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KWESTA na TRZY PRZEDSZAOLA Stow. Pań Niłociordzia Św. Wincentego ś Paulo - dziatek 200
Każdy grosz złożony w skarbonce kwestarki zapewnia dzieciom pożywienie i odzież.
  

Stosunki francusko - polskie
w związku z paktem wschodnim.

PARYŻ. (Pat). Dzienniki zgodnie
stwierdzaja, że minister spraw za-
granicznych Laval był wczoraj wie-
lokrotnie interpelowany w sprawie
paktu wschodniego.

„Echo de Paris' zamieszcza arty-
kuł, w którym twierdzi, że minister
Laval oświadczył na komiicji spraw
zagranicznych |Izby, że w sprawie
paktu wschodniego pragnie konty-j| zumienia komisji, że Czecaosłowacja
nuować politykę ministra Barthou,| sama, z własnej
ale największem jego życzeniem jest
porozumienie z Polską. Nigdy nie
porzucaliśmy naszej sojuszniczki —;
miał podkreślić munister Laval. Gdy
byłem ministrem spraw zagranicz-
nych w 1931 roku i kiedy mówiono
o możliwości rokowań z Niemcami,
nigdy rie zamierzałem żądać od Pol-
ski wyrzeczenia się części terytorjum
na rzecz jej sąsiadów. W. dalszym
ciągu artykułu dziennik pisze, prze-
chodząc do palktu wschodniego: Pol-
ska czyniła zastrzeżenia co do Litwy

Francja i
PARYŻ. (Pat). Jak podaje „Le

Journal“ minister Laval odbył oneg-
daj wieczorem konferen:;ę z amba-

sadorem przy Kwirynale, który о-
trzymał polecenie udania się mie-
zwłocznie po przybyciu do Rzymu
Mussoliniego w celu przeprowadze-
nia zasadniczych rozmów, interesu-
jących oba kraje. Ambasador wy-
jechał do Rzymu.

PARYZ Pat. Prasa poświęca wie-
ie uwagi sprawie zbliżenia francu-
sko-włoskiego. Zdaniem „L'Ordre*,
ambasador Francji w Rzymie de
Chambrun, który opuścił wczoraj
Paryż, powraca do Rzymu z kom-

pletnemi propozycjami rządu fran-|Flandin, jeśli pozwolą mu na to o-
dotyczącemi spraw kolo- |koliczności,
co do których Włochy Rzymu, wraz z ministrem Lavalem.

cuskiego,
ajalnych,

Kanclerz austrjacki we Włoszech
Agencja Stefani-RZYM. (Pat).

| Polska nie

"ustępstw. Nie zgadzając się na żą-
"danie włoskie w całości,

'aiewątpliwie na przygotowanie po-
|dróży ministra Lavala do Rzymu,

z którą nie pozostaje w slosunkach
dyplomatycznych. Minister Laval
oświadczył, że zgadza się na to, aby

przyjmowała na siebie
żadnych zobowiązań w stosunku do
Litwy. Polska z drugiej strony ży-
czyła sobie, aby pakt wschodni, jaki
ma podpisać, nie obejmował Czecho
słowacji. Minister Laval dał do zro-

inicjatywy wycofa
się z tego co dotyczy Polski, ale czy
Francja zdecyduje się na złożenie
swego podpisu, wówczas śdy wsku-
tek stanowiska innych mocarstw
znajdzie się sama wobec Związku
Sowieckiego? Na to pyta”e minister
Laval opowiedział, że zasadniczo
narówni z Polską nalegać będzie na
to, aby pakt wschodni podpisały
również i Niemcy. Minister Laval nie
chciałby się krępować w swych ro-
kowaniach decyzjami nie w porę za-
powiedzianemi. :

Wiochy.
domagają się od Frencji pewnych

Francja
wysunęła jednak propozycje, które
—jak się zdaje—mogą doprowadzić
10 porozumienia. Dziennik pisze
dalej: Rozmowa ambasadora de
Chambrun z Mussolinim pozwoli

która—zdaniem dziennika — nastąpi
w końcu grudnia r. b.

„L'Oeuyre” donosi, że w sprawie
rozmów francusko-włoskich nie po-
wzięte jeszcze zostały żadne decyzje.

Dziennik zaznacza, źe premjer

uda się osobiście do

Waldeneck. Przed dworcem wycho-

"Lė Jons“ stwierdza 45zasadzie IZBY Przemysłowo-Handlowej) jest zająć zamierzają.
bardzo szczęśliwie dobrane: jest to“informacyj z poważnych źródeł, że

w sprawie pakiu wschoduiego prze-
widziare są modyfikacje, mające na
celu unikać trudności, ‹ stawianych
przez Polskę, szczególnie w sprawie
Litwy i Czechosłowacji.

Bernus w „Journal des Dėbats“
zaznącza: Minister Laval oświadczył,
że ma zamiar prowadzić dalej roko-
wania w sprawie zawaicia paktu
wschodnieśo. MW sprawie tej mamy
poważne zastrzeżenia, o których
niejednokrotnie pisaliśmy. Mówi się
o chęci pozyskania dla tego słynnego
paktu obok innych państw także
Polski i Niemiec. Nigdy nie przy-
puszczaliśmy, aby ten pakt mógł
przynieść poważne gwarancje poko-
ju Skoro paki Kelloga, podpisany
przez Niemcy, nie osiągnął właści-
wego celu, to czegoż mozna oczeki-
wać od nowego instrumentu dyplo-
matycznego? W; istocie sprawa ta
nigdy nie pozostawiała żadnych
wątpliwości. Chodziło tu. prawdopo-
dobnie tylko i głównie o ułatwienie
czegoś w rodzaju aljansu irancusko-
sowieckiego. Jest to-- niewątpliwie
myślą przewodnią ministra Lavala,
który specjalnie wskazuje, że w in-
teresie Francji leży prowadzenie po-
lityki współpracy z Sowieiami. Nam
wydaje się — kończy Burnus — że.
iaka polityką przysporzy Francji
więcej kłopotu, niż korzyści. |

 

Na marginesie obrad Rady Miejskiej.
Miejsce dla publiczności w obec-

nej sali obrad Rady Miejskiej (Sala

galerja,
lająca na obserwację obrad z „lotu-
ptaka”. Być może, że ta właśnie
okoliczność ułatwia obecnym na
galerji także ogólną ocenę prac Ra-
dy Miejskiej. Jako jedn2mu Zz sie-
dzących na galerji niech ra będzie
wolno wypowiedzieć kilsa uwag oj
tem, co się z „lotu-plaka* do-
strzega.

Przedewszystkiem rzuca się w
oczy fakt, że radni m. Wilna nie
rozmawiają z sobą 0 sprawach
miejskich poza posiedzeniami rady.
A przynajmniej tak jest niewątpli-
wie z radnymi różnych ugrupowań.
Wszystkie wnioski poszczególnych
grup są zupełnem zaskoczeniem
$rup innych. Po zgłoszeniu niespo-
dziewanego wniosku za.zyna się
gorączkowa praca mysiowa, jak
się do sprawy ustosunkować. Czę-
sto wchodzą w grę ustawy, których
naturalnie niema pod ręlią, cytuje
się je więc z pamięci, często niedo-
kładnie, interpreiuje dowolnie, a
wynik — w postaci uchwały rady
—jest oczywiście przypadkowy.

Te same trudności miały i mają
wszystkie ciała zbiorowe, oparte na
zasadach parlamentarnych.  Usu-

„ nięto je tam b, dawno w ten sposób,
"że stworzono konwent senjorów.

instytucja ta jest to poprostu

górująca nad salą i pozwa-!

 

rozmowa przedstawicieli grup róż-
nych o stanowisku, które te grupy

Naturalnie na
konwencie senjorów żadnego głoso-
wania, ani uchwał niema; rozmowa
na konwencie senjorów nikogo nie
obowiązuje, a jest b. pożyteczna.

Jak mię poinformowano  wiień-
ska rada miejska konwentu senjo-
rów nie ma. Podobno byty propo-
zycje, by tę pożyteczną instancję
stworzyć, ale' propozycja została
odrzucona. Dlaczego?

Czy nie dlatego, że kiedyś, ktoś
dla obecnej większości rady miaro-
dajnej odezwał się niechęinie o kon-
wencie senjorów w Sejmie?

Przedstawiciele Bloku  Gospo-
darczego w radzie miejskiej mają
niewątpliwie szlachetną ambicję
być oryginalnymi, Było komisyj
dziewięć, ktoś proponuje jeszcze
jedną, dziesiątą, a Blok poslanowił,
że będzie sześć. Ktoś proponuje ko-
misję do spraw bezrobocia, sprawy
niewątpliwie ważnej, ale ponieważ
Blok o tem nie pomyślał, więc do
komisji zdrowia i opieki społecznej
irzeba dokleič wyraz: „pracy”. Mó-
wi się o komisji urbanistycznej;
przedstawiciel Bloku cieszy się z
tego, że zagadnienie urbanistyki zo-
stało poruszone, ale Blok nie- może
ulec rozsądnej perswazji, więc za-
pewnia się, że będzie stworzona
podkomisja utbanistyczna w jakiejś
innej komisji. Itd. itd,

Blok Gospodarczy bardzo przy-

0 wolność głosowania w zagł, Snary.
LONDYN. (Pat). Na wezoraj-

szem posiedzeniu izby lordów lord
Marley (Labour Party) wystąpił pod
adresem rządu z szereśiem żądań,
mających na celu zabezpieczenie
swobody głosowania w czasie ple-
biscytu w zagłębiu Saary.
W odpowiedzi zabrał gios podse-

swobody głosowania zgodnie z
przepisam: traktatu wersalskiego,
jak również nad tem, aby plebiscyt
był wyraźnym obrazem nastrojów i
przekonań mieszkańców Saary.

PARYŻ. (Pat). Minister spraw
zagranicznych Laval wygłosił na
posiedzeniu komisji spraw  zagra-

*w duchu pokojowym i

nowisko Francji nie ma nic innego
na celu, jak tylko zapewaienie Saa-
ize całkowitej swobody głosowania,
Francja jest zdecydowana wykonać

bez ubocz-
nych myśl: wszystkie zobowiązania,
wypływające dla niej z tekstu trak-
tatów obowiązujących i bronić bę-

pomina młodzieńca, świeżo obdarzo-
nego świadectwem dojrzałości, któ-
ry chce pokazać, że jest „dorosłym.
Tacy młodzieńcy są bardzo wražli-
wi na punkcie swej samoczielności i
oryginalności; wszędzie wietrzą za-
mach na swe „ja” i wszędzie z upo-
remi bronią swego najczęściej niedo-
ctatecznie przemyślanego stanowi-
ska. :

Mam wrażenie, że Blok Gospo-
darczy — w interesie miasta — z
czasem się przekona,że uleganie do-
świadczeniu, rozsądnej perswazji
nie przynosi nikomu żadnej ujmy i

nie zakłóca „czystości linji ideolo-
gicznej”. Rada Miejska — jak to

aż do znudzenia — wszysikim na-

około tłomaczył BB. nie jest cia-

łem politycznem, a ciałem gospo-

darczem. A w gospodarce często

miiewa rację człowiek niezależnie

zupełnie od swych poglądów „ poli-

tycznych. Trzeba tylko chcieć tę

rację zrozumieć i nie bać się uznać

czyjejś słuszności.

Na ostatniem posiedzeniu Rady
Miejskiej zgłoszony został najsłusz-

niejszy w świecie wniose:x  obniże-

nia przez samorząd kar za zwłokę w
opłacaniu _ podatków / miejskich.

Skarb właśnie ostatnio te kary w

stosunku do należności państwo-
wych obniżył Dlaczego więc mia-
sto miałoby brać wyższe kary, niż
Skarb? Sprawa jasna, słuszna,

ważna!
Blok Gospodarczy odrzucił na-

głość wniosku, a tem samem nie
dopuścił nawet do wyjaścienia wa-
gi sprawy, celem skierowania jej do

komisji fimansowej, a później na ra-
cię. Dlaczego? Może Blok Gospo-
darczy stoi na stanowisku, że nale-
ży drzeć z mieszkańców tyle, ile się
da, słusznie, czy niesłusznie? Coś
tam wprawdzie, nawet niejedno,
ludności przed wyborami się obiecy-
wało, ale to tasie dawne czasy!
A może sprawa tłomaczy się

inaczej: Blok Gospodarczy nie wie-
dział o co chodzi i przewalii słusz-podaje: Wizyta kanclerza Schusch-|dzącym kanclerzowi Austrjt 1 MussoВ у "R, sa) 3 30|kretarz stanu spraw zagranicznych,

nigga w Rzymie ma głównie na celu liniemu licznie zebrana publiczność Stanhope, który oświadczył, iż pro- ną sprawę, bo jej nie zrozumiał? Je-"nicznych lzby deputowanych dłuż- dzie mteresów powierzonych jej

© „|śli tak, to jeszcze jeden dowód, że
sze exposć, w którem szczegółowo pieczy.

| zamanifestowanie trwałosci przyjaź- zgotowała gorącą owację, W dniu pozycję Marleya m .in., aby urny z po: Pestawy zlabiscyi 1 LONDYN. (E dė AS DR : : |

ni włosko-austrjackiej. Pozatem ma dzisiejszym premierMussolini przyj-| głosami plebiscytowemi byly prze: Zobiwć p. : Y P yu w za Ez : Ь@}:ЁЁСЬ'Ё‚ЫЪЁЁХЁ;Ё_ konwent sen;orėw  byiby“ požy- a

-| ona przyczynić się do zacieśnienia mie kanclerza Schuschnigga. Przewi-| słane do Genewy i aby obliczenie MS Lanai przyponmiawazy| denń:komiej czędzącej. Knox zwrócił teczny. nad
dziane są również rozmowy międzyY| stosunków gospodarczyci: nawiąza- nań Es : моа : оо mo > ' Ad a 53 š

