem książko-
„Wym, : ŁA
| Oprócz stowarzyszeń, których
centrale w Warszawie postano-
wiły już wprowadzić jednostkowe

OPRAWY WUJSKUWE. |

między'
wodociągn Będzie tam zbudowany|m. Wilnem, a władzami wo,skowe-|
kanał murowany, który pójdzie ul., mi. Ponieważ ostatnio proces ten,

teraz b. pałac Słuszków na.

sich, Uniwersytetu Wileńskiego.
Po wykładzie  inauguracyjnym

prof. A, HiMerd, przemawiał przez
dwie godziny dyrektor Macierzy

;, Szkolnej z Warszawy J. Stemler na
1

wiad. sport. 20.00: X Wieczor Mickiewi-
szowski z udz. prof. Tadeusza Zielińskiego.
fransm, z „Ceii Konrada". 20.45: Dzien.
wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce?"
«1.00: Koncert chopinowski. 21.30: „Kwa-

IE! trans dla ponurych”. 21.40: Recital wiolon-
| temat: lstota, potrzeby, rodzaje i za-| czelowy. ad „Dno worka' (Braslaw.
| dania pracy społecznej. Uaisna, а) — odozyt. 22.15: Muzyka

| O potrzebie tego rodzaju kursu *ag"egr. 23082930 Muzykiwinstruktorskiego świadczy takt, Że neczna. p
| karty uczestnictwa wykupiło blisko
! 300 osób i ogromna sala Śniadeckich”
! była wypełniona po brzegi. !
į |Kurs bedzie trwal prze: caly ty--

 
 

Czwartek, dnia 15 listopada 1934,

6.45: Pieśń. Muzyka. Giranastyka. Mu
‹ : zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka Pań Do

dzień, codziennie od godz 18 do 21. m w. >driny, 7.50: Koncert
0 * fi -> ŁeKb 7.9557 Gi roln. 11.57: Czas. 12.00:

bdwa 1 m SDYWE.AJE 1uał' 1203: Wid. mefecr. lat0: „Sbi-
ą erencje dyskKUcyjae: , |chajny pilnie o starem Wilnie — aud. dla

j, — Koło Polonistów shiada po-'dziec: młodszych pióra W. Dobaczewskiej
idziękowanie p. prof. S. Cywiśskie- , žiūtr. muzyką i piosenki. 12,30: Poranek

mu za referat p. i. „Zygmunt Wasi- omy?) oh ażnsžų PT
я nio : sracy.13.10:D.c.porankuszkolnego. 15.30:

lewski o Norwidzie“,wygloczony na ias, eksport. 15.35; Codz. odc. pow. 15.45:
! Zebraniu Ogólnem Koła da. 13 b. m. „Chór Dońskich kozaków pod dyr. Sergju-

Poszukiwanie spadkobierców.
sza Żarowa' (płyty). 16,45: Lekcja irancu-

| skiego. 17.00: Słuchowisko. 17.50: Skrzynka
pO AES 18.00: „Człowiek antycz-

К . Międ = „ my i człowiek nowożytny” — odczyt wygł.

Pomwsy EoanSei : у{;'-хsara prof, T. Zieliński 18.15: Koncert kameral-
Ч grantom w Marszawie zy. 18.35: Pieśni polskie w wyk. Е. Ban-

5 A z. za. pośr A2 a - Igostętytyj. ab: GE
y. atu nigracyjnego, spa: ier- lai — рой, „00: Konce a zalos leży

$ В : (płyty) „Muzyka ras kolorowych”, Obj. Zofja
cówżołnierzyamerykańskich,zmar Lawęskie. 19,20: Feljeton, aktualny. 19.30:
tych w Arieryce, których rodziny „Kabaretowe piosenki” (płyty). 19.45. Progr.
zamieszkują w Polsce. Poszukiwana 2a piątek. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.
jest rodzina Piotra Milinowicza, po- op spot.koc pi lekka. 20.45;

. R ле Jzien. wieczorny. 1,29: pracujemy w
chodząca z Wilna, Willie Simono- Pols e. 21,00: Koncert wieczorny symfonicz
wicza, synaMarji i Józefz, również ny pośw. muzyce rosyjskiej. 21.45: „Pogląd
z Wilna, rodzina zmarłego w dn. 18.1 Adpd — wyśł. prof. Kotarbiński. 0

i Miky «VW jetleri * — now. teatr. omówi Z.
Race r. Waltera Udacha, ciaz Dr Y Falkowski. 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Mu-

A pochodzącego + A > taneczna 2245: Konc. rek]. 23.00:
сгупа. oszukiwani są również. Wiad. meteor. 23,65: Muzyka taneczna.

krewni zmarłego Stanisława Jarkow | :
skiego, pochodzącego z Grodna i Z ZA KOTAR STUDJO.
Stanley'a Malika czy Maiickiego,
syna Tomasza — również z Grodna.

Krewni wymienionych zmarłych
' winni, we własnym interesie, ZWTÓ- | na w Polskiem Radjo cyki odczytów, trak-
cić się listownie do Syndykatu Emi-| iujących o kułturze filozoficznej, Cykl ten
gracyjnego (Centrala w Warszawie,|będziejakby minjaturowym wstępem do

 

„Kultura Filozoficzna”. Cykl odczytów
prof. Tadeusza Kotarbiąskiego.

Znakomity uczony polski prol. Tadeusz
Kotarbiński z dniem 15 listopada rozpoczy-

 

ści 60 zi. Policja ustaliła, że doroż-
karzem, o którym wspominał Jachi-
mowicz, był Piotr Juchniewicz
(Szkolna 16) i zatrzymała go.
«„ — Rozebrano w nocy dwa
domy I wywieziono buduiec. Ko-
nusow Teodor (Sapiezyńskie Ro-
wy 8) zwrócił się do policji, opo-
wiadając, że w nocy z 11 na 12 b.
m. rozebrano dzierżawione przezeń
domy przy ul. Trakt Batorego 98-100
i wywieziono budulec. Ogólne szko-
dy wynoszą 2.000 zł. Wiaścicielem
aomówi budulca był Sergjusz Ja-
kowlew, nieobecny w kraju.

O dokonanie tego czynu Konu-
sow oskarża wyeksmitowanych dzier-
żawców Władysława, Franciszka i
Zyginunta Ludkiewicza oraz Helenę
Wojtkuńską.

