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Głos ma Rada Miejska. ; Nieporozumienie w rządzie
Ankietę naszą w sprawie ele-

ktrowni miejskiej i ceny prądu w

Wilnie zamykamy.  Wywołała

ona wielkie zamteresowanie w mie-

ście, o czem świadczą liczne głosy

czytelników, które w związku z to-

czącą się dyskusją napłynęły, a na-

wei jeszcze w dalszym ciągu napły-

wają. Niestety, nie możemy — z

braku miejsca — podać wszystkich

opinij, które zostały nadesłane bądź

na piśmie, bądź wyrażone ustnie w

rozmowach z Redaktorami. Musie-

liśmy ograniczyć się do zamieszcze-

nia tylko tych głosów, które wno-

siły nowe i najbardziej istotne mo-

menty.
Przeprowadzona ma lamach

„Dziennika Wilenskiego' dyskusja
wykazała, że prąd w Wilnie jest

nadmiernie drogi. Jest on droższy,

miż w innych miastach w Polsce i,

mimo powszechnej w caiej Polsce

fali taniości, zniżce nie ulega. Jeśli

słuszne są ogólne narzekania na

Ł zw. nożyce cen, miażdzące prze-

ciętnego obywatela kraju, to na

przykładzie elektrowni wileńskiej

działalność tych nożyc występuje

szczególnie jaskrawo. Wszyscymają

mniejsze od kilku lat dochody i

wszyscy mniej zarabiają: urzędnik

państwowy i prywatny, emeryft, ku-

piec, rzemieślnik, przemysłowiec,

robotnik i właściciel przedsiębior-

stwa, adwokat, lekarz i inżynier,

a równocześnie wszyscy oni płacić

muszą 2а prąd ceny takie same, jak

wówczas, gdy — za dobrej koniun-

ktury — mieli dechody dwa i trzy

razy większe.
Ankieta nasza wykazała, że wła-

dze miejskie nie kalkuiują ceny

piądu według tych zasad, wtóre są

właściwe dla instytucji o charakte-

rze użyteczności publicznej, lecz

pod postacią opłaty za prąd ściągają

podatek, nałożony na tych, którzy

z prądu elektrycznego korzystać

pragną. Taki nie - handlowy, lecz

fiskalny punkt widzenia ani z pun-

ktu widzenia obowiązujących ustaw,

a w szczególności Rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej o ure-

guiowaniu finansów komunalnych,

ani z punktu widzenia ogólnych za-

dań samorządu nie może być uzna-

ny za sfuszny.
Dlatego sprawą ceny prądu w

Wilnie muszą się zająć powołane

czynniki.
Głos ma Rada Miejska! W naj-

bliższych tygodniach najprzćd Magi-

strat, później odpowiednie l:omisje,
a w końcu plenum Rady Miejskiej
przystąpią do omawiania budżetu
m. Wilna na rok 1935/36. W związ-
ku z tym budżetem będzie rozwa-

żana także taryfa na prąd elektrycz-
ny. Rada Miejska musi wniknąć do-
kladnie w szczegóły kalkulacji ceny
prądu i do tej sprawy odpowiednio
się ustosunkować.

Na cenę prądu w Wiinie — jak
wykazała nasza ankieta — wply-
wają nietylko ogólne koszty eksplo-
atacji, jak węgiei, robocizna i inne
koszty własne, ale także i to może
w pierwszym rzędzie zasady rachun-
kowe, przyjęte w elektrowni. Różne

kapitały zapasowe, amowtyzacyjne
i inwestycyjne itp. odliczenia z bie-
żących wpływów elektrowni muszą
być poddane gruntownej krytyce.

zecież już samo zagadnienie, jaką
wartość przedstawia dziś elektrow-
nia i jej urządzenia może wpłynąć
na cenę prądu, gdyż od wartości ka-

pitału, reprezentowanego w przed-

siębiorstwie, zależą odliczenia na
amortyzację. A pamiętajmy, że ele-
ktrownia wileńska powstawała sto-
pniowo, że wkładany w nią kapitał
wpiywał w rublach, markach oku-
pacyjnych, markach polskich i zło-
tych i samo przeliczenie inwestycyj
na język waluty dzisiejszej może
odbić się na kalkulacji ceny prądu.

Przy rozpatrywaniu kalkulacji fi-
nansowej elektrowni miejskiej na-
leży niewątpliwie rozważyć cało-

inwestycyjną.  Amkieta
Wileńskiego" zwróciła uwagę na tę

okolicziość, że nie wszystkie inwe-

stycje elektrowni podejmowane były

w tym stopniu pianowo, jak to na-

leżało oczekiwać i że np. budowa
w krótkim odstępie czasu dwóch
rozdzielni prąću zmiennego obcią-

żyła finanse elektrowni zbędnym, a

na tem miejscu wyrokować bynaj:
mniej w sprawie skomplikowanej i
wymagającej fechowego przygalto-
wania, ale uważamy za siuszne, do-
magać się wyjaśnienia sprawy. Z
innych spraw organiżacyjnych- zre-

CITTA del VATICANO.

wyniki rzymskiej wizyty Schusch-

nigga, zwraca uwaśę na len frag-

ment komunikatu oficjalnego, który

| mówi o podjęciu, w jak najkrótszym

| czasie, przez
| storycznej, polegającej na utrzyma-

Imiu równowagi sił występujących w

|basenie naddunajskim. Słowa te

 
kształt spraw tego przedsiębiorstwa°

miejskiego. Trzeba więc rozważyć,
zasady organizacji pracy w elektro--
wni, a w szczególności jej politykę

„Dziennika:

znacznym ciężarem. Nie chcemy

formowania wymaga — naszem zda-,

niem — gospodarka opałowa elek-

trowni.
Miasto Wilno jak to już

mieliśmy sposobność wielokrotnie
stwierdzić — rozwija się dość inten-

sywnie na peryferjach. Powstają

nowe dzielnice, zabudowują się

pustkowia. iTen stan rzeczy musi

być uwzględniony przez  elektro-

wnię, która winna zaopatrzyć w

czas prądu nie posiadają.
Przy omawianiu taryty elek-

tryczne; uwzględnić trzeba większe

niż dotychczas / zróżnicowanie,

Wszystkie omówione na łamach
„Dziennika Wileńskiego" typy abo-
nentów: kina, sklepy, restauracje i

kawiarnie, prąd reklamowy, prąd
przemiysłowy, prąd  gospcdarczy,

 
wreszcie zwykły, przeciętny abo-
nent oświetleniowy mają jakieś pod
adresem.  elellctrowni  dezyderaty.
Większość ich pragnie potanienia

prądu i żądanie to jest słuszne, Ale
pozatem możnaby i warto poczynić

różne udogodnienia poszczególnym

typom abonentów, na czem nietylko ,

ońi, ale i elekirownia niewątpliwie.dzi, że nie wydaje się prawdopo- amibasadora w Londynie. Sytuacja
dobrzeby wyszła. Jesteśmy głęboko
przekonani, że racjonalna reforma
taryfy stanie się punktem zwrotnym
dla znakomitego rozwoju elektro-
wni.
A więc Rada Miejska ma głos.

My ze swej strony będziemy uważ-
nie śledzili dalszy przebieg sprawy
i — mimo zakończenia ankiety —
niejednokrotnie „jeszcze do niej wró-
SSE: Na '

wie wartość programową.

RZYM. (Pat). Kanclerz austrja- nadzwyczaj intercsuje się rozwojem finansowane przez Goebbeisa z fun-
ZA” ruchu faszystowskiego we Francjii duszów dyspozycyjnych.„cki Schuschnigg i min. spraw

granicznych  Waldeneg$ś opuścili

Austrję swej roli hi- Rzym. żegnani na dworcu przez,

- Pogłoski 6 Spisku faszystowskim
; Mussoliniego.
Pod: Austrja punktem centralnym.

| WIEDEŃ (Pat). Dziś popołudniu

prąd te przedmieścia, które dotych-.

bo. | w rządzie.

dunajskiej Austrja stanie się pun-' strji Schuschnigg. Drogę z Wenecji

ktem centralnym i będzie pośred- do Wiednia kanclerz odbył samolo-

niczką uzgadniającą trudne i ciężkie tem. Austrjacki minister spraw za-

sprzeczności istniejące pomiędzy granicznych Berger Waldeneg$ za-

iniemi państwami naddunajskiemi. trzymał się w. Medjolanie, gdzie

Zasada ta, zdaniem dziennika, wygłosi odczyt o Austrii.

Akademia na cześć Habsburgów.
WIEDEŃ (Pat). Z okazji 22 rocz- austrjacka powinna być oparta na

micy narodzin arcyksięcia Ottona

Habsburga stowarzyszenie legitymi-

stów w Wiedniu urządziło uroczystą

akademję, na którą przybyli wszys-

cy Habsbungowie, mieszkający obec-

mie w  Austrji,  przedsiawiciele

Heimwehry i oddziałów  szturmo-

wych, małżonki kanelerza Schu-,

schnigga i ministra Feya. Podkre-

ślano, że niezawisłość Austrji da się

utrzymać tylko przez powołanie na

tron legalnego władcy. Menarchja

wych.

rocznicy Ottona Habsburga
dzili żydzi, byli uczestnicy wojny,
na której był obecny w uniformie
o... polnego Eugenjusz Habs-

 Zamach marsgiski

oznaczają, że dla całej polityki nad-. powrócił do Wiednia kanclerz Au-,

zasajdach chrześcijańskich i stano-*
* morskich, gen. Butler, składałprzez |

PARYŻ. (Pat). Havas donosi: Ko-
„ła dobrze poinformowane katego-
rycznie zaprzeczają pogłoskom krą-
'żącym wczoraj w Paryżu, o nieporo-
„zumieniach, które miały wyniknąć
{ pomiędzy niektórymi członkami rzą-
|du na wczorajszem rannem posie-
(dzeniu rady gabinetowej. Posiedze-
'nie to odbyło się w zupełnym  spo-
koju i atmosferze serdeczności.

Rząd, pragnąc zapobiec ezerze-
„niu się bezpodstawnych pogłosek,
|jest zdecydowany zastosować wszel-
'kie możliwe środki przeciwko
„rozprzestrzenianiu fałszywych lub
' tendencyjnych wiadomości, Jak do-
| nosi prasa, komisarz policji usunięty
| został ze swego stanowiska, ponie-
waż nie zameldował swym władzom
|o pogłoskach na temat rozpizężenia
|w < Pogloski te odbily się
ujemnie na giełdzie.

 

Gen. Weygand
i przechodzi do dyplomacji,

PARYŻ. (Pat). „La Presse" twier-

dobnem, aby gen. Weygand mógł w
„ dalszym ciągu pełnić funkcje w ar-

i
cę wieku, Rząd, jak twierdzi „La
'Presse' ma podobno wyzyskać u-
zmanie, jakłem się cieszy gen. Wey-
śand i powołać go na stanowisko
przedstawiciela dyplomatycznego w
jednej ze stolic europejskich. Istnie-
ją dwie placówki, na których gen.
MWieygand mógłby być specjalnie

TE iI S KI IIIST" |dobrze oceniony, a mianowicie: Lon

Austrja—punktem centralnym
dla polityki. naddunajskiej.

(Pat). została potwierdzona podczas roz-,

„Osservatore Romano“, omawiając mów rzymiskich i posiada niewątpli-

dyn i Berlin. W! Londynie gen. Wey-
gand posiada wielu przyjaciół oso-
bistych. Narazie jednak rie

MOSKWA. (Pat), Korespondent
paryski „Izwiestja.' donosi, że Hitler

że propaganda niemiecka wydaje

NOWY JORK. (Pat). Sensacyjne
pogłoski, dotyczące rzekomego spi-

sku, mającego na celu utworzenie
armji faszystowskiej
tys. byłych żołnierzy amerykań-
„skich celem ustanowienia dyktatu-
'ry w Stanach Zjednoczonych, są
' obecnie badane przez komisję śled-
czą senatu.

Były dowódca korpusu strzelców

Osobna manifestację z racji 22-ej 3 godziny przed komisją zeznania, | Cormack _ podkreślił,
urzą-!| w związku ze stwierdzeniem jakoby Butler zeznaje dobrowolnie i stara

dowództwo projektowanej armji by-
ło mu zaoliarowane przez grupę
maklerów giełdowych. Jak donoszą

 

francuskiej, gdyż osiągnął grani-|

jest

Propaganda niemiecka we Francji.

 

celem ustanowienia dyktatury w Stanach Zjedn.

złożonej z 50,

PARYZ Pat. Pogłoski, które one-
gdaj wieczorem krążyły po mieście
o nieporozumieniu w łonie gabinetu
wywołały niespodziewaną tendencję
zniżkową na giełdzie paryskiej. Spe-
kulacja, wyzyskująca te pogłoski,
głosiła dalej, że lada chwila należy
oczekiwać ustąpienia ministra Per-
nota i ministra bsz teki Marina.
Rząd, dowiedziawszy się o sytuacji,
ogłosił komunikat  zaprzeczający

kategorycznie krążącym  wersjom,
a ponadto odwołano ze stanowiska
komisarza giełdowego Mettena, któ-
1y nie umiał zahamować m»newrów
spekulacyjnych. Mimo tak kotego-
ryczne wystąpienie rządu, część
prasy podtrzymuje, że na onegdaj-
szem posiedzeniu rady ministrów
doszło do różnicy zdań między mi-
nistrem sprawiedliwości Pernotem
i premjerem Flandinem oraz mini- 
ustępuje z armii

przewidziana zmiana na stanowisku

jednak przedstawia się inaczej w

| Berlinie, gdzie posunięcia dyploma-
tyczne Francois Ponceta zdają się
nie znajdować pełnej aprobaty no-
wego premjera, którego poglądy
nieraz były sprzeczne z opinją obec-
nego ambasadora, gdy ten ostatni
był jeszcze podsekretarzem stanu.