5! nych w oku1930 przez zawarcie włoskim podsekretarzem stanu Su- nówUde AZ, ed dE a c»odwyk szy R Sktad komisyj radzieckich.
2| układu włosko-austrjacwiego, na- vichem a austrjackim  ministerm| monowi i jest pewien, że minister sprawozdanie z wymiany aw sai Ghiżęć X Sailiais № uzupełnieniu wczorajszego
į stępnie do rozwinięcia protokółu spraw zaśranicznyca  Berger-Wal-| odniesie się do tej propozycji z całą dokonanej obecnie w łonie komitetu niektórych członków komisji rzą-| Sprawozdania z posiedzenia Rady i

rzymskiego oraz do rozszerzenia deneckiem. Kanclerz Schuschingg przychylnošcią. ' trzechwRzymie, celem przygotowa-' dzacej rzeciwko  syśnalarjuszom| Miejskiej podajemy poniżej skład ko :

stosunków kulturalnych pomiędzy będzie również przyjęty przez pa- Marley domagał się dalej, by nia dada, który bee So oj GRE dor Ligi: Nat misyj radzieckich. 3

*| obydwoma krajami. Przedewszyst- pieża Piusa XI. rząd wystąpił do Ligi Narodów z przedstawiony Radzie Ligi Narodów.' dów. Protest ten podpisany był|.. Momisja finansowo -gospodarcza: 4 kiem zaś wizyta ma charakter poli- MEDJOLAN, (Pat). Kanclerz] „ykązani kocieżzności:"określeż ża S asis я 55 Gołębiowski, Mazurkiewicz, Ko-
e ь к . ; a a ykazaniem konieczności r Minister ma pełne zaulanie, trzech ki ików frontu 2 ‚ ma Anis ao :
- | tyczny, Włochy dążą stale do u-; Schuschnigg i austrjacki minister|nią przez Ligę wyrażenia słałus quo, zastosowana ona aiiao, й ::і\’;‘/;ъі ės wiacii. Di46n: Jacieńaki TK" NE), ;

: Skaržyūski, Grądkowski, Kowalski,
Luboński, Pudło, Czystowski (K. sa-

Kawenoki, Spiro (K. ży-

niepodległości spraw zagranicznych Berger Walde-
„Austrji i to raczej przez uzyskanie neck oświedczyli przedstawicielowi
deklaracji wielkich mocarstw, niż! „Il Popolo d'Italia", że rozmowy w
przez odwołanie się do pomocy Ligi| Rzymie będą prowadzone w duchu
Narodów i Małej Ententy. korzystniejszej współpracy i doty-

celem wykluczenia możnosci dru- procedura ustalona przez
giego plebiscytu na przyszłość. Mar- pokojowe i przez Radę
iey w dalszym ciągu domagał Się kreślił wolę Francji
wysłania do Saary bataljonów wojsk poddania
brytyjskich, ktoreby, w czasie ple-

traktaty' słynnego miljonera i magnala węglo-
Ligi i pod-| wego Hermana Rėchlinga, przez

objekiywnego ' znanego . przywódcę niemieckiego |
się tej procedurze. | frontu Jakóba Pirro i przez szeja'

P, ółowej ji 3 - i ci iąz-"'О szczegółowej dyskusji, w narodowo- socjalistycznych związ «Gliński, Jankowski, Janyszewicz (Kl

- | miocnienia gwarancji

nacyjne),
dowskie).

Komisja techniczna: Biszewski,

е  
  

) Rozmowy, jakie kanclerz Schusch czyć będą nietylko zagadnień poli- biscytu pełniły służbę bezpieczeń- której + aS wę as PA i y
, niggprzeprowadzi w „Rzymie, Ww tycznych, lecz HI gospodarczych. ród P ю; z ta dc rka) T zawodowych Kietera. Маг.), Grądkowski, Hermenowicz, ka 2

sprawie  gwarancji  niepodleglosci|Wlosko - austrjacka współpraca | Na powyžsze wystąpienia przed-, Luboński, Moszczyński,  Juchnie- #
„Austrji, O CE = =tes. gad a iż a) stawiciela Labour Party lord Stan-/ M t i k A . я l ki zr Gagis, iżycki (K. san.) Żuk i ź
mogą mieć jedynie charakter kon-|wa gospodarcza Europy jest ko-! hope odpowiedział, że pod status“ owa tronowa róla angielskiego awenoki (K. žyd.).

sultatywny. nieczna „Wspėlpraca ta nie posiada! guo należy zdaniem jego rozumieć z 3 8 е Komisja kulturalno - ošwiatowa:
RZYM. (Pat). Dziś wieczorem| żadnego wyłącznego charakteru i utrzynishie obocnośo woopókli rzą-- , |-ONDYN. (Pat). Wczoraj xastą--stosunków handlowych wewnątrz Burandi Vienais Jankowski,

przybyi tu z Wiednia kanclerz au- udział w niej innych pańslw będzie
przychylnie widziany.

dzenia w Saarze, co było określone
w memorandum francuskiem  prze-

piło odroczenie sesji parlamentu.
Przy tej okazji kiól Jerzy wygłosi

imperjum, opartych na zasadzie
wzajemnych referencyi, W zakoń-

Otton Jasieński (K. Nar.), Wierusz-
Kowalska, Krestjanow, prof. dr. Ja-

 

strjacki Schuschnigś oraz minister

spraw zagranicznych Austrji Berger- janem komitetowi trzech, który ma ias z. czeniu kró; manadzieję, wk worski, Staniewiczowa, * Bieliński,
° ° „- 2 przedstawić raport w tej sprawie 5twierćzii, że morderstwo kancierza ważne wysiłki delegatów morskich| Tracz, dr. Bagiński (K. san.), Wy-

Odpowiedzialność Węgier za zamach Radzie Ligi Narodów. Sprawa ta „ Dolfusza, króla Aleksandra orzz mi-' trzech krajów, obradujący:h w Lon- godzki, Czernichow (K. zydj.
nistra Barthou głęboko wstrząsnęło dyine, zostaną zakończone powodze Komisja, zdrowia, pracy i opiekiао mie należy do rządu francuskiego, "St й ;

dokonany wMarsylji. ani angielskiego, ale do Ligi Naro- , ŚWiatem, wywołując powszechne niem, co oszczędziłoby światu całego społecznej: dr. Odyniec, Kudrewicz,
PARYŻ. (Pat). „Le Petit Pa- PARYŻ (Pat). Agencja Havasa dów. Nie wiem, czy były robione, czucie. Daley król stwierdził z zła, wyścigu zbrojeń morskich, które|Rekść, Kaczanowski (K. Nar.), dr.

risien", omawiając wyjazd jugosło- donosi, że minister Laval u:łbył dziś jąkieś kroki, mówił Stanhope, w zadowoleniem, że rząd jego w dal- | udawaio się w ciągu lat ostatnich| Umiastowski, dr. Bagiński, Suszyń- a
wiańskiego ministra spraw zagra- dłuższą konferencję z dyrektorem Lidze Narodów celem wskazania Szym ciągu pracuje 2wysiłkiem nad usunąć, dzięki układom międzyna-| ska, Walier, Fieldorffowa, Łojew- sA
nicznych Jevticza do Genewy, Za- departamentu politycznego jugosło- konieczności określenia przez Ligę SPrawą pokoju światowego. Dłuższą ! rodowym. Po wyrażeniu zgody kró-| ski, Kiełmuć (K.san.), dr. Szabad, dr. Зя
znacza, że Jugosławja złoży w Li- wiańskiego ministerstwa spraw za- status quo, dla wykluczenia možno: | część inowy poświęcił król sprawom| jewskiej na szereg projeklów ustaw Cymbler K. żyd). %

rKomisją prawnicza: aaw. Kier-
snowski, dr. Kodź (K. Nar.), dr. Wy-
słouch, adw. Olechnowicz, adw. Kre
stjanow, sędzia Rubel (K.san.), adw.
Czernichow (K. žyd.).
Komisja rewizyjna: Mazurkiewicz,

| sesja parlamertarna została odro-granicznych Foticzem oraz posłem ści drugiego plebiscytu. ekonomicznym, stwierdzając, że mi-
czona.jugosłowiańskim w Paryżu Spalaj-| Stanhope oświadczył dalej, że mo trudnych warunków, w. jalkich

kowiczem. Na konferencji omówiono, ostatnio w Izbie gmin nie było: mo- ' znajduje się handelmiędzynarodowy |
zamierzenia rządu jugosłowiańskiego wy o wysłaniu oddziałów  brytyj-, zarówno siła nabywcza, jak i oszczę- ,
w sprawie przedstawienia rezultatów skich do Saary. O ile chodzi o za- dności w Anglji wzrosły, ak również|
śledztwa, dotyczących zamachu pewnienie bezpieczeństwa osobie stan finansów narodowycapoprawił |

dze memorandum stwierdzające od-

' powiedzialność władz węgierskich

za zamach w Marsylji. Mała Enten-'

йа w porozumieniu z blokami

państw bałtyckich jest zdecydowa-
Rady Ligi w Śniegi i mrozy.  

 

 na żądać interwencji =

kocawie zamachu marsylskiego. „.marsylskiego w Radzie Ligi Naro-' prezesa komisji rządzącej, Knoxa, się do tego stopnia, że usprawiedli-| HELSINKI Pat. W północno-za- Kownacki, Januszewicz, Biszewski

„L Ordte' pisze, że nota jugo- dów, jak również kwestję domagania | to propozycja brytyjska w tej mie- wia obniżenie ciężarów podatko-| chodniej części Finlandji spadły w|(K| Маг.). Hermanowicz, Biński,
słowiańska w sprawie odpowie- się przez Jugosławię wydania spe- |rze została przyjęta. Urzędnicy wych, nałożonych przed tc:emalaty. ostatnich dniach obfite śniegi. W Młynarczyk, Namieciński, Pudło, '
dzialności Węgier będzie przesłana cjalnych zarządzeń międzynarodo-| Scotland Yard przebywają już od Król wytaził specjalne zadowolenie |Północnej Finlandji temperatura do-| Wierusz - Kowalska (Kl. san.), Segal 2
do Genewy we wtorek jednocześnie wych, zwróconych przeciwko orga- pewnego czasu na terenie zagłębia ze wzmożenia się ekspansji handlo- szła do 22—23 poniżej zera. i Spiro (Kl. żyd.). Ч
z notami Rumunji i Czechosłowacji, | nizacjom terorystycznym. Saary, celem ochrony Knoxa. Na- |wej w Wielkiej Brytanji do czego) GO——————-—0——>——————— Przewodniczącym komicji został J
które to państwa podzielają punkt, szym obowiązkiem dorzucił Stanho-|przyczyniły się układy handlowe z| POpieralcie Polską Macie:Z|Jaworski lwo, zastępcą Kozłowski ||
widzenia Jugosławii pe jest czuwać nad zapewnieniem różnemi krajami, jak również wzrost 5zkotną. (Kl san.). E
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Oybory na Litoie,
Wybory w szeregu państw ciał

ustawodawczych i samorządów prze-

staty być wykładnikiem  uastrojów

społeczeństwa i odžwiercicdleniem

układu sii politycznych. Aparaty

wyborcze w niektórych peństwack

funkcjonują tak sprawnie, iż przez

śęste sito nie przesączy się większa

ilość niepożądanego elementu, niz

pragnie tego „góra”.

Ten stan rzeczy istnieie w Litwie

od grudnia 1926 r, gdy Smetona z

tautinimkami zawładnął dyktatorską

władzą. Przebieg więc ostatnich wy-

borów samorządowych ani ich wy-

nik nie mógł zwrócić większych na-

dziei społeczeństwu polskiemu

Litwie, usuwanemu systematycznie

od życia państwowego. może

być tez miarą ukiadu sił politycz-

rych wynik tych wyborów. Wiemy

z niejednokrotnych oświa'lczeń pra-

sy litewskiej, że w systematycznej

akcji litewszczenia całego życia

pańtwowego najoporniej zachowały

cię miasta i m.asteczka, gdzie ele-

ment rdzennie litewski stanowił

przed wojaą znikomy procent. Prócz
żydów, najliczniejszą ludnością

rdzenną w miastach wschacinich byli

Polacy. Kowno, stolica Litwy, mia-

ła jeszcze niedawno przeważającą

iudność pelską. | dziś ludność ta
stanow: wysoki procent. .leżeli nie
ujawnia swej siły na wyborach, dzie-

W

Nie

 je się to z najrozmaitszych łatwo|

zrozumiałych względów, z których|

najważniejszym jest obawa pozba-

wienia kawałka chleba tych, którzy
zależni materjalnie od czynników
rządzących nie ryzykują demonstro-
wania swej polskości.

IW roku bieżącym rząd litewski

przygoiowywat się systematycznie

do akcji wyborczej. Hasłem wybor-
czem była stanowcza walka z mniej-
szościami narodowemi. Uczyniono

wszystko, zby nie dopuścić do wy-

boru radnych z mniejszości narodo-
wych. Z nad granicy litewskiej do-
szły wiadomości, iż obchudzono do-

my polskie, grożąc represjami za-

równo kandydatom, jak i wyborcom
Polakom. Teror szalał w całej pełni.
/Tem należy sobie tłomaczyć stosun-

kowo małą frekwencję w Kownie,

która wynosiła zaledwie 53.1 proc.
Jedynie w dzielnicach. skupiających
masawo ludność polską, śmielsze

było głosowanie i udział głosów.
polskich nieco większy, Dzięki te--

mu ludność polska utrzymała w

Kownie dotychczasowy stan posia-

dania, uzyskując podobnie jak przy

wyborach poprzednich w 1931 r. 3,

mandaty.

W, poprzednich wyborach do Ra-
dy miejskiej Polacy zblokowani byli
na zjednoczonej liście polskiej, nie-

snieckiej i rosyjskiej. Lista ta otrzy-
mała 69.447 głosów. Obeznie na li-
stę polską „Polaków Bezpaityjnych'*

oddano 32.412 głosów, na stę „Po-
Jaków Ludzi Pracy'* — 26.550 gło-
sów. Razem na listy polskie padło

58.962 głosy.
Znacznie gorzej przedstawiają się

wynki wyborów na prowincji. Ilość

mandatów mniejszości narodowych
spadła w roku bieżącym z 41 proc.
w 1931 r. do 33 proc. ogółu radnych.

