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Wilno nie jest miastem
„pogranicznym”'
Zalkaz działalności Stronnictwa

Narodowego w Wilnie i pow. wileń-
sko-trodkim wydany został przez p.

wojewodę ma podstawie rozporzą-

dzenia Prezydenta R. P. o grani-

cach państwa. Ustawa tu ma na

względzie ochronę pogranicza i u-

trzymanie w pasie granicznym  bez-

pielczeństwa publicznego, Już odiwo-

łanie Zarządu Głównego Stronnictwa

Narodowego zawiera argumentację,

iż decyzja p. wojewody oparta zosta-

ła na niewłaściwej pod względem
formalno - prawnym wykładni usta-

wy o granicach państwa.

Ale zastosowanie tej ustawy, za-

wiera jeszcze coś — ico naszem zda-

miemnie byłoby zgodne z jej du-

chem i intencją ustawodawcy gdybyį

mawet bylo ściśle zgodne i literą

prawa.
Zrozumiałe jest, iż obszary mad-

śraniczne (wymagają specjalnej o-

chrony, specjalnych przepisów i spe-

cjalnych pełnomocnictw dla kierow-

ników _ miejscowej administracji.

Bezpieczeństwo granic to jedna z

najważniejszych trosk wewnętrznej

administracji i w czasach obecnych,

zwłaszcza ma granicy północno-

wschodniej bardzo nawet daleko

idące środki zapobiegawcze nie mo-

śą wywoływać zastrzeżeń,

Ale, terytorialnie leżąc w pasie

granicznym, Wilno nie jest miastem

granicznem, Jest jedną z historycz-

nych stolic Rzeczypospolitej i po

dzień dzisiejszy zachowało zarówno

w tradycji jaki w obecnym swym

charakterze wszystkie cechy  wiel-  kiego ośrodka administracyjnego,

kulturalnego i gospodarczego. Kto-
kolwiek chociażby pobieżnie, po-'

wierzchowinie zapozna się z życiem'

(Wilna, zrozumie, iż tu nie odczuwa
się bliskości granicy. Zbiedniałe, z;

osłabionem tętnem życia gospodar-|
czego — mimo to nie jest krańcemi

Rzeczypospolitej, lecz jednym z. jej
poważnych punktów centralnych.

Musi być traktowane podobnie jak|

Lwów, Kraków, Poznań.
Pisząc to, nie chcemy bynajmniej |

naciągać argumentacji do pożąda-|
nych dla siebie wniosków. Uważamy |

istotnie, iż stosowanie wobec Wilna,|

słusznie <czy: niesłusznie, wyjątko- |

wych przepisów  administracyjnyjch,

stawiających miasto nasze marówni

z miešcinami pogranicznemi, chybia

celu, co więcej — może nawet być

opacznie komentowane przez tych,

komu to dogadza we wrogiej propa-

gandzie. I dla tego nie sądzimy, aby

w ustawie o granicach państwa in-

tencją ustawodawcy było ochrania-

nie właśnie Wilna prawem wyjatko- |

wem. !

Wreszcie jeszcze jedna uwaga.

Zastosowany wobec

Narodowego w Wilnie przepis usta-

wy o granicach państwa jest narzę-

dzieim, którego można użyć w razie

potrzeby, albo też można go nie -,
żywać. Wybór pozostawiony jest

całkowicie organowi uprawnionemu.

Jesteśmy zdania, że nawet gdyby

były podstawy prawne i podstawy

rzeczowe, lepiej było właśnie tego

narzędzia nie stosować.

 

Stronnictwa ,

| udziału w tych uroczystościach,

   

10 gr.

LENKI
Wilno, Sobota 17 kwietnia 1937 r.
 

END DAAD DAAAA BOB AEA EA

Bezwątpienia...!

nabędzie w wielkim wyborze ELEGANCKI PAN

2

AMOM

Niezwykle zła p

 

Najelegantszy płaszcz demisezonowy od zł. 36—, najmodniejszy dzisiaj nieprzemakalny
płaszcz „Chevalier* od zł. 26—, najmodniejsze koszule od zł. 4,90, krawaty od zł. 0.90
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ogoda
uniemożliwia wszelkie działania wojenne w Hiszpanii
SALAMANKA. 164. Główna parto nieprzyjaciela na odcinku

kwatera powstańcza komunikuje: Sierra Grana. Zdobyta liczny ma-
Na odcinku Palencia wyrównaliśmy| teriał wojenny. Na froncie północ-

nasze pozycje. nym doszło jedynie do drobnych

Pod Lorila udaremniono próbę| utarczek pod Robiedo de Chavela,
ataku ze strony wojsk rządowych,|odpartych z łatwością.

które straciły 40 zabitych. OKRĘTY ANGIELSKIE WRÓCIŁY

Na iddeinku Ochandiano nieprzy- W ROL

jaciel zaatakował pozycje nasze na BAYONNA. 16.4. Angielski sta-
przełęczy Urquiola, został jednak| tek handlowy „Sarastone” wyszedł
odparty, pozostawiając na polu bit-| wczoraj po południu z portu Saint
wy 80 zabitych. aa gor e > z.e

Podobnie odparto atak nieprzyja-| Чеацх. "ogacy varwo wiec A
ciela ma linii Roblede deChavela. | A ja 2Pd a
Wojska rządowe straciły 100 zabi-| 52е Prze! E ж р?гсъ?A "Mk
tych i 300 rannych. DOO W:
cą : ry Lievelyn“, stojący na kotwicy w

Na  odeinku Bayionnie statek angielski „Leadga-

względny spokój. | te“, który miał początkowo  odpły-
Na froncie południowym odparto| nąć do Santander, otrzymał rozkaz

atalki nieprzyjaciela pod SierraGra-| powrotu do Anglii.
na. Wzięto licznych jeńców, w tejj  BOMBARDOWANIE CULERA
liczbie 4-ch Francuzów. CARNERE. 16.4. Agencja Havasa

SEWILLA. 16. 4. Generał Queipo| donosi, że dziś rano około godz. 7,45

de Liano w swym przemówieniu przeleciały nad miejscowością Cu-

przez radio oznajmił, iż na wszyst-| lera dwa samoloty powstańcze bom-

kich frontach wczoraj panowało mi-  bardując. koncentrację wojsk rządo-

nimalne ożywienie. Wieczorem od-| wych i wiadukt /kolei żelaznej. Sa-

PÓŁNOCNE WYBRZ EŻE HISZPAŃSKIE.