„Mamy przekonanie, kończy dzien-
nik, że gen. Wieygand mógłby być
jaknajprzychylniej przyjętyvw Niem-
czech. Jego obecność w Berlinie
mogłaby się tylko przyczynić do na-

„dania jasności trudnym i planowym
rozmowom”.

obecnie we Francji olbrzymie sumy.
Między innemi ma wychodzić pisma

3 milj. dolarów za poprowadzenie
armji faszystowskiej na Waszyngton
i obalenie rządu.

Wiceprzewodniczący komisji
„śledczej Dickstein, oświadczył, że
publiczne posiedzenie tej komisji
„rozpocznie się w poniedziałek. W
, sprawie tej, jak twierdzi Dickstein,
| zamieszane są poważniejsze nazwi-
ska, niż nazwisko Butlera.

komisji Mac
że generał

| Przewodniczący

|się ułatwić przeprowadzenie šle-
|dztwa w sprawie spisku, o którym

ki ?rancuskim:
strem Herriotem i ministrem spraw

wewn. Regnierem. Według relacji

socjalistycznego „Le Populaire”, na

posiedzeniu rady ministrów minister

sprawiedliwości Pernot dał do zro-

zumienie, że. opuści swoje stanowi-

sko, o ile nie uzyska swobody w
akcji w sprawie ostatniego skandalu

„Societć Speciale Financiere*.Mini-

ster Pernot miał domagać się aresz-

towań niektórych osób w związku

z tą aferą, a przedewszystkiem do-

magał się zaaresztowania byłego

szefa sekretarjatu osobistego byłego

premjera  Chautempsa,  Dubois'a.

Ministra Pernota pcparl minister

Marin.
Stanowisko ministra sprawiedli-

wości nie znalazło jednak poparcia

u pozostałych członków rządu, któ-

rzy uważają, że Sprawa powinna

być rozważana z całym zasobem

zimnej krwi i że trzeba unikać

wstrząsu opinji publicznej, co mo-

głoby wywołać przedwczesne i nie-

przemyślane decyzje. Zdaniem dzien-

nika, groźby ustąpienia ministra

Pernota nie da się uniknąć. Drugim

incydentem, o czem pisze dalej

„Le Populaire”, miała być wymiana

zdań między ministrem Pernotem a

ministrem spraw zagranicznych

Regnierem w sprawie projektu usta-

wy o manifestacjach Panującą na

giełdzie depresję „Le Capital“ tlu-

maczy nietylko pogłoskami o tar-

ciach w gabinecie, zle i niejasną

sytuacją ogólną. Szczególnie pod-

niecenie wywołać miała, zdaniem

dziennika, relacja referenta budźetu

wojskowogo, deputowanego Archim-

bault'a, dotycząca zarówno zbrojeń

niemieckich jak i ofiar, które: w

związku z tem będzie musiało zło-

żyć społeczeństwo francuskie w ce*

lu uzupełnienia zbrojeń. „Informa-

tion”, omawiając nerwowość giełdy,

zaznacza również, że sytuacja mię-

dzynarodowa jest niejasna. Sprawa

Zagłębia Saary, wystąpienie w Ju-
gosławji w sprawie .zamachu mar-

sylskiego, Anschluss iwiele innych

zagadnień budzą niepokój. Ale

to wszystko, podkreśla dziennik, nie

jest dostatecznym powodem do pod:
dawania się psychozie czy też ule-
gania karygodnym posunięciom spe:

kulacji.

Opanowanie ratusza
przez bezrobotnych.

PARYŻ. (Pat). Wi Quentin bez-
robotni opanowali ratusz, protestu-
jąc w ten sposób przeciwko nieko-
rzystnym _ obliczeniom zasiłków.
Przybyła żandarmerja nie mogła
interwenjować,-gdyż zgodnie z u-
stawą wolno jej to czynić tylko na
wyraźne żądanie prefekia w razie
gdy mer zrezygnuje ze swych fun-
kcyj policyjnych. Mer uwzględnił
żądania bezrobotnych, kiórzy opu- wiadomości dochodziły już z szere-

dzienniki, Butlerowi zaproponowano / $u różnych źródeł.
ścili potem ratusz.

iiI "BRZEZIA TPKOCR an TSW BRATAGB bokark

Reforma konstytucji w Indjach.
LONDYN (Pat). Ogłoszono tu

 

W NIEDZIELĘ DNIA 25 b. m.
W SALACH OGNISKA AKADEMICKIEGO

ODBĘDZE SIĘ

ZABAWA TANECZNA
MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

WSTĘP 1 ZŁ. POCZĄTEK o godz. 21,30.
 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dn. 25 listopada o godz. 12 i pół

w SALI KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO (Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JA'N NOWODWORSKI poseł na Sejm.

złoży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej
i Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice-prezes Narodowego Koła Radnych

złoży Sprawozdanie z rozpoczęcia prac
nowej Rady Miejskiej Wilna.

Wstęp na zebranie jest wolny, licząc się jednak z Ilcznym
napływem publicznosci, zaleca się wcześniej zamawiać miejsca

rezerwowane w Sekretarjacie Stronnictwa Narodowego (Mostowa1,
od godz. 9—3 I od 6—7).

 

Głosy prasy
i BUDAPESZT. (Pat). Prasa wę-
gierska z wielkim zainteresowaniem
śledzi rozwój wypadków  związa-
nych z wniesieniem spraw; marsyl-

l skiej przed forum Ligi Narodów.
Przeglądając giosy prasy zagranicz-
nej szuka takich, które uw»żają wy-
stąpienie do Ligi Narodów za nieod-
JP a nawet niebezpieczne.
|! „Pester Lloyd“ przedstawywszy w
' artykule wstepnyin opinję prasy za-
granicznej co do celowosci kroku
Jugosławji oraz stanowiska prasy

| jugosłowiańskiej,
czeniu, że Węgry mimo tych wszyst-

j kich pogłosek nie dadzą się wypro-
wadzić z równowagi. Jest rzeczą
wielkich mocarstw, a  przede-
wszystkiem Francji, dbać o to, aby
jw  oszczerczej kampanji podjętej
| przeciwko Węgrom nie zrodziła się
| iskra, która mogłaby znowu, jak w
„roku 1914 spowodować światowy.
į . Więgry już mają dosyć ciąg-
łych bezpodstawnych oskarżeń i je-

| żeli Jugosławja naprawdę ma za-
' miar w nowej nocie dać szczegółowy
miaterjat poparty zdjęciami fotogra-
ficznemi, to Węgry nie będą się
wahały i przedstawią również odpo-

 podaje w zakoń-|

w Lidze Narodów.
dziś białą księgę, zawierającą spra-. . °

wĘgI
©&erskiej. ; wozdanie komisji parlamentarnej do.

wiednie dokumenty, które wyłkażą,| spraw reformy konstytucji w In-
w jaki sposób Jugosławja ukrywa.djach. Niewątpliwie rapo:t wywoła
zbiegów politycznych innych kra-| w Indjach wielkie rozczarowanie.|
jów i zapewnia im ochronę. W tej; Zalecenia raportu są bardzo ostroż-|

sprawie Austrja i Włochy mogłyby|ne. Wicekról i gubernatorowie.mo-
również służyć podobnemi informa- | gą w razie potrzeby uchylić konsty-
cjami. Węgry, kończy pismo, nie
mają zamiaru czynić trudności na|y, i
A A wykrycia rzeczywistej Księżniczka Maryna grecka W Lundyni. |

awdy, ale nie mają również za- ‚

miaru pozwalać na zakłócenie spo- LONDYN (Pat). Przybyła do
kojw przez tendencyjne urabianie,Londynu księżniczka Maryna, na-

nastrojów. | rzeczona księcia Jerzego, najmłod-
szego syna angielskiej pary królew-
skiej. Marynie towarzyszyli jej ro-
dzice książę Mikołaj grecki i ks.
Helena grecka. Na dworcu czekała
cała rodzina królewska z królową

Marją na czele. Mimo ciemności z
powodu gęstej mgły zebraiy się tłu-
my publiczności, które wiwatowały
na cześć młodej pary. Ślubu udzieli
29. XI. arcybiskup Canterbury w
opactwie westminsterskiem, a na-

stępnie odbędzie się specjalny ślub
wedle obrządku prawosławnego w
prywatnej kaplicy pałacu bucking-
hamskiego. »

 

 

Wybory w Sowietach.
MOSKWA Pat. Dnia b. m. odby-!

ły się wybory do [8480 sowietów
wiejskich, co stanowi 13 i pół proc.
ogólnej ich liczby. W wyborach
brało judział 81 proc., gdy w roku
1931 tylko 70 proc. Do nowych
sowietów wiejskich wybrano prze-
szło 180 delegatów, w tem 24 proc.
kobiet. 18 proc. delegatów należy
do partji komunistycznej, podczas
gdy w 1931 r. wybrano 14 proc.
członków  partji komunistycznej.
W dniu wczorajszym rozpoczęły się sy
też wybery do sowietów miejskich. : 3 4

 

, nomiji prowincjonalnej.

tucję. Sprawy wojskowe i zagra*
niczne wogóle nie są brane w ra-
chubę. Wogóle jest to fikcja auto-

Trzy lata
temu lord Irvin wyraźnie zapowia-
dał wprowadzenie statutu dominjal-
nego, tymczasem obecny raport
oznacza cofnięcie przyrzeczeń,

Skażanie Rudrofa.
LWÓW (Pat). W dniu dzisiej-

szym przed sądem karnym we Lwo-
wie zapadł wyrok w sprawie Stani-
sława Rudrofa, jako zawiadowcy
(zarządcy) spółki „Brody'. Trybu-
nał uznał oskarżonego winnym przy-
właszczenia sobie powierzonych je-
go opiece mienia dochodów spółki
„Brody w wysokości zł. 78.850, ma-
jących przypaść w udziale udziałow-
com tej spółki, Za ten wyst;pek jak
również za sfałszowanie ksiąg bu-
chalteryjnych Rudrof skazany został
ma trzy lata więzienia, utratę praw
obywatelskich, publicznych i hono-
rowych na 10 lat, na grzywnę wwy-
solkości zł. 100.000 oraz zwrot ko-
sztów postępowania sądowego w
wysokości zł. 10.160, zaliczając mu

' areszt śledczy. Od zbrodni oszustwa
Rudrof został uwolniony,
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Pil makiem Mari,
Od paru lat państwa europejskie

wchodzą coraz wyraźniej pod znak

Marsa. Nie oznacza to jeszcze, że

wojna „ada chwiia wybucnnie i po-

żoga obejmie, jal. w r. 1914, cały

świat. Ale nie ulega wąipliwošci,

że jednem z najważniejszych poli-

tycznych zagadnień wielu państw

auropejskich «staje się dzis sprawa

bezpieczenstwa zorojnego

Jest rzeczą znamienną, że za-

gadnienie to .wyptynęio w całej

ostrości od chwil, gdy raądy w

Niemczech przeszły w ręce narodó-

wych eocjalistów z Hitleiem na

czele. Zapewnienia rządu viemiec-

kiego, mające na celu uspckojenie

opinji narodów europejskich, wy-

wariy wręcz odmienne wrażenie w

świetle taktów, dowodzących, iż

Niemey, nie licząc się z rygorami

V-ej części traktatu wersalskiego,

torsownie prowadzą u siebie akcję

zbrojenia.

Wiskaźnikiem i ilustracją aktual-
mości problemu bezpieczeństwa

zbrojnego są fakty zainteresowania

się nim rządów i parlamenićw. Rok

ubiegły obfituje w takie ilustracje.

Najbardziej miarodajne są pod tym

względem Angija i Francje, niewąt-

pliwie ożywione jaknajbardziej du-

chem pokojowym, a jedrak jedno-

cześnie wykazujące wielkie ożywie-

mie w sprawach zabezpicczenia się

zbrojnego przed atakami z»ewnątrz.

I nietylko sprawy techniczne przy-

ciągają uwagę powiszeciną, lecz

właśnie najbardziej animuje i wy-

wołuje dociekań strona polityczna

w związku z sytuacją międzynaro-

dową i wynikającemi stąd groźbami

dla pokoju. p.
IW, ubiegłym tygodniu angielska

izba lordów toczyła bardzo żywą

debatę na temat sił zbrojnych An-
ślji. Nawiązywano do poprzednich

obrad parlamentu, kiedy to z ust

Baldwina padło znamienne powie-
dzenie, iż granica W. Brytanii leży

nad Renem. Wikrótce potem parla-

ment uehwalił dodatkowe kredyty

lotnicze, zarazem wszczęia Anglja

gorączkowe prace mad wzmocnie-

niem obrony przeciwlotniczej budo-
wą nowych lotnisk i zwięxszeniem

stanu floty powietrznej. Długody-

stansowy lot do Australji był dal-

szym wyrazem zainteresowań w tym

kierunku. '
Rozprawy w izbie lordów poszły

po wskazanej przez Baldwina linji

dalej. W) niezmiernie ciekawej mo-

wie rozwijał przed izbą lo:d Hails-

ham, minister wojny, rozmaite moż-

liwości ataku zbrojnego na Wielką
Brytanję, kładąc jednak niemniejszy:

nacisk ma potrzebę równomiernego

wzrostu rónych rodzajów broni, a

więc talkże i arm$i. Wlojsko. lądowe

wynosi teraz 125 tys. ludzi, ale

winno dojść do normy conajmniej
155 tys. Podobnież lord Mottistone,

ż zawodu generaf, kładł nacisk na
silną armię lądową, oświalczając się

za wprowadzeniem w Anglji obo-
wiązkowej służby wojskowej, gdyby
ałobrowolny werbunek żołnierzy nie
dał pożądanej cyfry.

Wizbie gmin też wiellzą sensacją
byty zapytania w kwestii wizyty
von Ribbentroppa, którego zada-

miem — jak wiadomo — było wy-

sondowanie opinii rządu angielskie-

go w materji zsrojeń niemieckich.