Wysiłk: administracji litewskiej
uwieńczone zostały pomysirym, dla

niej wynikiem.

MW niektórych miastach, jak np. w

(Wiłkomierzu, oportunizm v:ybitniej-

szych jednostek polskich stworzył
poważną dywersję. W. Wiłkomierzu
Polacy zdobyli 3 mandaty, zyskując
7.266 głosów, gdy w 1931 1. mieli 4

mandaty i 7.602 głosy. Niespodzie-

waną była dywersja p. Antoniego

Toiloczki, który nagle po zgodzie

wystawienia swej kandydatury na

liście polskiej ogłosił się za Litwina

(syn A. Tołłoczki uczy się w gimna-
zjum polskiem w Kownie, a córka
uczęszcza do polskiego ogródka w

Wiłkomierzu), Polacy stracili z po-
wodu tego krę:actwa i małoduszno-

sci jeden mandat.

W! Kalwarji Polacy zalrzymali
mandat dotychczasowy, w Poniewie-

żu jednak ludność polsl:a straciła

dwa mandaty i posiadać będzie dwa

mandaty, zamiast czterech. Pociesza

jącym jest wzrost liczby głosujących

Polaków z 11,702 w 193! na 14,828
obecnie,

Zmniejszenie się ilości mandatów
należy kłaść na karb wielkiego pro-
centu głosujących Litwinów. Jeżeli
się zestawi wyniki wyborów z wy-

siłkami administracji zniszczenia
żywiołu nie litewskiego w miastach
i miasteczkach, okaże się, iż pomi-

mo wszystko odporność społeczeń-  stwa polskiego na zakusy. wytępie-

 

Okres upadku.
W. sanacji coraz bardzie; rośnie

fermeni wewnętrzny. Coraz częściej
wczorajsi współtowarzysze skaczą
sobie do oczu. Wałka toczy się
wcale nie o poglądy i linję ideową
obozu pomajowego. „ABC stwier-
dza:

Okres ideowej burzy i wr'onia w sa-

nacji należy dziś do przeszłości. Minęły

czasy wewnętrznych sporów i dyskusyj o

naczelne cel> i zasady, o podst«wy ust:oju,

o ideowe oblicze „rewolucji majowej”. Dziś

rzeczy te zbladły i straciiy na znaczeniu.

Farysy sanacyjne obniżyły loty * nie mają

czasu na „akademickie“ spory o zasądy.

Toczą walkę o sprawy konkretniejsze: o

posady i stanowiska.

To sprawia, że sanacja ma coraz
mniej perspektyw na przyszłość,
kurczy się i rozkłada ten czynnik, o
który mogłaby się oprzeć w naro-
dzie.

Zwyciężyła, powaliła

trzyma „za pysk” opozycję, ale co dalej?
Obóz sanacyjny stanowi obecaie dziwną

mieszaninę siły i bezradności. Si14 wynika

z faktu posiadania władzy i braku dość

mocnych przeciwników, bezradność ze

świadomości, że nie ma na kim :ię oprzeć.

Na oportunizmie i karjciowiczostwie

nie zbuduje ię sily spolecznej. Dziš w sa-

nacji, wśród żywiołów ideowych, panuje

zmęczenie i zniechęcenie, sawik myśli i

inicjatywy, a wśród licznych t1ygad ordy-

narna walka o posady,wpływy | stanowiska.

Taka ekipa nie wywalczy Polsce
„lepszego 1utra', chociażby miała po
temu zewnętrzne warunki,

przeciwników,

DZIENNIK WILEŃSKI .

dz BPDASY- !
Tylko ich nie dražnič!“ !

Kogo to nie drażnić? Francuzów?
Czechów? Nie—odpowiada „Kurjer
Poznański" w rubryce z „Chwili* —!
Nie drażnić Niemców!

Więc przerobiony będziz w przyszłą |

niedzielż w Warszawie Związck Obrony

Kresów Zachodnich w Polski Związek Za-

chodni.

Jedno trzeba przyznać: słuszne jest

usunięciz określenia „kresy zachodnie”, bo

jesteśmy nir kresami, lecz ziemiami za-

chodniemi, na których przed tysiącem lat

stała kolebka narodu i państwa polskiego.
Ale nie o to chodzi inicjatorom prze-

róbki. Choczi « przekreślenie słowa

„obrona. O przekreśienie nieiyiko słowa...

Boć obrona polskości już tu « nas niepo-

trzebna, odkąd mamy — dek'arację nie-

miecką o nieagresji na lat dzies'ęć. Taka

deklaracja niemiecka, to nie byle col...

Więc w konsekwencji przerobki nazwy

nastąpi oczywiście i zmiana zadeń przero-

bionej organizacji. Polski Związek Za-

chodni będzie prowadził „programową pra-

cę nad badaniem wszelkich zagadnień, do-

im

tyczących gospodarczego i  "ulturalnego

stanowiska Polski na zachodzie . Teraz już
wiemy, co to będzie za „czyn: „programo-

wa praca nad badaniem“, coś w rodzaju:

„Einfiihrung in die Einleitung zu..."
I jeszcze jedno: siedzibę organizacji

przeniesie si z Poznania do Warszawy. Na
co ten przeklęty Poznań, tak biiski Berlina,
mą Niemców kłuć w oczy! To byłby wysoki

nietakt!
Przedewszystkiem, panow'2, nie draž-

nić, nie drażnić!... i

A przytem powiedzmy sobe na ucho: 
—

Trzęsący się šwiat“.
Znakomity publicysta angielski

Mickham Steed umieszcza god tym.
tytułem artykuł w listopadowym
numerze „lhe Contemporary Ke-
view“.

Wyliczywszy te wszysikie siły,
ktėre dąžą do zachwiama pokoju W
Europie, autor przypomin., że dąże-
nie do rewizji granic w Eurcpie о-
znacza nie co mnego, jak wojnę.

Autor maluje krótki, lecz dosad-
ny opraz tej wojny:

„Jeżeli wojna przyjdzie, {0 przyjdzie

ona bez wypowiedzenia i zacznie się od

niezwłocznego ataku powietrzaego. Atak
ten będzie obliczony tak, aby sporaliżować
jego ofiary przy pomocy obłoków trujących
gazów, biljonów šmiercionošnyc: bakteryj

i bomb zapalających. Przeciwko tym środ-
kom ataku nie będzie żadnego skutecznego

ratunku.
Jeżeli napastowany potraii uniknąć

 

mydło było, mydło będzie...

Jak obronić Europę przeciwko
niebezpieczeństwu podobnego na-
padu?

„Trzeba zawczasu zorganizować  zde-

cydowaną przewagę sił przeciwLych wojnie
tak, ażeby było całkiem pewne, ze żaden

napastnik nic ma szans powoizenia, Musi

to być operte na iej zasadzie, że wojna jest

zbrodnią, wobec której nikt na świecie nie

może myśleć o neutralności'.

Przechodząc do roli, jaką mogła-
by odegrać Wielka Brytanja, autor
pisze: miał

wIego rodzaju politykę musi przedsta-
wić dominiom rząd angielski, Musi bez-
zwłocznie poinformować o swojem stano-

wisku Stany Zjednoczone, nie czekając na
ich zgodę, i wezwać państwa, bioniące po-

koju, do przyjęcia stanowiska angielskiego.
Gdyby się to stało, atmosfera zmieniłaby
się z dnia na dzień. Dopiero wówczas moż-

raby zacząc myśleć o „sprawiedliwym po- zupełnego bezwładu, to może przejść do
odwrotu i przyczynić się do zniszczenia
Europy.“

W «loginie Młodych».
Ukazała się nowa odezwa „Opo-

zycji radykainej” w „Legjonie M4o-

aycn'. Ldezwa stwierdzą aalsze o-
bjawy iermentu wśród axadcemików
warszawskich i na prowincji, określa
dzisiejsze kierownictwo „Legjonu”,
jako iaszystowskie, i opis::je zdarze-
nie istotnie niezwykłe: ::

„W. bezsilnej wściekiości niedo-
bitki pretorjanów, Bielskiego (komen
danta giównego—przyp. naszj chwy-
city za kastety i noże, masasrując w
dn. 9 b,m. trzech bezrobotaych legjo
nistów w lokalu organizacyjnym.
Dyrygowali „akeją“ komenaant okrę
gu stoiecznego Hiotrowski 1 Wierz-
bicki pod konirolą stroža praw leg-
jonowych... Olszewskiego, który nie
dawno ,pacytikowai“ radysatów bia
dostockich przy pomocy.., polieji!!

Odezwa kończy się hesłami:
„Precz z taszyzmemi!
Niech żyje  solidarnośc

Pracy!
Niech żyją Klasowe Związki Za-

wodowe!''
„Opozycja radykaina, jak wi-

dać, zmierza wyraźnie ku  socjali-
stom, a nawet komunizmowi.

 

Świata

 

Udział mniejszości narodowych w wyborach
samorządowych w Litwie.

KOWNO. „Mem. Dampfboot*
zestawia wyniki wyborów do samo*
rządów miejskich wLitwie na pro-
wincji. Poza Kownem obrano 348
radnych w stosunku do 345 w wy-
borach poprzednich.

Na 345 mandatów w poprzednich
wyborach otrzymały mniejszości 146,
w tem żydzi—126, Polacy—11, Niem-

 

mia ludńosci poiskiej jest ogromna.

Pamiętajmy, że wybory odbywają

się w czasie trwającego wciąż stanu

wojennego w Litwie, w okresie po-

zbawienia ludności całkowicie swo-

bód obywatelskich.
Nie zapominajmy dalej, że wzbro-

nione były wszelkie zebrania i wiece

przedwyborcze, że spotkanic się na

ulicy trzech Polaków uważane było
za przestępstwo, a zdamy sobie
sprawę z niesłychanych warunków,

w jakich odbyły się wybory.

Jedyne pismo codzienne „Dzień

Kowieński" w czasie trwenia „kam-
panji'* wyborczej nie mogło nic wię-
cej napisać, jak wezwanie aby lud-
ność polska składała swe głosy na
takie to a takie listy, Tyle i nic
więcej.

| koja”. a tm

mr OT

0 noszenie mieczyków
Poraz niewiadomo który wolność

noszenia mieczyków stwierdził sąd
Rzplitej, w danym wypadku krakow
ski, uwalniając na rozprawie odwo-
ławczej studentów U. J. Jacka Dzie
wońskiego i Teodora Kocwę od grzy
wny; orzeczonej nakazemkainym sta

| fiskatę mieczyków Chrobrego,

Zgon Ś. p. B. Czepca.
KRAKOW. Pat. W Bronowicach

Małych pod Krakowem zmarł w wie-
ku lat 80 włościanin Ś. p. Błażej
Czepiec, drużba na weselu $.p. poe
ty Lucjaaa Rydla, огетопедо z
wieśniaczką z Bronowic. Postać ś. p.
Czepca unieśmiertelnił Wyspiański
we swem „Weselu” pod jego wła
snem nazwiskiem. Pogrzeb ś. p.
Czepca odbędzie się w sobotę rano
w Bronowicach Maiych.

NajSkuieczniej Woinę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

jaimużniczych „Caritasu”,

  

 
cy—8 i Rosjanie—1, czyli mniej-
szości stanowiły 45 proc. ogólnej
ilości radnych. Obecnie na 348
mandatów otrzymują mniejszości
117, w tem na żydów przypada 104,
na Polaków — 8, na Niemców—$5.
Tym razem będą więc mniejszości
reprezentowane w radaci! miejskich
w wysokości 33,6 proc.

Cenzura wojenna nieoficjalnie,
ale mimo zo surowo 'piętsowała,aby
mie przedostało się do czytelników

polskich żadne gorętsze wezwanie,

żadne hasło. Trzeba doprawdy po-
dlziwiać dyscyplinę i spoistość we-
wnętrzną społeczeństwa polskiego

w Litwie, które w tych warunkach

idzie do urn wyborczych, „aby dać

swiadectwo prawdzie”, aby stwier-

dzić, że przy prześladowariu gor-
szem, niż za czasówmoskiewskich,
zyje i pieięgnujeduchanarodowego,

strzegąc świętości języka i kultury
polskiej Tego rodzaju  osobistóści,

jak Anton: T>łłoczko z Wuikomie-
rza, mogą znaleźć się w każdem spo-
łeczeństwie. Chwilowo  zachwieją

rėwnowagę, ale nie' zmienią biegu

życia, 

rostwa myślenickiego i znosząc kon-

Przesilenie rządowe w Belgji.
PARYŻ (Pat). Wedłuż doniesień

z Brukseli, król Leopold nie zatwier-|

dził listy gabinetu, przedsiawionej

przez Jaspara, gdyż nie chciał, by

oddano trzy główne portieie, miano-

wicie ministerstwa skarbu, minister-

stwa rolnictwa i ministerstwa spraw| $

ekonomicznych w ręce wielkiego

przemysłu i banków, co stworzyłoby

anormainą sytuację dla rządu, uza-

leżniając go od wielkich iimansów.
Jaspar powierzył tekę ministra

skarbu przedstawicielowi wielkiego

banku Societć Generale de Belgique
dyr. Francqui, tekę ministra tol-

nictwa miał powierzyć (Guitowi, a

spraw ekonomicznych  Joissardowi,
dyrektorowi fabryki bron: w Herstal
pod Liege.

BRUKSELA. (Pat). Belgijska
agencjar urzędowa donosi, iż były
minister spraw zagranicznych Jaspar
któremu król powierzył misję utwo-
rzenia nowego rządu, zwrócił się do
króla z prośbą o zwolnienie go z tej
misji, Jak donosi korespondent Reu-

iera z Brukseli, powyższa decyzja
byłego ministra Jaspara wywołała
w belgijskich kołach polsiycznych
powszechne zdziwienie, zwłaszcza,
iż sądzono. że uda mu się wczoraj
wieczorem przedstawić gotową listę
abinetu. 2
BERLIN. (Pat). Niemiecxie Biu-

ro Informacyjne podaje wiadomość o
zrzeczeniu się przez Jaspara misji
tworzenia rządu belgijskiego, przy-
czem podkreśla, że przyczyną zrze-
czenia się było niezatwierdzenie
przez króla Leopolda, przedstawio-
nej mu listy członków rządu. Sytua-
cja wewnętrzno polityczna w kraju
podkreśla niemieckie biuro informa-
cyjne, w związku z powyższym
faktem poważnie  przykrała na
ostrości.

