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Oilno musi zelektryzować przedmieścia.
Nasza akcja w kierunku potanienia ij

udostępnienia elektryczności w Wilnie spot

kała się z wielkiem uznaniem ludności na-

szego miasta. Świadczą o tem nadchodzące

pod adresem redakcji głosy «zytelników.

Dziś zamieszczamy jeden z takich głosów

w doniosłej sprawie przedmieść: wileńskich,

dotychczach przez władze miejskie po ma-
coszemu traktowanych. Red. д

Już od dłuższego szeregu lat sły
szy Wino, jak jego przedmieścia do-

pomiinają się doprowadzenia światła

elektrycznego. Ale Magistrai wyda-

je się być głuchy na te wołania. Wi-

dać w przekonaniw naszego Magi-

stratu światło elektryczne stanowi

za duży luksus, by można było bez

większych zabiegów i wysiłków do-

stąpić tego szczęścia.

Nie chce się nasz Magistrat prze-

konać, że większe — a już conaj-

mniej równe prawa do uzyskania e-
lektrycznego — mają przedmieścia

Wilna w porównaniu z takiemi mieś

cinami jak Radoszkowice, czy Posta

wy liczące nie wiele porad tysiąc

mieszkańców; a jednak wiele z tych

małych mieścin już światło elektrycz

ne posiada. `

Nie chce widać nasz Magistrat

zrozumieć. że niedostarczanie elek-

trycznego światła przedmieściom —
dyskwalifikuje je z 1zędu podmiej-

skich okolic do rzędu wsi — a już

co najwyżej dziur prowincjenalnych.

To zaś chiuby Magistratowi napew-
no nie przynosi.
A przecież wiemy jak  dalece

 

A tymczasem czas odwrócić się

„frontem do przedmieść” -— już w

dużej części pobudowanycn,

Wprawdzie od czasu dv czasu raz

lub dwa razy na rok rzuca się, chyba

na wiair — małookreślone objetnice,

jednak już sama forma czyni je zbyt

iluzorycznemi, by mogły być pra-

wdopodobne. Często słyszy się u-

warunkowania — „wy zr*bcie to —

miy damy to*. Byłoby takie posta-

nowien:e kwestji może i możliwe do

przyjęcia — ale pod Warszawą, Po-

znaniem czy Gdynią, gdzie ma się do

wet zabierają ostatni stó! czy szafę

już bardziej podobną do jakiejś skrzy

ni niż mebla pokojowego

Kryzys gospodarczy oraz zmienio

ne warunki, w jakich znalazły się

dzisiejsze: przedmieścia, po przyłą-

czeniu ich do Wiielkiego Wilna, spra
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Przed 0
PARYŻ (Pat). Debaty nad pro”

;, wizorjum budżetowem na pierwszy
kwartał 35 r. zostały przeicżone na
czwartek. Przewodniczący izby de-
putowanych zwrócił uwagę premije-
rowi na konieczność poświęcenia
dnia środcwego na prace komisyj

wiły, że mieszkańcy przedmieść w parlamentarnych, przewid”iane re-

większem stopniu zubożeii obecnie
niż ludność miejska. — Distego też

wprost nie są w stanie ponosić żad-

nych extra świadczeń na rzecz mia-

sta — jak również nie mogą już zbyt

długo czekać aż Magistrat zechce

gulaminem izby. Jutro izba deputor
wanych uczci pamięć króla Aleksan-
dra, min. Barthou i prezydenta Po-
incarćgo, jednakże przed tem po-
siedzeniem zbierze się w pałacu Eli-
zejskim rada ministrów, kt>»ra obra-
dować będzie nad sytuacją poli-

czynienia z ludnością zamóżniejszą pomyśleć o minimalnych potrzebach tyczną. Jutro zbierze się na narady
— ale nie w Wilnie, gdzie te przed:

mieścia właśnie skutkiem braków

takich jak światło, jakie takie drogi,
woda, poczta, telefon i t. d. — nie

mogą się należycie rozwijac. !

Ostatnio np. wysunięto jako je-

den z warunków, pokrycie kosztu

pionów, co ma wynieść ki'xadziesiąt
złotych na abonenta i wzamian za to

ma elektrownia zbonifikować pewną

:lość kilowatów światła.

To wslkazuje jak nasz Magistrat

mało jeszcze orjentuje się w sytuacji

finansowej obywateli swoich przed-

miešč. i
Sądzą—widać — w Magistracie,

że mieszkańcy przedmieść są posia-

daczami odłożonej gotówk:, albo też

mają otwarte rachunki w bankach
skąd czerpać można na opłatę na-

kulturalnych tych przedmieść.

Zaś od wykonania tego choćby

minimalnego programu potrzeb przed

mieść, w którym na pierwszem miej-

Zgromadzenie byłych kombatantów
w sprawie reformy ustroju Francji.

PARYŻ (Pat). WA Clermont Fer-

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 88,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 25 gr.. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsc

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
© proc. drożej. Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

sesji parlamentų
grupa  parlamentama radykałów,
która ustali swój stosunek do pro-
jektów rządowych, Inne frakcje par:
lamentarne także zwołały posiedze-
nia. Zdecydowanie negatywne sta-
nowisko do projektów Doumergue'a
zajmują socjalisci i komuaišci. Co
do radykaiów, to ugrupowania stoją
naogół na gruncie utrzymania rozej-
mu politycznego, zarysowują się
natomiast poważne zastrzeżenia co
do taktyki stosowanej przez premje-
ra Doumergue'a w celu przeprowa-
dzenia reformy ustroju państwo-
wego.

  

Dkraiństy spółdzielcy a promjera.
WARSZAWA Pat. — Prezes rady

ministrów prof. Kezłowski przyjął
delegację ukraińskich organizacyj
spółdzielczych w osobach prezesa
dr. Lewickiego, Kwasnycie, dr. Ma-
kucha, Nazaruka i Łuckiego.
 

Wiadomości
telegraficzne

KRAJOWE.
* Dziś rozpoczął się we Lwowie

trzydniowy proces przeciwko 9-clu
bojówkarzom OUN. Proces ten
jest połączeniem dwuch spraw, mia-
nowicie sprawy zebójstwa przodo-
wnika służby śledczej Jacyny w
Żółkwi oraz zamachu na ugodowe-
go działacza ukraińskiego w Żólkwi,
kierownika spółdzielni Antoniego
Humena, którego ciężko postrze- 2.000.000 członków, wypowiedziały |

scu znaleźć się muszą światło i dro- rand odbyło się zebranie byłych się za przyznaniem prezydzutowi re-|
gi, zależy czy przedmieścinm, często

bardzo malowniczo zbudowanym, u-

da się w sezonach letnich zatrzymać

u siebie fale letniskowiczow, którzy

mając do wyboru wieś podmiejską i

wieś prawdziwą wybierają tę drugą

pozbawiają nasze przedmieścia — te

riezłe nawet letniska podmiejskie—-

głównego źródła dochodu.

Stąd przesłanka, że elektryfi-

kacja przedmieść to w zrozumieniu

społeczeństwa c wiele poważniejsze

zagadnienie od tego za jasie uważa

je Magistrat.

A z tego znów wniosek, że inte- | opozycji Lansbury zwrócił się dziś

| wet tych wydatków, które należą ies przedmieść wymaga, by Magi-
. "Mac; rzecież do tego kto sprzedaje światprzeczulony jest nasz MagistratnajF & sp strat jaknajrychlej zmienił swe sta-

punkcie podciągania się pod strychu- 10 ||| pó ; rowisko w sprawie elektryfikacji
lec europejzacji. Niewiedzą ) widać — jeszcze w przedmieść.

Te dziesiątki a nawet setki tysię- Magistracie, że na przedmieściach W. L. Mazurkiewicz

cy pakowane niezawsze uzasadnie-

nie w centrum miasta, bądź w skwe-

ry nad Wilią dałyby znaczne lepszy
rezultat dla wyglądu Wilna Wielkie-

go, gdyby je choćby częściowo zużyt

kowano dla przedmieść, których
potrzeby kulturalne domagają się też

uwzględnienia. Wśród tych zaś po-
trzeb w pierwszym rzędzie jest oś-
wietlenie elektryczne.

Coprawda nie wszystkie przed-
mieścia były i są jednakowo przez
Magistrat traktowane,

Tak więc np, Zwierzyniec, Śni-

piszki i niektóre i inne elewtryczność

już posiadają, ale natomiast Jerozo-

1imka, Belmont, Połocki Trakt i sze-
reg innych daremnie od lat o prąd
elektryczny się dopominają.

Dużo się mówi o konieczności na

stawienia działalności wileńskiego

camorządu „frontem ku przedmieś-

ciom'”, ale wszystko to pozostaje

tylko w dziedzinie haseł 1 przemó-
wień. ' ‚

Widać żywotne potrzeby przed-

mieść nie są dogtatecznym argumen-

iem do tego, by im świaiio dopro-
wadzić. Jest to tembardziej krzyczą

ce, że Magistrat nie chce pozwolić

na postawienie prywatne; małej e-

lektrowni na to by daną dzielnicę —

podmiejską obsługiwała światłem.

Dlatego też od strony niektórych
przedmieść Magistrat od szeregu lat

iest interpelowany o światło i stale

odpowiada: „choć przyłączono Wias

do Wilna — to jednak miasto Was

jeszcze nie przyjęło, przeta nie mo-

żecie mieć do miasta pre:ensji“.

Czy stanowisko takie jest słusz-

ne — można co do tego powątpie-

wać.
W niektórych wypadkach Ma-

gistrat stawia warunek zgłoszenia

reflektantów na 100 lamp 25 świeco-

wych — od czego uzależnia dopro-

wadzenie sieci elektrycznej.

A skoro okazuje się, że zapotrze-

bowań zgłasza się na 4-krotnie
większą ilość lamp — o "zem jest

infotmowany nawet sam p. prezy-

dent miasta odpowiednią petycją —
wszystko pozostaje bez rezultatu;

głucha cisza — brak pisemnej odpo-
wiedzi i wszystko po staremu pozo-

staje,

za zaległości 3 — 5 - złotowe w po-

datkach sekwestratorzy opisują a na

DAIKTAITE AEO CZ AWA TITNOSTEROWREESKORAYEZ KRDZD.

Nowy zastępca wiceministra spr. wojskowych

prezes Koła Przyjaciół Jerozolimki,

pierwszego zastępcy wiceministra , dotychczasowy dowódca piechoty
spraw wojskowych objął pułk, dy- dywizyjnej 13-ej dywizji.

Wynik dodatkowych wyborów w Radomiu.
WARSZAWA (Pat). Wskutek u-' miejskiej miasta Radomia nastąpiło

nieważnienia wyborów do rady miej- przesunięcie na rzecz St:onnictwa
skiej w kilku okręgach miasta Ra-| Narodowego kosztem PPS. Obecny
domia, przeprowadzone zostały w|skład przedstawia się następująco:
tych okręgach ponowne wybory w| BBWĄR 13 mandatów, PPS 24, Stron
dniu 4 bm., na skutek których w nictwo Narodowe2, Sioniści 8, Poa-
stosunku do dawnego skiadu radylej-Sion 1. Razem 48 mandatów.

Paraliż dziecięcy na pograniczu Polski.
PIŁA (Pat), W Skwierzynie, na scowe zamknęły szkoły i zakazały

pograniczu i najbliższej okolicy u- urządzania wszelkich publicznych
porczywie panuje Heine Medine (pa- imprez. Zakazowi podległy również
raliż dziecięcy). W! ostatnim tygo” nabożeństwa, a jarmark jesienny zo-
dniu zanotowano 15 wypadków za- stał odroczony na czas nieograni-
chorzeń, wobec czego władze miej-' czony.

 

: Niepokojąea zapowiedź
łotewskiege ministra oświaty.

DYNEBURG. WvDyneburgu od- bie sprawę, że w Łotwie kierowni-
był się w dniu 3 bm. ogólny zjazd czą rolę powinni odgrywać Łotysze.
nauczycieli szkół powszechnych m.' Minister łotewski wzywał nauczy”
Dyneburga oraz powiatów dynebur- cieli do przeniknięcia się duchem
skiego i iłłuksztańskiego, w którym nowych ideałów i odpowiedniego
wziął udział łotewski minister spraw | wychowania nauczycieli.
oświaty prof, Adamowicz. Wśród Wobec likwidacji bardzo znacz
nauczycieli obecni byli również na-|nej szkolnictwa polskiego przez
uczyciele Polacy, gdyż są to powia-|nowy rząd Ulmanisa, oświadczenie
ty o poważnym odsetku ludności| ministra Adamowicza jes: niepoko-
polskiej Prof. Adamowicz wygłosił! ;ące i może zwiastować dalszą akcję
„mowę, w której, zwracając się do| niszczenia kultury polskiej wśród
nauczycieli szkół mniejszościowych,| ludności polskiej w Łotwic, a zwła-
oświadczył, że muszą poddać rewizji| czcza w tej części, która krwią żoł-
swój stosunek do Łotwy, gdyż do-|nierza polskiego wydarta została
tychczas nie wszystkie ramiejszości| bolszewikom i oddana wspaniato-
w jednakowym stopniu zdawały so-| myślnie Łotwie.

Język w szkołach obwodu Kłajpedy.
KROLEWIEC. Pat.— Na obszarze|niemiecki jako swój ojczysty i dzie-

Kłajpedy przeprowadzono ankietę w|ci. Wskutek tego Litwini nie będą
sprawie języka jakim dzieci w wie-|mogli zmienić języka wykładowego
ku szkolnym posługują się w roz-|w żadnej szkole.
mowie z rodzicami. Celem ankiety Wynik ten przypisują presji wy-
miała być zmiana języka wykłado- |wieranej na rodziców przez nauczy:
wego, cieli Niemców.

80 proc. rodziców podało język

 

Oficjalne wyniki lotu Angija—Australja.
MELBOURNE, Pat. — Ogłoszono|Parmentier i Moll drugą?1 tys. funt.

tu oficjalne wyniki lotniczych wy-| sterl. otrzymał Melrote.
ścigów handicapowych Anglja — oficjalne wyniki lotu
Australja.