Naogół sprawa bezp'cczeństwa
zbrojnego Angiji jest w iej chwili
dominującem tam  zaźśadnieniem.

Wygląda to tak, jakgdyby Anglia

chciała odrobić zaniedbania ostat-

nich lai, gdy polityka jej zagranicz:
na była prowadzona pod wpływem:

doktrynerów pacyfistów, Mac Do-

nalda, Hendersona, lorda Cecila,

W większym jeszcze stopniu
sprawy bezpieczeństwa obchodzą

francuską opinję publiczną. Francja

od czasu do czasu ekscytowana

jest informacjami o rozmiarach zbro-

jeń niemieckich i pomimo stale ży-

wej propagandy pacyfistycznej, do-

skonale zdaje sobie sprawę z nie-

bezpieczeństwa, grożącego jej od

wschodu. Przed kilkoma dniami po-
ruszona została słowami marszałka

Franchet d'Esperay, który w wywia-
dzie z redaktorem „Le Jour” oświad-

czył, że niebezpieczeństwo wojny

jest dziś większe, niż było wr. 1914,

ponieważ armja niemiecka jest o-

becnie liczniejsza, lepiej wyszkolo-

"na i uzbrojona, miż przed 20 laty.
FA parę dni potem referent bud-

 żetu wojskowego w izbie deputowa-

nych. dep. Leon Archambault, rady-
kał lewicowy, złożył referat, który
jest wielkim krzykiem grozy i alar-

4

Fronda konserwatywna.
„Robotnik* wciąż jeszcze oma-

wia sytuację wewnętrzną obozu po-
majowego, a w szczególności jego
konserwatywnego odłamu.

Los konserwatystów sanacyjnych
wydaje się. „Robotnikowi“ przesą-
onym — zejdą ze sceny iak, jak

już nieraz schodzili, wśród po-
wszechnej niechęci i niesmaku.

Fronda konserwatywna nie odegra

prawdopodobnie żasnej większej roli w

dalszym rozwoju wypadków. Próba odro-

dzenia konserwatyzmu polskiego w cieniu

płaszcza marsz. Piłsudskiego kończy się

deść smętnem niepowodzeniem; konserwa-

tyści mogli byli swego, czasu wnieść do

obozu „sanacyjnego” pewne wartości w da-

nych warunkach pozytywne: umier, posza-

nowanie prawa i Ł p. Wnieśli paskudny

obyczaj zginania karku przed „silnymi tego
świata” i.. „strohmaństwo', zwyczaj je-

szcze brzydszy łą zenie roli politycznej z

piastowaniem mandatów w kartelach, ra-

dach nadzorczych i zarządach różnych

przedsiębiorstw, Z dumą i dostojeństwem

afiszowali swoją przynależność do „elity“

rządzącej. Nie spostrzegli, że prawdziwe

życie polskie przelewa się i tworzy poza
granicą zasięgu owej „elity“. Zejdą ze

sceny i tym razem tak samo, jak zeszli z

niej w listopadzie r. 1918: wśród powszech-

nego niesmaku i.. bez chwały.

Autorowi tych wywodów, pos.
Niedziałkow.kiemu, tym razem mu-
sinry przyznać słuszność.

£ prasy.

 „Samorząd Warszawy*.

łeczeństwo, że komisarskie

na ratuszu są samorządem. Puszcza
się więc zabawne frazesy na temat
roli samorządu, jego stosunku do
obywateli i t. p.

Tak np. w Gazecie Polskiej"
komisarz Starzyński rozwija swój
„program“ i pisze:

„Nowe władze miejskie postanowiły

celem zdobycia zaufania mieszkańców,

przeprowadzić zasadniczą zmianę stosunku

samorządu do obywateli”.
„Pozytywna działalność władz miej-

skich musi się opierać na wzajemnem za*

ufaniu obywateli i gminy”.

Słusznie na te trazesy odpowiada
„Gazeta Warszawska”:

„Gdyby p. Starzyński naprawdę myślał

o wytworzeniu tego zaufania, to powinien

pójść do min. Kościałkowskiego i powie-

dzieć mu: „Panie ministrze, na podstawie

trzymiesięcznej obserwacji stosunków do-

szedłem do przekonania, że konieczna jest

współpraca i zaułanie między obywatelami
a zarządem miasta. Wobec tego proponuję

niezwłocznie rozpisanie wyborów do rady

miejskiej w Warszawie”.

Prasa sanacyjna a wraz z nią p.'
Stpiczyński usiłują wmówić w. spo-|

rządy

'są wyznawcami i którą zapewne w nowej

 
pól folii
GENEWA (Pat).

częło wczoraj dyskusję nad рго-
jektem zleceń w sprawie sporu
boliwijsko-paragwajskiego 0 Uran
Chaco. W toku dyskusji poruszona
została również sprawa naiury ogól-
nej, a w szczególności spiawa zaka-
zw i wywozu broni do krajów woju-
jących. Delegat Turcji, przemawia-
jąc w imieniu państw unji bałkań-
skiej, złożył zastrzeżenie do tej
części sprawozdania, (które apro-
buje wywóz broni zarówno do Bo-
liwyi, jak i Paragwaju. Zdaniem de-
legata Turcji, ta część sprawozda-
nia, gdyby miała stanowić prece-
dens na przyszłość, mogłaby mieć
konsekwencje niemożliwe 1 sprze-
czne z duchem paktu Ligi, Zakaz
wywozu broni może byc przewi-
dziany tylko jako sankcja przeciwko
państwu, uznanemu za napastnika,
a w danym wypadku napastnik nie
został jeszcze określony, toteż by-
łoby bardziej wskazane zastosowa-
nie tego zakazu dopiero do państwa
lub panstw, które nie wykonały zle-
ceń zgromadzenia. W: podobnym
duchu wypowiedział się delegat
Włoch, którego
Francji. Delegat Polski, Komarnic-
ki, wyraził zgodę Polski na przed-
stawienie zgromadzeniu sprawozda-
mia i oświadczył, że Polska, oży-
wiona uczuciami szczerej sympatji
do krajów południowo-amerykań-
skich, śledzi z żalem smutne wyda-

mu. z powodu rozmachu i potęgi
zbrojeń niemieckich i pogotowia
wojennego Niemiec. Stwierdza on,
że na początku roku przyszłego
Rzesza niemiećka będziew stanię
zmobilizować 5 i pół miljona zołnie-
rza, gruntownie wyszkolonego i u-
zbrojonego w największą nowocze-
sną broń, wyrabianą w dzień i w
nocy w niezliczonych fabrykach cię-
żkiego przemysłu, rozsianych na
całem terytorjum Niemiec.

Twierdzenia p. Archambuit po-
parte są wielką ilością szczegółów,
co wszystko razem wywołało dawno
nienotowane wrażenie tak w kołach
politycznych, jak i w prasie fran-
cuskiej. Bije ona na alarm i doma-
ga się doskonalenia pogotowia zbroj-
nego Francji. Najznamienniejsze jest
zaś to, że wywodami posła Archam-
bault przejęła się giełda pary- 

i Paragwaji0 Gran (hatu
przedmiotem obrad Ligi Narodow,

4 Nadzwyczajne rzenia, rozgrywające się w Chaco i
zgromadzenie Ligi Narodów rozpo-|pragnie, aby kraje położyjy kres

poparł delegat| 5.

 ska, na której zauważono plerwsze

  

DZIENNIK MILERSKI *|

Toby było poważne i logiczne. Jeżeli

zaś zarządzenie wyborów nie leży w pla-

nach rządu, jeżeli samorząd w Warszawie

ma być nadal zawieszony, to zadaniem p.

Starzyńskiego jest administrować jaknajle-

piej gospodarstwem  gminnem,  powierzo-

nem mu, jako delegatowi Rządu. a nie

stroić się w kostjum  przedst*wiciela

morządu”.

Wiosna 1935 roku.
Warszawskie ,„„ABC* zdaje spra-

wę z głośnego już dziś artykułu
Wlarda Price'a, zamieszczonego w
„Daily Mail“ dn. 12-go listopada.
Artykuł ten oparty jest — jak się
zdaje — na wynurzeniach czecho-
słowackiego min. spr. zagranicznych,
Benesza.

Jak przedstawiają się

ce — Benesz?

Na wiosnę 1935 roku upadną podsta-
wy, na których opiera się pokój w Europie.

Na najbliższą wiosnę Niemcy będą

całkowicie gotowe do wojny. ich ludzki

materjał wojskowy będzie przedstawiał się

znakomicie. Obok 300,000 ludzi, zawodowo
służących armji « oddanych rzemiosłu

wojskowemu, Niemcy będą posiadały zmi-

litaryzowane, świetnie wyszkolone i przy-

gotowane do akcji, nawet w pierwszych

szeregach frontowych, rezerwy

Niemcy: będą posiadały wiosną przy-

szłego roku całkowite wyposażenie w

sprzęt wojenny, śiojące na najwyższym

poziomie współczesnej technik:. Będą po-|

siadały tanki, armaty, karabiny maszyno-

we, a ponadto świetnie przygotowany do

produkcji przemysł chemiczny oraz fabry-

kację broni i materjalėw wybucl-owych.

Lotnictwo niemieckie będzie w zupeł-

ności gotowe do rozpoczęcia akcji za-

czepnej. Jego siła agresji będzie olhrzymia.
Nowa strategja wojenna, której Niemcy

sa-

prosvctwa Pri-

w

wojnie zechcą zasłosować, stawia za cel

zniszczenie przeciwnika przez zdezorgani-

zowanie jego głównych centrów organiza-

cyjnych, centrów zaopatrzenia oraz ogrom-

nych zbiorowisk ludności cywilnej. Te

ośrodki w pierwszym rzędzie będą atako-

wane przez wojska niemieckie.

Gdyby jednak okazało się kcniecznem

operowanie wielomiljonowemi  masami

żołnierza, bądź to w sensie przeprowadza-

mia długotrwałej akcji terenowej, bądź też
w sensie jej uzupełniającego- działania,

Niemcy i te siły będą posiadaly w dosta-

tecznej mierze. Przecież już dzi: posiadają

3 miljony ludzi gotowych do akcji; miljon

członków S. S. i 2 miljony członków S. A.,
których potrafią zmobilizować w ciągu

trzech dni, podczas gdy Francja, Włochy,
czy Anglja, mogą dokonać mobilizacji w

podobnych rozmiarach zaledwie w trzy

tygodnie. :

Niewątpliwie siła bojowa —№е-
miec przedstawia się groźnie.
 

waice, przyjmując zalecenia zgroma-
dzenia Ligi. lelegat Polski podzie-
lit całkowicie opinię przedstawiciela
Turcji, wedle której embargo, uwa-
żane za sankcję, może być zastoso-
wane tylko do państwa uznanego za
napastnika, niemniej jednak Polska
może przyłączyć się do części ra-
portu, który przewiduje zakaz do-
starczania broni obu państwom,
gdyż chodzi o zarządzenia wyjątko-
we, usprawiedliwione przez to, że
obie strony pogwałciły pakt. Rozu-
mie się samo przez się, że to wyjąt-
kowe zarządzenie nie moze stano-
wić precedensu. Następny mówca
komisarz Litwimow zaznaczył, że
sprawa Chaco jest ważna ze wzglę-
du na echa, jakie ona wywołała.
Komisarz Litwinow domagał się wy-
znaczenia terminu dla przyznania
zleceń i zaostrzenia embargo na
wywóz broni. Delegat sowiecki za-
powiedział, że delegacja sowiecka
będzie się domagała, by zgromadze-
nie powzięio stanowczą uchwałę i
dowiodło, że zdecydowane jest na- |
rzucić jej wykonanie. Delegaci.
Szwecji, Danji, Norwegji, Hiszpanii!
i Szwajcarji zgłosili wniosek, aby w|
razie  nieprzyjęcia zleceń przez
jedną ze stron, zgromadzenie zwró-
ciło się do trybunału haskiego o
opinię na temat tytułów prawnych
obu państw do sporego terytorjum.

 
oznaki czegoś w rodzaju paniki i
znaczny spadek notowań

Zarówno to, co się dzieje w Fin-
gljiw dziedzinie zbrojeń, jak i obja-
wy niezwykłej wrażliwości francu-
skiej na wszelkie wieści o zagroże-
niu pokoju — potwierdzają 'w całej
rozciągłości naszą tezę, wypowie-
dzianą na początku, iż Europa wstę-
puje coraz bardziej w znak Marsa.
Nie można wysnuwać z tego zbyt
niepokojących wniosków, ale też
nie należy zamykać oczu na wszel-
kie możliwośei. Ożywiona, gorącz-
kowa niemal działalność dyplomacji
europejskiej, związującej nowe po-
rozumienia i sojusze, usiłującej roz=
plątać niedające się rozwikłać pro-
blemy, wytwarza atmosferę i na-

stroje, które nie można uważać za

pokojowe. Za kulisami słychać szczęk

broni i ciężki krok bożka wojny,  
  

Nożyce cen ciągle są rozwarte.
W, swojem exposć pzremjer Ko-

złowski optymistycznie potraktował
zagadnienie cen, to najbardziej isto-
tne zagadnienie masześo życia go-
spodarczego w obecnej dobie.