BRUKSELA. (Pat). Kro; Belgji
powierzył misję tworzenia nowego
rządu byłemu premjerowi iheuniso-
wi. Theunis oświadczył, że misia ta
nie wydaje mu się zbyt łatwa. 

Przesilenie rządowe w Hiszpanii.
MADRYT. (Pat). Pomiędzy le-

wicowymi posłami  katalońskimi,
którzy poraz pierwszy zjawili się
wczoraj w Korteząch, a prawicą
doszło do gwałtownych starć. De-
baty w sprawie wypadków w
Asturji i rozwiązanie związków za-
wodowych, które w
kach brały
burzliwe.

W. kuluarach Kortezów krążą| wydaje się być nieunikniony co spo-,

tych wypad-| zania 1
udział, były bardzo|mieszanych w tych wypadkach.

MADRYT. (Pat). lzba przyjęła

„163 głosami przeciwko 13 wniosek

Gill Roblesa głoszący, iż poseł któ-

ry brał pośredni lub bezposredni u-

| dział w ostatnich wypadkach nie

|może pełnić funkcji poselskich, Po-
| atėjai wniosek domaga się rozwią-

związków zawoduwych za-

Rozłam w łonie partji radykalnej

pogłoski o przesileniu gabinetowem.|woduje przesilenie rządowe,

„Odprowadzić do granicy.
PARYŻ (Pat). „Petil Parisien'”

donosi z Madrytu o niezwykle wro-
giem przyjęciu, zgotowanem bawią-
cej tam komisji śledczej, która usi-
iowała przeprowadzić dochodzenie
w sprawie wypadków w Asturji, W.
skład komisji wchodzą: dwóch an-
ślików oraz Francuz adwokat pa-
ryski Barthomieu.
misji zjawili się onegdaj
zach. Przewodniczący komisji suro-
wo zakazał im wypytywania depu-
iowanych i mieszania się do spraw
Hiszpanji  Deputowany Giii Robles.
zażądał odstawienia cudzoziemców
do granicy Cała lzba przyjęła ten
wniosek głośnemi okrzykami, Wiel-
ki dziennik „ABC“ na naczelnem
miejscu zamieścił artykuł pi. „Od-

Członkowie ko-|
w  Konte--

prowadzić do granicy”.
Pomimo tak złego przyjęcia, An-

lglicy udali się do Astuiji, Francuz
"zaś Barthomieu pozostał w Madry-
«cie, .

| Według ostatnich nformacji,
| Anglików odstawiono do granicy

! francuskie;
HENDAYE. (Pat). Przybyła tu

wczoraj komisja deputowanych bry-
tyjskich z Labour Party, kiora udała
się ostatnio do Asturji celem zapo-
znania się z przebiegiem wypadków
rewolucyjnych i która ostatecznie
zmuszona została do opuszczenia
terytorjum Hiszpanji Delegacja la-
bourzystów udaje się do Paryża skąd
c: do kraju.

Aongres stanu chłopskiego Rzeszy.
GOSLAR. (Pat).

nach popołudniowych
żywienia i rolnictwa Rzeszy Darre
przyjął delegatów zagranicznych
przybyłych do Goslaru na drugi
ikongres stanu chłopskiego Rzeszy,
Przedstawicielami Polski byli prezes
Związku  Organizacyj Rolniczych
Fudakowski i p. Karczewska, przed-
stawicielka kcbiecych  organizacyj
ziemiańskich.

(Wi przemówieniu swem do dele-
gatów minister Darre, poruszając

Dziś w. godzi-
minister wy- |

momenty polityczne, podureślił. dą-
żenie Niemiec do nawiązania możli-
wie przyjaznych stosunków ze
wszystkiemi sąsiadami, iecz prze-
dewszystkiem z Polską. W. imieniu

wszystkich delegatów zagranicznych
odpowiedział prezes Hudakowski,
dziękując za tak gościnne przyjęcie
przedstawicieli zagranicznych sfer
rolniczych, P, Karczewska brała u-
dział w ożywionych dyskusjach ko-|
|biecych organizacyi włosciańskich.

 

PARYŻ. (Pat), Prezydent Lebrun
otworzył wielką wystawę
w. której bierze udział 8 państw:
Francja, Anglja, Polska, Włochy,
Niemcy, Rosja sowiecka,
słowacja i Stany Zjednoczone,

Polska wystawia m. in. aparat
myśliwski PZL. z motoreim Gnom,
który osiąśnął szybkość 416 km. na
godz. na dystansie 4,890. Ponadto

 

iotniczą, :

Wystawa lotnicza w Paryżu.
„Polska wystawia kilka samolotów
turystycznych m. in. RWD-9 z moto-

| rem Skoda, na którym kapitan Bajan
|zdobył nagrodę  challengową, wre-

Czecho-;szcie balon, który zdobył aagrodę o
puhar Benetta w roku 1933 i 1934.

Wśród innych eksponatów zwra-
'ca wwagę hydroplan sowiecki, który
brał udział w ocaleniu rozbitków z
„Czeluskina“,

—

«Moda blonignów» w Niemczęch.
BERLIN (Pat). Przeciwko grasu-

jącej obecnie w Niemczecn „modzie
blondynėw“ wystąpił na zebraniu
narodowo-socjalistycznem w _Sztut-
garcie radca ministerialny Staehle,
zaznaczając z ironją, że „jest to szał
okazywania nazewnątrz 160 proc.
aryjskiego pochodzenia, który po-
chłonąi już strumienie wady utle-

nionej i stanowi znamię materjaliz-
mu rasowego, nie mającego nic
wspólnego z czystą rasą narodu nie-
mieckiego'. Wygiąd zewnętrzny —
mówił radca Staehle — nie świad-
czy o miczem, a niejeden iasnoblon-
dyn i niejedna jasnobiondynka nie
umiałaby wykazać się czysto ger-
mańskiemi walorami duszy.

Wiadomości
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Rząd waszyngtoński otrzymał

od rządu brytyjskiego propozycję
wspólnej akcji na wypadek, gdyby
rozmowy morskie w Londynie
WZ się niepowodzeniem.

** „Daily Herald“ donosi, že Ko-
mitet Obrony Imperjum oraz Rada
Ministrów zdecydowały ostatecznie
przenieść arsenał królewski z
Woolwich w Londynia do zachod-
niej części kraju celem zabezpie-
czenia go przed ewentualnymi ata-
kami powietrznymi.

** Premjer Flandin odbył dłuż-
szą rozmowę z generałem Wey
gandem.

** Prasa litewska donosi, że 17-go
lub 18 go listopada ma przybyć do
Kowna Litwinow.

** Termin otwarcia konferencji
ministrów spraw zagranicznycn
poństw bałtyckich przesunięty zo-
stał z 29 na30 b. m.
„] ** Nagroda Nobla w dziale
chemji za 1934 rok została przy-
znana uczonemu amerykańskiemu
Levisovi Urey.

** Liczba bezrobotnych we
Włoszech w październiku wynosiła
905,114'osób. czyłi o 19 tys. więcej,
aniżeli wewrześniu r. b. 

Kiedy potanieje
elektryczność?

(Wilno, mimo to walczy ciągie o ob-

miżka ta zależy od ołicjaimych cen
węgla.

„Wiadomości Statystyczne”, w
zeszycie z dnia 25 października, o-
głosiły ceny węgla za okres od 24
do 29 września. W numerze z dnia
25 bm. powinny one ogłosic wobec
tego ceny węgia z okresu od 20 do
27 października. Wobec tego, że no-
wa cena węgla weszła w życie z
dniem 1 listopada, nie 0ędzie ona
tigurować w „Wiadomościach, któ-
re ukazą się 25 bm. Nowa cena wę-
$la dopiero będzie ogłoszona w nu-
merze z dnia 25 grudnia. Oznacza
to odroczenie o miesiąc obniżki ce-
ny prądu elekirycznego tylko dla-
tego, że ,„Wiadomości Statystyczne"
© miesiąc później podadzą cenę wę-
la według nowej taryfy. W prakty-
ce więc aboneat elektrowni korzy-
stać będzie ze zniżki w oktesie od
25 grudnia nie zaś 25 listopada, jak
początkowo zapowiadano.

Tak będzie w Warszawie,
A w Wilnie?

  

Stolica, mająca tańszy prąd niż;

niżkę cen prądu. W; Warszawieob-,

PIELGRZYMKA
NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

DO RZYMU.
W okresie od 3 — 13 stycznia 1935 r.

jest organizowana popularna pielgrzymka
do Rzymu pod protektoratem Jego Eksce-
lencji Ks. Biskupa Tomczaka.

Pieigrzymi spędzą cztery dni w Rzymie,
dzień w Padwie, dzień w Wenecji i dzień
w Wiedniu. W! Padwie pielgrzymi odwiedzą
grób św. Antoniego. Na: życzenie pielgrzy-
mi będą mogli odpyć wycieczkę do Neapo-
lu, do Ścrrento i na Capri, gdzie zwiedzą
Grotę Lazurową.

Całkowity koszt udziału w pielgrzymce
wynosi Gd zł. 425. :

Informacje i zapisy: Akcja Katolicka
oraz Wagons-w Łodzi, Skorupki 1-A,

Lits//Cook, Wilno, Mickiewicza 6.

Qświadczenie_ p. Kieronima Pleczkajtia
W związku ze skazaniem na karę

śmierci w Litwie dwóch emigrantów
litewskich, A. Daukszy i M. Atkoce-
wicza, za zabójstwo w kiejdańskim
powiecie w 1929 r. Maciejewskiego,
których prasa nazwała pleczkajti-
sowcami, p. Hieronim Ileczkajtis,
przebywający na emigracji w Wilnie,
nadesiał nam oświadczenie:

„iż nigay z zasady nie organizo-
wał zamachów ani na Woidemarasa,
ani na życie innych osób 1 nie wysy-
łał nigay w tym celu emigsantów na
teren Litwy. Z zabójstwem Macie-
jewskiego, za które zostali osądzeni
ma karę śmierci emigranci Dauksza
i Atkocewicz jak również z zabój-
stwem innych zgentów rządu faszy-
stowskiego (litewskiego) nie miał nic
wspólnego i w żadnym wypadku

„nie jest za nie odpowiedziainy'.

20 majątków
30 domów na licytacji
Zrzeszenia bankowe sporządziły

Spisy majątków i domów, które zo-
staną w grudniu r. b. wystawione
na licytację.
W b. r. wystawionych będzie o-

koło 20 majątków i folwarków ziem-
skich oraz około Ż3o domów ogólnej
wartości 9,785,675 zł.

Jest to już trzecia licytacja w
1934 r. na Wileńszczyźnie.

(0 dekrelath oddłuiewiowych°
| w rolnictwie.

 

 

M dn. 13 bm. odbyżo się w War-
szawie zeodranie Komiietu 4wiązku

izb i Urganizacyj Koiniczych K. V.
Wygioszone tam zostaty reteraty,
aotyczące nąwych dekretów oddiu-
żeniowycha W roinictwie przez p.p.:
dyr.''w. Leśniewskiego, Ž. Kusinka i
D. mun. J. lrościckiego, Fo retera-
tach wywi4zaia się wyczerpująca dy
skusja, w które) zabrali gios p.p.:
Wąsowicz, dyr. trorowski, b. min,

rluciński, mec. Nadratowski, dyr.
Łajda, sen. Wańkowicz, prez. Doni-
marski, sen. Wielowieyski, olaz prez.
Fudakowski, dyr. Leśniewski i Ru-

sinek. W, wyniku obrad Komitet u-
cnwaiii rezolucję, będącą; wyrazem
stanowiska Związku izb i Organiza-
cyj Rolniczych K.;P. a która brzmi
jaw następuje.

„diwierdzając, że rozporządzenia
Prezydenta Kzeczypospetitej z dnia
24.1U.1954 r. w zakresie uporządko-
wania diugów gospodarzy  wiej-
ssicu pominęiy caiy szereg istoinych
zagadnien, wysnuniętych w progra-
ime Źwiązku. Komitet wzywa bre-
zydjum ao wytężonej akcji w kie-
runku obrony ' interesów rolnictwa
przy opracowywaniu spraw, prze-

rozporządzeń poszczególnych Mini-
strów, Kównocześnie Komitet wzy-
wa ofganizacje rolnicze do podjęcia
wszelkich wysiłków dla uświado-
mienią najszerszych kół rolniczych 'o
uigach, wynikających z wydanych
ostatnio astów prawnych 1 możli-
wie peinego wyzyskania calokszai-
tu przepisów, zawartych w obowią-
zującycn ustawach tinansowo - rol-
nych, 4

Stojąc na stanowisku, że tporząd-
kowanie  zadiużenia gospodarzy
wiejskich stanowi istotną część skła
dową zasadniczego  problematu
przywróceuia  opiacalnosci  rolni-
ctwa i zważywszy, że rozporządze-
nia Prezydenta: Rzeczypospolitej z
dnia 24 października 1934 r., doty-
czące uregulowania zadłużenia rol-

'niczego, obniżając oprocentowanie
znacznej części diugu rolniczego i
rozkładając na raty spłatę kapitału
dłużnego, nie zmniejsza jednak ogól-
nych kosztów obsiugi zadiużenia rol
niczego w stopniu, zapewniającym
przy obecnym poziomie cen  przy-

nieczność dalszej akcji, mającej na
celu odpowiednie podniesienie cen
wytworów produkcji rolniczej oraz
zmniejszenie kosztów tej produkcji,
a także wszelkich wydatkow i świad
czeń gospodarstw rolnych.

systematycznych i wedłuś jednego
planu prowadzonych badań w celt
ustalenia skutków  gospocarczych:
jakie powstaną w wyniku realizaj
październikowych dekretów z zakre
su uporządkowania długów rolni”
<zych“,

nizacje rolnicze uwažaią, 12 dekrety

ratowania od ruiny rolnictwa w: Pol*
sce, Н

kazanych do załatwiema w drodze |

   

    

    

  

  

   

  

    

wrócenie równości budżetowej go-
spodarstw rolnych — Komitet
stwierdza z całym naciskiem ko-|

Komitet uznaje potrzebę podjęcia

Jak widać z powyższego, organi”|

oddłużeniowe nie załatwiają sprawy|
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i Wilno pod znakiem

: waiki z anaifabetyzmem.., „Miesiąc likwidacji analfabetyzmu książkowego” pod hasłem: „Każdy światły Polak —
3 a Sprawa walki z analiabetyzmem żołnierzem oświatowym; umiejący czyłać — uczy amalfabetę*,

й ksiązkowym wśród dorosiycn stała x” 1-1“ a RTJAKA DZIS BĘDZIE POGODA? SPRAWY AKADEMICKIE.| że” one aktuamem zagninieniem| NAURA CZYTANIANaogół chmurno i mgiisto z roz-
pogodzeniami, miejscami jednak
drobne opady, zwłaszcza na półno-
cy. Temperatura bez zmian. Słabe
wiatry przeważnie  połudaiowo -
wschodnie,

LYZ2URY APIEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhx.-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach prócz Śni-
piszek,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Uroczystości w Ostrej-Bra-
mle. Odbywające się od ub. soboty
w Ostrej-Bramie uroczystości Opie-
ki Matki Boskiej codziennie groma-
dzą u stóp kaplicy olbrzymie tłumy.
Każdego wieczora uczestniczy w
tych nabożeństwach parę tysięcy
wiernych.