Pierwszą nagrodę w wysokości 2
tys, funtów szterlingów otrzymał

 

  

|j Saary.

jnie porządku należy wyłącznie do

WARSZAWA (Pat). Slanowisko plomowanv inż, Bronisław Regulski,'

|

kombatantów, którzy w li-2bie oko-
ło kilku tysięcy przybyli, zby: wy-
słuchać referatu deputowanego Goy
па - temat reformy państwa. Goy

. podkreślił, że dwie największe orga-
; nizacje bytych kombatantów, a mia-
nowicie unja narodowa i unja fede-
ralna,  'gtupujące razem około

LONDYN (Pat). Przewodniczący|

w izbię gmin z zapytaniea. do mini-
stra spraw zagr. Simona co do kwe-
stji utrzymania porządku w zagłębiu

Simon odpowiedział, że utrzyma-

komisji rządzącej, która ma prawo
w razie potrzeby zawezwać wojska
stacjonujące poza granicimi Saary
w najbliższem sąsiedztwie tego te*
tytorjum. W| żadnym wypadku nie
wchodziłyby tu w grę wojska brytyj-
skie. Zarządzenia francuskie zostały
powzięte tylko jako środek ostroż-
ności,  
RZYM (Pat). Jutro zbierze się:

pod przewodnictwem barona Aloi-|
siego specjalny komitet trzech, któ-
ry przedstawi zbliżającej się sesji|
Rady Ligi Narodów raport w spra-
wie plebiscytu zagłębia Saary.

Tutejsze koła niemieckie utrzy-

 

mują, że Niemcy nie zamierzają
przedkładać komitetowi  žadnych
„DESI> EISS TIPAI

Komuoikal
GENEWA (Pat). Sekretarjat Ligi

Narodów rozesłał dziś komunikat

przewodniczącego konferencji roz*

brojeniowej Hendersona.  Hender-

son przypomina przedewszystkiemw
iym komunikacie . zobowiązania,

przyjęte w rezolucji z dnia 8/6. Re-
zolucją tą komisja generalna zdecy-

dowała, że niektóre komitety. jak
bezpieczeństwa, lotnictwa, fabryka”
cji i handlu broni pracować będą da-
lej oraz postanowiła dążyć do znale-
zienia sposobu rozwiązania innych
zagadnień, będacych w. zawieszeniu.
„Komunikat wspomina następnie o rozmowach przygotowawczych po"
między poszczególnemi rządami, bez
których zasadnicze problematy kon-
ierencji nie mogłyby być rozwiąza-

"ne. Henderson uważa, że zmiany,
| jakie zaszły od czerwca oraz praw-
dopodobny rozwój wydarzeń poli-
tycznych w najbliższych miesiącach,
narzucają biuru konferencji obo”
wiązek zastanowienia się nad me-
todami pracy, nie naruszając przy
tem zasad, na których oparte są zo-

 

| publiki prawa rozwiązywania izby,
bez uprzedniej zgody senatu. Jeśli
;ednak parlamentarzyści kędą sprze- |
ciwiać się temu projektowi, to mogą
łatwo narazić się na zarzut, że trzy-
mają się kurczowo swoich mandar
tów i obawiają się wyroku wybor-
ców.

Wojska francuskie zostaną zawe-:
zwane tylko w tym wypadku, gdyby

lono Przesłuchano Tarasa Hałapaca
i Włodzimierza Kaszaraba, którzy
do winy się nie przyzneją i opisują
szczegóły z działalności konspira-
cyjnej OUN

* Posłem polskim w Wiedniu zo-
stał mianowany Jan Gawroński do-
tychczasowy chargć d'affaires. Po-
seł Gawroński złoży jutro listy uwie-
rzytelniające prezydentowi Austrji.

Mim. Simon o zarządzeniach francuskich
na pograniczu Saary.

Simon zakończył swe oświadcze-
nie wyrażenieni nadziei, że wobec

komisja rządząca uważała się zanie tych oficjalnych wyjaśnień niemiec-
zdolną do zapewnienia porządku. kich plebiscyt w zagłębiu Szary od-

 

Niemcy nie wyrzekną się terroru.

nią kominadaj

Simon oświadczył, że ambasador

| niemiecki von Hoesch potwierdził!
mu dziś wiadomość prasy o zarzą-

dzeniach rządu niemieckiego, zabra-
niających tzłonkom S, A. i S. S. no-
szenia mundurów oraz urządzania
pochodów w odległości 40 km. od
granicy zagłębia Saary.

Simon podkreślił, że podzięko-
wał ambasadorowi z racji tych za-
rządzeń, a następnie przyjął amba-
sadora Francji, któremu zakomuni-

kował wyjaśnienia ambasadora nie-

mieckiego.

wniosków ani prowozycyj. ponieważ
Rzesza nie poweźmie żadnych no"
wych zobowiązań ochronnych w sto-
sunkudo ludności głosującej przeciw-
ko Rzeszy, gdyż zobowiązanie takie
ograniczałoby suwerenmość państwa
niemieckiego na terytorjum Saary,
które z całą pewnością powróci do
Niemiec.

    

NOWEJ.
istniejącą sytuacją przewodniczący
konferencji jest zdania, że należy
odroczyć do początku roku przy-

   

będzie się w zupełnym pozządku.

InATIKA1 kio IK SAW BYLAWA

Mat Donald zachorował.
LONDYN Pat. Mac Donald pod-

dał się dziś lekkiej operacji jamy
ustnej. Prawdopodobnie w ciągu
najbliższych dni Mac Donald po-
wstrzymać się będzie musiał od
wszelkiej pracy.

Doktor A. WIŃCZ
przeprowadził się, ul. Mostowa 7 m. 6.

godz. przyjęć 10 — 12.

Nowy ambasador
Polski w Londynie.
Jak już przed tygodniem zapo*

wiadaliśmy p Edward Raczyński,
dotychczasowy przedstawiciel Polsk!
przy Lidze Narodów, został miano-
wany ambasadorem w Londynie.

Sposób, w jaki dowiedziała się
o tem publiczność polska, nie jest
pozbawiony oryginalności. Nawet sa
nacyjny „Kurjer Poranny“ uwaža za
właściwe zwrócić na to uwagę w no
liatce p. t. „Przesadna dyskrecja”.

„Wiadomość o odwołaniu p. Skirmunta szłego próby rozwiązania zagadnie-
nia rozbrojeniowego i że należy
zmienić procedurę konferencji tak w
zakresie wyboru zagadnień, mają-
cych się stać aatychmiast objektem
prac konferencji, jak i sposobu przy-
stąpienia do tych zagadnień, W
obecnym stanie rzeczy Henderson
proponuje ustalenie dla zagadnień
dostatecznie dojrzałych odrębnych
protokułów,
kolejno w życie, nie czekając na
opracowanie całej konwencji. Prze-
wodniczący uważa, że do tej kate-
gorji zagadnień mogłyby być prze-
,„dewszystkiem zaliczone reg'amenta-
cja handlu i fabrykacji broni, jaw-
ność budżetów oraz stworzenie sta*
łych komisyj rozbrojeniowych. Ko-
miunikat przypomina mastępnie, że
nie przystąpiono dotychczas do prac
związanych z zagadnieniem lotnic-
twa. Przewodniczący zawiadamia
wreszcie, że najbliższe posiedzenie bowiązania, przyjęte w lecie przez

komisję generalną,

nie obywateli węgierskich, obywateli węgierskich, przebywają-

W, związku 2'
prezydjum odbędzie się 20. XI. o
godz. 11,30.

 

Jugosławja wysiedla obywateli
węgierskich.

BIAŁOGRÓD (Pat). Władze ad-,
ministracyjne rozpoczęły wysiedla- ich wynosi około 30 tys. Wysiedlo-

cych na terenie Jugosławii. Liczba

nym pozostawia się trzy dni terminu
Wysiedlanie ma objąć wszystkich|na opuszczenie Jugosławii.

któreby mogły wejść!

opinja polska otrzymała oryginaiwą drogą—

telegramem PAT'a z Londynu i w orygi-
nalnej formie: doniesiono mianowicie, że od

był się tam bankiet pożegnalny dla p. Skir-
munta. Obywatel polski, o niczem nieuprze

dzony, mógł odnieść wrażenie że inicjato-
rem odwołania naszego ambasadora był

Londyn, który poprostu urządził mu stypę

pożegnalną, po której — niema rady — trze
ba wyjeżdżać.

Obecnie znowu otrzymujemy telegram
PAT'a z Londynu donoszący, ze król Jerzy

już wyznaczył audjencję nowemu ambasa-

dorowi, p. Edwardowi Raczyńskiemu, Ponie

waż w Warszawie nie byliśmy oficjalnie po
| wiadomieni c jego nominacji, może znów

zrodzić się błędne mniemanie, że to monar-

! cha Wielkiej Brytanji sam sobie upatrzył

wśród polskich dyplomatów ambasadora

Rzeczypospolitej.

Pomijając niermałoważny szczegół, że o

decyzjach rządu warszawskiego dowiaduje-
my się ze źródeł angielskich, » za pośred-

nictwem oficjalnej agencji telegraficznej, —
wolno przecież zapytać, czy ta droga in-
formowania warszawskiej prasy o decyzjach

warszawskiego rządu nie jest nieco zbyt
kosztowna?

Analiabetyzn—to baiba XX-go wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty!
Wskazówki w sprawie Miesiąca
walki z analiabet m -— w Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście Nr. 7,

!
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Wielbłąd czeka
Już parokrotnie w ciągu cstatnich

tygodni poruszaliśmy sprawę deficy-

tu budżetowego. Zwracał:śmy uwa-

ве, iż od r. 1930 deficyt jest stałem

zjawiskiem państwo-

«wym. Podkreślaliśmy, iż iopóki bę

w  budzecie

"dzie: tam figurował nie może być

miowy 0 poprawie gospodarczej w

kraju.

Pokrywanie deficytu z wpływów

pożyczek wewnętrznych, czy zagra-

nicznych rue jest też zjawi«*iem nor-

malnem, Z 'punktu widzenia skarbo-

wości jest to fatalny błąd. który nie-

* uniknienie mści się w nasiępstwach,

gdyż pociąga za sobą dalsze ciężary

a także wysusza źródła podatkowe.

Pożyczki można.ściągać jedynie na

potrzebne „lub konieczne inwestycje,

pomnażające majątek' państwa, lub
dochodowošė, nie zaś na przejada-

nie.
Wracamy do. sprawy delicytu w

budżecie państwowym, gdyż uważa-

my ją za jedną z najważniejszych.

Dziś rozpocznie się w Sejmie gene-

ralna debata nad złożonym przez

rząd preliminarzem budżetowym na
r. 1934-35, ;
W pewnych «kołach sanacyjnych

preliminarz ten obliczony znowu z

deficytem około 150 mil. (rzeczywi-

sty delicyt będzie większy). wywołał

śorące zastrzeżenia właśnie z po-

wodu owego niedoboru. Mamy na

myśli koła gospodarcze i »bliżonych

do nich konserwatystów. Z ostrą

krytyką preliminarza wystąpił paro*

krotnie Czas” krakowski, uważając

jego złożenie w postacidelicytowego |

za złą przysługę dla rządu, gdyż na-

wet najgorętsi zwolęnnicy rządu nie

mogą bromić go bez zastrzeżeń i bez

iroski,

W, Sejmie i w Senacie w klubie

B. B, zasiada sporo przerstawicieli

zarówno kół gospodarczych, jak i

konserwatystów. Referentem budże-

tu. ministerstwa skarbu, przy którym

najłatwiej poruszyć można kwestię

delicytu, bywał i zapewne będzie p.

Hołyński, konserwatysta, uważany

jednocześnie za wybitnego reprezen-

tanta kół gospodarczych. I óto już w
tej generainej dyskusji, poprzedzają:

cej przesłanie preliminarza budże-

towego do szczegółowego гохраШгте-

nia w komisji budżetowej, byłoby

właśnie miejsce, byłaby pora na po-

wiedzenie tego, co konserwatywny

; „Czas” pisał o preliminarzu budże-

towym. Należy się więc spodziewać,

że w trakcie tei ogólnej dyskusji czy

to p. Hołyński, czy też inny poseł

konserwatywny z grona Bioku Bez-

partyjnego wystąpi na trybunie i

powie mniej więcej, jak nasiępuje:
— „Deiicyt pożera kapitalizację. Defi-

cyt uniemożliwia sanację rynku kredyto-

wego. Deficyt gotów wywrócić uchwalone
ostatnio oddłużenię rolnicze, Delicyt — to
przekleństwo rządów siabych. Deiicyt —

to przykład małego wysiłku, to zła szkoła
wychowawcza, to zachęta do ziej gospo-

darki dla obywateli. Obywatele powinni
zaciskać pasa, oszczędzać, odkładać; przed-

siębiorcy powinni ścinać koszty produkcji,
urentowniać. warsztaty pracy, spłacać długi,
tworzyć rezerwy. Tymczasem jaki idzie
przykład zgóry? Kredytem pokrywa się

deficyt! 1 każdy myśli: jak to ładnie, ale
gdyby się udało zrobić to samo! I zamiast

sanować swój folwark, czy swoją iabrykę,

puka się do kas skarbu, czy banków pań-
stwowych z prośbą o pożyczkę'.

Możnaby dalej coś powiedzieć o

tem, że departament budżetowy mi-

nisterstwa skarbu nie pow:nien wda-

wać się w żadne rozmowy z departa-

mentem obrotu pieniężnego w temże

ministerjum i dalej tak ciągnąć:
„Oprócz deficytu istnieje sprawa jego

pokrycia. Lakonicznie zapowiada się, że
będzie pokryty z rezerw? Nic o tem nie
wiemy. Pożyczka narodowa będzie na dłu-

go przed 1-ym kwietnia 1935 soku wyczer-

pana. No, ale przecież państw» ima wielo-

miljonowe lokaty w bankach państwowych.
Niestety, są one gruntownie zamrożone.

Tak gruntownie, że się je teraz skreśla.w

związku z oddłużeniem, Chwali się to rzą-
dowi, ale tem nie mniej dla budżetu jest

stąd mała pociecha”.

A jak wygląda sprawa z przed

siębiorstwami państwowein? Czyż

można mieć nadzieję, że będą rezer-

wą dla budżetu? Żadnej. Prędzej

czy później, jeśli będą prowadzone

tak, jak są prowadzone teraz, trzeba

będzie nałożyć dla ich ratowania

nowe ciężary na społeczeństwo, al-

bo zaciągriąć nową pożyczkę.

Więc jakże ma być z tym defi-
cytem? Mówca konserwatywny

- *'en oto sposób:
—„Deficyt trzeba pokryć oszczędno-

Ściami, rełormą podatkową i bezlitosną re-
organizacją przedsiębiorstw państwowych,

- których gospodarka 2 dniem każdym wy-
daje się społeczeństwu bardziej zbliżoną do

sabotażu obowiązków wobec budżetu i wo-

pierwsze posiedzenie Sejmu jesien-
nej sesji. W latach ubiegłyca po tem
pierwszem posiedzeniu sesja zwykle
była edraczana na miesiąc. Jakiej
taktyki trzymać się będzie rząd w
roku bieżącym, niewiadomo.