Zdaniem premjera Kozłowskiego,
ceny produktów rolnych nie budzą
już specjalnego niepokoju, śdyż rze-
komo już się ustabilizowały, a na-
wet wzrosły. Fakty tymczasem mó-
wią co innego. Żyto spada w cenie,

a co do pszenicy, to są one w ocze-
kiwaniu na wynik. zbiorow na po-
łudniowej półkuli naszego globu.
Prawda, oblicza się, że zbiory na
północnej półkuli były w tym roku
niższe od zeszłorocznych, ale to już
rzecz przeszłości, na ustalenie się
cen miało to wpływ w lipcu. Teraz
zaś świat płynie pod znakiem ocze-
kiwania wieści z Argentyny i Au-
stralji, a optymizmi wlewany, słucha-
czom na zjeździe BB. w Warszawie
ciągle jeszcze czerpał swe argumen-
ty ze Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady,

Wśród środków, któreby miały
wstrzymać spadek cen żyta, padły
w exposć premjera rady zmniejsze-
nia przestrzeni zasiewów Rady te
jednakowoż mijają się celem,
gdyż, jak stwierdzają statystyki, w
ostatnich kilku latach zbiory zbóż
w Polsce nie zwiększają się mimo
wzrostu liczby ludności, czyli, że
podaż na rynkach zbożowych jest
następstwem nie nadmiaru produk-
cji zbożowej wogóle lecz ogranicze-
nia się ludności wiejskiej w spoży-
ciu. Ludność ta, im ceny zboża są
niższe tem więcej musi go rzucić
ma rynek, aby zakupić rzeczy naj-
niezbędniejsze, bez których w żaden
sposób obyć się nie może,

Ograniczenie terenu zasiewów
nic nie da w warunkach, jakie się
wytworzyły, jak również nie można
przywiązywać specjalnych nadziei
do akcji oddłużeniowe. Pewne
zmniejszenie się zadłużenia nie
wpłynie bowiem _na wzrost zdolno-
ści nabywczej naszego rolnictwa,
ciążą bowiem na niem poza długa-
mu, wielkie ciężary publiczne.
Ostatnio nie mógł rolnik już zupeł-
mie wydołać obu tym rodzajom: cię-
żarów i poprostu przestai płacić.
Masowe licytacje talkże nic nie da-
wały, bo objektów na licytację szło
tak dużo, że nie znajdowały na-
bywców, chyba po cenie tak zde-
precjonowanej, że 0 zaspokojeniu
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pretensyj Skarbu Państwa i wierzy-
cieli nie mogło być mowy. Przepro-
wadzona obecnie akcja oddłużenio-
wa może mieć tylko jeden skutek:
oddalając wierzyciela prywatnego
pozostawi na placu Skarb Państwa,
Skutek tedy reformy zapowiada się
jalko czysto fiskainy. Dodatnie na-
stępstwa gospodarcze są dopiero
muzyką przyszłości.

Innemi słowy, kwestja cen pro-
dulstoėw rolnych nic nie trac: ze swej
ostrości. Pozostaje otwarta i nadal
wymaga załatwienia.

Ale może ceny wytworów prze-
mysłowych spadły do tego stopnia,
że miski poziom cen rolniczych nie
jest już tak dotkliwy? Tu exposć
wymienia kilka przykładów: węgiel,
cukier potaniały. Sól, tytoń ma po-
tamieć. Dla: rolnictwa jednak z tego
wszystkiego ważna byłaby lylko sól.
Pozatem jest to potanienie tylko
kroplą w morzu. Przecież sól wtedy
gdy ceny spadały drożaia jeszcze
ciąglei dziś jest droższą, niż w roku
1928. Gdy ceny produktów rolnych
we wrześniu b. r. wynosiły załedwie
37 proc. cen z r. 1928, to sól jest
obecnie o 4 i 5 proc. droższą, niż by-
ła w r. 1928, Ceny tytoniu są dziś
talkie same, jak w r. 1928,

Rozpiętość zatem cen istnieje.
Podtrzymują zaś tę rozpiętość ceny
wyrobów przedsiębiorstw państwo-
wych, oraz wytworów przemysłów
skartelizowanych.

Spadły natomiast ceny obuwia i
odzieży. Są to działy. w których
poważną rolę gra rzemiosło, Tu jed-
nalk zjawia się pytanie, czy rze-
miosło nie jest zmuszone sprzeda-
wać swe wytwory poniżej kosztów
własnej produkcji. № еХрозё jest
wyrażona opinja, że spadek cen nie
ma już dziś charaktesu deflacyjnego,
czyli, że mie jest następstwem bra-
ku kredytu i nabywców, lecz, że jest
następstwem obniżania się kosztów
produkcji Chcielibyśniy bardzo u-
słyszeć w tym względzie jat:igś do-
wody bo fakty nam dostęgyne naka-
zują nam sąd odmienny. Fakty te
są następujące: Problem zadłużenia
jest również akstualny dla rzemiosła,
jak i dla rolnictwa. W zakresie ob-
ciążeń podatkowych rzemiosło nie
doznało najmniejszej uigi Podaż
towarów przewyższa tu popyt.
Wszystkie więc elementy składają
się na wysokie koszty produkcji.

 

Nędza Polski w cyfrach.
Według obliczeń M. Kalickiego i

Ż. Lanaaua, przeprowadzonych pod
egidą Instytutu Badania Aonjunktur

Gospodarczych i Cen, dochód spo-
łeczny Polski w 1929 r. wyniosł oko-
io 26 miljardów, z czego 4,9 miljar-'
dów skonsumowano, a nagromadzo- |

no nowego kapitału 2,1 miijardów.
Z tego nowego kapitału państwo|

i inne organizacje prawno-publiczne,

a więc samorządy i zakiady ubez-
pieczeń społecznych, zgromadziły
1,4 miljarda, to jest dwie trzecie, a
x pozostałej jednej trzeciej więcej
niż pofowa, to jest 400 nuljonėw,
przypada ma zagranicę. Przedsię-
biorstwa i osoby prywatne w Polsce
wzbogaciły się w roku i929 o 300
miljonów złotych.

Obliczenia te dają barczo cha-
ralkterystyczny, cyłrowy obraz prze-
wagi państwa nad obywatelami w
Polsce, Wynika z niego, że stosunek
kapitalizacji publicznej do prywatnej
wynosił w 1929 roku 1,4:0,5. W: la-
tach pózniejszych nastąpiło wpraw-
dzie zmniejszenie się dochodu spo-
łecznego wogóle oraz zmniejszenie
się dochodów państwa i organizacji
publiczno - prawnych, aie dochód:
społeczny zmniejszał się szybciej niż
dochód państwa, czyli w stosunku
do dochodu społecznego wpływy
państwa procentowo się powiększy-
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y.

Talki szybki rozwój kapitalu
publicznego nakłada na państwo
dużą odpowiedzialność. Państwo,
dysponując większym kapitałem, ma
w swem ręku narzędzie, potrzebne
do zwiększenia swej władzy i umo-
ź'iwiające mu wywieranic większe-
go wpływu na podział dochodu spo-
tecznego. Narzędzie to w dobrych
rękach jest pożyteczne, a w złych
szkodliwe. Zależy to od polityki  

gospodarczej, jaką państwo prowa-
dzi.

Jeżeli idzie o dochód społeczny
konsumowany, to jak pisauśmy na

| początku, wynosił .on w 1929 r. 23,9
miljardów złotych i rozkładał się w

następujący sposób na rożne war-

siwy: pracownicy umysłowi 2,5; ro-

Łotnicy przemysiowi 4,3; robotnicy

rolni 1,6; mała własność rolna 8,7;

drobnomieszczaństwo 3,5; żyjący Z

zysku 1 wolne zawody 2,9.

Pozatem, jako odrębną grupę do-

chodu konsumowanego, «torą nale-

żałoby proporcjonalnie do liczebno-

ści rozdzie.ić na wszystkie warstwy,

wymieniają Landau i Kalecki „usługi

państwa w zakresie szkolnictwa”,

obliczone na 400 miljonów złotych,

Zestawienie powyższe wymaga

pewnych objaśnień. Kategorja „dro-

bnomieszczaństwo' obejmuje rze-

mieślników i kupców  delalistów.

Kategorja osób „żyjących z zysku”:

ziemiaństwo, "przemystowców, kup-

ców hurtowników i wolnc zawody.

Na ziemian przypada z tej grupy 0,7

miljarda dochodu.

Porównajmy teraz dochód na

głowę ludności w Polsce z cyframi,

dotyczącemi głównych państw eu-

ropejskich. W Anglji na giowę lud-
ności wypada 3.328 zł, w Holandji

3.320 zł., w Szwecji 2.351 zł., w

Niemczech 2.288 zł, we Francji
2,120 zł, w Austrji 1,410 zł., w Cze-

chosłowacji 1.281 1, we Włoszech
1.260 zł, w Finlandji 949 zł, na
(„Węgrzech 911 zi, w Łotwie 843
złotych., w Rumunji 835 złotych,
w Jugosławji 729 zł, w. Litwie 646
zł W Polsce według jednych obli-
czeń 828 zł. (Landau i Kalecki), we-
dług innych 614 zł. (dr. B. Dederko).
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Konsystorz papieski.
MIASTO WATYKAŃSKIE. Pat. —

Prasa omawia możliwość zwołania
w najbliższym czasie konsystorza,
zwracając uwagę, że po Śmierci kar
dynała Gaspariego żyje 53 kardyna-
łów, z których 26 jest narodowości
włoskiej a 27 cudzoziemców, waku-
je zaś 17 kapeluszy kardynalskich.

„Fgencja Corrispondenza* notuje
pogłoskę, że ma być mianowanych
8 do lo kardynałów. Termin zwoła-
nia nowego konsystorza nie jest
jeszcze znany, zwłaszcza, że obecny
pspież Pius XI zaniechał częstego
zwoływania konsystorza.

Podróż ks. dziekana Mironasa z Kowna
do Rzymu przez Warszawę.

„Dzień Kowieński” donosi:
W tych dniach wyjechał samo-

chodem do Rzymu dziekan Wł.
Mironas. Udał się on do Stolicy
Apostolskiej przez Warszawę i Euro-
pę Srodkową.

Jak podają, podróż dziekana Mi-
ronasa ma doniosłe polityczne zna-
czenie. Dziekan Mironas ma osta-
tecznie. uregulować w drodze dyplo-
matycznej stosunki między Litwą i
Watykanem, w których mimo za-
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wartego konkordatu było wiele nie-
jasności. Nieco później ma przybyć
do Rzymu Arcybiskup Skwireckis.
Jak przypuszczają, w konsekwencji
tych podróży zajdą zmiany w  sto»|-
sunkach między Centrum Akcji Ka-
tolickiej i narodowcami.
Pozatem podają, że dziekan Miro-

nas zatrzyma się na kilka dni w
Warszawie, gdzie odbędzie kilka
ważnych prywatnych rozmów.

kalwinem i katolikiem?
Jakże wogóle można zadawać

podobrie pytanie? Wszak odpowiedź
jest jasna, miedwuznaczua: jedno-
cześnie być kalwinem i katolikiem
nie można.

Są jednakże ludzie. biorący slub
w katwińskim zborze i uważający
się za katolików w dalszym ciągu;
mało tego są nawet „praktykujący-
mi katolikami”, przyjmującymi śś.
Sakramenta. I to są wypadki zgoła
nieodosobnione.

Jak to się dzieje?
„, Oto jeden z wielu obrazów:
On pijak laidak obleciswiat; ona

— ma rozum w .głowie, maltre-
tować się nie pozwoli. Rezultat —
separacja. On wziął śluo «cywilny,
ona z biednem, nieszczęśliwem ma-
leństwem bez wyjścia, bez chleba i
dachu nad głową.
A tu nastręcza się partja. Nie

chodzi o małżeństwo to będzie
fikcja; człowiek już podeszty w la-
tach, za dwa lata otrzyma emerytu-
rę, wkrótce umrze, boć jest już scho-
rzały: Lecz wprzód, zanim pójdzie
na emeryturę, trzeba wziąć ślub,
przynajmniej na rok przedtem.
W kościele katolickim rozwodów

nie dają, z konieczności — trzeba
wciąć u kalwinów. Oczywiście, nie
chodzi tu o przekonania, to będzie
fikcja prawna, chodzi o emeryturę;
katoliczką byłam byłam 1 taką bę-
dę, „praktykującą', a jakże, chodzi
tylko o fikcję prawną...

To jest fakt życiowy.
I są ludzie, a zwłaszcza w „wyż-

szych sferach'', którzy umieją bardzo
gładko, wytwornie pogodzić w su-
mieniu: być kalwinem de nomine i
katolikiem de facto, lub odwrotnie.

Chaos, okropny chaos w sumie-
niul..- 8
— Koleżanko droga, nikomu nie

powiedz ni słowa — to tajemnica.
Dziś wieczór postanowiłam skoń-
czyć raz z tem wszystkiem. Rewol-
wer już mam. — Zastrzelę się.
— Lecz przed śmiercią trzeba

być u spowiedzi?
— Dobrze, będę dziś u spowie-

dzi, poraz ostatni, a wieczorem —...
— Pochowacie mnie chyba na

poświęconem miejscu, wszak u spo-
wiedzi dziś byłam...

I to jest fakt życiowy.
Włojna straszliwe zostawiła — а-

dy — indyferentyzm religijny, brak
znajomości elementarnych zasad
katechizmu i jakieś dziwne kojarze-
nie ze sobą dwóch obozów: dobra i
zła, prawdy i fałszu.

Stanisław Stasiak.
 

W GRUDNIU UKAŻE SIĘ PIERWSZY
RAZ w WILNIE.

WILEŃSKI INFORMACYJNY

[ULENUMAZ ARODOWY
na 1935 rok

śospodarczego, politycznego oraz wia-
Bogaty dział informacyjny z życia

domości bieżących (w tem b. szczegóło-
wy wykaz polskich źródeł zakupu w
Wilnie zapewnią mu duże wzięcie i po-
wodzenie.

Reklamy do kalendarza zbierają
umyślni akwizytorzy. Pozatem zgłosze-
nia reklam do Kalendarza Narodowego
przyjmuje „Dziennik Wileński', Mosto-
s šiems28.XI. i :

la telefoniczne żądanie wysyłamy
akwizytorów. Telefon 12-44.

 

  
 

Wiadomości.
telegraficzne

ZAGRANICZNE.
** Ambasador R. P. Łukasie-

wicz wyjechał z Moskwy -do War- |
szawy w sprawach służbowych.