Madrytu panuje
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Teren blokady portów hiszpań skich i walk o Bilbao.

| Rewizjaw Stronnictwie Narodowym
w Krakowie

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 16.4, Władze śled-, wydanych przez Stronnictwo o nie-,

cze przeprowadziły w lokalu zarzą-. dzielnym zebraniu członkowskim

du grodzkiego Stronnictwa Narodo-| Str. Nar, Rewizja nie dała rezultatu.'

wego w Rynku Głównym w: Krako-| Zabrano tylko jeden afisz, wiszący
wie 6 rewizję w poszukiwaniuafiszy| na sali zebrań, ||

Komuniści w Stronnictwie Ludowym |
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARZAWA. 16.4. Sekretariat galnych, a m. in. również do Stron-
Naczelny Str. Lud, w Warszawie,; nictwa Ludowego, wydało wszystkie
ogłosił komunikat, w związku zsze- | odpowiednie zarządzenia, aby u-

regiem artykułów, które pojawiły się| strzec się od tej akcji. Powołano na-
w prasie, o zakazie urządzenia uro-|wet odpowiednie straże porządko-
czystości racławiakich, z powodu| we.

kolportowanych 'adezw lkomunistycz| Wobec tych zarządzeń oraz mi-

nych, mawołujących do masowego| nimalnych wpływów komunistycz-
nych na terenach, gdzie miała się od--

Komunikat ten podkreśla, ŻE| byg uroczystość, Stronnictwo brało
Stronnictwo stwierdziwszy, że istot- odpowiedzialność za spokojny prze-

nie komuniści podjęli akcję przeni-| pięg uroczystości.
kania do wszystkich organizacyj le-

i
we
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moloty zrzuciły około 10 bomb. Wy;
rządzone. szkody. są nieznaczne.

„ FATALNA POGODA
VITORIA, 16.4. Specjalny oj

respondent agencji Havasa donosi,|
że latalna pogoda panująca od
dwóch dni n troncie biskajskim, w
szczególności na odcinku Urquiola,
utrudnia bardzo operacje: wojskowe.
Doliny są tak rozmokłe, że transpor-
ty wojskowe z trudnością mogą się |
posuwać naprzód. Silny wiatr unie-
možliwia wszelką akcję lotnictwa.
Wojska rządowe wykorzystują czas
na umocnianie swoich pozycyj, Silne
tortylikacje budowane są niedaleko
od przeamieść Bilbao.

PROJEKTY MEDIACJI MIĘDZY
WALCZĄCYMI

LONDYN 16.4. Myśl o mediacji
pomiędzy: obu walczącymi stronami
w' Hiszpanii, o której
swym. przemówieniu w izbie $min
Wanston Churchill, była, według Ha-
vasa, z wielkim ożywieniem komen-
towana w brytyjskich kotach parla-
mentarnych. Przeważnie jednak u-
znawano, iż podobna inicjatywa bez
względu na tormę, jaką przybierze,
byłaby (w obecnej chwili przed-

| wczesna i że należy czekać na po-
mvyślniejsze okoliczności, Wszelki
wysiłek pojednawczy, uczyniony ze
strony neutralnej, powinien być po-
przedzony przez rozejm. Obecnie w
kuluarach izby gmin przeważa po-
gląd, iż należy, czekać na wyniki
wprowadzenia w życie planu kon-
troli. Przerwanie wszelkiej obcej
ingerencji przyniesie niewątpliwie
pierwsze objawy odprężenia. Jeżeli
ta hipoteza potwierdzi się, możli-
wym będzie zastanowienie się nad
perspektywami pojednania,

wspomniał w|

Redakcja i Administracja ul. Mostowa Nr. 1, telefon 12 - 44,
Redakcja czynna w godzinach od 12 do 13 i od 20 do 24

KontoВ. К O. Nr. 700.206.

Nr. 104

 

| Powstanie górali
w indiacn

LONDYN. 16.4. Fakir ipi odrzucił
rady przywódców szczepów, zebra-
nych na konierencji, którzy dora-
dzali mu bardziej pojednawcze sta-
nowisko.

LONDYN. 16.4. Z Bannu donoszą,
iż ze względu na niepokój panujący
na granicy północno. - zachodniej,
Hindusi i Sikowie zamieszkujący te
obszary, zwrócili się do władz z
prośbą by im rozdano broń, co po-
zwoliłóby ma zorganizowanie samo-
obrony. Bandy zbuntowanych szcze-
pów stają się coraz odważniejsze,
Wczoraj wieczorem jedna z nich
zbliżyła się do miasta. Wliadze poli-
cyjne 1 wojskowe zmusiły napastni-
ków do cofnięcia się. Strzelanina

| trwała do północy.
 
„Boski Wiatr” ieci z

( Londynu do Japonii
| BRUKSELA. 16.4. Dziś rano na
lotnisku pod Brukselą wylądował
samolot „Boski Wiatr”, na którym
lotnicy japońscy didkonali rekordo-

| wiego lotu Tokio — Londyn,

DETMOLD. 16.4. „Boski Wiatr''
przerwał z powodu mgły, swój lot z
Brukseli do Berlina i wylądował w
Detmold.
BERLIN. 16.4. „Boski Wiatr” wy-

( lądował dziś o godz. 17 na tutejszym
| lgtniskiu przybywając z Detmold.
Lotników powitali japoński ambasa-
dor, przedstawiciele ministerstw lot-
nictwa oraz tłumy publiczności.

|  6roźba strajku
generalnego we Francji

PARYŻ. 16,4. Prawicowy „Le
Jour'* twierdzi, że ziwiązek zawodo-
wy robotników budowlanych, prag-
nąc zmusić rząd do emitowania wiel-
kiej 10-miliardiowej pożyczki na fi-
nansowanie planu robót publicznych,
zamierza zorganizować w dn. 23
kwietnia wielką demonstrację i za-
grozić strajkiem generalnym.

|

Aresztowania
w Nowej-wilejce

W dniu wczorajszym organa P. P.
w Nowej Wilejce dokonały areszto-
wań wśród b. członków Stronnictwa
Narodowego. Zatrzymani zostali pp.
Sielugin, Saul i Astukiewicz. Powód
aresztowań nieznany. 
 

ZABURZENIA STRAJK OWE W AMFRYCE

 

Na tle strajku, który objął przemysł w Stanach Zjednoczonych, przyszło
do ostrych starć z policją, Na zdjęciu policja rozpędza strajkujących w

fabryce w Cleveland (Ohio),  
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Komunizm w Rosji Sowieckiej
nie potrafi zgnębić chrześcijaństwa

MOSKWA. 16.4.  Jarosławskij,
prezes związku wojujących bezboż-
ników, w dzienniku ,„Irud', i Ko-
szarew, prezes komsomoju w ,„Praw-
dzie'', wystąpili z (diuższymi artyku-
łami па temat konieczności zakty-
wizowania i rozwinięcia propagand!y
antyreligijnej, lktóra — jak stwier-
dzają obaj — w ostatnim czasie zo-
stała zaniedbana. |

Autorzy stwierdzają w swych|
wywodach, że liczba osób, które nie |
zerwały z religią jest bardzo duża i |
wynosi miliony. Jarosławskij, jak i|

Koszarow, zbijają powszechne twier- |
dzenie, że religii trzymają się tyliko |
stare ikobiety, natomiast młodzież z
religią zerwała całkowicie, Autorzy

przytaczają liczne fakty, świadczące|

o tym, że zarówno robotnicy jak i|

młodzież wypełniają praktyki reli-|

nej części ludności,

wsi, wśród kobiet i w obwodach
rodowościowych. Nie rzadkie są Iaik-

ty powracania na łono cerkwi. Ко-

szarew wytyka organizacji związ-

ków młodzieży; komunistycznej, że

ich cztonkowie spełniają praktyki

religijne, biorą śluby w cerkwiach,

chrzczą dzieci i t. p. Np. w

Uljanowsku studenci śpiewają w chó

rach cerkiewnych. Fakty te — twier

dzi Koszarejw — nie są odosobnione.