Niewiadomo .również, jak rząd
zechce zachować się wobec zarzu-
tów, 'jakie podnieść mogą posłowie
opozycyjni podczas debaty ogólnej
nad preliminarzem budżetowym: czy
ograniczy wystąpienie ządu do
exposć m'nistrąa skarbu Zawadzkie-
$o a odpowiedź na zarzuty pozosta”

tu, posłowi Miedzińskiemu, czy' też
w zakończeniu dyskusji zabierze
głos któryś z członków rządu,

Mówi cię, że o ile opozycja pó-
ruszy sprawę obozu odosebnienia w
Berezie Kartuskiej, zabierze głos
premjer Kozłowski, Brane jest w ra-
chubę również wystąpienie wicemi*

| nistra Siedleckiego, jedneśo z naj-
i bliższych _ współpracowników p.
| Sławka. Wystąpienie to byłoby
| bardzo znamienne wobec ostatnich
| zajść w łonie B. B. pomiędzy lewem
a prawem skrzydłem a także i z te-
go powodu, że w ostatni.h czasach
mówiło się wiele o możliwości ustą-
pienia wicemin. Siędleckiego.

 
Krakowski „I. K. C.“ zamieścił w

numerze, datowanym jako. ponie-|
działkowy. wywiad z marszałkiem

Taktyka rządu w Sejmie.
W dniu dzisiejszym odlędzie się

wi genera'nemu referentowi budże-|

| Jak wiadomo, Sejm nie jest ograni-

 

odbędzie się oczywiście dyskusja,
podczas której — jak zwykle — wy-
powiedzą się leaderzy wszystkich
grup.

Na pytanie, iak stoi sprawa zmia-
ny. konstytucji, . marszałce. Sejmu
oświadczył,

„Punkt ciężkości pracy nad re-
formą konstytucji przesunął się do
Senatu, który skrępowany jest pew-
nemi terminami w załatwianiu pro-
jektów ustaw, przekazanych mu
przez Sejm.

Ponieważ projekt nowej konsty-
tucji został przesiany Senatowi kil-
ka dni przed zamknięcieni sesji po-
przedniej, więc. teraz, od 31 paź-
dziernika, każdy dzień sesjiskraca |
termin, w którym Senat musi pro-
jekt ustawy konstytucyjnej załatwić.

Oczywiście odroczenie sesji po”
wstrzymuje bieg terminów. W każ-
dym razie Senat będzie miał tylko
kilkanaście dri do zapowiedzenia
poprawek i miesiąc potem na ich
uchwalenie i zwrócenie Sejmowi.
Teoretyczrie można też przypuścić,
że Senat nie zapowie, aibo nie
uchwali w terminie projektu sejmo-
wego i uprawomocni się an automa-
tycznie. Ale jest to w danej kwestji
przypuszczenie czysto teoretyczne.

czony żadnym ściśle określonym

DZIENNIE MIEKRABI

M. £. OstrobramskiejKościół
ё we Lwowie.
Lwów przeżył niedawno uro-

czystość, «tóra będzie miała daleki
zasięg skutków, Odbyła się miano-
wicie konsekracja nowego zbudowa-
nego na Łyczakowie kościoła pod
wezwaniem Matki Boskiej *Ostro”
bramskiej.

Każdy kościół na Ziem: Czerwień
skiej to twierdza i bastjon To monu-
mentalny stygmat duchowy, to po-
tężny oręż wyższej cywilizacji. Po-
mnożycielem kościołów i kaplic był
poprzednik dzisiejszego arcybiskupa
na stolicy kościelnej we Lwowie, śp.
ks. Bilczewski, stąd uznany został za
pomnożyciela siły religijnej 1 naro-
dowej. Jego następca,ks. «. cybiskup
dr. Bolesław Twardowski, idzie nie-
zmordowanie po tej same; linji.

Jaki może być wpływ kościoła,
świadczy opinia „Diła”, głównego
organu ukraińskiego, który właśnie
z okazji konsekracji nowego kościo-
ła na Górnym Łyczakowie. zabrał
głos i podał do wiadomości taki fakt:
Przed zbudowaniem kościoła w
Krzywczycach (wiosce, położonej
wtedy tuż pod Lwowem, a dziś włą-
czonej do Wielkiego Lwowa), było
zaledwie 10 proc. rzymsko-katoli-
ków; w r, 1905 wzniesiono kościół,
1 dziś jest tylko 10 proc. greko-kato-
lików.

Istotnie na Ziemi Czerwieńskiej terminem, kiedy ma: załatwić po-
prawki Senatu.'*

Z oświadczeń tych wynika, że
Sejmu, p. Świtalskim. W wywiadzie|podczas obecnej sesji Konstytucja
tym p. Świtalski oświadczył, że| będzie przedmiotem obrad Senatu.
pierwsze czytanie budżetu zajmie| Natomiast dyskusji konstytucyjnej
tylko jedno posiedzenie. FPoża ex-|w Sejmie nie należy oczekiwać,
posć finasowem p. ministiia skarbu

- Delegacja Stowarzyszenia (brześcijańcko-Natodowego
Hauczycielstwa Szkół Powszechnych u p. Ministra Oświaty.
Na skutek niejasności i rozbieżno-: bez obciążenia budżetu mogą być z

„su w treści komunikatów, podawa- korzyścią dla nauczyciesstwa za-|
nych w psasie codziennej, o projek- gatwione, a w znacznym stopniu

|iach i zamierzeniach uzupeinienia przyczynią się do poprawy obecnych!
budżetu M.nisterstwa Oświaty przez: warunków pracy.
wprowadzenie bądź to opłat w szko* Następnie delegacja podniosła
iach powszechnych, bądz też reduk- sprawę memorjału Stowarzyszenia z

cji nauczycieli 1 wstrzymania na pe- dn, 14 kwietnia b. r., omawiającego
wien okres reaiizacji ustroju i orga-' potrzebę wydania przez Minister”
nizacji szkowy, powszechnej, a nawet stwo odpowiedniego okólniką do
wstrzymania awansów nauczycieli, władz niższych instancyj z uwagi na

 

przewidzianych ostatnią usiawą upo-
saženiową, delegacja Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Ćhrześć.-
Narod. Naucz. Szkół Powszechnych
w osobach prezesa Stowarzyszenia
p. M. Sicińskiego 1 wiceprezesa p. H.
IMaciejewsikiegc udała się do pana
ministra W. K. i O, P., aby otrzymać
|autorytatywne i ołicjalne wyjaśnie-
nie właściwego stanu sprawy.

Delegacja wykazała z jednej
strony nierealność z drugiej zaś nie-
bezpieczeństwo dla oświaty i kultu
ry narodowej z urzeczywistnienia'
takich czy innych zamierzeń z pun-|
ktu widzenia konieczności budżeto-!
wych.
JWychodząc z założenia, iż potrze-

by elementarne szkolnictwa  po-
wszechnego znaleźć muszą pokrycie|
przy rozpatrywaniu ogólnego budże-!
tu Ministerstwa W. R.iO.P. na,
rok 1935-36 — delegacja w gorących
siowach podkreśliła potrzebę obro-
ny budżetu oświaty ze stcony same”
$o ministra, poniewaz praktyka lat
ostatnich dowodzi, że budżet oświa-
ty najczęściej pada ofiarą skreśleń
z powodu sytuacji gcspodarczej
ikraju.

Ponadto delegacja zwróciła uwa-
śę p. ministrowi na konieczność roz-
patrzenia i załatwienia przede”
wszystkiem postulatów zawodowych
nauczycieistwa objętych uchwałami
Walnego Zjazdu Delegatów Stowa-
rzyszenia, odbytego w czerwcu b r.
Dotyczą one między innymi: przy- |
wrócenia zasad poprzedniej ustawy,
uposażeniowej, usunięcia dowolności|
w awansa.h, nowelizacji pragmatyki
służbowej, wydania przepisów o
ustaleniu w służbie, odciążenia od
prac biurokratyczno- administracyj
nych, zwoływania konferencyj urzę-
dowych, ustalenia maksimum godzin
dla praktykantow, oraz traktowania
spraw personalnych naucz. przez
władze niższej instancji. Sprawy te

iensje kokurentów skarbu.  Oddłużenie
rolnictwa wyrazi się głównie ułatwieniem
sciągania. podatku. śruntowego, bo konku-

rent - wierzyciel częściowo odpada. Trzeba
okiełznać konkurenta--samorząd i konku-

renta—ubezpieczenia. To trudao—jestešmy

biedni, wielbląd podatkowy jest objuczony

ponad wszelkie g:anice i trzeba mu cokol-
wiek ulżyć”.

Trybuna sejmowa jest otwarta.
Co więcej — zaczną się wkrótce po-

siedzenia komisji budżetowej, w któ-

rej można głosami konserwatystów i

przedstawicieli kół gospodarczych
dokonać „bezlitosnej reoiyjanizacji“

preliminarza budżetowego a także
zająć się palącą sprawą /przedsię-

biorstw państwowych.

Nie omylimy się chyba, gdy po
wiemy, że „objuczony wielbłąd po-

datkowy czeka. Czeka, nie na dąsy
papierowe konserwatywnej prasy,
.ecz na twarde męskie pos'iawienie
sprawy w  parłamencie, i nietylko
na słowa, słowa, lecz także ua <czy- bec państwa. Trzeba nadto zmniejszyć pre-
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 ny, wyrażcne w głosowaniu, \

pojawiające się w dalszym ciągu
iakty krzywdzącego odnoszenia się
tychże wiadz w sprawach personal-
nych do członków Stowarzyszenia.

W, końcu delegacja poruszyła
sprawę owawstwa w szkołach
o większosci młodzieży chrześcijań-
skiej, uważając, iż oddawanie wy-
chowawstwa w takich szkołach nau-
czycielom wyznania mo;żeszowego
jest szkodliwe ze względu na wyma-
gania zasad chrześciiańskich w wy-
chowaniu : wskazała na potrzebę
wydania odpowiedniego zaiządzenia.

Pan minister w odpowiedzi na
poszczególne punkty memorjału
oświadczył, że nie może brać żadnej
odpowiedzialności za pogłoski i pro-
jekty, ogłaszane w prasie, i sądzi, że
zaniepokojenie nauczycielstwa wy”
pływa ze zrozumienia ogóliiych tru-
dności budżetowych Państwa. Spra-
wa pokrycia brakujących kredytów
ma szkolnictwo była rozpatrywana
przez Ministerstwo Skarbu i zosta-
nie uwzględniona w specjainym dzia-
le budżetu, przedłożoneżo ciałom
ustawodawczym. Stanowi»ko swoje
w tej kwestji przedstawi p, minister
na najbliższem posiedzeniu Państwo”
wej Kady Oświecenia Publicznego,
które niebawem się odbędzie.

P, minister stwierdził, zc pogłoski
o obniżeniu ilości lat nauczania
zmiejszeniu ilości etatów w szkołach
więcejklasowych nie odpowiadają
izeczywistości.
W sprawie odciążenia nauczycieli

od nadmiaru prac admin.siracyjno-
szkolnych p. minister ośw.adczył, że
intencją Ministerstwa jest zmniejsze-
nie zbędnej prucy nauczycielistwa w
tym zakresie, wobec czego powołana
zostaje w tym celu pod przewodni-
ctwem p. wiceininistra Chyliūskiego
specjalna komisja, do której wejdą
oprócz urzędników Ministerstwa
kierownicy i nauczyciele poszcze-
gólnych typów szkół. Pan minister
proponuje Stowarzyszeniu przygoto-
wanie swoje projektu i przedłożenie
go Ministerstwu, jako memorjału do
prac powyższej komisji.

MW sprawie stosunku władz szkol-
nych 1 instancji do członków Sto-
warzyszenia, poruszonej w złożonym
memorjale, p. minister stwierdził, iż
władze szkolne, jak poprzednio tak
iobecnie, nie kierują się przy za-
iatwianiu spraw ow nau-
czycieli ich przynależnością organi-
Aaaa o ileby takie fakty zacho-
dziły należy je podać ministrowi do
wiadomości.

Sprawy nauczycieli wyznania
mojżeszowego w szkołach powszech-
nych, które nie są wyznaniowe, nie
uważa p. minister za jakieś zasadni-
cze zagadnienie ze stanowiska peda-
gogicznego. Nie zostały też wydane
w tej dziedzinie żadne zarządzenia,
które mogłyby zaniepol:oić opinję
publiczną, a w wypadkach zaognie*
nia stosunków między szkołą a ro-
dzicami w niektórych niejscowo-
ściach dopatrywać się musi p. mini-
ster jedynie szkodliwej dla pracy
wychowawczej agitacji.

Następnie p. minister wyjaśnił tok

narodowość schodzi się zazwyczaj z
obrządkiem, łatwo tedy uprzytomnić
sobie, jakie znaczenie ma każda no-
wa świątynia.

W. samym Lwowie, już po wojnie,
dokonano wiele dia chwały Bożej i
celemi utrwalenia i pomnożenia pol-
skiej cywilizacji duchowej. . Stanął
wspaniały kościół na Zamarstynowie
oddany w zawiadywanie wraz z pa-
ralją OO. Kapucynów. Zbudowano
wielki kosciół na Persenkówce, po-
wierzony wraz z nowokreowaną pa-
rafją pieczy OO. Karmelitów. Wznie
siono świątynie na Lewardówce, w
Doinych Zboiskach, na Ncwem Znie-
sieniu i na Sygaiówce.

Razem sześć kościołów wystrze-
liło w niebo swemi wieżanu 1 kopu-
łami z peryferyj Lwowa, a teraz ma-
estatycznie na górującym nad całem
miastem terenie rozpostari się wiel-
ki kościół wotywny pod wezwaniem
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Służ-
'bę duchową i duszpaszterską w no-
wym kościele będą spraw: wali OO.
Salezjanie, którzy równocześnie bę-
dą utrzymywali zakład wychowania
i kształcenia w rzemiośle dla 200
chłopców.

roczystości były dwudniowe.
Mimo deszczu brały w nich udział
niezliczone tłumy, zgromadzone w
kościele (tylko w małe; części) i
przed kościołem (w wielxiej prze-
wadze), słuchając nabożeństw, od-
prawianych równocześnie przed oł-
tarzem wewnętrznym i przed olta-
rzem zewnętrznymi, „na wzór
Ostrej Bramy w Wilnie nowy koś-
ciół we Lwowie posiada ołtarz ze-
wnętrzny, umieszczony w  loggii,
wmurowanej na.froncie świątyni,Na |
rozległych tarasach i na piacu, leżą-
cym przed niemi, może się pomieś-
cić kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Dzięki opisanym urządzeniom,
dostosowanym niejako do czasów,
w których uroczystości mają cha-
rakter masowy, w uroczystości kon-
sekracji kościoła wezwaniem
'Matki Boskiej Ostrobramskiej mógł
wziąć udział cały religijny i narodo-
wy Lwów. I istotnie tak uczynił.