** Genewski korespondent dzien-
nika „Le Temps“ donosi, że mini-
ster Lavai w czasie 2-godzinnej
konferencji z komisarzem Litwi-
nowem odbytej w obecności amba-
sadora sowieckiego w Paryżu Po-
tomkina i delegata sowieckiego do
ligi Rosenberga, poruszył projekt
paktu wschodniego.

** Ambasador japoński w Mos-
kwie Ota przyjęty był przez pre-
mjera Mołotowa na konferencji. Do
konferencji tej koła polityczne przy-
wiązują doniosłe znaczenie, w sen-
sie poprawy stosunków sowiec-
ko-japońskich. Należy zaznaczyć,
że premjer Mołotow przyjmuje dy-
plomatów' zagranicznych jedynie
w wyjątkowych wypadkach.

** „Monitor Belgijski” ogłasza za-
rządzenie królewskie, według któ-
rego minister spraw zagranicznych
nosić będzie odtąd tytuł ministra
spraw zagranicznych | handlu
zewnętrznego.

**_W Bukareszcie zaprzeczają po-
głoskom jakoby król Karol padł
ofiarą wypadku samochodowego.

ę*" Dnia 20 b. m. odbvło się
w Budapeszcie uroczyste otwarcie
trzeciej międzynarodowej konfe- |
rencji pszenicznej, w której biorą
udział przedstawiciele 12 państw.
Polskę reprezentuje konsul Rzplitej
w Budapeszcie—Cheimicki.

** Sędzia śledczy skończył do-
chodzenie w sprawie podstępnego
bankructwa Banque Auxiliaire du
Nord, którego kierownicy sprze-
niewierzyii na początku1983r.
9 milj. Radcą płatnym tego banku
był przyjaciel Stawiskiego deputo* wany Bannaure,

 

 

 
 



 

 

 

 
 

BZIENNIK  

"KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

_%4 Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podo-
le, Małopolska Wschodnia i Wyżyna
Małopolska: Przeważnie pochmurno,
miejscami zanikające opady. Tem-
peratura w pobliżu zera stopni. Sła-
be lub umiarkowane wiatry z kie-
runków północnych.

Pozostałe dzielnice: Chmurno i
mglisto, w górach, dniem tempera-
tura parę stopni powyżej zera. Sła-
be wiatry miejscowe.

DYŻURY APTEK
Dziś w xocy dyturają

apteki:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.
Pobhulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul, Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

aastępując |

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. |
— Zmiany w duchowieństwie

Na mocy zarządzenia J. E. ks. Ar-
cybiskupa-Metropolity w składzie
osobistym duchowieństwa archidie- |,
cezji wileńskiej zaszły następujące
zmiany: ks. Aleksander Michajlo,
dotychczasowy proboszcz w Slo-
bódce, z początkiem bieżącego mie-
siąca przeniesiony został na pro-
boszcza do Daugieliszek, a ks. Jó-
zef Malinowski, pełniący obowiązki
prefekta szkół w Brasławiu, na sta-
nowisko wikarjusza do Fary Gro-
dzieńskiej.

URZĘDOWE.
— Przyjazd mistra spraw wo|-

skowych. Dnia 21 bm. rano do
Wilna przybył marszałek J. Piłsud-
ski, który na dworcu został powita-
ny przez przedstawicieli miejscowych
władz na czele z wojewodą wileń
skim. Marszałek Piłsudski zatrzymał
się w pałacu reprezentacyjnym.
— Gen. dywizji Norwid Neugs-

bauer w dniu dzisiejszym bawi w
Wilnie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Pierwsze posiedzenie ko-

misji finansowo - gospodarczej
Rady Miejskiej odbędzie się o godz.
8ej wieczorem w lokalu Magistratu
przy ul. Dominikańskiej 1. Na po-
rządku dziennym jest sprawa po-
datków komuaalnych na rok 1935 i
sprawa sprzedaży działek wieczysto-
czynszowych.

uf Z MIASTA.
— Ruch budowiany w Wilnie.

W ciągu bieżącego sezonu w Wil-
nie powstało 11 domów murowa”
nych i 43 drewniane. Koszta tych
domów wyniosły z górą 1,980,000 zł

SPRA' SANITARNE.
— 27sta © duru brzusz-

nego, 81 płonicy w ciągu tygod-
nia. W okresie od 11 do 17 listo-
pada rb. na terenie Wileńszczyzny
zanotowano następujące wypadki
zachorowań: 27 wypadków duru
brzusznego (3 zgony), 81 — płoni-
cy, 23 — błonicy, 33 — odry, 12—
róży, 16 — krztuśca, 4 — zakażenia
połogowego, 12 — gruźlicy (3 zgo-
ny), 29 jaglicy, 1 — pokąsania przez
psa wściekłego, 4 — ospy wietrz-
nej.
— Wzrost zasłabnięć na gry-

Pę. Ubezpieczalnia społeczna zano-
towała znaczne zwiększenie się
liczby wezwań lekarzy do chorych.
Fakt ten tłumaczy się licznemi wy-
padkami zasłabnięć na grypę, spo-
wodowanemi ostatnio zmiennością

pogody.
— bostrzone przepisy dla

roznosicieli mieka. Podług danych
statystycznych na terenie Wilna
znajduje się przeszło 2000 sprze-
dawców i roznosicieli mleka Obec-
nie wobec wydania obostrzonych
przepisów co do przechowywania
mleka i naczyń, w jakich ma ono
być spizedawane, wszyscy ci sprze-
dawcyjzamierzają wystąpić dowładz
wojewódzkich z memorjałem, za-
wierającym prośbę odroczenia ter-
minu wejścia w życie wspomnia-
nych przepisów.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Ruch na stacji granicznej

Turmont. W ostatnich dniach przez
stację graniczną Turmont zwiększył
się znacznie ruch towarowy. W o-
statniej dekadzie przeszło do Łotwy

13 wagonów węgla, 4 żelaza, stali i

narzędzi metalowych. Niezależnie
od tego przeszły dwa wagony ma-

nufaktury.
Z Łotwy przybyły 3 wagony wy-

robów gumowych i śniegowców,
oraz wagon masła i serów.

SPRAWY PODATKOWE.
— 800 podań o umorzenie za-

ległych podatków. Do władz skar-
bowych wpłynęło ostatnio z górą

800 podań od mieszkańców m. Wil-

na z prośbą o umorzenie zaległych

podatków. Pierwszeństwo mają zu-

bożali kupcy, bezrobotni i inwalidzi,
SPRAWY R. CZE.

— Likwidacja zatargu w kra-

wiectwie. Trwający od kilku ty-

godni zatarg krawców z właściciela-

mi magazynów gotowych ubrań w
Wilnie został zlikwidowany.

Między stronami nastąpiło poro-

zumienie. Właściciele magazyńów

poczynili nieznaczne ustępstwa

krawcom.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— 6136 bezrobotnych. Wediug
danych w powiatach Wileńszczyzny

wraz z miastem Wilnem znajduje

6136 bezrobotnych, z czego kobiet

jest 1357, Z zasiłków korzysta oko:
o 2500 osób.

V.|Wi. Ostrowski

! Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nadzwyczajne walne Zgro-

madzenie członkow Stowarzysze-
nia Kupców | Przemysłowców
Cnrześcijan w Wilnie w celu wy-
"boru trzech radców do Izby Prze-
mysłowo-Handiowej w Wilnie odbę-
dzie się w lokalu Stewarzyszenia ul.
Bakszta 11 we środę dnia 28 listo-
pada 1934 r. o godz. 20 w I termi-
nie i o godz. 20.30 w Il-m terminie
bez wzgiędu na ilość obecnych
członków.
— Chrześcijański uniwersytet

robotniczy. D-iś w Świetlicy chrze-
Ścijańskiego uniwersytetu robotni-
czego ul. Metropolitalna Nr. 1 p.

wygłosi pogadankę
dyskusyjną pt. „© ubezpieczeniach
spoiecznych“. Początek о 4.7 wiecz.
Watęp bezpiatny.

Przy dolegliwościach żołądkowo-kisz-
kowych, odbijania h, zastosowanie 1 — 2

szklanek naturalnej wody gorzkiej
„Kranciszka - Józeia* wywołuje doskonałe
opróżnienie przewodu pokarmowego.

26312/1

———————еETYZEE

1еа I mużyna
— Teatr Miejski Pohułanka. Koncert

Mieczysława Miinza. Dziś o godz. 8 wiecz.

jedyny koncert światowej sławy  piamsty

polskiego Mieczysława Miinza. W progra-

mie utwory najwybitniejszych xompozyto-

rów, jak: Beethovena, Gluck-Sgambati'ego,

Chopina, Albeniza, Dohnanyiego i t. d.

Ceny zwyczajne. Kupony niewaźre. Zniżki

25 procentowe i studenckie ważi.e.

Jutro godz. 8 wiecz. „Nigdy nie

można przewidzieć”.

—Niedzielny poranek. W r edzielę o

godz. 12 m. 30 w poł. przepiękna baśń

dramatyczna Lucjana Rydla p. t. „Zaczaro-

wane koło”. Ceny propagandowe.

— Niedzielna popołudniówka. W nad-

chodzącą niedzielę o godz. i popoł. ko-

medja współczesna M. Hemara p. L „Fir-

ma'. Ceny propagandowe..

— Teatr muzyczny „Lutnia . Dziś po

cenach zniżonych piękna, stylowa operetka

Falla „Madame Pompadour”, kióra cieszy

się niesłabnącem powodzeniem. W roli ty-

lutowej primadonna J. Kulczycka Świetnie

zgrany »espół tworzą: Halmirske, Łasow-

ska, Demb wski, Domosławski, Szczawiń-

ski i Tatrzański. Ceny zniżone.

— Jutrzejsze widowisko propagandowe

„Orłow. Jutrzejsze przedstawienie z cyklu

propagandowych wypełni rekordcwa ope-

retka Granichstaedtena „Ortow' z J. Kul-

czycką i K. Dembowskim w rolach głów-

nych. Ceny propagandowe.

— „Bal w Savoy*. Słynna

Abrahama „Bal w Savoy”
żonych w sobotę najbliższą.

operetka

po cenach zni-

Koncert Szopenowski.
W sobotę dnia 24 bm. o godz.

20 m. 15 w sali Zw. Zaw. Literarów
Polskich przy ul. Ostrobramskiej
Nr. 9 odbędzie się koncert szope-
nowski Stanisława  Szpinalskiego
ucznia Paderewskiego laureata |

konkursu muzycznego wWarszawie.
Koncert zorganizowany został stara-
niem Koła Pań przy Komitecie Ref
towania Bazyliki Wileńskiej.

ŚLĄSK GRA Z NAPRZGDEM.

Wydział gier i dyscypliny Pol. Zw.

Piłki Nożnej zawiadomił  telegraficznie

śląskich finalistów w rozgrywkach o wej-

ście do Ligi, że mecz pomiędzy Naprzodem

a Śląskiem w Świętochłowicach naznaczo-

ny jest na niedzielę, 25 b. m.

Jak wiadomo, na dzień ten przewidy-

wał uprzednio P. Z. N. P. zawody Śląska z

W. K. S. Wilno.
Zmiana terminarza rozgrywek wywoła-

ła ma Śląsku niezadowolenie. Śląski świat

sportowy dopatruje się w zmianie terminu

forytowania W. K, S. Wilno przez naczelne

władze piłkarskie.

Niezadowolenie na Śląsku.
KATOWICE (Pat). Zmiana ter-

minu meczu piłkarskiego „śląsk* —
WIKS-Śmigły wywołała na Śląsku
wielkie oburzenie. W. kołach spor-
towych Śląska upatrują w tem fa-
woryzowanie drużyny wileńskiej
przez zarząd PZPN. Na wczoraj-
szem zebraniu śląski okręgowy
związek piłkarski zajął wobec tej
uchwały nieprzychylne stanowisko i
wystosował do naczelnych władz
piłkarskich w Warszawie telegram
2 protestem, domagając się katego-
rycznie uzasadnienia powodów zmia
my i przysłania odpisu uchwały
PZPN, zmieniającej datę i miejsce
zawodów „Śląsk Śmigły na
„Šląsk“ — „Naprzód”. Śląski zwią-
"zek domaga się utrzymania ustalo-
nego uprzedniego terminu.

OBÓZ HOKEJOWY W KATOWICACH.

W Katowicach rozpoczął się przed-

olimpijski obóz hokejowy na sztucznym

'torze lodowym w Kaiowicach.

Do obozu, który ma charskter trenin-

gowo - instruktorski, powołano 24 najlep-

szych hokeistów z całej Polski, Kierow-

mictwo sportowe spoczywa w rękach ka-

pitana związkowego, p. Sachsa i jednego z

Dnia 19 bm. odbyło się miesięcz-
ne zebranie delegatów Związku Ce-
chów. Przewodniczył p. P. Негта-

inowicz. Przedstawiciel Izby Rzem.,|
pomimo zaproszenia, nie przyszedł|
(zresztą podobnie jak na 2-ch ostat-|
nich zebraniach), co wytwarza ozię-|
bienie stosunków między izbą Rze-,
mieślniczą a rzemiosłem. Natomiast
przybył na zebranie ks. Al. Mo-
ścicki.

Po wysłuchaniu referatu p. Leo-
narda Siemaszki p. t. „11 listopada”,|
przystąpiono do właściwych obrad.'
Przyjęto poprzedni protokuł, po-
czem prezydjum zdało sprawę z wi-
zyty u p. prezesa lzby Skarb., z któ-
rym omawiano m. inn. sprawę lu-
stracji przedsiębiorstw przez urzęd-
ników skarbowych, oraz udział rze-
mieślników w komisji odwoławczej.
Ogólnie biorąc, delegacja została |
przez nowego dyrektora Izby Skarb. !
przyjęta bardzo życzliwie, co ро-'
zwala wróżyć i oczekiwać popra-
wy stosunków władz skarbowych do
płatników-rzemieślników.