Rabuś związał ofiarę i okradł
mieszkanie Do mieszkania Eugenju-
szą Ignatowicza (Filarecku ili) przy-
szedł w czasie nieobecnosci gospo-
darza Porykow Stefan, nie mający
stałego miejsca zamieszkania, który,
pozostałą w mieszkaniu pasierbicę
Ignatowicza, 7обе  Cihuebowską,
przywiązał sznurami do łóżka, po-
czem zabrał jej 11 zł. gotowką. Po
tej grabieży Porykow zbiegi.

— Napad nożowców na ul. Bazyljań-
akiej. Na ul. Bazyljańskiej wczoraj wieczo-
rtm napadnięty został przez nieznanych
osobników Aleksander Piekarski (Jerozo-
Vmska 26) i przebity nożem w plecy i oko- 

ul. Króla Alberta 7) lub też bezpo- |
średnio do Polskiego Biura Między- |
narodowej Pomocy Emigrantom w
Warszawie przy ul, Słuzewskiej 5.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka Dsiś i jutra

o godz. 8 wecz. „Fuma,
Najbliższa premjera. W piątek,

;.premjera jednej z najlepszych Łomedji Ber-|

narda Shawa „Nigdy nie możnaprzewi- i

dzieć”, poruszająca problem  w.półczesnej

nauczanie analfabetów jaka  obo-|
wiązkową pracę kulturalną swoich
członków, wezmą w tem zebraniu
udział delegaci stowarzyszeń działa-
jących tylko na obszarze woje-
wództwa Wileńskiego lub miasta

Wilna. ы
Referat informacyjny 0 zatože-

niach i celach tego międzystowarzy-
szeniowego społecznego ruchu wy-
powie p. Józet Stemler z Warszawy.
— Jakie są rezultaty akcji

Tygodnia Miłosierdzia Chrześci-| rodziny. Rezyseruje Jan Bone:k' Dekora-;
Jańskiego? Wprawdzie dotychczas| cie W. Makojnika. |
jeszcze nie obliczono dokładnie ile — Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś o

godz. 8.15 w. wystąpi Hanka Ordonówna.

Bogaty program wieczoru zawera szereć

nowych, bardzo pięknie inte.;retowanych*

pieśni i recytacji. Bilety nabywać można.

dziś o g. 11 r.

zebrano podczas lil Tygodnia Milos
Miłosierdzia Chrześcijańskieqo, ale,
jak móżna przypuszczać z obliczeń
prowizorycznych, zbiórki nie dały

ulozofji, wziąwszy sobię za zadanie odtwo-,
rzenia pojęcia o tem, dookoła jakich właści
wie głównych zagadnień skupiają się w
<hwili obecnej dociekania filozośji Podział
saś tematu będzie odpowiadał utiwalające-
mu się pośród filozofów ma wsz icach|
podziałowi pracy, który każe wyróżniać
budowanie systemów uniwersalnych, dalej
— etykę, psychologię i wreszcie -- a raczej
przedewszystkiem — filozofję c znaczeniu
teorji nauki Całość obejmie cziesy odczy-
wy: „Pogląd na świat”, „KonstiuAcja idea-
łu”, „Poznanie siebie samego” 1 „Krytyka
wiedzy*, W odczycie p. t. „Pogląd na
swiat” w dn. 15 b. m. o godz. 21.45 (czwar-
jek) prelegent rozważy wieloznaczność tego
wyrażenia, pozatem wysunie kwestję —
w jakiem znaczeniu budowanie poglądu na
świat winno należeć do filozofów, którzy
tważają mądrość ludzką za objekt swego
rozważania,

„Hanka szuka do szczęścia”
w Teatrze Wyobraźni

Teatr Wyobraźni wystawia w dniu t5

©cę brzucha. Piekarskiego w stanie cięż-
«m skierowano do szpitala św. Jakóba.

{ — Kradzież z wozu. Mieszkanka Wo-
*iożyna, Skrzyńska Stanisława, doniosła po-
| oj, že w Wilnie na ulicy Nowogródzkiej.
w pobliżu Dobrej Rady skradzicro jej z
wozu pakunek z garderobą damską, bie-
1zną i innemi rzeczami, wartości przeszło

| >00 zł.

į WYPADKI.
| — Uparty samobójca. Marcin Filipe-
'wicz (Wileńska 52), znajdując się bez pra-

<y i w nader, ciężkich warunkaca materjal-

nych, w celach sam bójczych wypił dena-
turatu, a gdy ten nie poskutkowai,brzytwą

roprzecinał sobie żyły u obu rąw. Filipowi-
cza w stanie beznadziejnym skierowano do
szpitala św. Jakóba.
— Zatruta alkoholem. W dniu 13 bm.

policjant znalazł na klatce schodowej do-
nu Nr. 28 przy ul. Wileńskiej nieprzytomną
kobietę. Stwierdzono, że jest to Serafin
Stefanja, lat 30, zamieszkała przy ul Zy-
śmuntowskiej 14. Pogotowie odwiozło ją
do szpitala św. Jakóba, gdzie ustałono, że

 
* zatruła się alkoholem.

życki, Tadeusz Frenkiel, M. Melina, Buczyń
ska, Uszyńska, Sokołowska, St. Michalak.
Mieczysław Wasilewski i inni.

Żywe słowo i muzyka w audycjach .
wileńskich.

Od dłuższego czasu Polski: Radjo pro-
wadzi systematyczną akcję odczytową, któ-
rej celem jest zwrócenie bacznej uwagi
ogółu społeczeństwa na życie naszych m.Jeżeli prośba samorządu mlej-

skiego zostanie załatwiona przychyl-
nie, Ośrodek Zdrowia wykończony
zostałby do połowy 1935 r., poczem
zostałby oddany do użytku.