NOWY JORK Pat. Dnia 6 b. m.
w Stanach Zjedn. odbędą się wy-
bory do Izby reprezentantów, która
odnowi się cała i do senatu, gdzie
zmieni się 1/3 senatorów. Odbędą
się również wybory 33 gubernato-

Wybory w Stanach Zjednoczonych.
rów na ogólną liczbę 48. W 48 sta-

nach dokonane będą wybory do

swoich zgromadzeń ustawodawczych.

Zwycięstwo prezydenta Roosevelta

i partji demokratycznej wydaje się

pewne.

Premjer węgierski w Rzymie.
RZYM (Patj. Dziś o godz. 20-ej bós przeszli przed kompanją kono-

przybył tu z Wiednia premjer wę” rową, która sprezentowała broń.

gierski Gómbós w towarzystwie po- Wśród okrzyków, wznoszonych na

sta węgierskiego przy Kwirynale, cześć gościa przez licznych przed-
Villaniego, oraz posła włeskiego w | stawicieli miejscowej kolonji wę-
Budapeszcie. W Wenecji o gierskiej, Gómbós odjechał samocho

Gómbósa delegat włoskiego MSZ! dem do poselstwa węgierskiego,
Capranica, poseł węg. w Rzymie gdzie zamieszkał.
Villani i przedstawiciele władz miej-| RZYM (Pat). Program pobytu
scowych. Po nadejściu pociągu mo- Gómbósa w Rzymie znany jest tylko
nachijskiego, którym przybył poseł| częściowo. We wtorek przedpołu-
włoski w Budapeszcie, premjer wę-| dniem przewidziana jest konferencja
gierski odjechał do Rzymu. Na dwor-, Mussoliniego z Gómbósem, następ-
cu rzymskim oczekiwali Gómbósa| nie śniadanie w poselstwie węgier-
szef rządu włoskiego Mussolini w| skiem na cześć Mussoliniego i Góm'
t-wie Suvicha, barona Aioisiego i| bósa, wieczorem Mussolini podejmo-

innych urzędników. Obecny byłj wać będzie galowym obiadem Góm-
:ównież poseł austrjacki Po 4 bėsa, w środę zaś Gómbós ma być
decznem powitaniu Musso'ini i Góm* przyjęty przez Papieża.

Diasa szwajcónska 0 piotese W Spldwie
«Protokułów Mędrców Sionu»,

GENEWA. (KAP). Jak wiadomo, Ten sam autor, cytowany. dalej
przed trybunałem w Brnie odbywa przez dziennik genewski iak dalej
się niezmiernie intersujący proces w pisze o żydostwie: „Żyd pędzie do“
sprawie autentyczności « stynnych póty antyspoieczny, dopóki spoie-
„Protokułów Międrców Sionu' W, czenstwo będzie się opieraio O 1un-
charakterze oskarżycieli wystąpili dament chrystjanizmu. A czyż spo
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przedstawiciele Związku Izraelitów
szwajcarskich, domagając się kon-
fiskaty powyższej broszury.

Zeznania świadków oskarżenia
podczas tego procesu, o którym
głośno w tej chwili w całej prasie,
spotkały się z niedowierzaniem spo-
łeczeństwa szwajcarskiego,
wyrazem jest odroczenie procesu dla
gruntowniejszego zbadania materja-
iu dowodowego oraz liczne artykuły
w pismach genewskich.

Między innemi o ciekowym tym
procesie pisze czołowy dziennik ka-
tolicki „Courrier de Седеуе“, со
następuje:

„Żydzi twierdzą, iż „Protokuły”
y się w rękach antysemitów ma-

terjałem agitacyjnym, który należy

czego

ieczenstwo posiada lub może posia-

dač jakiś inny tundameai/.. W.
książce swej „Antysemityzm  Ber-
nard Lazare dodaje jeszcze: „bla”
czego żyd jest antyspołeczny?  Po-
nieważ posiada zawsże wyjątkowe
stanowisko w panstwie. kksluzyw-
mość jego muaia zawsze charakter
zarazem polityczny i religijny.

Szerokie masy żydostwa świato”
„wego — pisze w dalszym ciągu
| „Courrier de Geneve“ — irwają w
jakiems rozpacziiwem  iradycyjnie

1i mesjanistycznem oczekiwaniu. Z
chwilą, gdy zeń wychodzą, rozpoczy-
na się konflikt ze społeczeństwem.
W taki konflikt właśnie weszło bar“
dzo wielu żydów”.

Prot. Weizman oświad.zył przed
zawszelką cenęwyrwać 1odebrać. įrybunaten; w Bernie, że wśród kie-
IW. razie wyroku pomyślnego dla sjo-' rowników i inspiratorów rewolucji
nistów żydzi niewątpliwie zechcą ten
fakt wykorzystać, by ge rozgłosić na
cały świat i zarzucić całemu antyse-
mityzmowi na świecie, iż opiera się

ma tałszach i kalumnjach. Dziwne są
te iluzje żydowskie. Czy „Protokuły”
okażą się autentycznemi, czy też fał-
szywemi — o tem narazie jeszcze
trybunał nie może definitywnie zde-
cydować — „kwestja żydowska” po-
zostanie nadal aktualną, Wszędzie,
gdzie tylko są lub byli żydzi, źętniał i
istnieje !akże i antysemityzm...
Słusznie pisze znany autor żydowski,
Bernard Lazare: „należy zatem za-
sadniczych przyczyn antysemityzmu

narodziejdoszukiwać się w samym
Izraela, nie zaś u tych, którzy go
zwalczali...“

„Oczywišcie pisze dalej
„Courrier de Geneve“ — fakt ten
nie usprawiedliwia bynajmniej prze-
śladowań, lecz przynajmniej je tłu-
maczy“.

 

SZCZAWNICKA woda JOZEFINA
przyśpiesza rekonwalevsc.

po zapaleniu płuc.
Z. U. W. S. W. Z. P. 12/HI rb. 241/b./5. 

iw|Wybory gromadzkie w
Nowa ustawa samorządcwa wpro-

'wadziła na terenie b. zaboru austrja-
kiego i pruskiego ustrój gromadzki,
mieznany tam uprzednio. Ożecnie od:
bywają się, a częściowo już się od-
były, wybory: do tych nowych orga-
mów samorządowych.

Prasa sanacyjna, a za nią często
cała prasa codzienna, ogiasza ten-
dencyjne wiadomosci o  zwycię*

stwach BB. przy ach gro-
madzkich w Małopolsce Zachodniej.
Opinja przyjmuje te wiadomości do-

syć bezkrytycznie i nie może być
inaczej, skoro żadne inne źródło in-
formacyjne nie oświetliło dotąd
sprawy.
Jaka jest prawda o wyborach

małopolskich? List kandydatów BB.
przy wyborach gromadzkich na te-
renie Małopolski wogóle niema, na-
tomiast w blisko połowie dotych-
czasowych $min katastralnych (gro-
madzkich) zgłoszono tyliko 1 listę 10°
kalną o różnych nazwach. Są to al-
bo gminy, gdzie nikt nie zakłócał
spokoju i chłopi po swojemu ułożyli
listę, albo gdzie sanatorzy nie czuli

kompromis, t wypa:
mandatów w zasadzie przypadło
ludowcom, a 1/4 albo mniej sanacji.
Są oczywiście także gminy, gdzie
listy wniosło Stronnictwo Narodo-'
we, socjaliści i Ukraińcy. |

 

 

nauczycielstwa w sprawie zaszere“
gowań i stwierdził swe osobiste za-
interesowanie w przychylnem za!
łatwieniu tych spraw. į

Inne postulaty wyszczeżólnione w
memorjale, a objęte uchwałami Wal-'
mego Zjazdu Delegatów Stowarzy:,
szenia, Ministerstwo rozpatrzy i w
miarę potrzeby i możliwoś-i uwzglę- postępowania w zakresie odwołań

iai REARCOROC ra koaš kas adi asa GŁ”sad: a

dni w swoich postanowieniach,

 

  

Małopolsce Zachodniej
W wielu powiatach wybory się

już odbyły i na podstawie na miejscu
zebranych informacyj należy stwier-
dzić, że wyniki te zupełnie odbiegają
od podanych w prasie ze źródeł sa-
macyjnych danych, z czego wyraźnie
widać, że kier ikom sanacyjnej
propagandy wyborczej chodziło o
zmylenie opinji.

Dlaprzykładuszereg iniormacyj
z poszczególnych powiatow o ile
wybory się odbyły, a wyniki są zna- |spl
ne:

Powiat Brzesko:
Strzelce M. Str. Lud. 12 m. BB. 4 m.
Strzelce W. Str, Lud. 14 m. BB. 6 m.
Rajsko Str. Lud. 10 m. BB. 2 m.
„Jurków Str. Lud. 12 m. BB. 4 m.
Tworkowa Str. Lud, 18 m. BB. 2 m.
Chorzewice Str. Lud, 13 m. BB, 3m.!
Doly Str. Lud. 14 m. BB, 2 m.
Biesiadki Str. Lud. 17 m. BB. 3 m.
Łoniowa Str. Lud, 20 m. BB. 0 m.

Ten sam stosunek jest w powie-
<cie sanockim.

W] powiecie wadowickim:
W. Choczni ludowcy zdobyli 30

mandatów, to jest wszystkie, ale sa-
nacji to nie przeszkodziło ogiosić, że

, wRosji nie było ani jednego żyda...

‚ Czyżby prot. Weizman utracił
, nagle pamięć, A Trocki, a Zinowiew,
| a Litwinow, Karachan, Jotie, Kamie-
niew, Jarosławski, Gubelman i wie-
lu innych? A czyż Marks, to bóstwo
rewolucji, nie był żydem?

Niezależnie od tego, czy Proto:
ikuły Mędrców Sionu są autentycz-
ne, czy tez fałszywe, fakt pozostanie
faktem, że w judaiźmie głęboko tkwi
gwałtowne „dążenie ku  uniwersa-
lizmowi“, ku šwiatowei władzy na-
rodu wybranego. | ta to właśnie
„wola wiedzy” u żydów zniża się do
plutokracji i wyładowuje się w re-
wolucjach. To też obowiązkiem na-
szym jako chrześcijan, „est bronić
się przed żydowskim imperjalizmem,
itak fmansowym, jak i rewolucyjnym,
ponieważ zarówno w pierwszym, jak
1 w drugim wypadku, stan>wi on po-
ważne niebezpieczeństwo dla po-
rządku społecznego i cywilizacji za-

, chodnio - chrześcijańskiej — kończy
| swe wywody „Courrier de Geneve'.

"Handel ludźmi w USA.
NOWY JORK. Pat.—Policja wpa-

dła na trop bandy zajmującej się
handlem żółtymi.

Przed dwoma miesiącami zała-
dowano w Trinidad 39 chińczyków,
obiecując im za 1500 dolarów po-
tajemnie przewieżć do Stanów Zje-
dnoczonych. Ūlmieszczono ich na
dnie statku. Po drodze rzucono do
morza 4 Chińczyków. którzy zacho-
rowali w czasie podróży.  Pozosta-
łych zaś przewieziono w workach
od kartofli do Keansburg (stan New
Jersey). Tu trzymano ich w pew-
nym opuszczonym domu w celu

rzedaży.

 

 

mu tym pozostało tylko 17 Chiń-
czyków.
handel ludźmi

ludowcy zdobyli 21 mandatów, w
Roczynach ludowcy—30 mandatów,
sanacja przydziela ludowcom — 14.

W. 15 gromadach powiatu wado-
wickiego, naliczono ludewcom 121
mandatów a BB, 191 wbrew rzeczy-
wistości, gdyż BB. uzyskało najwy-
żej 50 mandatów.

Ze wszystkich tych gmin wysła-
no do ministra spraw wewnętrznych
protesty przeciwko fałszowaniu wy' 

uzyskała 16 mandatów. W Wieprzu ników wyborczych.

   

 

   

 

Najwyższa jakość radjoodbiorników

ELEKTRIT
za najniższą cenę, na dogodnych warunkach

0 [-mie MICHAŁ GIRDA,
Zamkowa 20, tel. 16-28.

 

 

 
W chwili przybycia policji w do- )
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zacyj Akcji
Wczoraj odbył się w Wilnie wa!-

| ny zjazd asystentów kościelnych
organizacyj Akcji Katolickiej. Przy-
było nań około 90 asystentów para-
fjalnych zarządów Fikcji Katolickiej,
katolickich stowarzyszeń kobiet i
mężów oraz katolickich stowarzy-
szeń młodzieży męskiej i żeńskiej
z  całejj archidiecezji wileńskiej.
Otwarcie zjazdu nastąpiło o godz.
10 zrana w lokalu przy ul. Metropo-
litalnej 1. Wstępne przemówienie
wygłosił J. E. ks. Arcybiskup- Metro-
polita Romuald Jałbrzykowski, za-
chęcając asystentów kościelnych do
pracy w powierzonych im organize-
cjach.  Jedaocześnie Arcypasterz
wskazał, że społeczeństwo  potrze-

 buje pomocy do walki z prądami
antyreligijnemi. Rolę asystenta ko-

"KRONIKA.
Walny zjazd asystentów kościelnych organi-

Katolickiel.
kanclerz Sawicki, poczem przema-
wiał redaktor „Pro Christe* ks. Ma-
rjan Wiśniewski, który poruszył za-
gadnienie religijnych  organizacyj
dziecięcych, jako organizacyj, przy-
gotowujących młodzież do Akcji
Katolickiej. Prelegent dłuższy wstęp
poświęcił kwestji żydowskiej w Pol-
sce. Po przerwie obiadowej obra-
dowali asystenci poszczególnych
grup maa:

© godz. 3.15 rozpoczęły się obra-
dy asystentów katol. stowarzyszeń
kobiet i mężów oraz katolickich
stowarzyszeń młodzieży żeńskiej i
męskiej.
O godz. 4-ej zaś rozpoczęły się

obrady asystentów dekanalnych za-
rządów Akcji Katolickiej. Obrady
przeciągnęły się do późaego wie- ścielnego szczegółowo omówił ks.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ,
Naogół chmurno z przejaśnienia-

mi, mglisto, miejscami drobny opad.'