Sytuację tę wyzyskują duchowni,

którzy w ostatnich czasach rozwinęli

ożywioną akcję w obwodzie Kiujbyr

szewskim, prowadząc kampanię za

otwarciem zamikniętych cerkwi, Do-

tychczas w obwodzie tym jest czyn-

nych 25 cerkwi, a do instytucyj ob-

wodowiyich napływają podania, do-

magające się otwarcia nowych

  

Rokow
o zawarcie paktu przyjažni
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* RZYM. 16,4. Potwierdza się wia-

domość, że między rządem rumuń-

sikim i włoskim toczą się rokowania,

których celem jest zbliżenie poli-

tyczne między! Włochami i Rumunią

oraz ewentualne zawarcie pakiu

przyjaźni. Tutejsze koła rumuńskie

oświadczają, że pod względem poli-

tycznym sytuacja uległa wybitnej

poprawie, ponieważ po ustąpieniu

"Titulescu orjentacja rumuńskiej za-

granicznej polityki znalazła wiele

punktów stycznych z polityką wło-

ską. :

Najważniejsze objekcje wywołuje

jednak zagadnienie węgierskiego re-

wizjonizmu. Rumunia domagać się

ma podobno od Włoch aby ewen-

Niemcy wyrzucają Litwinów z Kłajpedy
RYGA. 16.4. Z Kowna donoszą:

Prasa litewska z wielkim oburze-

niem donosi z Kłajpedy o odebraniu

około 100 Litwinom, posiadającym

prawa obywatelskie Kłajpedy, pasz-

Fabryka fałszy
w więzieniu

KRÓLEWIEC 16.4, Z Kowna do-

noszą: w więzieniu litewskim w Ba-

jorach odsiadywał karę kowal Kurp-

szis, który od czasu do czasu za-

truaniony był w ikuźni więziennej.

Po porozumieniu się z innymi więź-

niami otworzył on w kuźni więzien-

nej fabrykę: fałszywych pieniędzy i

 

Uroczysty strój wojewodów

Wzorzysiy kontusz i cząpka z sokolim piórem

„ABC” pisze: Z obowiązku dzien-

nikarskiiego! notujemy, sensacyjną po-

głoskę, że istnieje zamiar wprowa-

dzenia: dla wojąwodów w Polsce u-

roczystego stroju, który, będziewikła

dany w szczególnie ważnych dla

kraju wypadkach zjazdów * wojewo-

dów, podczas świąt narodowyich,

przyjazdu monarchów państw za-

przyjaźnionych, na uroczystych  ze-

 

LSKI ZWIAZEK
PRZEGIWGRUŻLICZY

  

igijne. Religia — stwierdza Masza-|

rew — zachowała się w życiu znącz-| , АР
szczególnie na| dard' ujawnia

|
|
|
į

Wozy

ania włosko-rumuńskie

  

я Z

cerkwi. Nie rzadkie są wypadki psy-
| chozy religijnej. Stachanowiec Ki-
monina w dbwodzie iwanowskim
pod wpływem propagandy religijnej
popełniła samobójstwo, aby w ten
sposób odikupić swe winy i uniknąć

KAPELUSZE
wiosenne

nowe modele

|
|
|

  

|
|

wiecznego potępienia. Autorzy wzy-
wają do zaktywizowania propagandy
antyreligijnej, podikreślając, że w
przeciwnym razie mogą w wyborach
przedostać się 'do sowietów wrogie
żywiioły..

Rokowania handlowe z Francją
dobiegają Końca

Trwające old stycznia rb. w Pary-
zawarcie stałegożu rokowania o

traktatu handlowego pomiędzy Pol-
ską a Francją, rozwijają się pomy-
ślnie. Główne podstawy układu za-

  

mego zostały; pozytywnie
me, tałk, że definitywnego zakończe-|

 

sbdłieszizowsłei Mickiewicza 1

 

 

LONDYN 16.4.
jako

ki nowy plan zbrojeń morskich. Plan|
ten przewidywać ma budowę floty
wojennej, która dorównywałaby flo-|
cie japońskiej. Sowiety, zwrócić się |

| już miały do Stanów Zjednoczonych|

| o pomoc techniczną, albowiem firmy;

brytyjskim programem  dozbrojenio- |

| wym, iż nie mogą przyjmować zamó- |

wień sowiecikich. j

Wedlług dziennika, tlota japońska;

składa się się obecnie z 9-ciu wiel- |

! kich pancerników, 6-ciu opancerzo-

|nych krążowników, 34 krążowni-

| ków, 4 lotniskowców, 97 konirtor-|

pedauwców oraz 60 łodzi podwod-

nych, natomiast Sowiety, jak twier-

| dzi „Evening Standard“, posiadają 4

| stare pancerniki z 1911 r, 5 sta-

  

 

    

; tualny pakt z Rzymem opierał się na

zasadzie status quo podobnie jak

włosko-jugosłowiański układ z 25

marca. Postulat ten zdaje się nieco

kolidować z dotychczasowym—Киг-

sem polityki węgiersko - włoskiej.

Koła włoskie zachowują w tej kwe-

stii jaknajdalej idącą dyskrecję. Gio-

sy prasy pozwalają jednak  mnie-

mać, że Witochy czynią wysiłki aby

Rumunia daża pewne gwarancje do-

tyczące mniejszości węgierskiej, za-

ii!
|

 
mieszkującej Rumunię, z drugiej stro

ny aby Węgry nie wysuwały zbyt

natarczywie swych żądań rewizjoni:|

stycznych. Należy przewidywać, że

rokowania potrwają czas dłuższy.

i

m  Iklajpedzkiego.| portów: dyrelktoriu
dbierały od LitwiOrgany; policyjne o i y

nów paszporty ze względów poli-

| tycznyjch, w obawie dużego napływu

obywateli Środkowej Litwy.

wych pieniędzy

zaczął wyrabiać monety 1, 2 45 li-

| towe. Fabryka prosperowała dość

dobrze i tylko dzięki przypadkowi

została odkryta. Kurpszis, który”w

krótkim czasie miał już opuścić wię-

zienie, został zasądzony obecnie na

2 lata więzienia.

braniach w Sejmie i Senacie, jak

kan w tych wszystkich wypad-

| kach, Ikiedy zajdzie potrzeba repre-

| zentciwania Polski za garnicą.