Škasowanie rynków na Łu-
kiszkach I na piacu św. Plotra
i Pawła. Władze miejskie ostatecz-
nie zadecydowały zniesienie rynków
na Łukiszkach i placu św. Piotra i
Pawła. Rynki te z dniem 1 kwietnia
1935 roku zostaną przeniesione na
inne miejsca, zaś na placach urzą-
dzone będą skwery dla użytku pu-

więcej niż 300 zł.
Oczywiście, nie wliczone są w

to datki w naturze, które zbierano
też przez cały tydzień.
— Dziś na šrodzie

prof, Tadeusz Zie'iński

cen prawie o 20 procentów.
Ta zwyżka cen tłumaczy się

prawdopodobnie wzmożonym  eks-
portem nabialu zsqranicę

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Zwyżka bezrobocia. W cią-

gu ubiegłego tygodnia liczba bezro-
botnych w Wilnie uległa dalszej
zwyżce. W porównaniu z tygodniem
poprzednim bezrobocie zwiększyło
się o 29 osób.

Obecnie Wilno liczy 6137 bezro-
botaych, w tem większość stanowią
niewykwalifikowani robotnicy fizycz-

członek A-

wykładach Mickiewicza w Lozan-
nie, ilustrowany recytacjami arty-

punktualnie 19,45,

literackiej

kademji Literatury wygłoci odczytoj

stów Teatru Miejskiego. Początek |

— Jutro ukaże się pięknie wystawiona

operetka stylowa z melodyjną muzyką L.

Falla „Madame Pompadour”, k'óra zacie-

kawia swoją niezwykie interesującą treścią,

utrzymując widza w miłym nastreju niefra-

sobliwego humoru, Wszyscy artyści z uro-
czą primadonną J. Kulczyckę na czele,

tworzą świetnie zgrany zespół 1

! — „Bal w Savoy*. W piątek nadcho-

* dzący „Bal w Savoy“,

 
ście. Wykonawcami będą: Lubienska, 

 

  

 bliczności. ni i pracownicyumysłowi.

 

Mobliwe diojo dkarbony ostrobramokiej
(C. a n.)

W, r. 1823 wyegzekwowali karmelici od szpitala połowę zwiołu za
koszta reysaracu Ostrej Bramy w sumie rub. 8, kop. 82 i nastcpnie w r.
1824 — iub. 30 ! ‘ yk \

Lecz szptial niechętnie piacił połowę rozchodów karmelitem bosym,
a żądanych przez nich jeszcze 498 rub. 98 i pół kop., jako połowy roz-
chodu, dać nie chciał. Wówczas karmelici postanowili zrzucić z siebie
niesprawiedliwie narzucone jarzmo ingerencji w sprawy wewnętrzne
szpitala św. Jakóba. Lecz sprawa ta nie była łatwą.

ё W -. 1823 zwrėcili się karmelici do gubernatora m. Wilna Horna z
prośbą o uchylenie praw szpitala św. Jakóba do skarbony ostrcbramskiej.
Gubernator po rozpatrzeniu sprawy prośbę karmelitów załatwił przy-
chylnie orzeczeniem z dn. 29.VI. 1824 r. Prokurator szpitala św. Jakóba
i superjor ks. ks. Swieckich św. Wincentego a Paulo, ks. Józef Bohda-
nowicz nic chciał się jednak pogodzić z rezolucją gubernatora Horna i dn.
5.VII. 1821 r. pisze doń rapor! z prośbą o cofnięcie zapadłego wyroku.
„Rezoluc,a Jasnie Wielmożnego Pana Dobrodzieja — pisze Bohdanowicz
do gubersatore Horna — przez ksks. karmelitów podstępnie wyjednana
i na fałszywem rzeczy przedstawieniu oparta... upraszam o uchylenie ze
wszech względów niesłusznej, a na wyraźną krzywdę szpitala dążącej
pretensyj ksks. karmelitów”.

Horn skierował wówczas sprawę do litąwskiego gubernatora: wo-
jennego Korsakowa, ten zaś skolei odesłał ją pismem z dn. $ listopada
1824 r. do Konsystorza Wileńskiego, polecając sprawę definitywnie roz- |
strzygnąć.

on.ystorz zażądał od karmelitów bosych raportu w omawianej
sprawie. Ządany raport składa w imieniu karmelitów prokuraior tychże
ks. Gintowt dn. 2.1. 1825 r. Kaport powyższy pisał Gintowt. na imię Najjaś-
niejszego iajpotężniejszego Wielkiego Monarchy Aleksandra Fawłowi-
cza, Impe atora Samowładającego całą Rosją. rótce dziekan wileński
ks. Justyr: Węglewicz otrzymuje pismo z dn. 29 stycznia 1825 1. pod Nr.
110, nakazując dostarczenia wyjaśnienia od ks. Bohdanowicza w danej |
sprawie w ciągu dni ośmiu. Ks. Bohdanowicz zbytnio się jednak nie śpie-
czył i wręczył odpowiedź dop'ero 7 kwietnia t. r. Na wyjaśnienia ks.
Bohdanowicza daje nową odpowiedź ks. Gintowt dn. 14 kwietnia t. r.
Poczem .piawa została zakonczona dn. 4 maja tegoż 1825 r.

Rapcnty cbu prokuratorów obejmują kilkadziesiąt stron in folio.
Szermierkę słowną prowadzili wspaniałą. Ks, Bohdanowicz, świetny sty-
listą i frazeolog, energicznie się bronił, ale i ks. Gintowt był giową nie-

 

   

lada, zarzuty 3ohdanowicza odpierał rzeczowo i dosadnie. Bondanowicz
przytacza całe dzieje szpitala św. Jakóba. Gintowt zaś opisuje całą hi-
storję ob'zzu i kaplicy, wszystkie zasługi karmelitów, wszystkie biedy»
budowle, remonty, nabożeństwa... — „od rozszerzenia w Litwie Chrystu-
sowej wiaty—przesadza Gintowt--znajdował się w Ostrej Bramie w fra-
a obtaz Najświętszej Marji Panny'. Słowem, walka toczyła się na
dobre.