SFRAWY ADMINISTRACYJNE
— Rozbudowa drog biitych

w Wileńszczyźnie. Plan urzędu wo-
jewódzkiego w sprawie naprawy
i rozbudowy dróg bitych w Wileń
szczyźnie opracowany na okres
10-lecia, obejmuje budowę 8 nowo-
czesnych dróg, SZOS, zaś naprawa
około 700 klm. różnych dróg.

Z MIASTA.
— Odczyt na powodzian. wi-

leński wojewódzki Komitet Pomocy
Ofiarom Powoazi powiadamia, iž
w dniu 20 listopada 1934 roku przy-
ježdža do Wilna wice-wojewoda kra-
kowski, p. Tadeusz Walicki, komi-
sarz powodziowy na Małopolskę
zachodnią, który wygłosi w Teatrze
Miejskim na Pohulance odczyt p. t.
„Historja—przyczyny i skutki kata-
strof powodziowych w Małopolsce
zachodniej”, odczyt będzie ilustro-
wany zdjęciami fotograficznemi z
terenów zalanych powodzią wyświe-
tlanych lampą epidiaskopiczną.

Początek о godz. 18-ej. Ceny
biletów od 20 gr. do 50 gr. Cały
dochód przeznaczony został na rzecz
powodzian. Bilety nabywać można
w urzędzie wojewódzkim od godz,
9-ej do 13-ej (pokój 10 na parterze),
a w dniu odczytu w kasie Teatru.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Poświęcenie Collegjum Ana-

tomicum. Dziś JE. ks. Arcybiskup
w otoczeniu duchowieństwa dokona
poświęcenia gmachu Collegium Ana-
tomicum przy ul. Zakretowej. (ro
czystego Otwarcia i przecięcia wstę-
gi dokona minister W. R. i O. P.
p. Jędrzejewicz w towarzystwie mi-
nistra skarbu prof. Zawadzkiego
i wyższych urzędników ministerstw

Obchoa 10 lecia Sodaiicji
Marj. Akademicze« US8. w Wil-
nie odbęazie się w niedzielę. Pro-
gram uroczystości: godz. 9.30—Msza
św. w kaplicy Ostrobramskiej, godz.
12 (punkt) Mkademja w Sali Smia-
deckich. Referat p. t. „Św. Hugu-
styn a myśl nowożytna” wygłosi
prof. B. Jasiaowski. Na część wo-
kalno-muzyczną złożą się produkcje
choru „Echo” i występy solowe p.
W. Czuchowskiej (śpiew) i p. H.
Hieb-Koszańskiej (fortepian). Goście
mile widziani. Wstęp wolny.
— Zarząd Sodaiicji Marjań-

(skiej Akaaemikow UsB. powia-
damia, ze w niedzielę zostanie w ka'

plicy sodalicyjnej odprawiona Msza
św. ze wspoiną KMomuają św. Po
Mszy św. oabędzia się zebranie
ogólne z referatem mgr. J. Rodzie-
wieza na temat: „Etysa katolicka,
a etyka zawodowa”.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
Teatr żydowski przeżywa ciężki kryzys. „Cajt' ogiasza arty-

kui na temat obecnej sytuacji Teatru
żydowskiego w Wilnie, dochodząc
do wniosku, iż teatr ten przeżywa
obecnie ciężki sryzys z powodu bar-
dzo słabej irekwencji pubiiczności.
Frzyczyny tego dziennik  dopatruje
się z jednej strony w tem ze dyrek-
torzy teatru żydowskiego przyzwy-
czaili publiczność do gościnnych
występów różnych znakomitości,
wskutek czego zainteresowanie jest
zbyt małe, gdy występuje zwykły
zespół teatrainy, Ponadto odstręcza
publiczność nieodpowiedni i mono-
tonny dobór repertuaru, „Cajt” u-
waża, że repertuar teatru żydow-
skiego musi być różnorodny i winien
obejmować sztuki żydowskie, pisane
przez dramaturgów żydowskich i
oparte na życiu żydów,

ZABAWY.
— Sobótka w Ggnisku AKade-

mickiem. Dziś odpędzie się w O-
gaisku fk. (Wielka 24) Sobótka,
bufet, Jazz-band. Pocz. o godz. 21.
Legitymacje. Karty wstępu.

Teatr | muzyka
— Teatr Mieiski Pohulanka. Dzis

godz. 8-ej wiecz. po raz drugi jedna z naj-

lepszych komedji Bernarda Shawa „Nigdy

nie można przewidzieć”, W uiworze tym,

pełnym świetnych paradoksów i kapitalne-

go dowcipu, znakomity pisarz oświetla

problem współczesnej rodziny a w szcze-
gólności wychowania dzieci.

Jutro o godz. 8-ej w. „Nigdy nie moż-

na przewidzieć.

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o
godz, 4-ej komedja współczes::a M, He-
mara „Firma”. Ceny propagandowe.

 

о

w polskich stowarzyszeniach spo”|
iecznych. inicjatywa Polskiej Ma-
«ierzy dzkolnej, zmierzająca do wy-

ftworzenia wspolnego  ocnotniczego|
frontu czionkow wszystk'ch stowa-|

rzyszeń dla przeprowadzenia Jefówie|
dacji analiabetyzmu  wśroa  doro-
stycn metodą nauczania jednosiko-
wego pod hasłem: „Każdy swiatiy
„Polak żołnierzem oświatowym, |
umiejący czytać wyszukuje i uczy|
analiabetę“, została przyjęta|
przez Zarządy  najpoważniejszych|

polskich stowarzyszen. j
lej idei i sposobom jej realizacji|

było poświęcone 15.X1 br, zebranie|
aeiegatów stowarzyszen  działają-|
cych na obszarze Waina i wcjewódz- |
twa wileńskiego. W. sali repiezenta-|
£yjnej Kuratorium Okręgu ozkolne-|
go byli obecni delegaci nasitępują-|

 

 
| gych stowarzyszeń: bratnia Pomoc|
'Folskiej Młodzieży Akademickiej,|
izba Vrzemystlowo-Handiowa, Kasa
Łap. Policji Państwowej, Katolickieį
Stow, Kobiet, Katolickie Stow. Mło-|
dzieży, Koio Koinikow U. 5, B., Ko-|
menda Chorągwi Hiarcerskiej, Kor-

poracja „Batorja“, Korporacja „Pil-
sudja , Młodzież Wszeciupoiska, |

| Opieka Polska nad Modakemi na|
Ubczyźmie, Opieka  Rodzicielskai
przy gim. im. Kr. 2, A., Organizacja|
Młodzieży Pracującej, Narodowa|
Organizacja Kobiet, Pocziowe Przy-|
sposobienie Wojskowe, Polska Ma-l
cierz Szkolna, rolski Biaiy Krzyż,'
Służba Ubywatelska, „Sokół', Sto-
warzyszenie Kupców  Uhrześcijan,|
Stow. Urzedników USB., s5iow. Zie-'
mianek, [-wo Bibljofilów Polskich,
[wo Dobroczynności, T-wo im, J.
Łaskiego, I-wo Opieki nad Žwie-|
rzętami,  T-wo: Przeciwgrużlicze,
1-wo Uniwersytetu Roo, Milen-
skie T-wo Org. i Kółek Roln., Zwią-|
zek Harcerstwa Polskiego. Związeki
Niższych Funkcjonarjuszów Poczt»
Związek Pracy Obywatelskiej Ko-'
biet, Związek Strzelecki, Związek|
Zawodowy Kolejarzy i Źwiązeki
Ziemian. ‹ |

Przewodniczył Prezes Rady Nad- zorczej Polskiej Młodzieży Szkolnej'
|p. dr, Feliks Świeżyński. Sprawę
| przedstawił dyr. T-wa Polskiej Ma-'
| gierzy Szkołnej p. Józet Stemler z!
„Warszawy. |

| Uznano, podobnie jak w Mar-!
|szawie, że dia iej sprawy nie należy '
tworzyć specjalnego komitetu, lecz

|każde stowarzyszenie u siebie wpro'
"wadza nauczanie analfabeiów. przezi
| swoich członków ,w cztery oczy”,'
powołuje wewnętrzny Komitet i wy-
znacza kierownika tej akcji, zarządy
stowarzyszeń propagują ię formę

 

Pomoc dła osoby uczącej czytać analiabetę, ułożona przez Józefa Stemlera

ТАВЕФ
z obrazkami Wandy Romejkówny.

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
   

    

   

  
   

   
  

  
 

 

 
 

Feljeton aktualny. 20,00: Koncert muzyki 
z Warszawy, wojewodów wileńskiego, — Teatr Muzyczny „Lutnia. Dziś po, pracy kulturalnej wśród czionków i'
nowogródzkiego i białostockiego raz 6-ty barwna, stylowa oparetka Falla |rejestrują następujących. 2 |
oraz miejscowych władz uniwersy-| „Madame Pompadour”, która wywołuje Poniesiono apel do wszystkich
teckich z rektorem prof. Stamiewi-| ogólny entuzjazm, ze względu na piękną| polskich pism w Wilnie z piośbą 0)
czem na czele. у muzykę, interesującą treść i wyborne wy-| pomoc w propagowaniu taj idei w

SPRAWY SZKOLNE.| konanie. artykułach i wzmiankach, oraz o
—  Lustracja  ministerjalna — Jutrzejsza popoludniėwka w „Lutai“.| drukowanie lekcy1 nauki czytania.

Szkół. Przybywający dziś do Wilna| Jutro na przedstawieniu  popołudniowem|Stowarzyszenia oczekują także po-|
а minister W. R. i O.P., p. Wacław| po cenach zniżonych ciesząca się wielkiem mocy w propagandzie tej sprawy od| ° °а Jędrzejewicz zwiedzi niektóre szkoły|powodzeniem słynna operetk: Abrahama Polskiego Radja, S t u | a S I | i S- w Wilnie celem zapoznania się ze) Bal w Savoy“ w premjerowej; obsadzie z) Po dyskusji p. insp. Macierzy Ko-
- stanem szkolnictwa średniego i za-| J, Kulczycką na czele. żan prosił o zwracanie się po infor- 2a | wodowego Wil. Kuratorjum Szkol- — Poranek Symioniczny w  „Lutni”,|macje i pomoce do nauczania anal- | t u i t u | as a | е t u l IS- | nego. Występ prot Ś. Szpinalskiego. Jutro o £.|rabetów do Macierzy Szkolnej w aS
4 ŻYCIE GOSPODARCZE.| ;2.39 Pp. odbędzie się IV-ty Poranek Sym-| Wilnie (ul. Wileńska 23).
a >Konferencja eksporterów rę- foniczny poświęcony twórczości L. von >
a kawiczek, Wdniu 10 b. m. odbyło Beethovena. Interesujący program zawiera Wskazówki dla uazącego podane na tablicy h
A się w z > . Handio- uwerturę „Leonora Nr. 3*, Koncert forte- WYPADKI.
e | wej w Wilnie posiedzenie w Sprawie| pianowy Es-dur i Symfonja Nr. 8. W wyko- — Koń zabił żołnierza. Wczoraj w ko- ną, trzecią tablicę, zamieścimy w poniedziałek 19 b. m.2 eksporiu rękawiczek wileńskich, W| uaniu bierze udział Wil. Orkiestra Symfo-| szarach jednego z pułków wydarzył się . Następ a ą € y pё którem wzięli udział miejscowi rę-| niczna „pod dyr. A. Wyleżynskiego, oraz, tragiczny wypadel. kopnięcia przez m OO ВЕа SKACÓWAPOŻA OŚLB:Zosia
2 kawicznicy. “T obiad były znakomity pianista prot. Stanisław  Szpi-| w głowę żołnierza Sz. Cymermana, który ® @: ° °2 przedewszyst iem sprawy organiza- nalski, przywieziony do szpitala wojskowego J k yją d w Z `5 cyjne, W! trakcie dyskusji omówione — Widowisko propagandowe „Ptasznik zmarł nie odzyskawszy przytomności, į a z "J. ZIECI Só > ы 1 В 2 8a | zostały obecne trudności w ekspor-|z Tyrotu“ w  „Lutai“.  Poniedziałkowe — 70-letnia staruszka pod boiami wozu. Wi mcskiewskich „lzwiestjach' szyk. Ja napisałem: „Witajcie ko- Wakacje skończyły się.' : ; ы . у й band,- | gie, spowodowane spadkiem kursu| przedstawienie | propagandowe | wypelni| Przy ul. Końskiej przejechał wóz ciężarowy ukazał się niedawno fragment prze- chani Rodzice!' Było ba dzo weso-| | „Opuszczają banderę na masz-
- | funta angielskiego oraz pudniesie-| świetna operetka Zellera „Ptasznik z Ty- preechodzącą przez jezdnię i6-ietnią E. drukowany z dziennika 8-:etniego jo, Maszerowa.iśmyw szeregu, jak- jcie — zapisało dziecko w dzienniku
- | niem ceł przywozowych z Holandji,| olu”. Nowikową, właścicielkę domu przy ul. Bel- chłopca. Jest top bardzo by podczas rewji”. Rmilczymy, a tymczasem
- | oraz wzmożoną  ekspunsją naj-| i 74 wederekiej 13. charakterystyczna, bo w dzienniku. „4 sierpnia. Opowiadano namo flaga zsuwa się i zsuwa”, © :
„| ważniejszych europejskich dostaw- Polskie Radio Wiine ŠiNandkows po udzieleniu doreźnej ga: wiki O oda znajdujemy:od-| życiu zrodla = także króliki. W] parę dni potem dzieci wróciły- | ców rękawiczek Czechosłowacji i : ji mocy przez lekarza Pogotowia ratunko- bicie nastrojów panujących wZSSR.| Całą klatkę królików, ktore prze-;do Moskwy. : :
у (Włoch. ra us OS wego odwieziono w_ stanie: ciężkim do | Oto, co zanotowane jest w dzien- zwaliśmy „Międzynarodówką”. Są „20 sierpnia.  Przechadzom się
в Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.|wyka. Dziennik poranny. Muzyka, Chwi! | szpitala św. Jakóba. . j niku pod datą 30 lipca: tam króliki białe, czarnz, szare ijpo dachu naszego domu. Jest to naj-1 — Z Towarzystwa Popierania| ka pań donu. 7.50: Koncert reklamowy. . : „Dziś pisałem wiersze. Ciocia jeszcze jakiegoś koloru, którego wyższy dom. Widać stąd wszystko.