Uroczysty strój wojewody skła-

dać się będzie z (kontusza wzorzykte

   

go, czapiki z sokolim piórem i diu-|

$ich butów z żółtej skóry. MWojewo-

pońskiej wynosi przeszło 100 tys.
ludzi, a ilqty sowieckiej około 23
tys. Według „Evening Standard“,
Sowiety zamierzają rzekomo stopnio
wo likwidować swą główną bazę
morską w zatoce Fińskiej, ponieważ

Penzie i| brytyjskie są do tego stopnia zajęte | w tej części morza Bałtyckiego ru-
chy floty! sowieckiej są skrępowane
ijest ona w stałym niebezpieczeń-
stwie ze strony łodzi podwodnych i
min, Nowa baza ma być wybiudowa-
na w Miurmańsku. Morze jest tam
stosunkowo ciepłe pod wpływem
Golistromu i
Obecnie arktyczna baza sowiecka
znajduje się w Aleksandrowsku, nie-|
daleko Murmańska. w części tej,
która również nigdy mnie zamarza.
Według „Evening Standard", stacjo-
noiwanych jest 25 torpedowców i 15
łodzi podwodnych. Strategiczna war
tość tych portów dla Sowietów
znacznie wzrosła od czasu otwarcia
kanału Stalina w r. 1933, który po-
łączył Bałtyk z oceanem  Arktycz-
nyjm. Głiy rozszerzony; będzie ikanał,
łączący jezioro Onegę z Newą, u-
możliwicny będzie przejazd krążow-
ników z Bałtyku do oceanu Arktycz
nego. Obecnie organizowany ma być
szialk, wiodący na Daleki Wschód.
Wzdłuż tego szlaku wzniesione zo-
stały rzekomo liczne radiostacje,
stacje meteorologiczne i portyj u

ujścia wiellkich rzek syberyjskich.
Gazeta twierdzi, że Solwiety mają

LDSSDIANAEROORAZ

(Kronika telegraficzna
** Izba Reprezentantow U, S. A. przy-

jęła projekt ustawy przewidującej surowe

kary za sąd lyncha.
** Wczoraj przybył do Brukseli polski

minister przemysłu i handlu p. Roman.

** Wczoraj rozpoczęły się manewry

iloty U. S. A. na Pacyfiku, Bierze w nich

udział 139 okrętów, 40 tys. ludzi i 474 sa-

moloty.
** Policja w Budapeszcie aresztowała

25 członków organizacji „siła i wola naro-

dowa*.

** Po zakończeniu konferencji w Mon-

treaux, premier egipski Nahas Pasza udaje

się do Rzymu.

** Na wyspie Hondo w Japonii nastąpił

bardzo silny wybuch wulkanu Asama.

** W/ Sofii wykryto ogromny skład

literatury komunistycznej przygotowanej na

wystąpienie 1 maja.

PDSR TSS TSRS

Kto wygrał na loterii?

Pierwsze ciągnienie.

100.000 zł. — 174201,
175.000 zł. — 151025.
15.000 zł. — 168409.
10.000 zł. — 12775 37948 136828.

5.000 zł. — 136685 181716.

2.000 zł. — 3766 40957 106732

107020 163186 178726.
1.000 zł. — 48720 56159 79458

139681 148733 167097.

Drugie ciągnienie,
20.000 zł. — 164751.

5.000 zł. — 58445 103419 187336.

2.000 zł. — 67033 118224 147609. dowie mają w tych wypadkach nosić

szable. `
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1.000 zł. — 43639 47721 53307

75530 86124 98248.
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POLSKI ZWIAZEK
PRZEGIWGRUŻLICZYat
.
%

nigdy nie zamarza.i

ci zbroją się...
Zbrojenia morskie Sowietów

„Evening Stan- rych i dwa nowoczesne krążowniki
rewelację, za- oraz wiele kontrtorpedowców i ło-|

na-| mierzony jakicby przez rząd sowiec- | dzi podwokinych. Personel floty ja-|

obecnie planować budowę
linii kolejowej, łączącej
z koleją transsyberyjską.

nowej
Murmańsk

 

WARSZAWA. 16. 4 P. A. T.
donosi: Dnia 15 kwietnia b. r. prezes
Rady; ministrów i minister spraw
wewnętrznych gen. Sławoj-Skład-
kowski w towarzystwie wojewody,
Artura Maruszewskiego przeprowa-
dził inspekcję na terenie Poznania
oraz pow. poznańskiego, sremskie-
go, śrełdzkiego, wrzesińskiego, gniez-
nieńskiego, mogileńskiego, inowro-
cławsikiego i bydgoskiego w woj.
poznańskim.

Inspekcja była poświęcona zba-
daniu w poszczególnych  miejsco-
wościach rozmiarów wzrostu za-
trudnienia.

Dalej P. A. T. wylicza długi sze-
reg miejscowidści i instytucji w tych
wszystkich powiatach, w których: p.

W, procesie o krwawy napad
bandy terrorystyczno - komunistycz
nej Ulkraińców, Pantelejmona Hra-
menki, Józefa Opackiego, Mikołaja
Chlabicza i Szymona Romańczuka,
którzy zamordowali ks. proboszkza
Peiczobutt-Odlanickiego sąd w Bia-
łymstolku wydał wyrok, skazujący
trzech bandytów na karę śmierci.
Hrameniko nie apelował nawet i po

|

Komisja Kontroli Cen pod prze-
wodnictwem wiceministra Jastrzęb-
skiego obradowała we środę nad

j wnioskami, zmierzającymi do obiniž-
ki cen nawozów sztucznych ma о-
kres najbliższy, zastąpienia

produktu saletrą sodową, po cenach
saletry; wapniowej, która jest tańsza
od saletry, sodowej, oraz nad wnio-
sikami, zmierzającymi do rozszejrze-
mia sprzedaży na ulgowych warun-
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Celem niesienia pomocy leczni-
czej pracownikom miejskim, organi-

zuje się obecnie przy ZarządzieMiej-

skim m.Wilna Fundusz Pomocy Lecz-

rząd Miejski zobowiązał się pokry-

składek w stosunku oplacanym po-

przednio do Ubezpieczalni Społecz- 

równo handlowego, jak i turystycz-
uzgodnio-

  

Niezwykł

saletry
wapniowej w wypadkach braku tego

a wygrana ili klasy

75 tys. zł. na No 151025

15 tYS. z. na 6

10 tys. zt. na
PADŁY W KOLEKTURZE

Wilno, Wielka
 

niczej Pracowników Miejskich. Za-

wać na rzecz tego funduszu część|

mia rdkowań należy się spodziewać
w końcu bieżącego miesiąca.

Na pewne trudności napotyka tyl-
iko ukfad turystyczny, jedynie do do
formy. Ma on na celu skompensowa-
mie ruchu turystycznego do Francji
drogą dodatkowego eksportu poll-
skiego.

Układ handlowy  polsko-irancu-
ski z dnia 18 lipca 1936 r., który: o-
bowiązywał w zasadzie do końca
rolkku ubiegłego, został początkowo
przedłużony ma pierwszy kwartał
rb., a! nastęnpie ze wizględu na nie-
ukończenie rokowań handlowych o
traktat definitywny, przedłużono go
ma kwiecień rb.

Wykłady na U. J, P.