Gintowt dowodzi, że kapiica ostrobramska na węwnętrzne i zewnę-
trzne utrzymanie prócz dochodu ze skarbony żaduego innego funduszu
nie ma. Na to odpowiada Bohdanowicz: „Wiadomo jest wszystkim, że
liczne ofiary ludzi nabożnych do N. Panny Ostrobramskiej w zbożu,
mięsiwie, piótare, nabiale, w dawaniu na msze i innych artykułach tamże
składane, nietylko na utrzymanie kaplicy aż nadto wystarczają, ale
wielkiem są wsparciem dla samych xx. karmelitów co do ich susten-
tacji“. Poczem znów replikuje Gintowt: „Pieniądze na msze. dawane,
równie, jak we wszystkich innych kościołach, będąc obligacyjnemi, nie
należą do ofiar, czynionych na ozdobę obrazów; o tem i ks. Prokurator
szpitala wiedzieć musi. — Wot« w swej naturze, według woli czyniących
tego rodzaju oiiary, utrzymują się zawsze. — Klasztor ostrob:amski nie
brał nigdy i nie bierze żadnego przychodu z ofiar na ozdobę obrazu Naj-
świętszej Marji Panny i na utrzymanie ostrobramskiej kaplicy dawanych;
owszem, z własnego funduszu w znacznej części przykłada się ku należy-
temu Ostrej Bramy utrzyman'u, jako: w różnej posłudze, w d'waniu je-
dzenia organiście i dwóm iudziom, w opale, w czyszczeniu brukówi t. p.;
pomimo o jediakże nie staje iunduszu na potrzeby ostrobramskiej kapli-
cy, talk dalece, że onej teraźniejszy Prelekt ks. Hieronim Sieciński musiał
dług zaciągną* na materjały de reparacji ku wygodzie modlącego się lu-
du przed Ostrą Bramą murowanej galerji, bruku i samej bramy zdołu,
za oliwę do lampy zawsze palącej się w kaplicy, na illuminacje podczas
festu Opieki Najświętszej Pannv w kościele, a przez oktawę tegoż festu
i przez msze roratne w kaplicy, za świece do woskowni, za zasłużoną
pensję muzyce majstrom i rovotnikom; a jeszcze reparacji potrzeba or-
ganu, blaszanego dachu i ryn, odnowienia zewnętrznej. ścian maiatury, w
czem już zachcdziło policyjne zalecenie".

intowt rowiada, że „zabierać te na fundusz kaplicy ostrobram-
skiej intencją pobożnego ludu przeznaczone ofiary i na inny przedmiot,
jako na szpital św. Jakóba obsacać, jest niesprawiedliwe, bo przeciw woli
czyniących one zakazaną prawem dopełniać, indirekte powszechności
śrabież;.. powszechność narzeka na oe jej zamiarewi ofiar
użycie”. Na co odpowiada Boidanowicz: „Tłumaczenie intencyj, składa-
jących jałmużny w nieraz pomienionych skarbonkach, nadpotrzebne. Bo

winien, aby była
yć lepszego i zba-

zapewne każdy dający jałmużnę tę ma intencję i mieć
obrócona na rzecz dobrą i zbawienną, a czyż może co  

lstopada o godz. 17,00 (czwartek) oryginal-
ne słuchowisko, specjałnie dla radja napi-
same przez utalentowaną autorkę słucho-
wisk radjowych, Irenę Dehnelownę, której
audycje cieszą się wielkiem powodzeniem.
uci isko które madane będzie we

czwartek maluje ciężkie zmaganie się z
'osem współczesnej kobiety, która walczy
« swe prawe do pracy. Historja kończy się

tych miasteczek. W. tym cykiu zabierze
gios ceniona prelegentka p. Wanda Peł-
czyńska i w zwięzłej formie opowie o Bra-
siawiu, Dziśnie i Druji, trzech miasteczkach
które znalazły się na dnie „worka”, jaki
tworzą północno - wschodnie granice kra-
ju (środa, godz. 22).

W| progiamie czwartkowym rozgłośnia
y J I wileńska transm$tować będzie na całą Pol-

omantycznie. Zmęczona zawisłaniami ży-| skę audycję dla miodszych dzieci, pióra
ciowemi bohaterka znajduje serce oddane; Wandy Dobaczewskiej, p t. „Słuchajmy
jej całkowicie. Łzy, smutki i niepowodze-ipilnie o starem Wilnie”, ilustrowańą muzy-
nia zamieniają się w uśmiechnięte szczę-; ką i piosenkami (godz. 12.10],

Ró- Tegoż dnia stanie przed wileńskim
mikrofonem znakomity uczony i' pisarz
prof. Tadeusz Zieliński i wygłosi odczyt na
temat: „Człowiek antyczny i człowiek no-
wożytny' (godz. 18).

 
wienniejszego, jako głodnego uakarmić, nagiego przyodziać, pragnącego
napoić, bo sam Zbawiciel rzeki, iż co tym najmniejszym uczynicie, mnie
uczynicie.

Gintowt zapytuje następnie, czemuż Komisja Szpitalna nie kazała
zawiesić przy 'nnych kościołach skarbonek i czemuż z nich dociodu nie
pobiera, a tylko ze skarbony ostrobramskiej. Zreszią, szpital, według o-
rzeczenia gubernatora Horna, ma dostateczne tundusze.

Bohdanowicz powołuje się wówczas na orzeczenie Komisji Szpital-
nej, że w skład tej komisji wchodziły osoby duchowne, wreszcie na prze-;,
dawnienie, ws«utek minionych lat 30 bez skarg. „Żaden z ksss. Promo-
torów — pisze Bohdanowicz — nie zanosił skangi, żaden się nie zalił, choć
byli ludzie prawdziwie wielcy i najgorliwsi kapłani, dziś ieszcze żyjący,
i znajomi, bo wiedzieli, że połowa dochodów ze skarbon do nich przycho-
dząca aż nadto wystarczała na utrzymanie i reparację Ostrej Bramy i dla-
tego po część na dole nieszczęśliwych przeznaczoną i szpitalowi należną
nie sięgali..Mało tego, że szpi al ma całkowite prawa do skar>ony ostro- ||
bramskiej, ale domaga się zasądzenia dla siebie od karmelitów bosych
niesprawiedliwie wyłudzonych pieniędzy na reperacje, albow'sm proku-
rator karmelitów, „korzystając z nieświadomości kobiecej, to jesi Przeło-
żonej Sióstr Miłosierdzia Szpitala św. Jakóba, podstępnym sposobem wy-
mógł od szpitaia na reparację Ostrej Bramy w r. 1820 zł. 790 gr. 22 i pół,
w r. 1823 zub. er. 8, kop. 82 i w r. 1824 rub. er. 30; w dowód skiadają się