Temperatura bez wiekszych zmian.!
Umiarkowane iub słabe wiatry po-;
łudniowe.

uYŻURY APTEK:
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. August>wskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 jtelei 16-31), Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Kostowskie-

go — ul. Katwary,ska Nr. 31, Wysockie-
go — uł. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na .rzedmieśc ach, prócz Śnipiszek.

j WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo w parowozowni

wileńskiej. W. niedzielę ubiegłą w

parowozowni wileńskiej na stacji ko”

iejowej odbyło się, dorocznym zwy-

czajem, nabożeństwo z zacji XV

rocznicy objęcia kolejnictwa przez
władze polskie, Nabożeństwo od-
prawił ks. Mościcki, który następnie

' wygłosił podniosłe kazanie. Na na-
bożeństwic obecni byli naczelnicy
służb i biur z p. prezesem Dyrekcji

 
Kolei w Wilnie, inż. Kazimierzem
Falkowskim na czele, p, starosta
grodzki Wielowieyski oraz liczne'
$rono zaproszonych osób.

SPRAWY MiEJSKIE.
— Nowowybrany Zarząd miejski

w składzie prezydenta d-ra Male-|
szewskiego, oraz wiceprezydentów:
Adama Piłsudskiego, Teodora Na-
gurskiego i Kazimierza Grodzickiego'
obejmie normalne urzędowanie od
dnia jutrzejszego, t. j. od śsody 7 bm.|
W dniu tym, odbędzie się praw-

dopodobnie również pierwsze posie-
dzenie nowego Zarządu, na którem!
dokonany zostanie podział agend go-'
spodarki iniejskiej. |

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim
'0 godz, 12-ej nastąpi zap:zysiężenie!
nowego Zarządu m. Wilna.
— Posiedzenie nowej Rady miej-;

skiej. Najkliższe i pierwsze normal-
ne posiedzenie nowej Rady miejskiej
odbędzie się wdrugiej połowie bież.!
miesiąca. Na porządku dziennym te-|
$o posiedzenia znajdą się najbar-!
dziej aktualne zagadnienia gospo-
darki miejskiej, m. in. ma być omó-
wiony plan prac na okres bieżącej
kadencji Rady miejskiej.

— Miasto nie chce opiekować
się Pogotowiem Ratunkowem. W
samorządzie miejskim znowu stała
się aktualna sprawa wycliminowa-
nia Pogotowia Ratunkowego, utrzy”
mywanego w Wilnie przez samorząd
miejski, Samorząd zamierza, po-
dobnie jak w innych miastach Pol-
ski, przekazać Pogotowie prywatne-
mu towarzystwu iekarskiemu, gdyż
wydatek ma utrzymanie Pogotowia
Ratunkowego pochłania rocznie oko-
ło 60 tys. złotych,
— Apteka Miejska w ostatnich

latach daje nieznaczne dochody,
lecz władze miejskie postanowiły
zwiększyć jeszcze bardzi:j obroty
iego przedsiębiorstwa. Posianowio-

<zora, m. r. s.

5- Kto ma utrzymywać straż
ogniową? W. związku tem, iż
utrzymanie straży pożarnej kosztuje
samorząd miejski około 300 tys.
rocznie, nasunęła się konieczność
pociągnięcia do świadczeń na rzecz
bezpieczeństwa ogniowego również
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych, gdyż instytucja ta jest
w znacznej mierze zainteresowana
rozwojem i funkcjonowaniem miej-
skiej straży ogniowej. Zarząd mia-
sta w aajbliższym czasie ma zwołać
„wspólną konierencję celem omówie-
nia tej sprawy.
— Wilno posiada tylko 35 proc.

ulic zabrukowanych. Zarząd miasta
debatował ostatnio nad zagadnie-
niem gospodarki drogowej. Miasto

z

POCZTA 1 TELEGRAF.
— Dyrektor Okręgu Poczt i Te-

legraiow w Wilnie, p. inż. M. No-
wicki, objął z dniem 5 b. 1. urzędo-
wanie po powrocie z podroży służ-
bowej do Warszawy.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— T. N. S. W. Dnia / b. m. (w

srodęj o godz. 19-ej odbędzie się
w Gimnazjum im. Zyg. Augusta ze-
branie członków Koła Wil, 1.N.S.W.

Na porządku dziennym. 1j Spra-
wa ankiety o maturze 2) Wrażenia
z posiedzenia Zarządu Glownego.
3) Wolne wnioski.

Obecność wszystkich członków
pożądana; goście mile wiiziani.

SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata jednodniówki ży

dowskiej. Przez Starostwo Grodzkie!
została zajęta jedniodniówka w ję-
zyku żydowskim p. t. „Wi a Mojer“,
zawierająca artykuły o treści anty-
państwowej. Redaktor tej jedno-
dniówki pociągnięty został do odpo-
wiedzialności sądowej.

RÓŻNE.
Zarząd Herbaciarni N. O. K. dla

bezr. intelig. najserdeczniejsze podziękowa-

nie składa nestępującym osobota i organi-

zacjom za:

Przekazane gotówką: Tow. Op. nad

dziewcz. 9 zł., Radio — Rozgłośnia Wileń-

ska p. Mejerowa 3 zł, N. N. 3 zł, na ręce

pani Zdrojewskiej 25 zł., p. Chonuczewskiej

3 zł, p. dyrektorowej Wardeyuuwej 20 zł.,

p. W. S. 3 zł, p. Jakowickiej 2 zł. Na ręce
p. Błażejewiczowej 7 zł. od T. i. 2 zł., N.N.

3 zi. Na ręce p. Kuleszanki 7 zi. od N. N. 3

zł, p. Jeżewskiego 3 zł. Na ręce p. Olgi

Dowgiałłowej 12 zł.

W ubraniach: pp. Wilczewskiej, Wrze-

Wardeynowejs

Butkiewi-

sniowskiej, Chomi.zewskiej,

prof. Muszyńskiej, inžynierowej

czowej.

W. produktach. pp. Marjasowi Wolbe-

kowi, N. N, Wiejssowej, Janowcj Maleckiej, posiada obecnie 403 klm. dróg, w
tem 142 ilm. ulic zabrukowanych,
czyli 31 proc. Rozległe peryterje
Wilna posiadają ulice i drogi niebru-
kowane. Liczne z tych ulic stano-
wią ważne. arterje komunikacyjne.
W związku: z tem zarząd miasta po- ;
stanowił z początkiem przyszłego
roku na wiosnę przystąpić do zabru- ,
kowania ulic i aróg znajdujących się
na przedmieściach ównocześnie
śródmieście otrzyma nowoczesną
kostkę granitową i klinkier,

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Studjum Prawa Litewskiego

na U. S. B. rozwjia się powoli, lecz
systematycznie. Obecnie Studium
przystąpiło do skoordynowania w
Wilnie pracy nad kwestjami histo-

, ryczno-ustrojowemi i prawno-ekono-
micznemi dawnych ziem W. Ks. Li-
iewskiego i krajów sąsiednich, któ-
ra to dziedzina jeszcze jest b. słabo
zbadana i skutkiem czego wymaga
pogłębienia i lepszego opracowania
wielu kwestyj,

SPRAWY WOJSKOWE
— Posiedzenie Komisji Poboro-

wej. Jutro 7 b. m. w lokalu przy ul.
Bazyljaūskiej 2 odbędzie się dodat-
kowe posiedzenie Komisji Poboro-
wej. W roku bieżącym odbędzie cię
poza wymienionem jeszcze tylko
jedno posiedzenie. W związku z tem
wszyscy mężczyźni, którzy nie ure-
gulowali swego stosunku do wojska,
mają ostatnią kw temu okazję. Do-
datkowa Komisja urzęduje od godz.
8-ej rano. |

ŻYCIE GOSPODARCZE.,
— Kurtki skórzane do Rosji So-

wieckiejj Sowiecka Misja Handlo-
wa w Warszawie zwróciła się do
Wil Izby Rzemieslniczej z zapyta-,
niem, czy lzba nie podjęłaoy się do-,
starczyć Misji transportu kurtek
skórzanych, W. związku z tem Izba|
porozumiaią się z oddziałem ekspor- |
towym i cechami krawieckiem. w:
sprawie tego zamówienia Krawcy |
wileńscy gotowi są wykonać zamó-
wienie w najszybszym czasie. Rów-
noczešiie dowiadujemy się, iż w
tych dniach do Warszawy wyruszy
specjalna delegacja celem bliższego no wprowadzić pewną reorganizację

w aptece.

 

Po bitwie pod Władykami.
Ciemna. głucha noc majowa wy-

dawała się jeszcze ciemniejszą, je-
szcze głuchszą, jeszcze bardziej po-
ponurą w ciemnym, nieprzejrzystym
borze sosnowo - jodłowyin naszych
polskich wschodnich Kresów. Bo
ongiś te lasy były prawdziwemi bo-
rami, nieznającemi tapora, pełnemi
starodrzewu i ogromnych zwałów
często tak gęstych, że niemal niemo-
żebnych do przeniknięcia do ich
wnętrza. Dodając do teśo obfitości
mokradeł, większych i mniejszych
bagienek, skąd wyciekały liczne stru
myki, a znikomo małą ilość bardzo
marnych dróg, przecinających bory,
otrzymamy to, co nazywano dawniej
knieją; obecnie lasy zupełnie zmie-
niły swe oblicze, szczególne zaś
zmieniła się ich fauna, ongiś w bo-
rach żyły niedźwiedzie, borsuki, ry-
Sie, łosie i wilki, dzisiaj pozostały
tylko wilki, a gdzie niegdzie i rysie.

Ongiś spotkać w takim borze
Człowieka, było rzeczą wyjątkowo
izadką, a w nocy prawie niemożliwą
do pomyślenia.
A więc w tę ciemną, głuchą noc

majową, ktoby się trafem znalazł w
takiej puszczy zdziwiłby się ogrom-

omówienia z* przedstawicielami Mi-
sji sowieckiej warunków dostawy.

pod których stopami łamały się su-
che gałęzie, lub czasami chlupało:
błolko czy woda. Doleciaiby też je-
go uszu szybki, zarazem głęboki od-
dech kilku zmęczonych ludzi, a na-
wet zrzadka i szeptem podawane wy
razy. Mowa polska, ludzie młodzi,
bo mimo zmęczenia, ruch; energicz-
me i elastyczne, ubrani w czamarki,
długie buty i konfederatki, a prawie
wszyscy byli przy broni, mając to
dubeltówk', to pistolety, to szable
przy boku, a w rękach sękate kije,
których używano więcej dla wyma-
cywania drogi, niż jako podpory. Po-
męczeni byli strasznie, bo maszero*
wali już od kilku godzin, pokryci'
błotem i ziemią, jakgdyby gdzieś wy
padło im tarzać się po ziemi. Jeden
z nich miał rękę na temblaku.

Maszerowali jeszcze sporo czasu, |
$dy w tem idący na przedzie, po-
wstrzymując kroku i odwróciwszy
głowę ku podążającym za nim gę-

 
przyciszonym głosem: „uwaga, już
blizko.. słyszę plusk Bobsówki...* a
po chwili dodając: „stać tu i czekać,
la idę zbadać, czy we dworze niema mie słysząc stąpanie kilki: par nóg, obecnych ludzi” i rzekłszy to znik-

Annie Wolbekowej, Stefanji W., Chomi-
czewskiej i SŁ Wołodźce.

— Wyjaśnienie. W związku z notatką
w naszem piśmie z dnia 4 b. m. p. t. „Wy-
ludzenie”, p. Roman Kruk - Lewko (zauł.
(bozowy 5 m. 3) prosi nas o zaznaczenie,
„z niema nic wspólnego ani z osobą spraw-
cy, ani z samem wyłudzeniem, dokonanem
„rzez osobnika tego samego nazwiska.

 

DZIENNIK MICERSKI

'Uzdrawianie finansów Samorządowych.
Rząd wydał kilka dek:eiów, ma”

jących służyć do uporządnowania ii
nansów samorządów. Sprawa ta

' długo leżała odtogiem. U:'awa z r.
1945 o „tymczasowem uregulowaniu
tinansow komunalnych wymagała
już dawno zmian i uzupełaień, gdyż
jw swoim czasie przystosowana byia
do zmienności „intlacyjnej .

Pomoc rządu w uzdrowieniu fi-
nangów samorządowych, 4awarta w
ostatnich dekretach, idzie w dwóch
kierunkach. Z jednej strony przynosi
ona samorządom pewne uigi w i
zadłużeniu, z drugiej zaś polega na
zmianie niektórych przepisow o sta
tych ich dochodach i wydaikach.

Pie:wszy rodzaj pomocy ma cha-
rakter dotaźny, drugi natomiast ma
uzdrowić na stałe finanse związków
samorządowych.

Niewątplrwą ulgą dla samorzą
dów jest zniesienie ponoszonych
przez nie opłat na fundusz pracy, wy
noszących dla miast | proc., dla zwią
zków zaś powiatowych aż 5 proc.
ich ogólnych sum budżetowych. Trze
Da jednak przypomnieć, że opłaty te
zostały nałożone dopiero w zeszłym
roku. (becne ichzniesienieprzypo-
mina mocno tę ulgę, jaką cdczuł ów
żydek ze znanej anegdoty żo wypro-
wadzeniu z ciasnego nueszkania
chwilowo zainstalowonej w niem га
radą rabina — kozy.

Na tem właściwie  Консга  sję
„plusy” ostatnich dekretów. Munu-
sem dla wielu miast większych jest

wego, pobieranego od towarów,
przewożonych koleją, Z gospodarcze
$o punktu widzenia jest to reforma
niewątpliwie słuszna, . айс finansom
miejskim nie pomaga. Dobrzeby by-
ło, gdyby rząd także przy swoich po
datkach był równie wrażliwy na po-
trzeby życia gospodarczego.

Bardzo dotkliwem uderzeniem w
budżety samorządów jest pozbawie-

  

Środa, dnia 7 tstopada.
6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań Teatr | muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnie”. Dziś po

cenach zniżonych znakomita operetka Abra

hama „Bal w Savoy“, która cieszy się na

«naszej scenie wyjątkowem powodzeniem.