WARSZAWA. 16.4, Jak się do-
wiadujemy, wykłady i ćwiczenia na

Uniwersytecie Józeia Piłsudskiego z

dniem 20 b. m. nie będą wznowione.
 
prezes Rady ministrów przeprowa-

| dził inspekcję w ciągu tego Gnia.

/ Losowanie książeczek
| P. K. 0.
\ Dn. 15 b. m. odbyło się w. Cen-
„trali P. K. O. w Warszawie 44-te
| zrzędu losowanie książeczek na
| premiowane  wikłady oszczędności
| serii I-ej.

Po zł. 1000 otrzymają właściciele
| następujących książeczek: — 7355,
| 7737, 21939, 26581, 28315, 29275,
| 29931, 30212, 31190, 35790, 35249,
41607 i 46640. :

Ksialžeczki premiowane serii I-ej,
| wylosowane 15 stycznia r. b. a nie-

| zrealizowane: nr. 30599 i 46190.

Wyrok na mordercę ks. Odlanickiego
będzie wykonany

uprawomocnieniu wyrokupowieszo-
mo go zaraz. Opaaki i Chlabicz ape-
lowali, lecz sąd w drugiej instancji
wyrok zatwierdził,

Obecnie obrońca Chlabicza po
otrzymaniu motywów wyroku, za-
twierdzającego karę śmierci, zrzejkł
się wnoszenia kasacji do Sądu Naj-
wyższego, wobec czego 'wyrok na
bandytę uprawomocnił się i czeka
go w najbliższych dniach szubienica.

0 zniżkę cen nawozów sztucznych
| kach kredytowych nawozów dla o-
kręgów, dotkniętych wymarznięciem
oziminy. — Wnioski te dotyczą o-
kresu przejściowego, to jest okresu
ido nowiego sezonu nawozowego, roz-
poczyjnającego się w maju. Dla о-
pracowania wniosków, dotyczących
cen nawozów sztucznych w nadcho-
dzącym sezonie nawozowym,  ko-
misja Kontroli Cen wybrała podko-
misję. Nadto komisja Kontroli Cen
obradowała nad wnioskami, zmie-
rzającymi do obniżki ceny mydła.
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Pomoc Lecznicza Pracowników Miejskich
nej. Pozatem, na skutek prośby za-
rządu Funduszu Leczniczego, magi-
strat ustosunkował się przychylnie
|w sprawie udzielenia pewnych ulg
oraz drobniejszych świadczeń natury

| administracyjnej na rzecz wymienio-
nego fundusz z zastrzeżeniem jed-
nak, że Fundusz Pomocy Leczniczej

| nie może obejmować emerytów miej-
| skich,

)
|

—  



„OBCA RDZA”
Na odbytym ostatnio zjeździe in-

struktorów litewskich szkół po-
wszechnych, min. oświecenia Ton-
kunas publicznie zażądał od nau-

czycieli i inspektorów szkolnych

prześladowania Polaków w szczegól-

ności w tych okolicach kraju, gdzie

„litewskie uświadomienie narodowe

jeszcze nie odżyło”.
; Mia. Tonkunas sądzi, że wtakich

wypadkach wiele zależy od nauczy-
ciela i inspektora szkolnego. „Nie

mma potrzeby — mówił — wyliczać

tych środków, jakimi nauczyciel i in-

»pektor powinien się posługiwać,

Pragnę jedynie zwrócić uwagę,aby o
kolice te znajdowały się pod szczegól
ną opieką państwa i aby każdy z was

pomyślał, co należy uczynić, by tę

obcą rdzę usunąć z ciała litewskie-

go”.
„Obcą rdzą” w przekonaniu H-

tewskiego ministra oświaty jest pol-
skość, polska ludność i polska kultu-

ra, która dla Litwy od XV wieku po-
„ cząwszy była synonimem jeśli niekul
tury własnej, to przynajmniej najbliż-

szej.

Ta „obca rdza” przyniosła pogań-

skiej Litwie — chrzest, przyniosła

wraz z instytucjami polskimi zachod-

mią cywilizację, ochroniła ją przed

upadkiem i pochłonięciem przez

świat niemiecki, wprowadziła ją do

Europy.

Ta „obca rdza” nie jest pozostało-

ś-ią polskiego miecza, unurzanego

1 e krwi litewskiej. Nie jest wyni-

] iem najazdu i podboju. Powstała na

«autek pięćsetletniej wspólnej hi-

: torii „opartej na wzajemnym szacun-

Lu, obustronnej miłości i brater-

stwie.
Rzeczpospolita obojga narodów,

pomimo odrębności rządów w Koro-

nie i Wielkim Księstwie, była orga-

niczną jednością właśnie dzięki tej

„obcej rdzy”, która do niedawna je-

szcze na całej Litwie była widomą

pieczęcią nie tylko jej przeszłości, ale

i aktualnej rzeczywistości.
Dopiero przed kilkunastu laty pol-

skość na Litwie uznano za rzecz ob-

cą i wrogą. Wypowiedziano jej nieu-

błaganą walkę, tworząc dla jej ła-

twiejsześo prowadzenia teorię, że

mieszkająca tam ludność polska jest

ludnością litewską, której „uświado-

mienie narodowe jeszcze nie odżyło”.

U źródła tej nienawiści, jaką

+chnie nacjonalizm litewski do pol-

skości, leży obłędny strach przed u-

rokiem naszej cywilizacji i wspólnej

przeszłości, która jest istotną histo-

r'ą Litwy. Nacjonaliści litewscy, aby

u rzymać się na powierzchni, aby od-

grywać rolę w swoim kraju, nie wa-

hają się przed barbaryzowaniem wła-

snego narodu, przed pozbawianiem
go najistotniejszych wartości dziejo-

wych. Jakie będą tego skutki, łatwo

się domyśleć, zważywszy przeszłość

IL twy i jej geo - polityczne położenie.
Jesteśmy głęboko przekonani, że

da'szy rozwój wypadków w tej czę-
ści Europy wywoła głębokie zmiany
w pojęciach i poglądach społeczeń-

stwa litewskiego.

Dlatego też jesteśmy aż nadto cier-

pliwi. Wyczyny nacjonalistów litew-
sk:ch traktujemy z poblažliwošcią,

chociaż godzą one na całym froncie

w nasze interesy polityczne, gospo-
darcze i kulturalne.

Nie mniej jednak nie możemy pa-

trzeć obojętnie na to wszystko, co

musi znosić ludność polska w pań-
siwie kowieńskim za swoją polskość
i za swoją wierność naszej wspólnej

przeszłości.
Stosunki tak się ułożyły, że pomoc,

jaką pragnęlibyśmy jej okazać, spro-

wadza się narazie do charakteru czy-
ś'o moralnego. Wzmagające się je-

dnak nasilenie eksterminacyjnej poli-
tyki litewskiej zmusi wcześniej czy

później państwo polskie do poszuka-
nia dróg wyjścia z sytuacji wytworzo-
nej przez ześlepienie rządu litew-
skiego. 3

Zważywszy na naszą wspólną prze-
871056 | uczucia, jakie żywimy dla

Amiodu litewski.o,  pragoglibyśmy

 

SPRAWA GDANSRA
(Z powodu książki dr. Henryka Strasburgera)

Należało zachęcić polską opinię
publiczną do zainteresowania się
sprawą Ćdańska, bo — jak słusznie

wiada dr. Henryk Strasburger w
ążce świeżo wydanej („Sprawa

Gdańska") — „to nie jest jedna z
wielu naszych spraw, to jest wielka
sprawa państwa polskiego”. Państwo
polskie nie może istnieć bez oparcia
o morze, a naturalnym naszym wy-
lotem na morzu jest port gdański, po-
łożony przy ujściu Wisły. Oto do-
gmat, który rozstrzygnął o „orienta-
cji' większości narodu polskiego
przed i w czasie wielkiej wojny, oto
dogmat, który powinien być uznany
za taki przez cały naród polski dziś
ipo wieczne czasy.