kwity. a TS
Kończąc zaś raport (z dn. 7.IV. 1825 r.), zwraca się z propozy-

cją: „Z mieśmiałością ośmiela się szpital najpokorniej prosić, niech XX.
karmelici raczą zupełnie odsiąpić dla szpitala Ostrej Bramy z jej docho-
dami, a szpitai z chęcią przyjsrie na siebie wszelkie o niej starania, tak
co do utrzymania w porządku, jako też reparacji i zwykłego nabożeństwa
opłaty potczebnych kapłanów etc. Wszak, jeśli nie ważne jest postano-
wienie Kemisji Szpitalnej, przeznaczające połowe dochodu dia szpitala,
to zapewne nie złożą xx. karmelici żadnego prawa, ani boskiego, ani
kościelnego, an cywilnego, aby oni, a nie kto inny utrzymywai Ostrej
Bramy kaplicę... Prześwietny Konsystorz przez sprawiedliwość nie do-
puści, aby podstęp i szukanie bezkarnie uchodzić miały, a nieszczęśliwi
nędzarze byli zmuszeni płakać i narzekać, zanosząc skargi i jęki. Najmi-
iošciwszy archo! Proszę Waszej Imperatorskiej Mošci w tej prošbie
domierzyc sprawiedliwość”. +

To był ostatni raport Bohdanowicza. Raport, który, zda się, ebalał
wszelkie prawa karmelitów bosych do skarbony ostrobramskiej.

Ks. dr. Tadeusz Sieczka,

(Dok, nast.)
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Zuchwaly napad
DZISNA. Onegdaj pod Dzieną,

nieznani sprawcy dokona'; napadu.

DZIENNIK WILENSKI

na pocztyljona.
wolweru, raniąc jednego z bandy. |
tów, który zdołał zeskoczyc z wozu!

Skandal na torze Giełda.
| WARSZAWA (Pat). Waluty. В cja

wyścigowym. | 123,30—123,71—123,69. Berlin 213,30—2: .,30
Tow. Zachęty do hodowli kori w; —212,30. Gdańsk 172,80 —172,23—172,27

 

Z KRAJU.
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży przodują

Wiedług wiadomości, nadchodzą-
cych z różnych stron Wileńszczyzny,

w tegorocznych pracach przysposo-

bienia roiniczego prawie wszędzie

przodują Katolickie Stowarzyszenia

Młodzieży.
Zespoły konkursowe Katolickich

Stowarzyszeń Młodzieży liczą naj-

* ty przez 3 nieznanych

i skryć się w lesie. Pozostaiym na-
pastnikom udałoby się zbiec, gdyby
pocztyljonowi nie przyszedł z po-
mocą przechodzący w pobi!żu gajo-
wy. Obaj dopędzili uciekających
opryszków i zmusili ich dn porzuce-
nia wozu. Pocztę znaleziono niena-
ruszoną. Za zuchwałymi bandytami
organa policyjne wszczęły cnergicz-
ny pościg.

Z POGRANICZA.
Powrót kapłana z więzienia bolszewickiego.

Ze Stołpców donoszą, iż przez komunistyczną. Po odsieczeniu 5 lat

granicę przejechał zakonnik ks. oj- więzienia, ks. Krasieńskiemu daro:

ciec Ludomir Krasiefski, ktėry w wano resztę kary i zezwolono na

1929 r. aresztowany został w Mo- opuszczenie Rosji. Ks. Krasienski

hylowie i skazany na 10 iat więzie- | udał się do Włoch na kurację.

nia za rzekomą działalność przeciw-|!

na pocztyliona. Według opowiadań
napadniętego, przebieg zajścia był
następujący: Jadąc z pocztą do Dzi-
sny, w cdlegtošci 5 kri. od mia-
steczka pocztyljon został napadnię-

sprawców,
którzy, uderzywszy go patką w ple-
cy, obezwładnili i zrzucili z wozu,
sami zaś podcięli konie i ruszyli ga-
iopem. Pocztyljon, nie tracąc przy-
tomności, wystrzelił dwa razy z re-

 

 

Ucieczka chłopców sowieckich z Mińszczyzny
Na pograniczu polsko-sowieckiem w wieku od 15 do 19 lat, jak się oka-

w okolicach Suchodowszczyzny za- zało, b. wychowanków domu po-

irzymano grupę młodyci: chłopców prawczego w Kojdanowie. Chłopcy

iiianni |Zbiegli z domu poprawczego i tułali

KXażdy światły Pelak—pionie-|się po wciach, zanim dostali się

rem oświaty: umiejący czytać nad granicę, gdzie zostali zatrzy-

uczy analfabetę! ma

Oto zadania Miesiąca analiabe:
tyzmu. !

Wiskazówki w Polskiei Macierzy,
Szkolnej, Warszawa, Krakowskie

Przedmieście Nr. 7.

PROZA WATA.

Rzuciła się pod autobus
pod W. Soiecznikami.

WILNO-TROKI 12 bm. w mia-

steczku Małe Soleczniki autobus,

zdążający z Wilna do Wielkich So-

iecznik, przejechał mieszkankę Ma-

łych Solecznik, Marję Jucaniewiczo-

wą. Wskutek odniesionych ciężkich

obrażeń Juchniewiczowa wkrótce

zmarła. Szofera autobusu, Wsiewo-

łoda Bertholda zatrzymano. Jak jed-

nak wskazują pierwias'kowe do-

chodzenia, Juchniewiczowa sama

rzuciła się pod autobus w celu po-

zbawienia się życia.

 

większą ilość uczestników Prace

zaś, wykonane bądź przsz całe ze-

społy, bądź też przez poszczegól-

nych członków, kwalifikuje się naj-

częściej jako najlepsze, luo w ostat-

nim razie jako dobre, gdy tymczasem
inne organizacje zajmują s!ale ostat--

nie miejsca,
Nieszczęśliwy wypadek
w majątku Łącz.

GŁĘBOKIE. W) nocy z ii na 12;
 

Warszawie skierowało do prokura-|
tora przy sądzie okręgowym w War-,
szawie sprawę o zbrodniczy zabieg,
dokonany na klaczy Latonie Kiacz
Latona w dniu 1 listopad: b. r bie-
gała w wyścigu o nagrodę 4000 zł.
na dystansie 1100 m. Pocieważ na
starcie klacz wykazywała większe
niż zazwyczaj zdenerwowanie, utru-
dniając bardzo dokonanie startu,
przeto komisja techniczna, uważając;
że jest coś w nieporządku, poleciła
wziąć próbkę śliny, w celu zbadania,
czy klacz nie dostała jakiegoś pod-|
niecającego środka, mającego uła-'
twić je; zwycięstwo.