— Najbliższa premjera w „Lutni”* W

piątek premiera vięknej, styłowej operetki

L. Falla „Madame Pompadou:', z wystę-

pem primadonny J. Kulczyckiej w roli ty-

tułowej. W rolach głównych Halmirska, Ła-

sowska, Dembowski, Szczawiński, Tatrzań-
ski i reżyser Domosławski, kićry przy

współpracy kapelmistrza Kochanowskiego i

baletmistrza  Ciesielskiego, przygotowuje

niezmiernie interesującą całość

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o g. 8

wiecz. świetna komedjawspółczesna Marja-

na Hemara „Firma”, która w formie barw-

nej, żywej i dowcipnej porusza zagadnienia,

dotyczące wolności duchowej 1 szczęścia

osobistego człowieka.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Firma“.

Zapowiedź. Najbliższą premjerą

Teatru na Pohulance będzie 1skrząca się

humorem, czteroaktowa komsdja G. B.

Shawa: „Nigdy nie można przewidzieć,

poruszająca problem współczesnej rodziny.

Reżyseruje Jan Bonecki.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 6 listopada.

6.45: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka, Mu-,
zyka, Dzien por. „ Chwiika pań do-
„iu 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda rolnicza.
1.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.00: Muzyka taneczna. 12.45:
„Właściwości lecznicze i odżywcze miodu”
peg. 13.00: Dzien. poł. 13.05: 4. c. muzyk:
tanecznej. 15.30: Wiad eksport. 15.35: Codz.
odc. pow. 15.45: Popularna muzyka wschod-
mia. 16.45: Skrzynka P. K. O. 17.00: Pieśni.
17.25: „Przestępczość u dzieci”. 17.35: „Z
mało znanych oper Gounoda* płyty. 17.50:
Skrzynka techniczna. 18.00: Monc. rek!.
18.15: Koncert kameralny. 18.45. „Stanisław
Witkiewicz” 19.00: Recital  śpiewaczy.
19.20: Feljeton. 19.30: Pieśni Manuela de
Falli (płyty). 19.50: Wiad. spori. :9.56: Wil.
wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45:
D ien. wiecz. 20.55: Jak pracujeniy w Pol“
sce. 21.00: Koncert popularny poważny.
22.00: Audycja z cyklu „Wizyty mikrofo-
nu“ p. t. Nowy typ szkoły teatralnej. 22.15:
Muzyka taneczna. 22.45: Koncert rekl. 23.00
Wiad. meteor. 23,05: Muzyka taneczna,

nął w ciemnościach..........
O tej samej porze, tej. samej no”

cy, w pewnym dworku ocienionym
bzami, lipami i topolami, którego
ogród przedstawiał jakby dalszy ciąg
dochodzącego do samego  ogrodze-
nia, lasu, było ciemino i głucho, zda-
wało się, że wszystko już posnęło i
żaden dźwięk ludzkiej obzcności nie
mącił tej nocnej ciszy. A jednak gdy-
by kto zajrzał do wnętrza cichego
dworku, zobaczyłby w jednym z na-
rożnych pokoików.przeznaczonym
na różne sprzęty i ubrania, trzy, jak-
by zastygłe w bezruchu niewiasty,|
jedną starszą i dwie młodsze. Były
lo matka, pani Chrzczonowiczowa,!
właścicielka majątku Bobrówka i
dwie jej córki, Katarzyna 1 Helena").

Siedziały w ciemnym pokoiku
blizko jedynego okna i milczały; usta

|ich tylko poruszały się jakby szep-|
cząc modlitwy, rzeczywiscie modli-
ły się, modliły się gorliwie, bo gdyby
oświetlić te twarze, można byłoby
dojrzeć nietylko wyryty na nich smu
tek, ale i ślady łez. Cała ich uwaga
skupioną była na tem jedynem

siego czterem towarzyszom, rzekł oknie, a wzrok i słuch biegł dalej...'
w bór, jakby spodziewając się kogoś,
a w głowach tych niewiasl wirowa-

*) późniejsza pani Wiktorowz Czechow-
ska i pani Janowa Walicka.

4 mu. 7.50: Kone. rekł. 7.55: Giełda rola.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzy-

1a lekka. 13.00: Dzien. poł. 13.05: „Z ope-
etek Lehara“ (płyty). 15.30: Wiad. eksp.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: „Mala skrzy-
neczka' — listy dzieci. 16.00: Muzyka
lekka. 16.45: „Chwilka pytań”. 17.00: Re-
cital skrzypcowy. 17.25: „Nasze pensjona-
ty, obozy i kolonje” — odcz. 17.35: Pieśni.
17.50: Poradnik sportowy. 18.00: Konc.
rekL 18.15: Muz dwut rtepianowa.
»8.35: Chabrier - (ptytyj. 18.45:
„Punkty styczne gospodarki «apitalistycz-
nej i sowieckiej” —- pogad. 19.90: Koncert
shóru. 19.20: Pogadanka budowiana. 19,30:
Lekkie piosenki w wyk. Heleny Da!
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.

| 20.00: Koncert w wyk. małej wil. ork.
symi. pod dyr. S. Czosnowskiego. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w
Polsce?" 2100:K ncert chopinowski. 21.30:
„Początki rządów rosyjskich na Litwie“ —

' odczyt. 21.40: Koncert kameralny. 22.00:
Jak wydaliśmy szkolną gazetkę? — pog.

22,15: Koncert symfoniczny (płyty). 23.00:
| Wiad. meteor. 23.05—23.30: Muzyka ta-
| neczna. żę

: Z ZA KOTAR STUDJO,
BEZPŁATNA PODRÓŻ DO WARSZAWY

dla radjosłuchaczy wileńskich.
W/ najbliższą riedzielę, t. į. 11 listopa-

da ogłoszony zostanie przez mikrofon wi-

leński wielki konkurs muzyczny ala radjo-
abonentów. Konkurs będzie polegał na od-

gadywaniu tytułów utworów muzyki popu-

larnej z płyt gramofonowych. Dla uczestni-
ków konkurzu przeznaczono 15 nagród.
Pierwsza wartości stu złotych — to bilet

kolejowy z Wilna do War'zawy i z powro-

tem kl. Il oraz dwudniowy pobyt w War-

szawie laureata na koszt Rozgłośni Wileń-

skiej. Druga nagr.dawartości '50 złotych w

postaci płyt gramofonych lub książek do

wyboru, Trzecia wartości 30 zł., czwarta —

20 zł., następne, od piątej do dziewiątej

włącznie wartości po 10 zł. rówrież w po-

staci płyt lub książek według wyboru zdo-

bywcy dane; nagrody. Ponadto sześć cie-
kawych nagród pocieszenia. Każdy kto

przed 10 lisiopada wstąpi w szeregi abo-

nentów radjowych i zarejestruje swój od-

biornik, ma prawo uczestniczyć w tym

wspaniałym konkursie. Szczegóły będą już
od jutra podawane codziennie przez mikro-

A BORATW
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ły myśli jedna od: drugiej smutniej-
sze, jedna od drugiej trwożliwsze.

Na staroświeckim zegarze wybiła
północ, a siedzące w ciemnym po-
koju kobiety nie myślały wcale o u-
daniu się na spoczynek, przeciwnie,
niepokój ich z każdą przebytą в0°
dziną wzrastał, a samo oczekiwanie
tego, co miały przynieść im najbliż-
sze chwile, było może jeszcze bar-
dziej przytłaczające, niżeli okropna
wiadomość, która juź dotarła do с1-
chego ustronnego dworku.

Bo jedna z tych okropnych scen
styczniowego powstania rozegrała
się w pobiiżu pod wsią Władyki, o
jakieś 10 kilometrów od Bobrėwki.
Partja powstańców pod wodzą Ko-

| ziełły - Poklewskiego została przez
Moskali otoczona i rozbita, najbliż-
sze chwile miały przynieść im szcze-
śóły tej bitwy, w której brali udział
i krewni i blizcy znajomi 1 dobrzy
sąsiedzi, nie dziw więc, że niepokój
ogarniał serca i umysły tych nie-
wiast; z niepokoju rodziło się zwąt-
pienie: bo przed samą prawie bitwą
umówione było z paru członkami tej
parałji, że w razie nieudanej, lub
przegranej bitwy, zdarzyć się może,

| że będą szukali przynajmniej chwilo-
| wego schronienia w tym zacisznym,
j położonym na uboczu dworku. Zwąt
pienie i niepokój nasuwały naj-

 

skasowanie +. zw podatku ładumko”:

nie ich udziału w dawnyui 10 proc.
aodatku do podatku dochodowego, a
obecnym i, zw. podaiku kryzyso

wym. oprawa iego udziańiu, stanowią

ca ciekawe zażaanienie prawne, Cią

gnie się Od r. 1940, t. j. od ucawaienia
przez oejm na wiiosek owczesnego

sząau «oaiicyjnego 1U-proceriowego
doaatku do aarin panstwowych. £70:
nieważ samorządy mają ustawowo
zagwaraniowany udziai w panstwo-

wym podaiku dochodowyin, przeto

stanęty one na stanowisku, że udzia
ten rozciąga się także na dodatki do

tego podatku.
Rząd był w tej sprawie odmien-

nego zdania i cały dodatek, zamie*
niony w 1932 r. na L zw. podatek
kryzysowy, zabierai dla siebie. Mia-

sta wniosiy przeciw takiej interpre-
tacji odpowiednicn ustaw skargę do
Najwyższego lrybunaiu Adaninistra-
cyjnego i skargę tę wygraiy.

iKadość zapanowała w inagistra-
dach. Odzyskanie  zatizymanych
przez rząd sum — oczywiscie za
szereg lat wstecz, od r. 1926 — гб-
wnało się dla niejednego miasta wyj-
ściu z kiopotów budżetowych. Naj

wyższy lrybunał Administracyjny
ukazai wycieńczonym sainorządom

upragnioną oazę równowagi tinanso-

wej. lak np. Warszawa wstawiła do
budżetu na rok 1934-35 kilka miljo-
nów z tego źródia i w .2u sposob
budżet ten zrównoważyła.

Niestety, ministerstwo spraw we
wnętrznych odrzuciło brżżet war”
szawsk. giównie własnie z iego po-
wodu, a świeżo ukazał się dekret
Prezydenta, odbierający samorzą-
dom wszelkie pod tym wzżiędem na-
dzieje. 3

Dekret ten jest osobliwością
względem prawnym. Noweiizuje on
ustawę o 10-procentowym dodatku i
podatku kryzysowym w ten sposób

że samorządy tracą praw» do udzia-
iu w tych daninacn i to z działaniem
tego prawa wstecz, t. j. aż do r, 1926.
Niedość tego. Nowy dekre: dotyczy
nawet spraw przesądzonych wyro-
kami Najwyższego Trybunaiu Admi-
nistracyjnego, czyli poprosiu — zno”
si te wyroki. Jest to wydarzenie w

stosunkacn prawnych  bezprzykiad-

ne. bos si
W, tym niewesołym dla linansów
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KRONIKA POLICYJNA,
__ Krwawa bójka między żydami

rzeźnikam:. Wczoraj wieczorem na

rzeźni miejskiej między robotnikami

wynikła zażarta bójka, podczas któ-

rej robotnik Eljasz Prużan uderzony

został nożem: w plecy przez A:

Lejbowicza. ;

#і)’ошша skierowano do szpitala

żydowskiego, zaś Lejbowicza oraz

dwóch innych rzeźników areszto-

wano. .

Powoden bėjki byly zataigi wšrėd

artelu rzeźnickiego, do ktorego nie

dopuszczano nowych rzeźników.
— Powtėrny posag czy t

L. Romaszko, ieśniczy lasow Pio”

nowych, z zaścianka Jodko pod Wi-

nem, bawiąc wczoraj wWilnie,spot-

kał się z zięciem Woronowiczem,

który zaprosił go do piwiarni (Kal-

waryjska 29), gdzieupoił, anastęp”

nie podsunął mu do podpisania „jū“

kieś papierki”, które okazały się

wekslami ua sumę 1500 zł.

Weksle te Woronowicz usiłował

zdyskontować w jednym 2 „banków

wileńskich, który powiadomił o tem

Romaszkę.
Oburzony podstępem Romaszko,

powiadomił policję, która zatrzyma

1a Woronowicza. :

Woronowicz nie przyznaje się da

wiy, lecz twierdzi, iż Romaszko, bę-
dąc  rozczulonym z nadmiernego

użycia alkohole, wręczy! mu ewe

weksle jako powtómy posag. |
-_ Okradzenie mieszkania, Do miesz

kania Franciszka Kossowskiego (Wszyst-

kich Świętych 7) dostali się złodzieje, zer-

oawszy zasuwę przy drzwiach i skradli

1óżną garderobę, wartości gizł šaAlės

znanymi sprawcami wszczęto D RA

/ owiadomił policję ©

ai kĆ 25 kilimów wartości

560 zł. przez akwizytora Wł. Poetkę (War-

siawska 3. Poetko do zarzucanego mu

przestępstwa przyznał się, przyczem podał,

  

 

że kilimy zastawił w wileńskich lombar-

dach.
ADKI.

— Zaginęła 3-letnia Irenka. Jadwi,

Mackulaniec (Niemiecka 14) zameldowała samorządowych okresie gest jeden

wyjątek — i to dła stolicy. Specjalny
dekret regułuje sprawę t. zw. rozra-
chunku między skarbem państwa a
gminą miasta Warszawy. Na mocy

tego tekretu, skarb państwa będzie

płacił Warszawie po 2 miliony rocz-
nie przez i0 lat (w specjalnych skryp
tach dłużnych) z tytułu rozmaitych
pretensyj miasta do państwa, Preten
sje te podnosiła rozwiązana rada
miejska, ale bezskutecznie, Dopiero
p. Starzyńskiemu przyznano rację.

Przeprowadzona obecnie „sana“
cja” finansów samorządowych (nie
mówiąc o oddłużeniu), będzie dla
nich pogorszeniem, a nie naprawą.

dniami zaginęła2 й, # dwomaw policji, ž+ przed dw Dada: Gia
jej córka, J-letnia Irenka. ;

jakiś czas bawiło się na podwórku i pozo-

stawione bez opieki, wyszło na ulicę. Od-

-ąd zaginął po niem wszelki ślad. Za zagi-

"i ną dziewczynka policja wszczęła poszu-

k'wania. `

i Nieszczęśliwy wypadek wgarażach

Arbonu. Wczoraj w garažu „Arbon“ (Le-

gjonowa 2) wydarzył się przykrywypadek.

Mianowicie jeden z pracownisów garažu,
rżez"W iewołod Parenkin, w czasie pracy

własną nieostrożność wpadł do dołu 8
cego do reparacji autobusów i złamał że-

. bro. Ofiarę nieszczęśliwego wypadku prze-

; więziono do szpitala Św. Jakóba.

eL
„Každy šwiatty Polak Močia;
remIaaa ka czy ё

uczy analfabetę!