Polskiej Sztuki Scenicznej. Onegdajį 793: Giełda rolnicza. 11,57: Czas. Kom, KRONIKA POLICYJNA.|Tania czytała książkę „Mroźna:nie pamiętam. Żyją razem i nigdy| Widać miejsce, gdzie budują Dom2 а 12 : we meteor. 12.00: Hejnał. 12.10: Kencert ze- Gredsialtie bi RażyscHwi” daGł Banijo Asi podoba. nistorja| vie nie biją” Sowietów. Widać Kreml, który ma- | odbyło się pierwsze posizdzenie no- społu Zygmunta Grossmana. 13,00: Dzjen-| — — Sremjane obiawynaryb: „A: O RE оЬ ‚ ie me DĄ. | bardzo grube mur Na iych mu-z | wego zarządu Tow. P. P. S. S. pod|aik południowy. 13.05: Utwory Schubertaj leńskich. Wczoraj na wszystkich rynkach,Lapidewskiego (lotnik sowiecki,| Chłopcu mówiono zapewne czę- ; y. л
- | przewodnictwem prezesa J. Fole-| iptyty). 15,30: Wiadontości o eksporcie pol-| wileńskich przeprowadzona +:stała gre- który ratował rozbitków „Czelu-| sto, że ideałem współżycia ludzi jest rach robolnicy, kiedy byla темо-
- | iewskiego. Po wysłuchaniu kilku skim. isa, NYOE mjalna obława przez policję. Podczas obła-|skina*). Długomyślałem o tem. Na- | międzynarodówka. — „Krasnyj  In- > zwycięžyli bialych "a a i
e | referatów w sprawach akiualnych 16.30: Uśmiech Lwowa — słuch.dia dzieci wy zatrzymano zgórą 100 kie-onkowcow,|pisałem w końcu НОLapi- ternacjonal“. Widok zgodnie н žyją- 4 EA > matka ZEi | zarząd powołał do życia irzy komi-| 17.00: Koncert solistów. 17.50: „Powiedz| złodziei, oszustów* oraz osób: poszukiwa-|dewskim. Napisałem, że Lapidewski|cych zwierząt nasunąi dzieciom dziecku, że ojciecprzywiezie mu z

sje, a mianowicie: . mi co czytasz? — odczyt. 18.00: Przegląd| nych przez sądy i wydziat śledczy dosięgnie na swoim samolocie każ-|łatyo zrozumiałe porównanie, Kaukazu „czegem”. Niepowiedzia- |е 1) Komisję do spraw teatru) ?olniczej prasy krajowej i zagranicznej. Celem oczyszczenia rynków z szumo-| dej kry lodowe". Po wierszyku na Wczoraj wujaszek Wasia zbu-| "a mu, co to znaczy. W dzienniczkug Lia JE Р | 18.15: Recital skrzypaowy Zdzistawa Roes-| | A Te н L sis sa Ь ! 2 : aks, czytamy:| | „Lutnia”. 2) Komisję do spraw teatru|nera, 18,45: Reportaż z kopaini bazaltu w| wim władze policyjne postarowiły we| cześć Lapidewskiego widnieje w| dował z drzewa koło, które ma| czytamy ; ! S т ;
| Бор\шіагпо-щ&ошево. 3) Komisję do, Janowej Dolinie. 19.00: Koficbrt=chórki mę-| wszystkie dnie targowe urządzać masowe| dzienniczku kilka rysunków, mają- skrzydełka. Wujaszek mówił, że „Tatuś przyjechał i przywiózł miя spraw teatru objazdowego przy| skiego „iłaria'pod dyr. Nactawa Lach"| obławy. cych przedstawiać prof. Schmidta, | koło może samo pracować i samo Gauteni, „inas ck o badsię. mana. „4U. „Nieszawa. „30: Niemiecka + iż < е 1 т z sę . jedzi i pies, ale to jest lis. valy 115, oŽ aa2 į ; muzyka operetkowa (płyty). 19.50: Wiado- m A mazaš Geje,Na p: ekspedycji  „Czeluski zaa a. Eeee a krecie pina e Čaža suiet| ród innych spraw postano-| mości sportowe. 19.56: Wileńskie wiado-! przechodzącą ul. Kalwaryjską orolewi- NŚ Е L ' = i óż =„| wiono przyjmować zapisy nowych|mości sportowe. 20.00: Muyka lekka.! czową (Kalwaryjska 125) napadi P. Borow- Dziecko nasłuchało się od star- zgadli Długo nad tem myślałem, AEPk Telus go na„| członków Towarzystwa, przyczem| 2045: Dziennik wieczorny, 2035: Jak „ki (Kalwaryjska 127), który ją dotkliwie |szych osób opowiadań o sowieckich aż mi się głow: zmęczyła. Wkońcu czyki GAR nio: s : е 03 © ji „00: a с žų ы * ' й z i >„| wyjaśniło się, iż Teatr Miejski na Eanna 214: AWarażtać dhónania 2200. pobil a następnie wyrwał z jej 1ąk torebkę bohaterach wypraw polarrych i kyś , Masza PardSana) z wodąi Nie wiedzieliśniy R KErB‚ | Pohulance i teair muzyczny „Lutnia“ |Koncert teklamowy. 2205; Akeja budowy Z 10 zł. Policja zatrzymała Borowskiego. | je temu wyraz, jak umie i może. i- wylała na koło. Koło zaczęło się Sila: WAGdY iiamiica zaczał ©,, | udzielać będą członkom Towarzy-| szkół w Polsce — odcz. 22,15: Muzyka ta- 3 mowoli przypomina się „Serce”, kręcić, To jest takie proste, a my- $€Ma. 3 „Magusja STAY)j stwa znacznych zniżek ieatralnych. ng 4 o 23.00: Amsicisa. O ileż silniej jeduak muszą śmy tak długo szukali. Wujaszek toBoŻ ZERAGEЁ : L om. meteor. „05; „Loża Szyderców. * а аа > ai ё е ostroj i Е Ž t ©. usoC: syra thostanowiono dalej poczynić stara- 22.35; Nowości taneczne (płyty). 24,00—1.00: 15,00: Pog. rolnicza „Racjonaine żywienie adzieckooddziaływać SA Przy | powiada, zęDniepr ‘ „kręci se kaKryłowa o wronie i lisie) Myš-, | nia w sprawie udzielania pomocy] Muzyka taneczna z dancingu „Paradis”, ; warunkiem :acjonalnej hodowli”. 15.15: Au-| kłady heroizmu, PR , mistrzow- , tak samo, tylko, że tam jest rzeka, my się też zaczęli śmiać : daliśmy, j zespołowi muzycznemu „Lutnia”, ohdlawodno SKA kowe: ską Poe: radjową i NY: która ciągie uderza w koło i każe A 252 Zjadł gó odriżk"* yć= . i i i у | pa“ k . J. Iwaszkiewicza „Czer-| szkol i kei i i gcić". х н в Ijo l Zorganizowanie okręgu wi R WARE AG odos Recital <śblewacżyA. a: * R domowa, książkową = AMYkręcić! AS ! Na ten: się koficzy fragment pa-eńskiego Kat. Stow. Mężów. Zor- 9,00: „Svgnał| czasu i pizśn. Muzyka ' у | ustną, niż opowieści włoskiego pi-| „8 sierpnia. Przed zaśnięciem |, NA 3 & 45 1] DYS Pi y Dobosza. 16.45: Łamigłówka. 17,00: Muzyka { Ž + 5 i miętniczka ogłoszony w  Izwie-į | Sanizowany został okręg wileński| (płyty). Gimnastykia, Muzyka (ptyty). Dzien. do tańca. 17.50: „Książka o Wilnie" odcz. SATZA. słucha się muzyki, rozmawia albo | Jį; oO"; Katolickich Stowarzyszeń Mežėw. Paaa ie 4 rss NE aj: 18.00: „Teatr Wyobraźni”. 18,45: Życie | Autor dzienniczka wraz z innemi czyta. Potem ustawiamy się wsze- | a м : 50„| Na odbytem ostatnio zebraniu WY*| Transm, NasB Еk młodzieży, 19.00: Muzyka lekka. 1950: dzieėmi wyježdžają na koionje let- Każdy światłyPolak pionie:regu. Każdy kolejno mu:i sro,

brano władze okręgu: prezesem zo-| ża. Kazanie wygl. ks. dr. Piotr Śledziewski nie. Pod datą 2 sierpnia czytamy: |z szeregu : powiedzieć uc”ciwie, czy
rem'ošwlaty: umiejącypa

Stał p. Józef Harełko, a członkami:,Gorczyczne ziarno Ewangelji". 11.40: Mu- Ba WPA 21.00. Roe „Wczoraj przyjechali rodzice zrobił coś złego tego dnia. Na ni-|
„| prezydjum p. p inż. Jan Borowskizykareligijna НУа CZE „1200: Iwowskiej fali. 21.40: Wiadomości sportowe. dzieci, mieszkających na kolonii. kogo za to nie krzyczą, bo wszyscy uczy analfabetę! |: | Henryk Bar. Do komisji rewizyjnej iiadėdy KulaiMake 12tai Ba Pa late RGa dł Sm |Przyjechaia też moja man.usia. Na , wiedzą, że jeżeli samemu powie się, Wskazówki w sprawie Miesiąca
я p pp. Waclaw Ježowski, Wła: | zanek muzyczny z Konserwatorjum. 13.00: 2245,  „Pogaduszka Mejszagolska”. 23,00: | powitanie rodzicówprzygotowaliś- co się zrobiło złego, to wtedyjuż | walki z analfabet: em -- w Pol-ysław Słupczyński i Władysław „Przez lądy i morza”. 1345: D. c. por. Wiadom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna z! my duże ufisze, na których napi- się zrozumiało, że to jest złe i że nie|skiej Macierzy Szkolnej, Warczawa,akiewicz. muzycznego. 14,00: Cfodzina życzeń (płyty). | dancingu „Onza”, saliśmy kolorowemi ołówkami wier- należy tego robić”, Krakowskie Przedmieście Nr. 7.  
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Budowa toru kolejowego do Dzisny.

Sprawa połączenia Dzisny toremna rozpoczęcie robót i prowadzi

| „DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT
| OPINJA RADY NAUKOWEJ W SPRA-

WIE SPORTU W SZKOLE.

l Odbyło się w Warszawie w sali kon-

i Śródziemne. Przebycie tak wieikich prze-

| strzeni wodnych kajakiem nie było łatwe.

Sztormy i wichry północne

kolejowym była kilkakrotnie przed- dalszą akcję. Wpływają ofiary kU- gęencyjnej Państwowego Urzędi W.F.' ogromnie żeglugę, która i tak wymaga

miotem decyzji ministerstwa komu- piectwa i ziemian w postaci składek posiedzenie

nikacji. Obecnie ministerstwo, opie-
rając się na przeprowadzonych
przez Dyrekcję Wileńską studjach
ekonomicznych, zezwoliło na doko-
manie studjów -echincznych w ter-
minie na linji Dzisna — Szarkow-|
szczyzna, jako najbardziej odpo-
wiednia pod względem  ekoziomicz-
mym w celu rozwoju sieci kolejowej|

|państwa.
Studja

żę linja ta przejdzie przez najbar-
dziej zaludniona i najbogatszą połać
kraju nad brzegami rzeki Dziśnien-
ki, co podniesie stan gospodarczy w
rolnictwie i handlu i powstrzyma od
upadku miasto Dzisnę, klóre przed
wojną zajmowało I miejscie wśród
miast powiatowych ziemii wileńskiej,
W Dziśine powstało Tewarzystwo

popieranie budowy kolei, które do-
kłada starań celem najszybszego
zrealizowania powyższego projektu,
zebrało już część potrzebnej sumy

Święto druhów
Corocznie społeczeństwo kaio-

lickie Ejszyszek uroczyście obcho-
dzi w dniu 18 listopada „święto dru-
hów'', święto Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Mięskiej, jedy-
nej, obok Zarządu Parafjalnego Ak-
cji Katolickiej oraz Kat. Stow. Ko-
%biet i Mężów, organizacji, intensyw-
nie i pożytecznie pracującej na niwie
krzewienia ideałów katolickich.