Dokonana przez Państw. Instytut
Higjeny analiza śliny, stwierdziłą za-
wartość silnie działającegu narkoty-
ku podniecającego.

Wlobec takiego wyniku analizy,
nagrodę 4000 zł., przyznaną klaczy
Latona, odebrano, klacz zdyskwali-
fikowano, a nagrodę przyznano ogie-
rowi Nervi, stajni Enderow. Auto-
maotycznie też nagrodę II przyznano
ogierowi Łotrowi, który w wyścigu
był trzeci. '

Właścicielami Latony są dwaj ży-
ldzi, Zifferbaum i Flam, destarcza-
jący owsa i sianą stajniom na tere-
mie toru wyścigowego. '

Prokurator zainteresowai się tą
sprawą i onegdaj dokonano sreszto-
wania kilku osób.

Samobójstwo znanego aktora.
W Hollywood, w domu miljonerki, pani

Cudahy, która często przyjmowała zrujno-

wanych starych artystów, popełnił samo-

bójstwo znany artysta sceniczny i filmowy,

Lou Teflegen. Tellegen rodem Belgijczyk,

stał się z czasem pierwszym amantem scen

amerykańskich. Zdolny aktor. niezwykle

przystojny mężczyzna był on przez szereś

lat bożyszczem bywalczyń teatralnych. Był

czterokrotnie żonaty, Przed kilku laty za:

padł na zdrowiu, a przed kilka n.iesiącami

operowany był na raka. Samcbójstwo po-

pełnił w niezwykły sposób: Udał się do

lazienki, gdzie się ogolił, wypudrował, sta-
rannie uczeszł, poczem wbił sobie w serce
wielkie nożyce krawieckie. Pewodem była

! :37,05—131,70—136,40.
{ 172,68—171,82. Włochy 45,38—45,50—45,26.

, Tendencja niejednolita.

Ho andja 358,15—359,05—357,25. Kopenhaga
›18,45—119,05—117,85. Londyn 26,59—26,72
—26,46. Kabel 5,30'/2—5,35'/2—$5,27'/s. Osic

133,20—133,85—133,55. Paryż 34,91/>—35—
2483. Praga 22,13—22,18—22,08. Stokholm

Szwajcaria 172,25—

Akcje' Bank Polski 90—5$9,50—90. —
Przeważnie słabsza.

Papiery procentowe: Budowlana 44,
Konwersyjna 64—63. Dolarowa 67—65,50—
€5. Dolarówka 51,50—51,25. Stabilizacyjna
67,25—64—64,50. Listy ziemskie 48—47—-
47,50. — Tendencja słabsza.

CENY NABIAŁU I JAJ

według notowań Związku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich, oddział w Wilnie,
ul. Końska 12, w dniu 13 listopada były
następujące:

Masło za 1 kg. w hurcie: wyborowe —
+90 zł, stołowe — 2.70 zł., solone — 2.5U
zi.; w detalu: wyborowe — 3.20 zł., sto-
towe — 3,00 zł., solone — 2.30 zł.

Sery za 1 kg. w złotych — hurt: ser
nowogródzki — 2.30, le.hicki — 2.00, li-
tewski — 1.70; detal: ser nowogródzki —
2.80, lechick. — 2.40, litewski — 2.00.

Jaja za 60 sztuk: Nr. 1 — 6.00 zł, Nr
2 — 5,40 zł., Nr. 3 — 4.80 zł; za sztukę
groszy: Nr. 1 — 11, Nr. 2 — 10, Nr. 3 — 9

 

JECOROL
może zapewnić dobryi pew-
ny skutek leczniczy, gdyż
badany w Pracowniach Na-
ukowych, Klinikach i Śzpi-
talach potwierdził swoją
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Przekonajcie sią
że wszelkiego rodzaju obuwie

z prio W, PUPIAŁŁOwni

(UL. OSTROBRAMSKA 25)

jest eleganckie, modne tanie i qwaranto-
wane.

P.P. Oficerom polecam buty I sztyblety

IEEETT POSZUKUJĘ
M siara MIESZKANIA

1 pokoje 5 pokojowego Z Wy“

„SMAEZОНОа Łza PrzyIka
л |-$0.

Mieszkania„„ć ow skladać p»
2.pokojowego z kuch:| gministr. „Dz. Wil“
«łą w śródmieściu| ja Adwokata”.

 

Oau 320—3| osobnem wejściem dla b.dę okazyjnie. Ofer- 323—1 WARE RAKEŚ

Wil.“ dla „wojskowe- : samotnego-—(ej). Ul.ty do Adm. „Dz, WIL.*

go”. 1323-—1|) @ ч 9«& 9ч |T. Zana 7.  160—0|pod „Kredens”. 187 papapapapokna
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D. G. MODEHOUSE.

Zauń Przekład autoryzowany z angielskiego
ROZDZIAŁ VIL

WITOLDA DOLINSKIEGO.
BT rasikasi.

Psmith jednak na tyle juz zaznajomił się do tego czasu ze zwyczą”

jami jego isodskciej mości, ze wiedział, gdzie go szukać. Przeszedł $ 1,

przez ulicę i skierował się do kwiaciarni. w : 8 !

przyjaźnie jego lordowska mość, | Po 'pazmatycznym wstrząsie pociąg, wychodzący w kierunku

Г zmowę z kwiaciarzem naprzerywając rozmowę ił odkad

ы I iatej. Proszę wziąč bilet do Market Blandings. й i

as * tylko,aby spytać lorda, czy rierna adre |

tialliday, lecz ostatnie słowa otworzyły przed nim tak nęcące

że zaniechał natychmiast tego skromnego prograniu.

ał, że McTodd wśród swoich wywnętrzeń powiadomił go

także, iż otrzymał zaproszenie do Blandings Castle oraz, że z żaprosze-

nia nię myślał skorzystać. Według zdania Psmitha, zastępowanie pana

już odejść: Pruszę nie zapomszieč,

Psmiith wszedł do sklepu poto

su Ewy
horyzonty,

sobie przypom”.