 

Proces o nadužycia przy budowie
©

stražnicy
Wezoraj przed [il-im wydziałem

karnym sądu okręgowego pod prze”
wodnictwem wiceprezesa p. W.
Brzozowskiego rozpoczął się proces
inż, Czesława Zagrzejewskiego, 0-
skaržonego o nadużycia na sz
skarbu państwa.

Na jesieni 1930 r. min. robót
publ, zaakceptowało plan pobudo-
wania strażnicy K.O,P. w Stelma-
chowie  Dużem,
lstniejący budynek strażnicy w Stel
machowie Małem miał byc przenie-
siony, a madto miało być dobudowa-
ne nowe skrzydło. Roboty powie-
rzono kierownikowi budowy pomie-
szczeń K.O.P., urzędnikowi min.
R.P., niezyjącemu już obecnie Pie-
chowskiemu, który mieł przeprowa-
dzić je sposobem gospodarczym.
Okazało się jednak, że Titchowski oddał robotę inż, Zagrzejewskiemu,

okropniejsze myśli: a może wszyscy
polegli, a może już nikt z tych biiz-
kich nie zapuka w umówiony sposób
do ciemnych szyb tego okienka, któ-
re przykuwa do siebie wzrok i słuch
trzech kobiet.

Dobrze już po północy wszystkie
trzy niewiasty drgnęły, a serce ich
zabiły, bo to czyjaś ręka zlekka u-
derzyfa o szybę okna: „iuk, tuk....
iuk, tuk... tuk, tuk..* to umówiony
znak, to jeden z nich; starsza pani
drżącą ręką odpowiada uderzeniem
w szybę: Luk... tuk, tuk... tuk... a po-
tem, jak najciszej, otwiera okno i,
nie mogąc rozpoznać w ciemności
stojącego za oknem mężczyzny,
szepcze mu: „można, wszystko spo*
kojnie, wszyscy śpią”; odpowiedź
krótka: „dobrze zaraz „rzychodzi-
my, proszę tu czekać ”'........

Po kilku kwadransach, znowu u-
mówiony stuk w okno, ktore szybko
się otwiera i do ciemnego pokoiku
jeden po drugim wskakują, a raczej
włażą (ponieważ zachowanie ciszy
było nieuniknioną koniecznością) 0-
caleni powstańcy z partii Koziełł-
Poklewskiego po bitwie pod Włady-
kami. Byli to: Eugenjusz Kowalew-
ski, dwóch braci Osiecimskich —
Hipolit i Leopold, Aleksaader Lubor
wicki i piąty z Królestwa, którego nazwiska nie zapamiętano. Działo się

kodę'skiego, a jego rachumki uzna

gm. prozorockiej. |

K. O.P.
który pobrał 21.000 zł., wystawiając

na tę sumę ri i;

Władze zwierzchnie, sprawdzając
rachunki, zakwestjonowały udział w
budowie strażnicy inż. Zagrzejew“

za
fikcyjne.

TA kosiekińówćjć sprawę przeka-
zano urzędowi  prokuratorskiemu,
który dopatrzył się, iż Piechowski
wszedł w zmowę z inż. Zagrzejew-
skim, celem obciążenia zbędnemi
wydatkami skarbu.

Wobec zgonu Piechowskiego, na
ławie oskarżonych zna!lazi się tylko
inż. Zagrzejewski, który odpowiada
z wolnej stopy. Broni go mec. Łu- czywek.W ciągu wczorajszego dnia Sąd
przesłuchał kilkunastu swiadków,
poczem rozprawę przerwał do dnia
dzisiejszego. Kos.

to w nocy z 15 na 16 maja 1863 r.

siedzieć rozbitkowie w małej garde-
robie tak cicho, ażeby nawet służba
nie domyśliła się, że ktoś tam jest w
zamknięciu, dopiero późnym wie-
czorem, wszystkich pięciu przepro-
wadzono co salki na strychu, gdzie
przesiędzieli jeszcze sześć dni, zanim
po jednemu, po dwóch wymknęli się
gdzie kto mógł i gdzie ktory uważał
dla siebie za najwłaściwsze.

Tymczasem obawa przed odby-
wającemi się stale rewizja:ui pe dwo
rach, kazała naszym rozbiikom i na-
dal zachowywać się w ukryciu przed
służbą i nie pokazywać się nikomu
na oczy, a na wypadek zbliżającego
się niebezpieczeństwa w postaci po-
licji, kozaków czy jakiej bądź wła-
dzy, starsza pani miała
fortepianie arję z Trawiaty, jako sy-
gnał do ucieczki przez ogród do la-

wano w pokojach, skąd można było
ować jedyną wówczas prowa

dzoną do dworu drogę: same panie
obsługiwały osobiście przymuso-
wych więźniów, zek późnym
wieczorem posiłek ipotrzebne sprzę
ty, a także posłyszane nowiny o a-
resztach, konfiskatach, sądach i kaž-
niach,

fDok. nast.) P. Os.
 

Cały następny dzień musieli prze

zagrać na

su. W tym też celu po koiei dyżuro-

 

R
i

a
k
i
G

S
r
j

A
S
a

   

 

   

   

  



Z KRAJU.
Zobowiązania rolnictwa ziem

północno-wschodnich.
Dowiadujemy się, iż według opra-|40 milj. zł. W związku z tem na-

cowanych danych przez Izbę Prze-|stąpiła obecnie akcja oddłużania
mysłowo-Handlową i Izbę Rolniczą| gospodarstw rolnych. Władze przy-
zobowiązania rolnictwa województw! puszczają, iż do czerwca 1935 roku
północno-wschodnich wobec róż-|oddłużenie wyniesie w rolnictwie
nych instytucyj i banków państwo- |okołe 10,000,000 zł.
wych i prywatnych sięgają sumy

Morderstwo Ra stacji Mordy.
na peron zbroczony krwią i zanimWileńska Dyrekcja Kolejowa otrzy-

„mała wiadomość, iż na stacji Mordy| przybyła pomoc lekarska zmarł nie
popełniono morderstwo. Do wycho= |odzyskawszy przytomności.
dzącego z pociągu poborowego Ko- Zabójca, korzystając z chwilo-

wego zamieszania, zdołał zbiec. Przy-walczyka Władysława ze wsi Ruski,
gminy Rusaki podbiegł Stanisław|była policja bada powody zabójstwa

i wszczęła jednocześnie poszukiwa-Chaciński, mieszkaniec tejże wsi
i gminy i oddał do Kowalczyka trzy |nia za zbiegiem. Powód morderstwa

nie został dotychczas wyświetlony.strzały rewolwerowe. Kowalczyk padł

Tajemnicze zabójstwo w gm. rudomińskiej.
WiILNO-TROKI. W ubiegłą nie-j strzału w głowę. Na miejsce wypad-

dzielę mieszkaniec wsi Tatarki, gm.| ku wyjechali przedstawiciele władz!

 
 rudomińskiej zameldował w policji,| policyjnych. Dotychczas tożsamości

że przechodząc lasein koło zaśc.| nieboszczyka nie stwierdzono, jak
Puszno w niedalekiej odległości od|również nie ustalono przyczyny
szosy znalazł trupa mężczyznyw! śmierci.
wieku około 50 lat ze śladami po- `

Niezwykłe bestjalstwo chłopa.
DZISNA. O niezwykłym wypadku przytomności. Wskutek wstrząsu

zezwierzęcenia donoszą ze wsi Bor- nerwowego i przedwczesnego poro-
suki, gm. dokszyckiej. Mieszkaniecdu nieszczęśliwa kobieta zmarła.
tej wsi Bazyli Suszko, posprzeczaw-| Zwłoki noworodka przed przyby-
szy się ze swą żoną, Anną, nie ba- | ciem policji Suszko potajemnie po-
cząc, że znajdowała się ona w po- chował. Sprawcę bestjalskiego czynu
ważnym stanie, pobił ją do utraty aresztowano.

Straszne następstwo choroby nieuleczalnej.
BARANOWICZE. Wczoraj miesz- |sam sobie poderżnął gardło, a na-

kaniec wsi Gnojna, gminy dobro-|stępnie powiesił się w sieni. Pace-
myskiej. Konstanty Pacewicz, lat 28,|wicz od diužszego czasu chorował
w czasie nieobecności żony zarżnął|na kiłę, zaraził żonę, dzieci zaś
brzytwą dwoje swoich dzieci, Marję |obciążone były dziedzicznie i to
lat 4 i Olgę lat 2, trzytygodniową |było przyczyną zabójstwa i samo-
zaś dziewczynkę okaleczył, poczem bójstwa.

Mechaniczny..żebrak. przpolit rzenie ośWialowe
Na jednej z głównych ulic New-YorkuCZŁONKÓW Stowarzyszeń Spo-

stoi „nowożytny”* żebrak, istny wytwór łecznych usunie hańbę anal-

20-go wieku. Jest to człowiek mechaniczny,| fabetyzmu!

który trzyma w ręku kapelusz i ma wew-

nątrz żelaznego brzucha zainstalowany gra- ! sowicie się sypią do kapelusza żebrzącego

mofon. Gdy przechodzień złoży do kapelu-| robota.

sza оНаге, słyszy uprzejme „dziękuję“... To| Żebrąka tego ustawili nowojorscy że-

podziękowanie mechanicznego żebraka sta-| bracy jako protest przeciwko przerostowi

„nowi właśnie atrakcję, dzięki której ofiary; techniki, która zrobiła z nich bezrobotnych.|
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RZIENNII. KILENSKI.

Srebrna wojna
pomiędzy Stanami Zjednoczonemi a.Chinami.

„Srebraa wojna” na Dalekim
iWschodzie wywołana została wsku-
tek masowych zakupów srebra przez
Stany, Zjednoczone i związanego z
tem znacznego wzrostu cen srebra
na rynku światowym. Ponieważ wa-
luta chińska jak wiadomo, ma srebr-
my podkład, wzrost cen srebra wy*
wierał znaczny wpływ ua syaucję
gospodarczą Chin i rząd chiński zde-
cydował się wystosować ao Stanów
Zjednoczonych ostrą notę.

W. ostatnim czasie srebrna ta
wojna przybrała gwałtowne formy i
doprowadziła do tego, że rząd nan-
kiński zwrócił się. do Stanów Zje-
dnoczonych z nową notą, w której
oświadcza, że Chiny zmuszone będą
odstąpić od srebrnego parytetu, je-

żeli w Stanach Zjednoczonych nie

uznają konieczności przyjęcia syste-

au srebrno - złotego W tym wy-
padku Chiny byłyby gotowe wymie-

mić swe ogromne -zapasy srebra za
odpowiedni ekwiwalent ztota z za-

pasów Stanów Zjednoczonych. Z

drugiej zaś strony, jak donoszą z

Londynu, -rząd chiński, reorganizując

system pokrycia swej waluty, nie

zdecyduje się ani na parytet złota

ani na dolar amerykański, lecz za

podstawę swej waluty przyjmie an:

gielski funt szterling. W ten sposób

Chiny przystąpiłyby do „szterlingo-

wego bloku”, co już obecnie z zado-

woleniem przyjmowane jest w ko-

łach londyńskiej City,
Przejście Chin od waluty srebrnej

do innej formy walutowego pokry-

cia ma wielkie ekonomiczno-poli-
tyczne znaczenie nietylko dla sa-

mych Chin, ale wogóle dia stosun-
ków gospodarczych
Wschodzie, a temsamem i dla gospo

darczej równowagi na całym świecie.

Chiny do niedawna, chociaż zdaje się

to być paradoksalne, były o wiele
mniej dotenięte światowym  kryzy-

sem gospodarczym, ponitważ niski

poziom srebrnego paryteiu a zara-

zem wysoki poziom parytetu złotego

w innych państwach przyczyniły się

do gospodarczego ustabilizowania

Chin. Po opuszczeniu złotego stan-

dartu, co uczyniła najpie: w Anglja,|

potem Japonja, Ameryka i inne pań:

stwa i po wzroście cen srebra, jaki
jak również popotemi następował, ież po

podniesieniu się kursu chińskiej

porywający fllm

ma Dalekim

 

Balkon 25 gr.

srebrnej waluty, w walucie innych
państw nastąpiła. silna reakcja i
Chiny poczęły odczuwać wpływ

światowego kryzysu o wiele mocniej

od innych państw. Amerykański

srebrny eksperyment skionił Chiny

do obrony, Rozpoczęła się wymiana

mot pomiędzy Chinami i Stanami

sterstwo skarbu nieustawało w za-

Ikupach srebra zagranicą i czyni tak

dzi na chińskie
dyplomatycznie grzeczne,
gruncie rzeczy Chinom nic nie da-

zuje się na to, że jeżeli Stany Zjedno

czonę zdecyduja się zamienić jedną

trzecią swych zapasów złota na

srebro, trzebaby było zyskać przy-

najmniej 1, 3 miljardów unzyj srebra,

Tymczasem jednak Ameryka zaku-

piła na rynku światowym dopiero

około 300 milionów uncyj. Nie ulega

wątpliwości, że Ameryka kontynuo-

wać będzie swa „srebmą politykę”,

a Chinom wskutek tego nie pozosta”

mie nic innego, jak tylko pogodzić

się z rzeczywistością i szukać jakie-

$oś innego wyjścia. Tem też objaśnić

można postanowienie rządu nan-

kińskiego, według którego Chiny

mają odstąpić od srebrnego pokrycia

waluty i w ten sposób uniezależnić

się od cen srebra, zwyżkujących pod

wpływem amerykańskich zakupów.

Gotowość Chin do odstąpienia od

srebrnego standartu ułatwi otzy-

wiście Stanom Zjednoczonym zyska”

nie większych zakupów srebra, ale

' zarazem Stany Zjednoczone zmuszo-

me będą odstąpić Chinom takie za-

pasy złota. jakich Chiny potrzebują

ma przejście do złotego pokrycia wa-

luty. Według wiadomości z Wa-
szyngtonu, Sekretarz stanu Hull

oznajmił rządowi nankińskiemu, że

Stany Zjednoczone gotowe są do

prowadzen'a przyjacielskich roko-
i wań z Chinami w tej kwestii.

| Można więc uważać za prawdo-
„podobne, że „srebrna woiria' ma się
*ku końcowi. Transport wielkich za-
' pasów złota z Waszyngtona na Da-
„eki Wschód drogą wymiany za wiel-

 
i

dotychczas. Amerykańskie odpowie-|
noty były zawsze|

| p 5 : :
W tajemniczych okolicznościach.

wały. W) Europie właściwie dokład | fan Kaźmierski wyszedł przed kilko-

nie jeszcze nie wiadomo, jaka cel za-.

mierzają osiągnąć Stany Zjednoczo-:

me przez tę srebrną politykę. Wska” +

|

Zjednoczonymi. Pomimo R

protestów Chin amerykańskie mini-
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kie zapasy srebra z zapasów chiń-
skich będzie miał doniosłe dia świa-
towego życią gospodarczego wyniki,
których znaczenie da się ocenić do-
piero później.