Ze zdumieniem stwierdzono, iż
Izba Rzemieślnicza podaławładzom |
skarbowym nie tych kandydatów |
do komisji odwoławczych, których |
Związek cechów wybrał z pośród
siebie i przedstawił. |

Radni miasia - rzemieślnicy po-
informowali o reprezentacji rzemio-'
sła w nowej Radzie oraz o wejściu
rzemieślników do poszczególnych
komiisyj radzieckich. Wyražono kę
lewanie z powodu niemożliwości
stworzenia komisji radzieckiej do
spraw rzemieślniczych. l

Omówiono również sprawę po-
datku lokalowego od lokali, zaję-
tych pod zakłady rzemiešslniczo-
przemysłowe, które w myśl art. 3
ustawy z dnia 1926 r. nie podlegają
temu opodatkowaniu, czyli ściąga
się od rzemiosła podatek lokalowy
wibrew ustawie. Po ożywionej dys-
kusji uchwalono w tej materji upo-
ważnić zarząd do poczynienia jak-
najdalej idących starań. i

W. sprawie poianienia ceny prą-
du elektrycznego uchwai nie po-
wzięto, oczekując na rozpoczęcie
prac komisji technicznej Rady miej-
skiej.

Pozatem omawiano caiy szereg
zmian w ustawodawstwie, które nie-
stety rzemiosłu, do którego się „stoi
frontem, ulg nie przyniosły, Są-'
dząc z przemówień delegatów, po-'
prawy się nie odczuwa.

wiino na powodzian.
W Wil. Pryw. Banku Handlowym do

dn. 20 bm. ogółem złożono zł, 40.857,48
w tem: Profesorowie Instytutu Nauk Han-|
dlowo-Gospodarczych w Wilnie zt. 29.74;
Przedsiębiorstwo robót malarskich J. Bień-|
skuńskiego i J. Świetlikowskiego zł. 20.—;
Robotnicy Przeds. robót małarskich J. Bień-|
skuńskiego i J. Świetlikowskiego zł. 26,50;
Personel Kliniki Chirurgicznej
zł. 15.50; Inspektorat Szkolny na m. Wilno
wig: listy ofiar Nr. 389 zł. 6—; Podoficero- |
wie i szeregowcy drużyny łączności N. dy-,
wizjonu artylerji przeciwlotniczej na Po-
rubanku zł. 5.95.

  

 

"W Wil Woj. Komitecie pomocy olia- | rom powodzi do dn. 22 bm. ogołem złożo-
no 85.,086,16 zł.

 

SPORT
mecz z reprezentacją Niemiec w składzie,
jaki już przed paroma dniami podaliśmy, a'
mianowicie: p

Rotholc, Forlański, Kajnar, Banasiak,

Nisiurewicz, Chmielewski, Karpiński,

Krenz. : )

dniami, wczoraj na wokandzie III
wydziału karnego Sądu Okręgowe-
go znalazła się aż nazbyt głośna
spiawa lekarza asystenta w szpi-
talu św. Jakóba — Stanisława Nar-,
butta, liczącego 28 łat, oskarżonego
o dopuszczenie się zniewolenia na
pacjentce p. M.-Cz. J.
W związku z tem do gmachu

sądu ściągnęły rzadko widziane tłu-
my, żądne sensacji, lecz znalazły
wejście na salę sądową zamknięte
i ściśle strzeżone przez słuzbę eądo-
wą i policję. Mimo to zawiedziona
publiczność, śród której przeważały
panie, wypełniła kuluary, gdzie ży-
wo omawiała szczegóły drastycznej
sprawy.

Sprawa ta obudziła także wiel-f
kie zainteresowanie w sferach le-
karskich, adwokackich i sądowych,
to też przedstawiciele tych grup
licznie przybyli do sądu i, zgodnie
z decyzją przewodniczącego, wpu-
szczeni zostali na salę rozpraw Na
rozprawę dopuszczono także rodzi-
nę podsądnego, przybyią z Bra-
sławia.

Na ławę oskarżonych policja

wprowadziła podsądnego Stanisława
Narbutta, a niebawem na saię wkro-
czył sąd w składzie: prezesa sądu,
p. M. Kaduszkiewicza jako przewo-
ddniczącego oraz pp. sędziów Za-!
miewskiego i Tomaszewskiego. |

  najlepszych niegdyś hokeistów polskich,

Adamowskiego.

NA MECZREPREZENTACJA POLSKI

BOKSERSKI Z NIEMCAMI

Polska reprezentacja bokserska wy- Miejsce oskarżyciela publiczne-,
go zajął wiceprokurator p. Pawluć,

| zaś jako oskarżyciel posiłkowy wy-
|stąpiła adw. Halina Zasztowt- Su-
| kiennicka,
szkodowanej p M.-Cz. J. symbolicz-

jeżdża dziś wieczorem do Essen na sobotnine powództwo w kwocie 3 zt W

 

Zebranie Żwiątka (athów. |
l

U, S. B.

+

„Miesiąc likwidacji analfabetyzmu książkowego” pod hasłem: „Każdy światły Polak m.

żołnierzem oświatowym; umiejący czytać — uczy anałfabetę”.

NAUKA CZYTANIA
Pomoc dla osoby uczącej czytać analiabetę, ułożona przez Józefa Stemiera

z obrazkami Wandy Romejkówny.
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Wskazówki dia uczącego podane na tablicy 1.

Następną, piątą tablicę, zamieścimy w sobotę 24 b. m. ać

Jak  donieśliśmy przed kilku charakierze obrońców zasiećli mec. na wniosła na noszach.

P. Andrejew i W. Świda.
Nadto za specjalnym stołem zna-

leźli się biegli: prof. dr. Schilling-|
Siengalewicz, prof, dr. Rose i dr. dr.
Witek i Ossendowski.

Po załatwieniu wstępaych for-
malności, z których okazało się
m. in., iż poszkodowana, a jedno-
cześnie główny świadek oskarżenia
p. M.-Cz. J. pozostaje w dalszym
ciągu na kuracii na oddziale neuro-
logicznym i z tych względow na roz-
prawę stawić się nie może. /

Wobec tego sąd zdecydował
świadka tego zbadać w szpitalu.

Następnie odczytany został akt
oskarżenia, poczem. podsądny złożył
obszerne wyjaśnienia, których treści,
ze względu na obrazę moralności,
podać nie można.

Po przesłuchaniu podszdnego dr.
Narbutta, sąd postanowi! przenieść
dalsze obrady na teren szpitala,
gdzie przygotowana na ten ce! salę
wykładową, Na miejsce udał się

sąd, oskarżyciele, podsądsy, jego
obrońcy, biegli oraz świadizowie.

Świadka M.-Cz. J. służba szpital-  

Proces lekarza Stanisława Narbutta.
Badanie

trwało około 2 godzin, poczem roz-

prawę przeniesiono do sądu.

Tu, po przesłuchaniu pozosta-

tych świadków w liczbie kilkunastu

oraz opinii biegłych, . przewodniczą-

cy zamiknął śledztwo sądowe i

otworzył rozprawę stron.

Przemawiali rzecznicy oskarże-

nia, a następnie  pełnomocnicy

pa eo L z

Po bijo sgijaas) naradzie,
sąd ogłosił wyrok, ktor mocą
ASt. Narbuttapace:cy

uznając, iż oskarżenie nie zostało
przez przewód sądowy dowiedzione.

Środek zapobiegawczy, zastosowany

względem podsądnego, są uchylił,

nakazując zwolnienie go ” aresztu.

W. konsekwencji wytoku po-

wództwo cywilne, wytoczone przez|

p. M.-Cz. J. sąd oddalił.

W motywach sąd 'zaznzczył, że

oskarżenie opiera się na zeznaniach

osoby zainteresowanej oraz, że po-

szkodowana miała wiele sposobów

obrony przed rzekomym gwaltem,

z których jednak nie skorzystała.

: Kos.

Autobus spadł do rowu przydrożnego.

Wczoraj w godzinach przedpo-
łudniowych autobus „Komunikacji
Zamiejskiej” nr. 38,264, obsługujący
linję Wilno—Narocz, przy wymijaniu
chłopskiej fury na trakcie Batorego,

kilm. od Wilna, spadł do rowu
przydrożnego.

Z podróżnych „nikt szwanku nie
odniósł, natomiast wyleciały szyby

w autobusie i słup telefoniczny zo-
stał uszkodzony.”

Autobus prowadził kierowca Zy-
gmunt Krukowski (Gdańska 4).

. * * 4
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KRONIKA POLICYJNA.
— Tragedja małżeńska. A. Narwoy*

szowa (Stefańska 26) od 3 lat nie żyje że
„wym mężem, który posiąda warsztat
szewski przy ul. W. Pohulance. Ostatnio

między małżonkami doszło do pórozumie-
nia, gdyż za cenę 100 zł. Narwoysz zgo-

dził się zamieszkać pod jednym dachem.
Ponieważ obietnicy nie dotrzymał, Nar+
woyszowa w dniu wczorajszym przybyła do
męża z żądaniem zwrotu owych 100 zł.
Na tem tle powstała kłótnia, podczas któ-
rej Narwoysz porwał młotek i ugodził nimi
kilkakrotnie w głowę swą małżonkę. Ran-
rą Narwoyszową skierowario do szpitala.

— Miły wychowanek. Brońisław Ryn*
kiewicz, wychowanek Wiktorji Lewkowi-
czowej ze wsi Hazy, gm. postawskiej. b.
wychowanek seminasjum nauczycielskiego,
okradł swoją chlebodawczynię, zabrawszy
z kufra 370 dolarów amerykańskich, 85 rb.

czek na 160 dol. amer. i zbiegł
W Wilnie zamieszkał u swej

w złocie,
do Wilna.
Lrzyjaciółki Kosowej (zauł. Biały 7), gdzie
też ujęli go wywiadowcy wydziału śled-

czego.

— Napad na dzierżawcę waś miejskich.

S. Lewit (Bakszta 71), dzierżawca waś

miejskich na ul. Kalwaryjskiej, na rynku
Kalwaryjskim został R. przez nie-

1ekiego Jana Bernatowicza (Trębacka 39),
ttóry, $rożąc nożem, usiłował wymusić
5 zł na wódkę, a, gdy Lewit odmówił,
usiłował go zamordować. Na wszczęty

uarm przybyła policja, która aresztowała
napastnika.
— W lokalu Kasy Komunalnej (Mic-

Fiewicza 11) zatrzymano wczoraj niejakiego

Mabowicza Hilela (Lwowska 82) na gorą-
cym uczynku kradzieży u Zusmana Hen-
ryka (Wileńska 47) banknotu
wego.

Znowu wyrwanie torebki na rynku
łukiskim. A. Bazarewiczowej (Meczetowa

') na rynku Łukiskim nieznany sprawca
wyrwał torebkę z zawartością kilku zło-
tych oraz biżuterją, poczem, niezatrzymany
irzęz nikogo, žbiegi:

Tajna gorzelnia. W nocy na 20 bm.

we wsi Polimiele, gm. mickuńskiej, organa
policji ujawniły potajemną gorzelnię, pro-
wadzoną przez Augulewicza Władysława.
Aparat gorzelniany, 6 i pół litra spirytusu
i 5 butelek zacieru spirytusowego skon*

fiskowano
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z MKR AJU.
Uroczystości w Holszanach.

Spoieczeństwo  holszańskie było
świadkiem podniosłych obchodów,
jakie odbyły się w Holszanach w
dniu 18 b. m. 1934 r. Mianowicie
podczas uroczystości Patrona Mło-
dzieży Katolickiej, św. Stanisława
Kostki, dokonano _ poświęcenia
sztandarów: miejscowego Oddziału
K. $. M. żeńskiej i Krucjaty Eucha-
rystycznej.

Od wczesnego rana do Holszan
zaczęły nadciągać z różnych stron
oddziały Młodzieży Stowarzyszonej.
Po krótkiem przemówieniu miej-
scowych władz organizacyjnych do
młodzieży ma cmientarzu kościelnym
szeregi młodzieży zajęły obie strony
nawy głównej w kościele, po środku
zaś zajęła miejsce dziatwa Krucjaty
ze swym sztandarem.

Poświęcenia obu sztandarów do-
konał ks. dziekan Paweł Piekarski,
który w czasie uroczystej sumy wy-
głosił kazanie, nawołujące młodzież
do naśladowania cnót swego Pa-
trona.

Po nabożeństwie szeregi mło-
dzieży ustawione na cmentarzu
kościelnym ze sztandarami na cze-
le — odśpiewały swój hymn stowa-
rzyszeniowy.

Wiślad za tem w sali Ogniska
odbyła się uroczysta akademia i
wbijanie gwoździ do wyświęconego
sztandaru K. S. M. Holszany.

Referat o życiu i cnotach św.
. Stanisława Kostki wygłosił druh
Ignacy Kłujsza, instruktor KSM.
Prześlicznie wykonane śpiewy przez
chór młodzieży stowarzyszonej pod
batutą p. Wacława Żegalskiego i na
zmianę pszez siostrę Helenę Le-
szczyńską — deklamacje, monologi.

Po wykonaniu szeregu cieka-
wych i nadzwyczaj miłych produkcji
przez dziatwę z Krucjaty — aka-
demja została zakończona odśpie-
waniem hymnu _organizacyinego
K. S. M.  Należy zaznaczyć, że jak Holsza-
ny Holszanami, takiego rapływu

PA
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MEDJA
muzyczna

Markiza YorisakKka»

uczestników na akademji nie wi-

dziano.
W godzinach wieczorowych od-

było się zebranie towarzyszkie mło-
dzieży stowarzyszonej pod troskli-
wą opieką miejscowego Katolickie-
go Stowarzyszenia niewiast i mę-
żów. Wspólny obiad, herbatka. Po-
tem towarzyskie gry i zabawy.