PREMJERA. Dziś glgentyczny fllm

największy z największych! 1genjalna

realizacja mistrza Eryka Chargae!l

CHARLES Boyer — Loretta Young, 5 gwlazd,

kosztów. Cygzńskie pieśni, tańeł muzyka, ktor yel

I aktualja. Bilety honorowe nieważne.

nia serja nieśmier-
DZIS 2 ga | ostatnia zaje eocydzieła WICTORA HUGO

„„ а гу

Przymusowe lądowanie lotników angielskich!
Turystyczny samolot aagielski» wroht i jego żonaMary wyszli na

powracający z Rosji sowieckiej, szczęście bez szwanku. W samolo-

skutkiem siłnego wiatru zmuszony cie uszkodzone zostało iekko pod-

był lądować koło wsi Grzywki w wozie,

pobliżu Kozłowszczyzny, Fiiot H.Do, |

Samobójstwo żołnierza w lesie pod Nową-Wilejką. |

WILNO-TROKI. W. dniu 12 bm. cza, strzelca 85 p.p. Właientynowicz

iano gajowy lasów państwowych przed dwema dniami wyGalił się z

Nadleśnictwa Nowa Wilejka, w cza- domu i popełnił w lesie samobój-

cie obchodu lasu, natrafił na leżące stwo, strzelając sobie w prawą

tam zwłoki żołnierza. Ustalono, że skroń.

są to zwłoki Michała Walentynowi-.

g0a0 aktorów, 2 lata pracy. 3000000 dolarów

U>rasza się o przybycie na początki seaaów punkt. o 4,6 8

10,15.

w Ogniu
jerę honorowe bilety bezwzględnie nieważne.

s. o 10,15.
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KUPIĘ
psn (szczenię) dober-

Na prem
L Początek O godz. 4-ej ostat.

Nieszkanie | Bokój
6-cio pokojcwe odre-
montowane, z wy$o-

 

Zawarcie umowy: ul. „mdeściu. Oferty dol.

 

DO WYNAJĘCIA ||
MIESZKANIE |

luksusowe z 4 pok. ze
wsze'kiemi wygodami
nowoczesnemi od stro

; I sprzedaż

ny słonecznej i Коп- 1
towej; oraz tamże „Kredens

2 pok. luksusowe z stół nowoczesne na-

Kupno czelę
egzamina.
10—11 rano

kupię.— Adresy z po
daniem ceny zosta
wić w Administracji
dia „muzyka“.

ska 19.   

 

ajcie Psmithowi.

— Ach, ntój drogi panie — rzekł

  

32) — (o? Nie, przyjedzie za dzień

temat ostróżek — czy pan musi
z Paddington

stępującemi w :akich momentach na
McTodda nie było jeanak ani śladu.

Teraz |

nagle z tvbołkimi — wypadek taki

 

h się nie zapomina Nad program: najlepsze dodatki

i

«N Ę 0 Z N l c Y 3 który poznaje nas

[-=IREWJA|
słych, młodzież, mó-

w"| A iministracji „Dzien : ю
Popowska 28 m. 1. A aw wić _ poprawnie

164—5, !" sub „solidny 163 Wiolon: trzydziestu - czter-
m | : dziestu lekcjach, Me-

toda własna. Wszyst-
kie wyższe francuskie

Widzieć
5—7 piesek mały, fokste

Lukiszki — ul. Pań- bi”, biały, na uszac”: UWUGd °

177—1

— Miło nii będzie ją zobaczyć — rzekł Psmith.
Skierował się ku drzwiom, a lord Emsworth, rzuciwszy mu poże-

gnalne spoirze:.:e, powrócił do rozmowy z kwiaciarzem.

Blandings o godz. piątej, ruszył powoli
wzdłuż k:6rego się posuwał, był natłoczony okazami fauny, zwykle wy-

listopada w majątku Łącz, gm. szar-

kowskiejj w mieszkaniu Jerzego

Mieleckiego wydarzył się tragiczny

wypadek. 14-toletni syn Mieleckie-,

go, Witalis, manipulując nielegalnie

posiadanym karabinem, spowodował

wystrzał, raniąc ciężko stojącego

obok Jakimowicza Nikołonuwa, 16-

ietniego chłopca z kolonii Horbuny.
Kula przeszyła obie nogi, miażdżąc
kości i przerywając arterję. Wsku-

tek upływu krwi Jakimowicz zmarł

‘

\

„w. kilkadziesiąt minut po wypadku. „

Casino i

535
)

w sobotę

tęcia. 'otrzebny przy so|mana. — Oferty do
dami di 14we3. ie samotnej lub ma-| Adm, „Dz. WII“ pod|ERANCUSKA- Pary-
Dozorczyni wskaże| "| rodzinie w. Śród| „ples“. 318—1|żanka naucza doro-

z

4

ZGUBIL SIĘ

wiecz. oprócz świąt. jer, wabi się „Džim

1 łapkach czarne
'plamki. Odprowadzi| zybłąkał „się pies—

Sw.
anny — 10 w,podwó-

za  wynagiodzeniem
Wileńska 10 m. 10.

319—3

ik. Odebrač:
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lub dwa.

ze stacji Paddington. Peron,

stacjach kolejowych, pana Ralstona
Pemith, siedzący naprzeciw lorda

Emswortha, w przedziałe wagonu pierwszej klasy, odczuwał ię miłą sa-
tystalkcję, jakie, doznają zwykle ludzie ryzykujący.
wiał sią ciągle czy ten pan McTodd zmieniwszy zamiar, nie ukaże się

Do tej rūwili oba- |

spowodowałby niewątpliwie zamie-

szanie i niemiie następstwa. Teraz Psmith uspokoił się. Przyszłością nie '

| rozpacz z powodu niemożliwości dalszej

DZIŚ PREMJERA, która zelektryzuje całe Wilno! FILM -CUD genialnego reżysera W. S$.

ESKIMO“
z najdziwolejszym „kodeksem moralnym” świata. Najpiękniejszy flm w dzie-
ach klnematogrefji, który wzbudził podziw całego świata.

Eskimoscy bohałerowia Van Dyke, to najwięksi „sktorzy* świata. Seanse ó godz. 4, 6, 8 I 10,15 w

1 niedzi-lę o godz 2 Bilety honor. bezwzgi. Niewużne.