Tegoroczny obchód, który odbę-
dzie się jak zwykle w dniu 18 listo-
pada, mia znacznie obszerniejszy
program, niż w latach ubiegłych.

Zrana w kościele parafjalnym

ekonomiczne wykazały, |
| definitywne

 

р komisyjne Rady Naukowej

pieniężnych, gruntów poi tor oraz w, p,

budulca. Budowa linji kolejowej тйкае - Priewodaiczył - Bi ЛВЕ

budzi wielkie

wśród mas małorolnych, oliarują-

cych robociznę. .
w Wilnie dele-Obecnie bawi

gacja burmistrza Dzisny:А.Freya,

prezesa Tow. K. Rusieckiego i pre-

zesa Związku kupców M. Bimbada,

mająca na celu uzgodnienie swoich

działań z właściwemi władzami i

załatwienie sprawy.

Władze sa:WA

się bardzo przychylnie do sprawy.

" Ъаре‹и'п‹]г”іиг' latem 1935 r. kadry

bezrobotnych będą zatrudnione

przy budowie toru a fundusz pracy

będzie właściwie zastosowany na

ziemiach wschodnich.
Ludność Dziśnieńszczyzny ocze-

kuje z upragnieniem rozpoczęcia

tych prac nad połączeniem Dzisny
z szerszym światem.

w Ejszyszkach.
młodzież, członkowie pokrewnych
organizacyj i ludność wysłuchają
uroczystego nabożeństwa.

Bezpośrednio po tem odbędzie
się bieg kolarski, zorganizowany
przez K.S.M. nietylko dla członków,
lecz dla wszystkich kolarzy z Ejszy-
szek. Trasa wyścigu wynoci 25 kilo-
metrów.

Tradycyjnyni zwyczajem w Ogni-
sku К. $. M. około południa nastąpi
otwarcie akkademji okoliczaošciowej,
podczas której wygłoszone będą
przemówienia i referaty.

 

Pochwycenie
£ 4

OSZMIANA. Mieszkaniec kolo-
nji Rajiowszczyzna gminy graužy-
skiej Ignacy Matowicz usłyszał póź-
nym wieczorem, że ktoś chodzi po
strychu jego domiu. Matowicz w to-
warzystwie swego szwagia Jana

Romanowskiego wybiegł na podwó-
rze. Tutaj usłyszeli, że na dachu

* domu ktoś repetuje karabin, poczem
spostrzegli jakiegoś osobnika, który

. zeskoczył z: dachu i począł uciekać.;

złodzieja.z karabinem

Osobnika tegc schwytaii i obez-
władnili. Okazało się, że jest to Jó-
zef Hajbowicz ze wsi Wiuiule tejże
gminy. Hajbowicz przyznał się, że
kradł ze strychu len, zdążył już wy-
rzucić ze strychu 92 kg. lnu, z czego
48 lg. uniósł inny osobnik, który
Hajbowiczowi pomagał. Haibowicza
skierowano do Sądu Grodzkiego w
Holszanach, odbierając mu posia-
dany obcięty karabin.

PAN!

REWJA|

Ostatnie dni. Początek o godz. 2-ej
Dziś gigantyczny film największy z naj-
większych! Geajalna realizacja mistrza

Eryka Chargacii

CHARLES Boyer—Loretta You"g,
tów Cygańskie pieśni. tań e | muzyka,
tualja. Bilety honorowe nieważne Uprasza się o przybycie na pi
Zupełn'e nowe drogl obrała sobie produkcja film. Sowle-
tów, zupełnie nowe wykorzystanie dźwięku. Niebawem film

ostatnia serja nieśmier-
telnego arcydzieła

WICTORA HUGO

Jil] „PARYŽ W OGNIU“
Casino i Roxy

DZI$ 2-ga I

Dziś początek o godzinie 2e!. FILM - CUD genjelnego reżysera W. S. VAN DYKE

IMO
zapoznaje nas z nejdziwniejszym „kodeksem moralnym” świata. — Najpiękniejszy film w dziejach

kinematogrsfji, który wzbudził podziw całego Świata.

Eskimoscy bohaterowie Van Dyke, to najwięksi „sktorzy* światła. Seanse o godz. 4,
w sobotę i niedzi:lę o godz 2. Bilety honor. bszwzgi. Nieważne.

 

organizacyjnej sportu w szkole vraz sprawa

| regulaminu sportowego dla szkė!“ wygłosił

wiz. Zygmunt Wyrobek z Krakowa, po-

czem wywiązała się długa i ożywiona dy-

skusja nad tezami, wysuniętemi przez re-

ierenta.

W wyniku dyskusji Rada jednomyślnie

powzięła opinję, że sport w szkole opierać

się winien na szkolnych kołach sportowych,

które działać winny na zasadach powszech-

ności, a więc objąć winnyby całą młodzież

w szkole.

Koła sportowe miałyby na celu zor-

ganizowanie życia sportowego uczniów ca-

wyżycia się sportowego przy wyzyskaniu

momentów samowychowawczych.

Koła sportowe stanowiłyby pcdbudowę

międzyszkolnych klubów sportewych. Klu-

by międzyszkolne miałyby zespalać mło-

dzież, która okazuje wybitne zamiłowanie

do sportu wogóle, a do zawodnictwa spor-

lowego w szczególności, i — podnosić

sprawność fizyczną młodzieży, specjalnie w

tym kierunku uzdolnionej. Klub miedzy-

szkolny miałby być na polu sportowem

reprezentacją młodzieży danej miejsco-

wości.
Członkiem klubu mógłby być uczeń,

który: a) wykazuje dobre postępy w nauce

i zachowuje się nienagannie, b) jest nietyl-

ko zdrowy, ale także dobrze :ozwiniety i

posiada fizyczne warunki do doskonalenia

się sportowego, c) zdobył POŚ, d) wyka-
zuje dostateczne techniczne opanowanie

danej gałęzi sportu i zdobył w niej odznakę

sprawności.

Ponadto Rada Naukowa wysunęła

główne punkty, na których oprzeć się wi-
nien przyszły regulamin zawodnictwa mło-

dzieży szkolnej.

HERBATKA SPORTOWA.

Dziś A. Z. S$. zaprasza na wcsołą spor-

tową herbatkę faneczną do wiasnego loka-

lu (ul. Św. Jańska 10). Początek © g. 20.

DR. W. KORABIEWICZ W AZJI.

Dr. Wacław Korabiewicz z Wilna, o

którym niedawno donosiliśmy, że ęśli-

wie kajakiem dotarł do Stambułu, obecnie

znajduje się już w Azji Mniejszej, mianowi-

cie — w Syrji
Dotychczas śmiały podróżnik kajako-

wiec przebył już morza: Marmara, Egejskie 
Melodje Cygańskie

5 gwiazd, 3000 aktorów, 2 lata pracy. 3000000 dolarów kosz-
których się nie zapomina. Nad program: najlepsze dodatki I ak-

joczątki seanów punkt. o 4, 6 8 i 10,15.

«Petersburskie Noce».

„NĘDZNICY“
Początek o godz. 4-ej, ostat. s o 10,15.

6,8 I 10,15 w

wielkiej wprawy i przytomności umysłu.

Dr. Korabiewicz wraz z żoną przebywa

' obecnie w Aleksandretcie. Micjscowe wła-

zainieresowanie Rouppert. Referat p. t. „Zarys struktury | dze francuskie są dla naszych podróżników
| bardzo uprzejme i czynią, co mogą, by
vłatwić im dalszą drogę.

Dr. Korabiewicz zamierza zimować w

Bagdadzie lub Bassorze. Wszys*kim, którzy

pragnęliby
kiem, podajemy adres jego:

| Bagdad poste restante,

SZCZEGÓŁY MECZU ANGLJA —
WŁÓCHY.

Azje, Irak —

| JAK WILHELM II
robił rewoltę w Indjach.

12 listopada 1915 roku, czyli równe 19 centrum antyangieiskich spisków w Indjach.
lat temu, zjawił się na bruku berlińskim re- To znaczy: że najpierw angi iską „In-

utrudniały wolucjonista hinduski Har Dayal. Niemcy +elligence Service', a później Niemców, aby

przyjęli go w początku chłodnc, ale zna-; jednych i drugich jaknajbardziej oddalić
„Jazło się kilku ludzi, którzy potiafili prze- ; do spraw indyjskich.

skomunikować się z podróżni-.

 

konać rząd berliński, że warto stworzyc

specjalny komitet ekspertów, kićry zająłby

się kwestją hinduską i możliwościami wy-

wołania jakiejś rewolty w Indjach brytyj-

Kto wygrał na loterji?
W drugim dniu cięgnienia loterji głów-

skich. ne wygrane padły na następujące numery:
20.000 zł, — 62585 86047. :

„2 FAŁSZYWY KSIĄŻE, 10.000 zł. — 82738.
Zainstalowano więc biuro piasowe dla 5.006 zł. — 72017,

propagandy i lansowania pewnych spraw 2.000 zł. — 166610. |
260 :diy: odropólikiej Alo Wady (osła 1.000 zł. — 2345 97955 111386 135487

4 2 + 157906 159328 174479.
j sprawą zainteresowaia się „Intelligence 500 zł. — 47125 65084 9401.

; Service', Ci ludzie wlot zrozumieli, że wy- 400 zł. — 30085 49073 79510 85881
wołać powstanie w Indjach nie będzie tru-| 103274 130509 130766 136826 137334 163876

łej szkoły i danie młodzieży sposobności do,

Na stadjonie klubu Arseua' 10zegrono | dno i że trzeba temu przeciwdziałać póki
w środę w londynie oczekiwany z najwięk. czas.

szem napięciem mecz piłki nożnej pomię- | Niezadługo potem do owego komitetu
dzy reprezentacyjną drużyną angielską i ekspertów zgłosił się autenty_zny Hindus,

włoską. 70 tysięcy widzów zapełniło sta-, posiadacz majątku pod Kalkutą,i:tóry przed
djon do ostatniego miejsca. Specjslne dwa| stawił się Niemcom jako hindu:ki książe,

pociągi przywiozły z Włoch przeszło 700| nazwiskiem Pertabr.
turystów, k:órzy przybyli, aby asystować DWÓCH HINDUSÓW 1... RZĄD

na tym meczu. Wśród widzów byia olbrzy- NIEMIECKI.

mia ilość licznie zamieszkałych w Londynie Pertabra przedstawiono cesarzowi Wil-

Włochów, których mniejwięcej 20 tys, gło-| helmowi, który osobiście obiecał udzielić

śnemi okrzykami zachęcało swych graczy.| jaknajdalej idącej pomocy, aby — jak się
Podczas całego meczu odczuwało się| wyraził — „Wasz nieszczęśliwy naród odzyi

istotnie atmosterę emocji i walki. skał wolność”,

W. pierwszej połowie gry Wiosi, naj- Har Dayal i Pertabr otrzymali 2 miljo-
wyraźniej nieprzystosowani do  skoncerto-| ny marek, ilość amunicji, wystarczającą do
wanej gry przeciwników i jakby nie ocze-
kując ze strony flegmatycznyca Anglików

tak ostrego ataku, nie mogli opanować bo-

iska i sami przejść do ofenzywy. W ciągu

pierwszych 15 mirut anglicy strzelili trzy

bramki. Dopiero po tych doświadczeniach

włosi nabrali własciwej formy * zaczęli z

powodzeniem przeciwstawiać się  angiel-

skiemu atakowi, nie oddając już Anglikom

ani jednej bramki.

W drugiej połowie gry Wlusi, jakgdy-
by odmienieni, rozpoczęli odrazu brawuro-

wy atak i po 10-ciu minaiach strzelili
pierwszą bramkę, a po następnych 10-ciu

minutach — drugą W tej drugiej połowie
śry Włosi grali z taką energją : biawurą, że

zachwycali wszystkich obecnych.
Gra zakończyła się zwycięsiwem  An-

$glików nad Włochami rezultatem 3:2. Bez-
stronni widzowie podkreślali jednak, że
gdyby Włosi od początku gra'i tak, jak w
drugiej połowie śty, to niewątpliwie wy-
graliby mecz,

Pospolile ruszenie oświatowe
członków stowarzyszeńspo-

wysadzenie w powietrze miasta czterokrot-

nie większego od Londynu, przydzielono

im kilkadziesięciu oficerów, trzy łodzie pod
wodne i, opatrzywszy błogosławieństwem,

wypuszczono na podbój Indji. S
Do Kalkuty ekspedycja dotarła z nie-

wielkiem powodzeniem, ale z chwilą, gdy

członkowie ekspedycji znaleź!: się na lą-
dzie — wszelki słuch o nich zaźinął

PO 19-TU LATACH.
Dopiero w zeszłym roku ukazały się

« pamiętniki Pertabra, który za niemieckie

pieniądze kupił sobie majątek w Indjach
Holenderskich.

W pamiętnikach tych Periabr opowia-

da, że oficerów niemieckich wydał w ręce
władz angielskich, o amunicji milczy dy-
skretnie, nie wspomina również ni słowem
o łodziach podwodnych. Opowieść '0 całym
incydencie kończy słowami:

— Zrobiłem tak dlatego, żehy oduczyć
Niemców wtykania palca między drzwi.
jeśli mi przyjdzie fantazja wzuiecić powsta

nie w Indjach, potrafię to zrobić bez po-
mocy Niemców czy kogokolwiek, oprócz
moich zaułanych ludzi.

SPRYT BEZ GRANIC.

250 zł. — 1408 4030 56915 70621 78499
79166 85101 95002 102654 104943 111802
17172 117781 123514 131592 137882 146406

146899 155872 168669 174132.
200 zł. 15202 20233 25554 39615

37419 45387 51826 58538 62505 65846 69160
10103 71246 76854 79730 84276 86155 87252
102334 112022 112313 131904 133665 146163

148143 150906 155234 156461 158955 159535
164042 168289 173126 177173.