C. P.

Uprowadzony przez kobietę.
Zniknięcie Stetana Kaźmierskie-

go, sekretarza jednego z bardziej
wziętych adwokatów w Foznaniu,
wywołało duże poiuszenie wśród
tamtejszej palestry.

Zniknięcie to nastąpiło w nader
Ste-

 

mia dniam: z kancelarji po skończo-
nej pracy i dotąd nie wrócy. Nic nie
wskazywało, że młody człowiek no-
si się z zamiarami samobójczemi. Ro-
dzina zaginionego robi poszukiwa-
mia, jedna« bezskutecznie, Wobec
czego zwróciła się do policji

Istnieje przypuszczenie, że mło-
dy człowiek znajduje się poza obrę-
bem Poznania. Zostały wysłane te-
lefonogramy do wszystkich komend
wojewódzkich. Krótko przed ta-
jemniczem zniknięciem, młodego
prawnika, widziano go w towarzy-
stwie elegancko ubranej, przystojnej
Ikobiety, której nikt nie znał. Kaź-
mierski ma lat 21, średnizgo wzro*
stu, szatyn, oczy: niebieslcie.

 

NIE JEST

BZIŚ PREMJERA w kinie ROXY. Porywający dramat kobiety, która z odwagą poszła na

! —45.24. Tendencja niejednolita.

Przeważnie słabsza.

 

WARSZAWA. (Pat). Waluty. Belsja
143.90—124.21—123.59, Berlin 212.90—21 > 90
— 211.90. Gdańsk 172,82 — 173.25—172.39.

Holandja — 358,35—359.25—357.40. Londyn
26.43 — 2656 — 26.30. Nowy vork 5,29 —
5.323/1—5.263/4. Kabel 5.30/4—5.33'/4—5.21'/4
Oslo 133—133.65—132.25. Paryż 34.904/ —
34.99—34.82. Praga 22.13 — 22.18 — 22.08.
S'okholm 136.50—137.15—135.85 Szwajcarja
172.44—172.87—172.07, Włochy 45.36—45.48

Akcje: Bank Polski 95—94.50—94.75.
Lilpop 10.60. Starachowice 13.30—13.25. —

Papiery procentowe: Budowiana 46.75.
Inwestycyjna 115.50—115,75. Inwest. se-
ryjna 119.50. Konwersyjna 66. Kolejowa
63.25, Dolarówka 53.25. Stabilizacyjna 77
—76.75. Listy ziemskie 52.13—51.75. — Dla
pożyczek niejednolita, dla listów przeważ-
nie mocniejsza.

WARSZAWA (Pat). Na dzisiej-
szych giełauach walutowych nie zano-
towano poważniejszych zmian. De-
wizy anglosaskie w dalszym ciągu
mają tendencję mocniejszą  Dewizę
na Londyn notowano w Warszawie
26.43 wobec 26,40 w sobotę, w Zu-
rychu 15.34 wobec 15.29, w Paryżu
przy otwarciu 75.75 wobec 75.55
przy sobotniem zamknięciu. Dewizę
na Nowy Jork notowano w Warsza-
wie 5.293/4 wobec 5.297/s, w Zurychu
3.071/4 wodec 3.07!/s, w Paryżu przy
otwarciu 15.18!/» wobec 15.173/4 przy
poprzedniem zamiknięciu. W Londy-
nie przy dzisiejszem otwa:ciu dolar
był notowany 4.99.
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śmiechu, piosenki I tańce,

FRANCISZKA GAAL
najweselsza, fenomenalna trzplotka ekranu w komedji przewyższającej „Cslbi“

WIOSENNA PARADA”
splot pikanterji, humoru I werwy. Nadprogram—świetny.

o przybycie na początki seansów punkt. 4, 6, 8 I 10.15.

E) BEI
Poszukuje

się
kupna folwarku od
45, h do 60 h. ziemi

 

 

 

   

„PETERSBURSKIE NOCE". Rewelacyjn* szczegóły 'nastąpią.

— Bardzo pożyte-
czne zwierzę jest też
i świnia. Swisia daje
nam mięso, skórę I...
które z was powie
mi, jaką |jeszcze ko-
rzyść mamy ze świ-
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JOAN GRAWFORD

w największej kreacji swojego życia, w filmie wspsnialszy

NajnowszyPrzebój CQ MÓJ MĄŻ ROBI w NOCY ©
Wkrotce: Nieśmiertelne
Arcydzieło Wiktora

1$ nieodwołalnie ostatni dzień
MAJ rczyńsko, Krukowski, Man:

klewiczówna, Znicz i Inni.

NĘDZNICY
DZ'Ś rewelacyjny program.

produkcji
1934 r.

mi ciskawszym od słynnej „Tańczącej Wenus" p t:

Uwieibiają ją mężczyźni, zazdroszczą jej kobiety, piszą o niej wszystkie
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D. G. WODEHOUSE.

Zaufajcie Psmithowi.
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO0.

— Może gwoździk?
— fak, tak, gwoždzik!
Psem th wyjął chryzantenię i rzucił ją na krzesło. Spoglądał z wy-

rzutem na towarzysza.
— Gdyby pan był studjował botanikę w szkole, kolego — rzekł —

możnaby było uniknąć wielu zmartwień, Nie mogę panu opisać cierpień
morałnych, jakich doznałem, defilując po stolicy zasłonięty tym krzakiem.

_ Jeśli młodzieniec miał zamiar okazać należną skruchę i. współczu-
cie, wszysikiego tego momenialnie zaniechał, spojrzawszy na zegarek.
Fredzio Tureepwood ani na chwilę nie zapomniał o poważnym nakazie
ojca powrotu do Market Blandings pociągiem dwunasta pięćdziesiąt. Je-
śliby się spóźnił, oczekiwało go mnóstwo nieprzyjemności, a nieprzyjem-
ności w domu chciał teraz wszelką cenę unikać, ponieważ tak jak roz*
sądny więzień, Fredzio spodziewał się skrócenia pobytu w Blandings
Castle,za przykładne zachowanie się,

— Wielki Boże! Mam niespełna pięć minut czasu. Muszę gadać
szybko... U tej sprawie. O tym interesie. O tem pańskiem ogłoszeniu.

— Ach, tak. O mojem ogłoszeniu, Zainteresowało pana.
— Czy pan go dotrzyma?
— Z pewnością, My Psmithowie, nie zawodzimy,  

3—

 

| Drukarnia A. Zwierzyśskiego, Milno,MostowaNe 1

     
tów na wszystko, a tu mi pan wygląda, jakby się pan wybierał 1a garden-
party do Buckingham Palace.

— Ach — zawołał Psmith, zrozumiawszy wreszcie. — To mój ubiór
wzbudza w pańskim umyśle te wątpliwości. Już drugi raz zdarza mi się
dzisiaj takie nieporozumienie. Niech się pan nie obawia. Te spodnie leżą
dobrze, ale to tylko dlatego, że kieszenie są puste,

— Qsy pan naprawdę jest zrujnowany?
— Tak zrujnowany jak tablice z dziesięciorgiem przykazań.
— Mech mnie powieszą, jeśli mogę w to uwierzyć,

— Przypuśćmy, że wyszczotkuję kapelusz w przeciwną
chwilę? — rzekł Psmith usłużnie, — Może to pomoże.

Fredzio milczał Pomimo pośpiechu i zbliżającej się z upływem każ-

stronę na

dej minut; chwili, gdy będzie musiał zerwać się i popędzić na stację |
„ czy ukradnie pan brylantowy naszyjnik mojej ciotce?Paddington, znajdował duże trudności w zagajeniu sprawy, dla której

przyjechai.
,— Uważaj pan — rzeki wreszcie — będę musiał zawierzyć panu

do licha.

— Nie mógłby pan wybrać lepszej drogi?
— Sprawa tak wygląda, Starami się zdobyć tysiąc blatów.
— Żałuję, że nie mogę ich sam panu pożyczyć, Zmuszony byłem

właśnie odmówić tak drobnej sumy jak pięć funtów dżentelmenowi, twier
dzącemu, że jest starym moim przyjacielem. Istnieje jednak taki kochany

 

 

 

 

budynkami -
beja OR 2 ni? PLAC «Taniec Miłości» pisma. — Dramat najwyższego napięcia. 2

tówki do 15 tysięcy.| — Służy nam do|pod dom, koniecznie Bogaty nadprogram: Ostatnie nowości śwlata (Paramount), wspaniała komedja rysunkowa I kronika „Pata“.

Mogę przyjąć dłu$ wymyślania. rų od a aa я т

bipołeczey.Zgłosze orm Miekcowości,do.s00|AKWIZYTORÓW K re pARRMRAR
nia kierować: ul. Kal- m», (An.okol lub Za-| | KWIZYTOREK| 2 Mieszkania Iš zeuBy.

Sekretera  maho-||waryjska 24 m. 2 An- rzecze) —niezbyt da- zawodowych  poszu- i i okoje POKÓJ irontowy zj .

niowa z bronzami||tuszewiczowa.  127-3 leko od centrum, Ła-|kuje poważna firma. pi niekr. wejsciem, mo-| 3

okazyjnie do sprze skawe oierty kiero- Zarobek  gwaranto- € a R 2 że być z używalnością|ARITE

dania. Rydza Śmi- wać pod „Budynek”,| any: Zgłaszać się z ° |kuchni do wynajęcia. ZNALEZIO

łego 5—16, od - o ami. ara ы umeblowany z wyśo- Wilkomierska3 m, 11

ep 137 04W 1145 10 DOKOJAWE |zoo, WyŚc) Witkomierska 3m.11) -
dania — 2322—9 MIESZKANIE  |Ściem__niekrępującem. NO

R $ z wygodami do wyna- į I. 2-3 | pe na Piacu Orzeszko-

ip |Gywan I dwle Matematyk Ochmi- PolecamųEnzE m]
przy rodzinie, Mic-

kapy Absolwent U. S. B strzyni |owiża 313. 135-2 Е užy rėžaniec
Ul. Stroma 1—12. |udziela lekcji z ma- zna się na kuchni do-|T!74%- Pracowitą b|mm można odebrać Za-

140|tematyki i iizyki oraz brzę, hodowia drobiu,|SZS'WA służącą dc|MIESZKANIE, 5 po- słeneczn rzecze 24 m. 6.

z go. mums|przygotowuje do ma- trzody chlewnej, pra wszystkiego. Świade|koi, ze  wszelkiemi y 5 139
wilczą lub niedźwie- а й tury. Naucza grun-|cowita, pilna, wyma-|“tWa poslada Treba|wygodami, suche, sto- dla samotnego ster-
dzia skórę na podło-| Bardzo pożyteczne |townie i sumiennie. Ganija | Pkromne, ul |cka 6 m. I. Bilžsze|neczne, z ogrėdkiem 3 pokojowe z kuchnią szego Pana lub PaniiCzy jesteś
gę. Oferty do „Dzien. sis Posiada _ wieloletnią Ńieswieska 16 m. 8,19macje w Hdmlat |do wynajęcia od 15.|z wygodami do wyna- duży pokój niedro-|P'ZY ul. Piwnej 6—24. złonki
WiL* dla „M. N. Nauczyciel opowia- pom Adres: ul. 12g| Stracli „Dz. Wil.” XL — przy ul. Arty- jęcia, Zakiet, Letnia go do wynajęcia ul 143—2 członkiem

249—3|da dzieclom o zwie»| Mostowa 22 m, 24, 141 leryjskiej 8. Warunki:| Nr, 10, w końcuul.Mickiewicza 22 m. 5 L.0.P. P.
rzętach domowych: 118—2 Garbarska 1—25, Zakretowej. 133—2 nsd kinem. 138—1 (006665 3

MAN SETEK

25) Fredzio spoglądał na niego niepewnie. . 1 uczynny jegomość nazwiskiem Alistair Mac Dougall, który...;
— Wiepan, zupełnie inaczej wyobrażałem sobie pana. į — Wielki Boże! Myśli pen, że chcę pana naciągnąć?
—Pod jakim względem jestem gorszy od tego ideału? i — Takie wrażenie przemknęło mi przez głowę.
— To nie o to chodzi, aby pan był gorszy. To — ach, nie wiem.. ! ‚ — Ależ, nie, do licha. Nie — tylko jak mówiłem mam wściekły za-

Ostateczn.e jesli pan chce wiedzieć, sądziłem, że pan będzie indywiduum miar wytrząsnąć tysiąc blatów,
więcej zdecydowanem, Z pańskiego ogłoszenia sądziłem, że pan jest go- | — Ja również — rzekł smith. — Dwa umysły opanowane jednem

pragnieni:m. Jak pan zamierza zabrać się do tego? Co do mnie, wyznaję
otwarcie, że nie mam pojęcia, Jestem kompletnie bezradny. Siyszę na-
około wołania: „Gdzie się podziała zaradność Psmitha?''

— Na miłość boską — rzekł Fredzio błagalnie — niech pan tak du-
žo nie gada. Mam tylko dwie 1ininuty czasu.

— P;zepraszam. Niech pan mówi dalej,
— Miedy tak wśc.ekle trudno zacząć, To wszystko wyda się trochę

skomplikowane, dopcki pan nie pojmie. Uważaj pan, w ogłoszeniu czy-
tałem, że gotów pan iest do zbrodni. ;

Psmich rozważył ten punkt,  — W rozsądnych granicach — i pod wadunkiem, że nie będzie
wykryta — nie widzę przeszkód do popełnienia dwupensowej zbrodni.

— Zatem uważaj pan... uważaj pan... uważaj pan — rzekł Fredzio —

„Psmith włożył monokl w oko i pochylil się z powagą ku towarzy-
szowi.

— Ukraść naszyjnik pańskiej ciotce? — spytał wyrozumiałym to-
nem.

— Tak.
— Слу ше sądzi pan, że będzie uważała to za zbytnią poułałość ze

strony człowieka, który nie był jej przedstawiony?
Įd. c. al

 

OdpowiedzialnyRedaktor STANISLAW JAKITOMICĄ, 