Nie wiedzie się nam z Gdańskiem
w dobie obecnej. Wynikiem wojny
było danie nam oparcia o morze,
lecz tylko połowiczne władanie
Gdańskiem. O następstwach tej po-
łowiczności tak mówi Roman w-
ski w swej „Polityce Polskiej”;

„Okaleczona na punkcie Kwidzyny
i Gdańska, wykreślona w komisji te-
rytorialnej granica polsko - niemiecka
weszła do projektu traktatu z Niem-
cami,
— Dobrze, żeśmy w tej sytuacji wię-

cej nie stracili — mówiono w kołach
polskich w Paryżu.
Można było się tak pocieszać. Na

myśl wszakże, ile Polskę będzie ko-
sztowało w przyszłości to bezsensow-
ne załatwienie kwestii gdańskiej, е
będzie tarć niepotrzebnych, ile spo-
rów, jeżeli już nie gorzej, trudno było
opędzić się poczuciu ogromnej krzyw-
dy. Tym bardziej, że tak bliscy byliś-
my uczciwego rozwiązania”,

Lecz i tego, co nam dał traktat
wersalski, nie zdołaliśmy w całości
zachować. Bo gdy przyszła chwiła
realizacji, Polska, wbrew wskaza-
niom rozsądnej polityki, była zaan-
gażowana na wschodzie i w Spaa (li-
piec 1920 r.) narzucono nam zmiany
w postarfowieniach traktatu. Wyra-
zem tych zmian stała się „konwencja
paryska” z dn. 9 listopada 1920 r
Twórcy traktatu wersalskiego oparli
rozwiązanie sprawy gdańskiej na ta-
kiej zasadzie — port i wszelka z nim
komunikacja ma należeć do Polski.
a ludność niemiecka w Gdańsku ma
otrzymać pełny samorząd narodowy.
Konwencja paryska natomiast usta-
nowiła kondominium polsko - gdań-
skie w porcie.

Polityka Polski powojennej nie do-
ceniała znaczenia sprawy gdańskiej,
a w opinii publicznej zapanował
błędny — naszym zdaniem — stosu-
nek do Gdańska, Możliwe były dwie
rzeczy — albo uznanie miasta Gdań-
ska za część Polski, albo uważanie
go za coś obcego. Opinia polska za-
jęła, niestety, do drugie stanowisko.
Z pierwsześo wynikałoby popieranie
interesów gospodarczych Wolnego
Miasta, niezależnie od zachowania
się jego mieszkańców, polityka go-
spodarcześo związania Gdańska z
Polską, takie wyzyskanie jego portu,
by siłą rzeczy zrósł sięRa
nie z organizmem gospodarczym P:
ski. Obrano drogę inną, a na końcu
tej drogi było zbudowanie portu w
Gdyni. Jestem przygotowany na о-  

strą za to reprymendę, lecz w mym
najgłębszym przekonaniu zbyt spóź-
niona budowa portu w Gdyni i usiło-
wanie zrobienia z niego głównego
portu polskiego było błędem poli-

tycznym i osłabiło naszą pozycję w
ańsku na długo.
Potem nastąpiły przemiany we-

wnętrzne w Niemczech — narodowy
socjalizm i państwo totalne. Nowy
eko ogarnął Niemców nie tylko w

rzeciej Rzeszy, lecz i poza jej grani-

cami. Prąd ten stał się potężnym
czynnikiem zjednoczenia wewnętrz-

nego narodu niemieckiego. Odegrał
tę samą rolę na terenie gdańskim.
Związanie Niemców zamieszkałych
w Gdańsku z Rzeszą stało się wyma-
ganiem nie tylko polityki niemieckiej,
co było i dawniej, lecz wynika tak-
że z interesów rządzącego obozu. Na
wyniki patrzymy od lat kilku. Poli-
tyka polska nie zdołała temu zjedno-
czeniu ludności niemieckiej w Gdań-
sku z ludnością w Rzeszy przeszko-
dzić, doszło do „zrównania” we-
wnętrznego Gdańska z Rzeszą. Tru-
dno dziś osądzić, jaka jest w tej
dziedzinie odpowiedzialność kierow-
nictwa polityki polskiej — czy nie-
dostateczne zrozumienie znaczenia
Gdańska, czy też niemożność prze-
ciwstawienia się rozwojowi wyda-
rzeń, Jasne jest tylko, że obrano

pośrednią, kompromisową: o-
bronę pozycji Polski i ludności pol-
skiej, pozostawiając zupełną swobo-
dę  narodowemu socjalizmowi w
Gdańsku.

Dr. Henryk Šiedpusios zna do-
brze sprawy gdańskie, był przez sze-
reg lat komisarzem Rzeczypospolitej
w Wolnym Mieście. Jego książka jest
tedy oparta na dobrym materiale i
własnym doświadczeniu. Najwięcej
miejsca i uwagi poświęca on ostat-
nim wydarzeniom w polityce polsko-
gdańskiej i na terenie Gdańska. Kry-
tykuje kompromisowość polityki pal-
skiej. Słusznie — zdaniem naszym —

  

   

Mydła alkaliczne
Karpińskiego   

dla osób z cerą polys!
skłonną do wągrów
 

 

 

zwraca uwagę na to, że atutem poli-
tyki polskiej jest porozumienie pol-
sko - niemieckie. Porozumienie to

wynika stąd między innymi, że są w
nim zainteresowani Niemcy. „Porozu-
mienie polsko - niemieckie — powia-

da p. Strasburger — może być trwa-
łe jedynie pod warunkiem, jeżeli u-

względniać będzie na tym najpoważ-

niejszym dla nas terenie nasze naj-

żywotniejsze interesy". Trzeba, aże-

by Niemcy zrozumieli, że Polska nie

może robić żadnych poświęceń w
Gdańsku na rzecz dobrych stosun-

ków z nimi ,że przeciwnie, poszano-

wanie stanowiska politycznego pol-
skiego wobec Gdańska i interesów
polskich w Gdańsku jest kardynal-
nym warunkiem normalizacji stosun-
ków polsko - niemieckich.
Nie wdajemy się, na razie, w szcze-

góły. Każdy rozdział książki p.