Wreszcie na zakończenie uro-
iczystości została przez miejscowy
oddział K. S. M. pod doskonałą re-
żyserją siostry Heleny Leszczyń-
skiej, odegrana sztuka p. t. „Kop-
ciuszek”, Doskonała gra młodzieży
w osobach: Cezarji Trzeciakówny,
Jadwigi Ignatowiczówny, Apolonji
Szukiłowiczówny, Heleny Grużew-
skiej, Mlarji Kunigielówny, Heleny
Sawickiej, Heleny  Kunigielówny,
Marji Jurewiczówny, Marji Korole-
wiczówny, Janiny  Kunigielówny,
Wacława Żegalskiego i Stanisława
Kodzia — warta była lepszej sceny.

Wiązankami prześlicznie wyko-
manych pieśni polskich przez mło-
dzież pod kierownictwem s. H.
Leszczyńskiej, został zakończony
ten dzień, peien niezwykłych dla
Hoiszan przeżyć i wrażeń.

„Przechodzień”.

 

“

DZIENNIK MILENSKI

| 28-letni ks. Jerzy przed kiiku tygod-
4 niami, przy okazji zaręczyn z księżniczką

Maryną, otrzymał od swego ojca tytuł księ

cia Kentu. len tytuł wraz z szeregiem przy

wilejów daje dziedziczne miejsce w Izbie

lordów. Prawo wymaga, aby nowego człon-

ka wprowadzili do Izby dwej „ojcowie

chrzestni'. Podjęli się tego obowiązku dwaj

bracia księcia, posiadający już tytuły pa-

1ów Anglji. W ten sposób Izba lordów była

świadkiem tego, jak trzech synów króla

zasiadło w odświętnych strojach na posie-

dzeniu.

Już godzinę przed rozpoczęciem posie-

dzenia trybuny byty przepełnione do osłat-

niego miejsca.

Lordowie wchodzą na salę pojedyńczo

i grupami, w których co krok widnieją
piękne charakterystyczne głowy. Oczywiś-

cie dominuje arystokracja rodcwa. Jednak

na ławach Labour Party widać szereg twa-

rzy, zdradzających pochodzenie z „niższych

ster”.

Punktualnie o wyznaczonej godzinie na

salę wkroczył lord-kanclerz, przewodniczą-

cy izby lordów. Parowie podncszą się. Lord

kanclerz w odświętnych szatach, ma na gło

wie wielką perukę, a w ręku trzyma trój-

graniasty kapelusz z aksamitu. Powolnym

wie członków swojej kancelarji, poczem

 

Urzędnicy skarb
Prasa warszawska podaje spra-

wozdanie z interesującego procesu,

wytoczonego Edwardowi hr. Plate-

rowi o zniesławienie członków rzą-

du. Okoliczności sprawy były na-

stępujące:

Przed kilku miesiącami do ma-

jątku hrabiego przybyli rewidenci

akicyzowi dla sprawdzenia księgo-

wości gorzelni, prowadzonej przez

hrabiego. Po rewizji hrabia zaprosił
urzędników do pałacu na obiad.
Podczas przyjęcia wywiązała się
rozmowa na temat aktualnych spraw
politycznych. Gospodarz poddał su-
rowej krytyce szereg zarządzeń rzą-
du i ujemnie ocenił postępowanie
niektórych ministrów.

owi na obiedzie.
Urzędnicy spokojnie wysłuchali

tych uwag, a nawet i sami nie ską-
pili gorzkich słów, poczem opuścili
dom. Po paru dniach hr. Plater o-
trzymał wezwanie do Sądu Grodz-
kiego w Żyrardowie. Wezwano go,
jako oskarżonego 0 zniesławienie
członków rządu, którego miał do-
puścić się podczas obiadu z urzędni-
kami. Sąd Grodzki wydał wyrok
skazujący, opierając się na zezna-
niach urzędników, których gościł w
swym pałacu hr. Plater.

Sąd Okręgowy w Warszawie,
jalko instancja odwoławcza, ponow-
nie rozpatrzył sprawę hr. Platera.
Po zapoznaniu się z całokształtem
okoliczności, wśród których toczyła 

Dziś Premjera. Oszałamie jąca przepychem I wystawą PERŁA nalnowsze| produkcji, Najwspanialsza KO-

spokojnym krokiem wchodzi w towarzyst- |

siada na worku z wełną, powleczcaym czer|

 

miejsce przewodnicącego Izby lordów. ‘

Przy otwieraniu posiedzenia lord - kan'

clerz nie mówi ani słowa. Posiedzenie roz-|

poczyna się od modlitwy. Arcybiskup Can-_

terburry, siedzący na ławach rządowych

podchodzi do miejsca przewodniczącego i,

klęka. Głośro rozlegają się słowa: „Ojcze |

nasz* w starożytnej sali. i Parowie Anglj.
klękają 1 w pobożnej ciszy wysłuchają mod |

litwy. Stoją, opuściwszy jedynie głowy, trzej ,
lordowie-żydzi: Rotszyld, Leadiv$ i Mel- |

chett. |

W sali przeważają ludzie w starszym|

wieku. Ponieważ godność prawa jest dzie- |

dziczna i przechodzi tylko na najstarszego |

syna, więc w Izbie lordów zasiadają tylko |

najstarsi posiadacze danego nazwiska. Naj- |

młodszym członkiem Izby lordów jest ksią-

że Notrhcumberlandu, który liczy sobie za-
ledwie 22 lata, Wszyscy stars: przedstawi-
ciele jego rodu wymarli. Drugim skolei co

do wieku jest teraz książe Jerzy.

Gdy arcybiskup wygłasza słowo „A-

men”, otwierają się drzwi za trenem. Wol-

nym krokiem na salę wchodzą dworzanie i

paziowie, niosąc insygnja królewskie. Człon

kowie Izby znowu wstają. Miecz, korona i

berło kładą na siole przed loriem - Кап-

clerzem. W towarzystwie ks. Walji i ks.

Yorku nowy książe wchodzi na salę.

noszą książęceTrzej Synowie króla

| stroje: jasno - czerwone płaszcze, podbite

gionostajami i grcnostajami obszyte. Przy

lewym boku każdy z nich ma ziotę szpadę,

w ręku trójgraniasty kapelusz, taki sam, jak

lord - kanclerz. Trzej książęta podchodzą

do lorda - kanclerza i oddają mu głęboki
ukłon. Lord kanclerz nie wstaje, a tylko

niedostrzegalnie kiwa głową.

Ks. Jerzy robi ruch, jakby chciał wrę-
czyć lordowi - kanclerzowi zwitek perga-,

minu, ale ten nie przyjmuje rulonu, Oddaje,
go człowiekowi w peruce, który jest lor- |

dem Bedley. Bedley donośnym, aie mono- |

|
|

 

się rozmowa, sąd doszedł do prze-
konania, że rzekome zniesławienie
nie miało charakteru powszechno-
ści, gdyż rozmowa prowadzona była
w lokalu prywatnym, i na tej zasa-
dzie ogłosił wyrok uniewinniający.

 

 

MASKARADA wWIEDNIU"5;"karotLomscz *

brzymów, mecz nad mecze, największe spotkanie bokserstie o tyluł mistrza świata na ro* 1934

MAX BAER contra PRIMO CARNERA """""rnowejwałki.”

Rekordowa obsada: Charles Boyer, Annabeila I Inkiszynow. Zdjęcia dokonane całkowicie
w Japonji. — Nad program: Wielka sensacja p. t. „ZOŁTA MASKA* porywająca treść. Cza-

pt. „łarrawałiMiłość”
tytanicznatylko u nas na wyłącznych
walka ol=prawach eksploatacji najciekawsza sensacja!

— Film, który zadziwił eały świat. Najnowsze arcydzieło ostatnich czasów,

w-g powieści Claude Farrerea.

rująca muzyka. Pieśni. Tańce. W rol. gł. mistrz maski Warwick Ward, Lupe Lane.
Wobec wysokiej wartości artystycznej dla młodzieży dozwolono.
 

Z powodu wielkiego powo-
ia jeszcze dziś. . 66 WIKTORA

Obie serje— całość w jednym
seansie. 55 HUGO

Ceny nie podwyższone. — UWAGA. Uprasza się o przybycia na pocz. seansów: 3.45, 7-ej I 10 ej.
Fenomenelny, złotogłosy śpiewak RYSZARD TAUBER w arcydziele „MARZENIA MIŁOSNE". —Wkrótce

 

ROX
LoY.

Uouga! tylko 70 gr.

LUDZIEw BIELI
Nowy — nigdy detąd riespołykany temat, który poruszył świat. W rol. gł. CLARK GABLĘ, MYRNA

— Reż
dzać swolm czasem? Był najlepszym chirurgiem, lecz nie mógł uratować kobiety, którą kochał. Nad

program: Tygodnik Paremountu i kronika Pata. Początek punktualnie: 4, 6, 8 i 10,15,

Dziś, Film nagrodzony złotym medalem Akademji Sztuki i Wiedzy to

Ryszarda Bolesławskiego. Czy lekarz ma prawo do miłości Czy wolno u rozporzą-
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; Różne. |WYCIECZKA INŻYNIERÓW"
do Palestyny, Syrii, Egipto, Turcji, Grecji, Romani
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gospodyni
kupuje mydło i wszelkie dodatki do

prania w polskim składzie aptecznym

farm, WŁADYSŁAWA TRUB'ŁŁY
(róg Taltarskiej).

Tamże woda kolońska na ważę 78 prze-

cudnych zapachów.

 

Przyjęcie do lzby Lordów najmłodszego syna
króla angielskiego.

woną materją, a stanowiącym bistoryczne jonnym głosem zaczyna odczytywać doku- domu. 7.50: Konc. rekl.

ment, rozpoczynający się od wyliczenia

wszystkich tytułów króla angieiskiego. Wy-

liczenie tych tytułów trwa około 5 minut.

Ten dokument jest patentem królewskim,

mianującym ks. Jerzego księciem Kentu.

Pismo utrzymane jest w stylu stsro-angiel-

skim.

W zakończeniu dokumentu król zwra-

się bezpośrednio do swego syaa, mówiąc,

że „poważne położenie kraju wymaga, abyś

ty, mój ukochany synu, wszedł do naszego

| parlamentu“,
Arcybiskup podaje młodemu księciu

biblję. Następuje moment zaprzysiężenia.

Ks. Jerzy kładzie rękę na biblj', ćrugą 1ękę

podnosi do góry i mówi:

„Ja, książe Kentu, klnę się Bogiem, że

dochowam wierności królowi Jerzemu М 1
jego prawnym następcom aż do samej

śmierci. Tak mi dopomóż Bóg”.

Mr. Bedley podaje księciv gęsie pióro

książe potwierdza przysięgę swoim pod-

pisem. W tej samej chwili ks. jerzy stał

się księciem Kentu.

Ale na tem nie koniec. Procesja znowu
zmierza w stronę worka z wełną, a gdy

przechodzi obok lorda-kanclerza. trzej ksią

żęta znowu składają niskie ukiopy.

Książe Kentu wchodzi na podwyższe-

{

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 22 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka.

 

* zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka paž
1.55: Giełda roin.

11,57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Audy-
cja dla dzieci młodszych. 12.30: Poranek
szkolny. 13.00: Dzien. poł. 13.05: Z rynku
pracy. 13.10: D. c. poranku szkolnego.

„17.50: Skrzynka pocztowa Nr, 335.

5.30: Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc.
pow. 15.45: Godzina muzyki lekkiej. 16.45:
Lekcja francuskiego. 17.00: asas

18.00:

Konc. rekl. 18.15: Koncert dla młodzieży
(płyty). 18,45: „Co czytać?" — szkic liter
19.00: Recital fortepianowy. 19.20: Felje-
ton aktualny. 19,30: Kwadrans muzyki lek-
kiej (płyty). 19.50: Wjad. sport. 19.56:
Wil. wiad. sport. 20.00:- Muzyka ludowa
niemiecka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55; „Jak
pracujemy w Polsqe?' 21.00: Koncert so-
listów. 21.45: „Konstrukcja idealu“
odczyt. 22.00: „Pierwiastek metalizyczny w
wychowaniu młodzieży” — 'odczyt. 22.15:
lekcja tańca. 22.35: Muzyka taneczna.
22.45: Konc. rekl. 23.00: Wiad. meteor.
«3.05—23,30: Muzyka taneczna.

Piątek, dnia 23 listopada,
i 6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.10: Muzyka taneczna. 13.00:
Dzien. poł. 13.05: D. c. muzyki tanecznej.
15.30: Wiad. o eksp. 15.35: Codz. odc. pow.
15.45: „Rozwój sonaty fortepianowej" (pły-
ty). 16.45: Audycja dla chorych. 17.15: U-
twory na altówikę. 17.35: Recital śpiewa-
czy. 17,50: Konc. reki. 18.00: Audycja dla
dzieci: „Powietrze leśne" — opow. 18.15:
Muzyka wesoła (płyty). 18.45: „Wrona* —

nie, na którem stoi tron i zajmuje miejsce odczyt. 19.00: Koncert chóru. 19.20: Pogad.

w fotelu obok tronu. Zaledwie usiadł (obaj
jego bracia zajmują miejsca z lewej i pra-

wej strony) — gdy lord - kaacierz, który cent symfoniczny.

siedział dotychczas plecami do tronu, od-

wraca się i wkłada przed księciem trój-

graniasty kapelusz.

Jerzy czyni to samo i to powitanie po-
wtarza się jeszcze dwa razy w odstępach

minutowych. Następnie książe Kentu wstaje
podchodzi do lorda - kanclerza i wyciąga
doń rękę. Członkowie Izby lordów jeszcze

raz wstają, poczem synowie królewscy wraz
ze świtą wychodzą z sali, równie powolnym Holandja 358,35— 359 25 —357,45.