„KinomanjakK
Nadorogrem: N:j1- wszy

„wysoką wartość. Jecorol
stosowany zamiast Tranu
od lat 35 wpływa na po-
prawę sfanu ogólnego,
przyrost wagi i polepszenie

samopoczucia. a

JECOROL

pracy scenicznej.
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DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

:-oszury, tabele, zaproszenia afisze,

<' Glnikl. olakaty, bilety, wizytowe BUKOWSKIEGO

Ceny konkurencyjne| p sęAGuKowkiśkcnszAA
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Dla młodzieży dozwolona

Harold LloyBalkon 25 gr. w n:jweselszej | najdow=
Kró: humoru i radości <ipniejszej komedji o t.: “

W rol. gł. Kon Maynard
« Słady 0 šwicie » oraz Sprytny biały tarzan.

———————|SEKCJA MŁODYCE
Stronnictwa Narodo-

5.000 zł. wego uprzejmie prosi Stolarz
na |-szą|9 aSkawe zgłoszenia

hipotekę. Oferty @: jakiejkolwiek pracy| przyjmuje _ wszelki
„Dz Wil” ola „s li |lub zatrudnienia, cho- |ropoty wchodzące
dnego“* 322—? |ciażby czasowego W |zakres stolarstwa j
—___ |Wilnie i na prowin*| również reperacje

ól k cji dla bezrobotaych|opakowanie mebli, —
sp nika 2 członków. —| wykonanie

do sklepu przyjmie z, (oszenia przyjmuje ceny niskie. ul. Mic
firma przedwojenna!Administracja „Dzien- |kiewicza 24 m. 17.
Adres w Aaministra 817
Gl „Dz. Wil,“ 182—2 |

Cowboyski film p. t:

 

Młody człowiek
tat 23, mogący pro
wadzić samodziein'e
dział Admlnistrecyjny
w  flrmach hando
wych poszukuje po
szukuje posady w
tym dziale. Pisze na
maszynie. Referan-
cje b. poważne Dom
O. O. Selezja ów», Do
braj Redy 2! tei 2-34
Porubienko Jan. 3

poszuku,ę

nika Wileńskiego”. — Chmielewski,

| ———
(2 BIS a ISIN II OS,LTS a

koń wracający do sia'ni. Parskal ochoczo i gadal bez przerwy o różach
i innych ziołach.

— Zapewne będzie już ciemno, gdy przyjedziemy — rzekł z żalem
—ale zaraz juiro rano poproszę pana o obejrzenie moich ogrodów.

 

 

— ÓOczexuję tego niecierpliwie — rzekł Psmith. — Przyjuszczam, ,
że ogrody panskie są klasa z przesiadaniem.

— Pizepraszam? — rzexł lord Emsworth, poruszywszy się nie-
spokojnie.

— U, nic nie szkodzi — rzekł uprzejmie Psmith.
— Hm — co pan powiedział? — spytał lord po chwili.
— powiedziałem, że sądząc po wszystkiem, co mi

ma pan bycze ogródki.
— Ach, tak. Zapewne -- rzekła jego lordowska mość, zdumiona.

Badał Psnitha zaciekawionym wzrokiem, jakby jakieś nowe i niesklasy-
fikowane ziele. — Szczególne—zamiuczał. — Proszę się nie obrazić,
lecz niktoy nie przypuścił, že pan jest poetą. Ani pan nie wygiąda, ani
nie wyraża się jak poeta.

— Jak ma się wyrażać poeta?
— No... widzi pan — lsrd Emsworth rozważał przez chwilę. —

Naprzykład miss Peavey... Oczywiście pan jej nie zna... Miss Peavey jest
poetką. Wczoraj wlazła mi w drogę w chwili, gdy miałem niezwykle

opowiadano,

 

 
solidne”

MceTodda w klubie upowažnialo go do kontynuowania tej „uprzejmości i

w Blandings. Oszczędzi przynajmniejmiłemu gospodarzowi rozczarowa-

nia i okaże wobec niego należyty altruizm. Wyjazd zaś do biandings,

rozpatrywany z punktu widzeria bardziej osobistego, da mu jedyną moż-

ność odncwienia znaiomošci 7 owem dziewczęciem. Psmith nie należał

do ludzi <ofających się w chwili, gdy Przygoda ich woła, nie cofnął się

1 teraz. :

— Eędę — rzekł — o piatej punktualnie,

— Kapitalnie, drogi panie — rzekła jego lordowska mośc.

— Czy mus Halliday jedzie z nami?

ZWIERZYŃSKI.Wydawca: ALEKSANDER *Drukarnia A. Zwierz

chciał się martwić. Zapewne czekały go jakieś niewielkie trudności, lecz
był zupeinie gotów do ich zwalczenia, jedynem zaś chwilowem  zmar-
twieniem była trudność uniknięcia nóg jego lordowskiej mości, szłonnych |

do wciskania się w każdy kąt przedziału, jak macki ośmiornicy. Lord ,

Emsworth miał bowiem nogi wybujałe nad miarę, a, praktykując ulubio- .

ny wygodny sposób siedzenia głęboko na kanapce, musiał wysuwać je
daleko przęd siebie. Towarzystwo lorda, jak się okazało, mogio stać się
męczące w podróży mającej trwać kilka godzin. Psmith narazie znosił je
1 przysłucniwai się z uprzejmą uwagą opowiadaniom o ogrodach w Blan- |
dings. Lord Eimsworth zachowywał się w pociągu dążącem do domu niby

kę Wio. iwa 1.
WBLIOTEKGS
| A

> — AC   

ważną naradę z Mc Adllisteres: o cebulkach kwiatowych i spytała, czy
nie sądzę, ze 1»sa powstaje z łez rusałek. Czy pan słyszał kiedy w życiu
taki idjotyzmł

— Widocznie ciężki przypadek. Czy miss Peavey bawi na zamku?
— Diogi panie, nie potrafiłbyś pan pozbyć się jej zapomocą środ-

ków wybuchowych. Naprawdę, że manja mojej siostry Konstancji napeł-
niania domu tymi przeklętem: literatami działa mi na nerwy. Nie mogę
znieść pozlów . tym podobnym. Zawsze ich nie znosiłem.

fd. c. a.)
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