Strasburgera zasługuje na osobne

rozważenie. Książka ta spełni swą

rolę, jeśli będzie czytana jak najsze-

rzej. Przyczyni się ona wówczas do

zainteresowania opinii naszej i 0-

świecenia jej co do sprawy Gdańska.
A jest to rzecz konieczna, bo nie u-
lega dla nas wątpliwości, że wszyst-
kie straty, jakie ponieślimy w tej

sprawie, od konwencji paryskiej, aż
po ostatnie czasy wynikają z tego
źródła, że w polityce Polski powo-
jennej zainteresowania wschodnie do-
minowały nad zainteresowaniami za-
chodnimi. „Orientacja“ większości
społeczeństwa polskiego w czasie
wojny dała Polsce dzielnice zachod-
nie — część Śląska, Wielkopolskę,
Pomorze i częściowo Gdańsk. Na-
wrót do „orientacji wschodniej” osła-
bił nasze pozycje na zachodzie, dało
się to we znaki zwłaszcza w Gdań-

sku.
Wiele się w Polsce zmieniło i wiele

się wciąż zmienia. Odbywa się uje-
dnolicenie opinii w _ dziedzinie
spraw zewnętrznych. Czas już naj-
wyższy, ażeby opinia społeczeństwa
polskiego była należycie uświadomio-
na zarówno co do znaczenia oparcia
o morze dla państwa i narodu pol-
skiego, jak i co do warunków utrzv-
mania i utrwalenia tego oparcia. W
myśl tych przesłanek polecamy na-
szym Czytelnikom gorąco książkę
d-ra Henryka Strasburgera.  

PRZEGLĄD PRASY
„GAZ. POLSKA” W, OBRONIE...
„| „METOD GWAŁTU
PTY, SRA„diana
Przed kilku dniami zamieściła

„Gazeta Polska" korespondencję o
„blokadzie I Domu Akademickiego
w Krakowie przez młodzież sanacyj-
no - lewicową. Prostuje Seraz „Glos
Narodu” jej nieścisłości,

a)

„Naprzód — lista nr. 2 (która zwy-
ciężyła(, nie grupowała „organizacyj
zbliżonych do Stron. Narodowego, bo
poparły ją—prócz „Młodzieży Wszech
polskiej" — takie stowarzyszenia, jaki
Sodalicje i Odrodzenie. Powtóre —
„niełormalności" wyborom zarzucili
zwolennicy listy nr. 1 dopiero wtedy,
kiedy się pokazało, że — przegrali.
Wreszcie — dopiero przed paroma
dniami apelowała „G. P.* do młodzie-
ży, by zaprzestała užywania melod
gwałtu, a teraz sama (!) zdaje się sta-
wać w obronie „blokadorów".. Ze
względu na sfery popierające „Gazelė
Polską“ jest to jej wystąpientebardzo
dziwne!"

Dodajmy, że w blokadzie krakowy
skiej nie chodżi sanato - lewicy o ce*
le ideowe, a tylko o utrzymanie r
dów w Bratniej Pomocy i edo
z tym korzyści. ps

TRZYPUDLA

Współpracowniczka  „Stowa“ łne
formowała się o nastrojach warszaw*
skiei młodzieży akademiekiej, Oto
jej konkluzje:

„Raz, dwa, trzy. Tak, to już trzecie
rządowe pudło, trzeci rąz stawka ną
złego konika w politycznej grze w
„petits chevaux”,
Raz stawiano na ion Młodych,

musiano się z tego wycółać, drugi raz
przeliczono się licząc ma młodych
Rossmanowców, trzeci raz spudłowa-
no, gdyż zarządzenie min. Świętosław=
skiego przygotowało konsolidację mło<
dzieży, ale inną, niż tego pragnął płk.

Koc".

„Słowo” twierdzi, že to „mi
Świętosławski spudłował”. Bar
satelistyczny „Merkuriusz“ oskarża

o wszystkie niepowodzenia akcji p.

Koca zły los...
Jak jednak walczyć ze złym lo-

sem?

 

„Podziemny aparat"
Lenin organizował rewolueję paź-

dziernikową w nadziei, że po niej
nastąpi rewolucja światowa. Stąd pó-
źniejsza sowiecka teoria „trzech faz"
— 0 tym, że po chwiłowej stabilizacji
kapitalizmu powojennego musi nastą-
pić jego długotrwałe przesilenie, pro-
wadzące do okresu wojen i rewolu-
cyj, a te wstrząsy już przekształcą
się w rewolucję socjalną.
(W myśl owej teorii Lenina Komin-

tern prowadzi systematyczną rozwi-

janą od szeregu lat podziemną ak-
cję, która ma podminować przede
wszystkich Zachodnią Europę. „Cour-

rier de Genčve“ w art. „Les com-

munistes suisses vont sous terre“ Za-
mieścił w tych dniach rewelacyjne
 

„Pierwiastek świata jest pierwiast-

kiem myślowym”.

(The stuff of the world is „mind-
stuff).

Sir Eddington
(Prof. Uniw. @© Cambridge)

„W chwili obecnej zaczyna się zary-
sowywać powszechna zgodność docho-
dząca w dziedzinie fizyki wprost do
jednomyślności, a wyrażająca się w
mniemaniu, iż strumień wiedzy płynie
ku rzeczywistości mie mechanicznej;

Jest do nabycia we wszystkich księgarniach książka — Stanisława

Majewskiego, kończąca cykl „Z Tajemnic Bytu”, zawierający dotąd

I „Wszechenergię wobec Materii i Życia” (już wyczerpana)

II „Duch wśród Materii* (4-ty tysiąc)
pod tytułem

MATERIALIZM wos:c NAUKI
Jest to wielkie streszczenie przebiegającej w 10-ciu ostatnich latach

rewolucji naukowej, którą niech nam tylko ilustrują 2 cytaty charakte-

ryzujące wielkich badaczów i profesorów:

SKŁAD GŁÓWNY u GEBETHKERA i WOLFFA w WARSZAWIE
CENA Zł. 6.

Kto nabywa MATERJALIZM WOBEC NAUKI otrzymuje kupon

uorawniający $0 do kupna tomu Il „Duch wśród Materłt" za 2 złote

wszechświat zaś zaczyna się nam
cbjawiać raczej w postaci wielkiej my-
Śli, niż wielkiej maszyny”.

„Jeżeli wszechświat jest Światem
myśli, to i stworzenie jego musiało być
również aktem myślowym*.

(If the universe is a universe of
thought, then its creation must have
been an aet of thought).

Sir James Jeans
1Brof, Umów, w Ozfordzie)  
  
zawsze dojść do porozumienia i do

zgodnego załatwienia sporów, po-

wstałych zresztą nie z naszej winy.

Dawaliśmy niejednokrotnie dowody

gotowości ułożenia wzajemnych sto-
sunków w duchu jak najbardziej

RORY
 Niestety, nie możemy tego powie-

dzieć o rządzie litewskim, który za

rzecz dla siebie najważniejszą uważał

i uważa nadal walkę z Polską i pol-

skošcią. ©

Czy naprawdę w Kownie sądzą, że

nasza cierpliwość nie ma granic?  

szczegóły, dotyczące tej planowej
akcji wywrotowej, która w termino-
logii agentów moskiewskich nosi na-
zwę „podziemnego aparatu”.