Ciąśnienie popołudniowe,
10.000 zł. — 91224 75624 137048.
5.000 zł. — 31775 77125 93789 137178

148237.
2.000 zł. — 102080.
1.000 zł. — 47698 80115 100770 171037

152507 44248
500 zł. 15498 21067 48405 21556

(7396 73579 140839 160867.
400 zł. — 30485 32684 46011 66239

13087 92812 125878 144344 147861 153822
177307,

250 zł. — 4104 6676 8901 7449 17956
16000 21694 24859 37495 54093 73311 73858
72619 112294 124481 141751 148572 156640
168463 172852 175284.

200 zł 4288 15222 22081 22702
2950233751 40950 49406 49190 51045 64185
67321 67678 74827 73812 73858 78762 77923
18885 80392 83079 83970 85395 85327 87408
20194 100104 111221 119536 115759 120831
135371 148054 149269 150437 159569 161175
162617 163307 164763 164151 170664 170753
171731 171538 176339.

Giełda.
WARSZAWA. (Pat), Waluty: « Belgja

123.55—123.86 — 123.24, Berlin 213.00—
214.00—212.00. Gdańsk  172.74-—173.17 —
172.31. Holandja 358.25 — 359.15—357.35.
Londyn 25.52—26.65—26.39. Kabel 5.30/—
5.331/2—5.27V+. Oslo 133.20—133.85—132.55.
Paryż 34.92'/+—35.01—34.84. Praga 22.13 —
22.18—22.08. Stokholm 136.70 — 137.40 —
136.00.  Szwajcarja — 172.25—172.68—171.82.
Włochy 45.37—45.49—45.25, Tendencja nie-
jednolita.

Akcje: Bank Polski 94.00—94.25. Cu-
kier 28.50. Lilpop 10.40. Starachowice 12.00
— 12.05. Niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 46.00—
45:75. Inwestycyjna 114.75. Konwersyjna
64.50. Kolejowa 61.00. Dolarowa 72.50 —
12.00. Dolarówka 53.00. Stabilizacyjna 70.50 łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu!
Można wyczytać między wierszami pa-

miętnika Pertabra, że dom jego stanowi/  ——69.75—-70.25. , Listy ziemskie 49.50—50.00
—49.75. Niejednolita.

 

 

PRACA.

KRAWIEC
czeladnik z długolet-
nią praktyką, sztuko-
wiec męski, poszuku-
je pracy w mieście,
zgodzi się na wyjazd,
Zgłoszenia proszę
kierować do Admin.
„Dz. WiL* pod „Sztu-
kowiec“. 191—2

Pielęgniarka
absolwentka Instytutu
Pielęgniarek i Wy-
chowawczyń Społecz-
nych w Wilnie, po-
szukuje pracy przy
chorych, — Łaskawe
zgłoszenia do Admin.
„Dz. WiL* dla „Pie-
lęgniarki“, —3

SEKCJA MLODYCĘ
Strunnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi

 

 

Balkon 25 gr.
Kró! humoru i radości Harold

Nadprogram: Neja-mszy
o Cowboyski film p. t.:

UA «Slady о
 

D. G. WODEHOUSE.

Zautajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Perx'ih w: iał i, wziąwszy książkę, wyszedł na korytarz. Cnciał zna-
leźć pusty przedział, w którym mógłby czytać w spokoju.

Do ćwóch najb'ižszych przedziałów nie miał szczęścia. Jeden był
zajęty przez starszego pana z psem legawym, obecność zaś niemowięcja

w drugim wykiuczała jego użycie. Trzeci przedział wyglądał bardziej 0-

biecująco. Nie był właściwie pusty, lecz zajęty przez jednego tylko pa-

sażerai to uśpionego. Pa.ażer ten leżał w dalszym kącie przedziału z
twarzą zakrytą dużą jedwabaą chustką i z nogami wyciągniętemi na
przeciwlegiem siedzeniu. Towarzystwo jego zdawało się nie grozić ni-
czem w studjo waniu srcydziei pana McTodda. Psmith usiadł i zaczął czy-
tać na nowo.

Wskrcś bladej paradoli radości...

Zmarszczył czoło. Był to ustęp mogący według wszelkieśo prawdo-
podobieństwa .dumiec patronkę poety, lady iConstancję i Psmuih ocze-
kiwał, że jak 'ylko vrzyjedzie lady przyjdzie do niego . zażąda wytłu-
maczenia. Pierwsze wrażenie, jakie wywarłby na tej wizycie, byłoby bar
dzo niekorzysine, gdyby przy?nał się do braku jakiejkolwiek teorji, 100-
gącej wy;aśnić znaczenie wiersza.

Wskr'ś bladej paradoli radości...
Odgłos przypominający mieszkanie kilku świń podczas ża:cia przy

akompanjamencie bu-zy z gromami przerwał jego rozmyślania. — Psmith |
położył książkę i spojrzał umęczonym wzrokiem przed siebie. Poczuł, że
cierpi nadmierzie, talk jak prawdopodobnie cierpiał Job przy końcu do-
świadczeń zesianych na niego. Zdecydował, że tego już za wiele i że
struna została przeciągnięta.

34)

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. |

Dla młodzieży dozwolona
w nsjweselszej | najdow=
cipniejszej komedji p t.:Lloyd

„Kinomanjiak“
W rol. gl. Kon. M a

šwicie » apiBialyTaržaii

o 'askawe zgloszenia
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
swych członków.
Zgłoszenia ONE
Administracja „Dzien
nika Wileńskiego",  

OSOBA inteligentna,
wykształcona, lat śre-
dnich, sumienna, ener
giczna, szuka jakiej-
kolwiek pracy: biuro-
wej, lektorki, do dzie-
ci, wyręczenia pani
domu, ewentualnie
przyjmie każdą zao-
fiarowaną pracę z
wdzięcznością. Micej-
scowość obojętna. O-
ierty do Administracji
„Dzien, Wileńsk.'* pod
„Wdzieczna“ lub Por-
towa 3—10 osobiście.

gr—2

'nteligentny z cenzu
sem poszukuje pracy
Posiada dobre refe-
rencje.—Styczniowa 8
m. 14. 188—0

i NAUKA. i
 AOOESZEOWZAEZYSZEW»

RUTYNOWANY
NAUCZYCIEL,

z wieloletnią prakty-
ką, udziela lekcji ła-
ciny, francuskiego, 0-
raz początków  nie-

 

mieckiego, greki, wło-|
skiego i angielskiego.
Mostowa 7 m. ii.

Młody człowiek
lat 23, mogący pro-
wadzić samodzielnie
dział pastas ji
w  fHlrmach handlo-
wych poszuku:-
le posady w
tym dziale. Pisze na
maszynie. Referen-
cje b. poważne. Dom
Q. O. Salezjanów, Do
braj Redy 22 tel. 2-32
Porubienko Jan.

 

ZAKRYSTJAN z pra-
ktyką, samotny, po-
szukuje posady w
mieście lub na pro-
wincji za skromnem

Seminarj. Duchowne,
Wacław Zabieęłło.

179—2

NYYYYYTYYVYYVYYYYVYYVVYV

Scena małżeńska.

Zona— Czy wrzuci-
łeś do skrzynki list,
jktóry ci rane dałam?

Mąż—Nie...
Zona (wpada w 

Bo te pa ciebie moż-
na kiedy łiczyć? Ce
ty masz właściwie w
głowie? Co? Napew-
no znów gdzieś popi-
jałeś z jaklmiś łobu
zami. albo biegałeś za
jakąś lafiryndą I o
moim liście zapom-
niałeś! (zaczyna pła-
kać). Bo ja jestem
dla ciebie nic! Ty o
mnie nie dbest. O
mnie zewsze zapomi-
nasz.

Mąż. — Ależ ko-
chanie. (spokój się.
Nie mogłem  Iistu
wrzucić, bo..
Zona — Nawet się

„Ale tłomacz. Ten fakt
|mówl sam za siebie.

Mąż — ..bo zapo-
mniałaś go zaadreso-
*ać, a Rie wiem, dc

wynagrodzeniem, Po-| *ogo pisałaś
siada poważne reie-|
rencje. Śniadeckich 6, РР

5.000 zł.
Joszukuję na |lszą
hipotekę. Oferty dc
„Dz. Wil." dla „Sscil-
dnego““ 322—0

Guz

Profesor Hipopo- gniew) — Naturalnie tański opowiada w

towarzystwie o zna-
czeniu kształtu głowy

guzów na niej dla
charakteru danego o-
sobnika. ©powiadając
zwraca uwagę na pa-
na Pantoflańskiego I
wskazuje na jego
czaszkę:

— O. Proszę pań-
stwa: tr jest guz. Ten
guz jest wyraźną ©-
zuaką bardzo poryw-
czego charakteru.

— Racja — odzywa
się Pantefiański.—Jek
pan profesor to świet-
nie zauważył, Istotnie
moja żora jest bar-
dzo porywcza.

AEWUÓZRERECK.
ZGUBIŁ SIĘ

piesek mały, fokste”-
jer, wabi się „Dżim-
bi”, biały, na uszach
i łapkach czarne
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Człowiek w kącie przedziałuchrapał dalej.

Zawėze jsdnak nożna znaleźć wyjście. Psmith niemal natychmiast
uświadomii sosie, co zrobiłby Napoleon w tym wypadku. Obok śpiące-
$o pasażera leżała mała walizka z twardemi i ostremi kantami. Podniósł |
szy się p:cichu, Psmith przeszsdł przez przedział i wziął walizkę. Zrów-
nowažywszy ją należycie, poiożył na siatce nad żołądkiem śpiącego pa-
sażera, następnie powrócił na swe miejsce i oczekiwał dalszego rozwoju
wypadków.

Nie czekał zbyt długo. Pociąś pędzący obecnie całą parą przez
otwartą przesitzeń wstrząsał oię silnie od czasu do czasu. Po kilku se-
kundach, mijając zapewne jakieś zwrotnice, pociąg zachybotał się nagle
w całej swej długości. Walizka zachwiała się niepewnie, zatrzymała się
chwilę niezdecydowanie, a wreszcie spadła ciężko w: sam środek kami-
zelki swego właściciela. `

Pod chusuką roz egło się zduszone stęknięcie. Śpiący usiadi raptow-
nie, Chustka spadła z niego i przed wzrokiem! zainteresowanego tym wy-
padkiem Ismitha ukazała się twarz Fredzia Threepwooda.

$2.

— Uuu! — sapnął Fredz:o. Usunął walizkę z brzucha i rozpoczął
rozcierać uderzone miejsce. Zorjentowawszy się, że nie jest sam, spojrzał
przed siebie i zobaczył Psmitha.

— Uuu! — powtórzył, g:piąc się dzikim wzrokiem.
Zdajemy cobie doskonale sprawę, że podany powyżej monoloś  Fredzia Threepwooda nie jest bynajmniej błyskotliwy. Mimo to istotnie

wypowiedziai ie tyli.o wstępse uwagi, co tłumaczymy dwoma bezpo- |
średnio po sobie następującemi wstrząsami. Przychodził już do siebie po
fizyczne wstrząśnieniu walizką w żołądek, lecz wstrząs drugi sparaliżo-
wał $0 poprostu.Strach lodowaty przejął Fredzia do szpiku kości, gdy 

. czekalni Valace Hotelu.
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po zupełnem sozbudzeniu zobaczył naprzeciwko siebie, w pociągu wio-
zącym go do domu, tego właśnie człowieka, z którym spiskował w po-

  

Prz,krosci rozpoczęły się z chwilą, gdy spóźnił się na pociąg dwu-
rasta pięśdzieciąt, To niepowodzenie zmartwiło go bardzo, ponieważ
ciągle miał w vamięci serjo wypowiedzianą uwagę ojca o tenninie po-
wrotu. Lecz nałbardziej gnębiio go to, że omal nie spóźnił się także na
pociąg o piąte, Popoiudnie spędził w kinie, a urok fimu tak na niego
podziałał, że st acił wszelką rachubę czasu i tylko powoli rozpiywający
się: obraz ściskającej się pary i napis „Koniec” przypomniały mu o ko-
nieczności spoj'zenia na zegarek, Szalony pęd przyniósł go na stację
Paddington w chwili, gdy ekspres odchodzący o piątej, ruszył ze stacji,
Wyczerpainy zapadł w niespokojny sen, z którego zbudziło go gwałtowne
uderzenie w kamizelkę i koszmarna wizja Psmitha siedzącego naprze-
ciwko. Nie mozna się dziwić, że w tych okolicznościach Fredzio nie olśnił
nas wymową. i

Kinc, które odwiedził Fiedzio popołudniu, demonstrowało dobrze
znany super-super-film, pod tytułem „W, kleszczach przeszłości”, z Ber-
tą Blevitch i Maurycym Heddlestone — o treści, jak to każdy dobrze
wie, wypełniorej całkowicie szantażem. Wioska Honydean drzemała
szczęśliwie i pokojnie w piękiy ranek, skąpana w słońcu, otoczona pa-
górkami pokrytemi zielenią. Lecz z pociągu przyjeżdżającego z miasta wy
szedł obcy przybysz (obcy przybysz — Maxwell Bannister). Zapytał prze
chodzącego wieśniake (przechodzący wieśniak — Klaudjusz Hepworth)
o drogę ao wielkiego domu, gdzie Myrtle Dale, dobroczynna dama wio-
ski.. jednem słowem: wszystko było o szantażu i podziałało gizboko na
umysł Fredzia Ciągle jeszcze był pod wrażeniem filmu, zobaczywszy
więc Psmitha, antychmiast przyszedł do przekonania, że ten sledził go,
a obecnie jedzie z anim do domu, aby wymóc na nim pieniądze za mil-
czenie.

Ponieważ bełkotał tylko nieartykułowanie, Psmith rozpoczął kon-
wersację.

— Co za nadzwyczajna i nieoczekiwana przyjemność, kolego. Są-
dziłem, że pan opuścił stolicę już parę godzin temu.

   

 

  

 

Fredzio siedział, gapiąc się jak zapędzona w kąt mysz. Nagle
rozległ się z korytarza głos: 3

— Ach, jest pan tutaj, krchany panie!

s aš e ao —— : —

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ,
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