Trybuny odrazu pustoszeją. Wszyscy

1

'

| krokiem, jak weszli. Ceremonja skończona.! 26,46—26,59—26,33.

aktualna. 19.30: Muzyka operetkowa (pły-
ty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20.25: Pogad. muzyczna. 20.15: Kon-

Dziennik wiecz. Jak
pracujemy w Polsce? D. c. koncertu symf.
22.30: Recytacje poezyj. 22.40: W3l. wiad.
kolejowe. 22.45: Aud. z cyklu „Wędrówki
mikrofonu“ „Žaklad medycyny sądo-
wej”. 23.00: Wiad. meteor. 23.05—23.30;
Muzyka taneczna.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Waluty: Belgja

123,65—123,96—123,34. Berlin 213,30—214,30
—212,30. Gdańsk 172,80 — 173,23 — 172,37.

Londyn
Nowy Jork 5,30:/s—

Nowy Jork kabel 5,30'/:—
Paryż 34,93—35,02—34,84

5,33!/+—5,27Y/s,
33!/1—5,27!/3,
 

©

 

spiezsą do kuluarėw, by spolkač się tam Fraga 22,13—22,18—22,08. Stokholm 136,40
z księciem,
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z praco-
wni 

Chętnie przyjmę
posadę gospodyni —
zarządzającej do go-
spodarstwa domowe
go, lub na plebanię.
Umiem wszelkiego ra
draju robótki ręczne
| częściowo szycie
Łaskawe oferty z ad
resem proszę kiero
wać do „Dz. Wil.* poć
„Inłeligentna”. | 1

Gospodyni
energiczna | sumien-
na potrzebna na wieś

 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju

W. PUPIAŁŁO
(UL OSTROBRAMSKA 25)

jest eleganckie, modne tanie I gwaranto-
; wane.

P.P. Oficerom polecam buty I sztyblety

Potrzebne
mieszkanko jednopo-
kojowe.  Of:rty do
„Dz. WII” dla „urzę
dnika“. 175
LJ)"

Mieszkanie

 

   

BÓLE: ARTRETYCZNE,
STAWOWE,KOSTNE ;T.P

Żapasci wAPTEKACH PROSZKÓW

KOGUTKIEM
» OBYCINALNEM OPAKOWANIU

5 PROSZKÓWWPUDEŁKU,

 

 
on _ zniecierpliwiony
adpowlada:—Nie męcz

sąsiedniego pokoju:
— Mamus'u. mnie

możesz męczyć.

ARR
Mieszkania

3 ch pokojowego, lub
2-ch dużych pokol z
kuchnią poszukuję na

Zginął

wilk duży młody

„Rex” odprowadzić
wynagrodzeniem

—137,10—135,70. Szwajcarja 171,97—172,40
—171,54. Włochy 45,27—45,39—45,15. —

Papiery procentowe: Budowlana 45.
onwersyjna 62,25. Dołarowa 71. Dola-

rówka 53,25—53,30. Stabilizacyjna 66,75—
66,25—67,25—67—66,38—67,50, trzy ostatnie
drobne i za setki 67,75. Listy ziemskie
49,25—49,50. — Tendencje mocniejsze.

DES IS AT NE KAIP ТР

gę krótszą, ale zato

 

OODDODORODONIOM

miesięczny wabi sie

Archanieiska 64 (Ta-
bory miejskie) przy-
właszczenie będzie sci-

NAUKA. i

RUTYNOWANY
NAUCZYCIEL,

z wieloletnią prakty-
ką, udzielalekcji ła-
ciny, francuskiego, о-
raz początków nie-
mieckiego, greki, wło-
skiego i angielskiego.
Mostowa 7 m. ii.

 

Nauczycielka

z kllkuletnią praktyką
z nową metodą nau-
czanie, poszukuje po-
sady w miejscu lub
do majątku. Swisde-
ctwa | referencje b
dobre. Łaskawe ofer
ty kie ować do Ad

mnie. kochanie. ZGUBY. ! s
Córeczka, która to 3 2 E ŚM = a

«słyszy, odzywa się z|STN 2 :

Przyklad Ignasia

i Nauczyciel w szko
e:
— „Tak, mol chłop

€y, natura sprawiedli
wie rozdzieliła swoje
dary | jeśli kogo pod
jednym względem po-

za

ul

 

druga jest dłuższa...

ULINNI
a

    CET YPEZYTUNŃ

Sklep
po byłej piekarni I
cukierni do wynajęcia
przy ul. Wileńskie)
Nr. 25. Wladomoš
tamże m. 9.

PRACA.

SEKCJA MŁODYCE

Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
Raków osa

jejkolwie. pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w

ie i na prowin-
cji dla bezrobotnych
ma człenków.
głoszenia przyjmuje

Administracja „Dzien-
nika Wileńskiego.

  

      
——— mogą brač wszyscy ZOO nec Antokolu w  pobliżo gane sądownie. krzywdziła, to napew| — -

XII-1 1514 у » ościoła Sw. Piotrai |] |no w dzi
KALENDARZ TERMINOWY BIURKOWY Ва ра |MŁODY CZŁOWIEK 154|2 pok. przedpokój, |Pewła. Oferty składać 183—1 tę pod mnymi wzi:| StolarzORBIS Mickiewicza 20 tel 883. | iat 23, mogący pro- kuchnia, słoneczne dani S

na rok 1935 —— maa 2 wadzić samodzielnie wodą—do isjadź EDCWil co a. do dami. Elanas np šie. iš Ikie
WA = 2 = z ® . . „ZB- m przyjmuj

SOLIDNIE WYKONANY, WŁASN NAKŁADU Kitt m;|4ziai  Administracyjny przy ul Wiieńskiej 25 |raz** Ра s Ghichy doskonalew! [roboty wchodzące, w
kalendarze kieszonkowe, kart- "|w_ firmach  handlo- wiadomość tamże m. 9 |—————— dzi | wogóle ma wy |zakres stolarstwa jak

oraz Agendy, kale kładzna KŁ BIE ° wych poszukuje po- i ь robionych wiele zdol. |również reperacje ikowe, porifelowe, prze "> sady w tym dziale, YYYTYT) Mioszkanił ności, których lani lu |opakowanie mebli, —

1ad sław i |Pisze ona maszynie, |szuka posady, diūž dzie | nie "rosietoja Wykonanie — solidne,
y | Referencje b. po-|szy czas pracował w Meka“. 4 pokoj. ze wszelsie. ||ęSltymaeję U. Ś. B.|No ehlope kto mo ceny niskie, ul. Mic-—нн : я |ważne. Dom OO. Sa-|kasynach ofieerskic:| ||| „458 + mi wygodami, słonecz-|"! 8543 wyd. na imię |żę mi sdęd jesz kiewicza 24 m. 17. J..

poleca ochmistrzyni lezjanów, Dobrej Ra-|Może objąć kasyno] Żona kilkakrotnie |ne, z balkonem do|CZesławy. Powąskiej| «ję przykład?” <ze 12°| Cemielewski. 812.
Wil Mickiewicza 5, tel. 372. € dy 22, tei. 2-32 Po-|aa swój koszt. Mic |namawia męża, zaję: |wynajęcia Dobroczyn- |!" się. 181 Mały Ignas:no, @ = sa wieś od zaraz. Dobre referencje wyma:|rubienko Jan. klewicza 44—83. tego pracą, by wziął|ny 2-a dozorca wska - Naprrykiad mėj

3—r gane. Jagiellońska 8 — 21 od 17 do 19-ej.|-———— 178—1|kawałek ciasta, na co |że. IANA dziadzlo ma Jedną No:|„AAAAAAAMAAMAAAAAAAAS 
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| ny i zaczął recytować coś w rodzaju antyfony szczęśliwości, poprzez ; szacunku siowo: : ,
| którą, niby mtnorowy motyw, przewijał się szereg pogardliwych uwag — Maiire!
, pod adresem Augusta Mc Allistera. 4 ć ВЕ 3 — Siuchsm? rzek! Psmith. Młodzieniec ten umiał zachować zim-
| Starszy kamerdytier Beach, wysadziwszy ich z całą służbistością | ną krew i godność w każdej prawie sytuacji, w owej jednak chwili czuł
! przed aa Z że yi aa i miss Pea- | że aż się chwiał pod stakiem miss Peavey. :
vey piją poobi nią kawę w altanie przy placu do gier. Po chwili Miss Peavey zwykle wywierała it rodzaju iej “
Psmith, prowadzony przez jego lordowską mość, ściskał rękę uderza- | chowionych zobcEĆ. daaaka konka. Sunase
jąco pięknej kobiety, w której, mimo niezwykłej uprzejmości, domyślał; w pełni sił 1 humoru. Gdy wchodziła w porze śniadania do jadalni w.
się usposobienia wzbudzającego pełen lęku įszacunek. Podziwiał lady| wiejskim: dworze, dzielni mężowie, którzy ostatniej nocy siedzieli do
Konstancję z punktu widzenia estetycznego, lecz nie mógł pozbyć się | późnej godziny, drżeli i próbowali schować się za gazetami. Była ona
myśli, że w danych okolicznościach wolałby coś bardziej filigranowego| kobietą zdolną powieczieć mężczyźnie, podtrzymującemu pasami о-
i potrzebującego opieki. Wrażenie, jakie robiła lady Konstancja, znie- | wieki opadające na oczy ipróbują cemu mocną hezbatą zapobiecbó.
walaio do przekonania, że mając do wyboru między kradzieżą czego-| lowi głowy, że wstała o szóstej rano, aby patrzeć jak rosaustępuje z tra-

: l kolwiek znajdującego się na jej osobie, a wsadzeniem krótkiego kija | wy, lub zapytać czy nie sądzi, że smugi mgły porannej to ślubne we-
ne na stację uuta z jednostajnem mruczeniem przebywało dwie mile | w gniazdo szerszeni lepiej byioby wybrać szerszenie. —- ! lony elfów. Miała wielkie, ładne, melancholijne oczy i miała zwyczaj po-dzielące miasteczko od zamku. Minąwszy kamienne filary bramy za- > Jak się pan m:ewa, panie Mc Todd? — rzekła lady Konstancja : chylania się w zamyšsleniu. Au
częło szysko sunąć po krętej drodze, a łagodny szmer motoru nie prze” | ogromnie upizejmie. — Bardzo jestem rada, że przyjechał pan mimo — Mistrzu! — rzekła miss Peavey, uprzejmie tłumacząc.
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D. G. MCDEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

$ 3.

Mimo, że wskazówki zegora na stacji minęły już znacznie dzie-

wiątą; był jeszcze wczesny wieczór, śdy pociąg zajechał przez peron

Market Blandiugs i wysadził «wych znakomitych pasażerów.

Słońce dopiero co zaszio i złóta poświata zaległa pola. Przysła-

37)

ał już, lecz raczej jakgdyby pogłębiał wrażenie kojącej ciszy. W wszystko. : Nie było eo robić bezpośrednio na t 1 j Li

powie unos:ły się zapachy nieopisane a właściwe tyiko angielskiej Psmith był ciekaw, co miało oznaczać „mimo wszystko”, lecz w , zatem M się baja na nią Ri WÓÓ Pris es

ziemi. Gdzieś w oddali odzywały się się dzwonki owiec, króliki, migając obecnej sytuacjizbyt wiele spraw zajmowało jego umysł, aby śmiał ocho- | nego spojrzenia, a miss Pore, zak: dlo dl i

białemi ogonkami, przeskakiwały ścieżkę, a raz stadko spłoszonych łań| tę zastanawiaćsię nad nieznacznemi niejasnościami slownemi. Uścisnął | — Jak to cudnie, że pan przyjechał mimo wszystko!

ukazało się na chwilę wśród drzew. Czarodziejski urok ciszy mącił je- | jej rękę i powiedział parę słówo jej wielkiej łaskawości. | Znowu ten motyw „mimo wszystko'* wkradający się do 1ozmowy

LaоННЬНаоеSo — Narazie jest nas tyiko kilkoro — ciągnęła lady Konstancja — i Pan zna, oczywišcie, prace miss Peavey? — rzekla lady Kon-
łał na niego jako środek podniecający. W! przeciwieństwie do swego

į

   
   

   

   
  

 

 
lecz oczekujemy wkrótce wielu osób. W! tej chwili tylko pan i Aileen | stanoja, ušmiechając się z zadowoleniem do obu swoich znakomitości,

syna Fredzia, siedzącego w kącie w Sunao i MOE m: | pe: pŚR. Przepraszam bandzo zapomniałam... Miss — Któżby nie znał? — rzekł Psmith z kurtuazją.
go w kącie w milczeniu i naprzemian wa! |czącego z obawą lu a- | Peavey — pan Me у 3 " — Czyż istotnie? — rzekła miss Pedve: е midi в

jącego się nadziei, jak tylko wóz wjechał do parku, lord Emsworth dał | Drobna, afektowana dama, oczekująca podczas te; Kkonwer- wykonała swem szczupłem ciałem coś =podaja Sieożowscego
wymowy. Wysokim tenorowym: głosem, a szerokie- , sacji w. pozie, świadczącej o hamowanym entuzjazmie i spoglądająca  shimmy zgóry nadół. — Mało miałam nadziei, ab 2
zwracal uwagę Psmitha na dęby mające swoją hi- | na Psmitha „wielkiemi, pełnemi tęsknoty oczyma, wysunęła się naprzód. , nazwisko. Moje poezje rozeszły się w Kanadzie w R Mai

Ujęła w obie dłonie rękę Pemitha i, nie wypuszczając, wypowiedziała | D
cicho i miękko, jakby zamienionym w krem głosem jedno tylko pełne .

się unieść Niagarze

mi, żywemi gestami, dęby e swoją

Ea rododendrory z chwalebną przeszłością. Gdy byli już blisko

zamiku i ukazały się klomby kwiatowe, lord wpadł w ton niemal lirycz- (d. c. a)
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