Okazuje się, że ukryta centrala, z
której rozchodzą się dyrektywy Ko-
minternu na całą Europę, znajduje się
w Szwajcarii. Gdy w ostatnich cza-
sach rząd szwajcarski ograniczył pra-
wnie działalność komunistów, a kan-
tony Neuchatel i Genewy zabroniły
bezwzględnie wszelkiej propagandy
komunisiycznej, agentury Kominter-
nu zaczęły rozwijać w całej pełni
swój „podziemny aparat". Wydelego-
wano do Szwajcarii jednego z głów-
nych kierowników Kominternu, Gop-
nera, szefa propagandy międzynaro-
dowej i powierzono mu utworzenie o-
środków tajnych roboty komunistycz
nej w Zurichu, Lozannie, Bernie z
centralą w Genewie. Na czele tej
szwajcarskiej centrali stanęli tow.
Bodenmann i tow. Anderthiiren, by-
ły członek szwajcarskiej partii socja-
listycznej.
Druga ukryta centrala Kominternu

na terenie Europy Zachodniej znaj-
duje się w Paryżu. Na czele parys-
kiego „Biura Propagandy" stoi komu-
nista niemiecki Willi Miinzenberg,
specjalista od zamaskowanej pene-
tracji komunistycznej, właściciel wiel
kich firm wydawniczych „Carrefour'*
w Paryżu i „Prometeusz” w Strasbur-
gu. Miinzberśowi pomagają Ale-
sander Łosiwskij, przewodniczący

międzynarodówki komunistycznej
związków zawodowych oraz tow.
Gaston Monmousseau, były przewo-
dniczący syndykatów  komunistycz-
nych Francji. Specjalnością centrali
paryskiej jest organizowanie propa-
gandy wśród robotników, a szczegól-
nie wśród górników i zatrudnionych
w fabrykach chemicznego przemysłu
wojennego. ,

Wreszcie trzecia wielka ukryta
centrala Kominternu znajduje się w
Pradze Czeskiej pod kierownictwem
tow. Klemensa Gottwalda, sekretarza
czechosłowackiej partii komunistycz-
nej, członka prezydium komitetu wy*
konawczego międzynarodówki, Gott-
wald, z pochodzenia Żyd, uchodzi za
jednego z najzdolniejszych organiza*
torów upodziemnego aparatu", On lo

 

zorganizował w krótkim czasie t. zw.

„Czerwony Dom'* w Brnie, z którego

rozchodzą się tajne polecenia Komin-

ternu na całą Europę Środkową.

Brno, jako ważny ośrodek przemy

słowy, stanowi nie tylko główne

gniazdo komunizmu czechosłowac-

kiego, z którego idą dyrektywy do

Ołomuńca i Morawskiej Ostrawy,

lecz stanowi również punkt węzłowy

dla akcji komunistycznej rozwijanej

na terenach Śląska, Austrii i Węgier.

Za pomocą tak zorganizowanego

„aparatu Po komuniści

przeprowadzają następującą takty-

kę. Usiłują mianowicie przeniknąć

przede wszystkim do pokrewnych or-

ganizacyj socjalistycznych, aby je od

wewnątrz opanować. W rezultacie

tej akcji już we wszystkich krajach, z

wyjątkiem Anglii, związki socjali-

styczne znacznie osłabły na rzecz

komunizmu. Ten system przenikania

polega na tym, że aka; lokują

w związkach socjalistycznych swych

ludzi, którzy wysuwają stopniowo

coraz bardziej radykalne hasła licy-

tując w ten sposób bardziej umiarko-

wanych socjalistów, zdobywając co-

raz większy wpływ na masy pracu-
jące, niezadowolone i rozgoryczone.

W swej akcji podziemnej ludzie

Kominternu liczą się zawsze i wsze-

dzie z psychiką przeciętnego czło-

wieka, Centrala w Genewie wydała

specjalną broszurę z instrukcjami

taktycznymi dla roboty podziemnej.
Rozróżnia się tam dwojaki rodzaj

propagandy — oddziaływanie na in-

telekt i uczucie. Dla przykładu poda-
ne są analizy wzorów propagandy ko-

munistycznej, spreparowane przez
takich „tuzów” ideologii komuni-

stycznej, jak Romain Rolland,przebvy-
wający już od dłuższego czasu w

Szwajcarii i Leon Feuchtwanger,
którego przyjmował na Kremlu w re-

ku ub. Stalin.
„Do akcji podziemnej w terenie—

mówi wspomniana broszura — nie

potrzebni są mówcy, ani agitatorzy,

lecz zdolni organizatorzy, którzy u-

mieliby przede wszystkim działać

w ciszy i milczeniu”. Dalej następują

specjalne instrukcje dla „kurierów й

którzy pełnią „służbę łączności w

tej podziemnej robocie komymie!; «44
m"RCR     
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PRZYSZŁE WILNO
1. Biuro Urbanistyczne

Przed rokiem rozpoczęto organi- rzeczowej krytyki, któraby wnosiła
zować w Wilnie Biuro Urbanistycz-, do działalności Biura nowe, twórcze
ne, instytucję miestałą, bo obliczoną| idee, krytyki, której członkowie tej
zaledwie na kilka lat istnienia dla | instytucji niewątpliwie bardzo sobie
opracowania planu regulacyjnego|życzą i której mają prawo oczeki-
miasta. Po wylkonaniu tego planu, wać. Natomiast nie brak ciągłych
Biuro! Urbanistyczne będzie zlikwi_ | protestów, przeciwko takim, czy in-
dowane. | mym zamierzeniom urbanistów, pro-

Dobór ludzi, mających wejść w | testów, mających najczęściej źródło
skład Biura Urbanistycznego, nie był| w kkonserwatyźmie Wźlnian, oraz —
rzeczą łatwą, gdyż na miejscu, w, powiedzmy to otwarcie — w braku
Wilnie, odpowiednich fachowców zu-| jakiejkolwiek kultury artystycznej,/
pełnie nie było, a sprowadzanie lu-|
dzi z zewnątrz zawsze jest związane|
z pewnym ryzykiem. Dziś, po roku
istnienia Biura  Urbanistycznego,
stwierdzić należy z całkowitą sta-
nowczością, że personel biura w 0-|
sobach pp. arch. Gutta  (kierowni-|
kaj, arch. Kobzakojwskieśo, arich.
Bulkowsikiego, a ostatnio także arch.
Pekszy stanowi poważny nabytek dla
Zarządu Miasta. W, osobach swoich
urbanistów zyskało Wilno grono ta- |
dzi kulturalnych, gruntownie prziy- |
gotowanych zawodowo i: mającycu
stosunek poważny do oczelkujących
go niełatwych zadań.

W, ciągu roku pracy Biuro Urba-
mistyczne dokonało bardzo wiele.|

Konserwatyzm Wilnian wyraża
się w uporczywym trzymaniu się
rzeczy, nawet nonsensownych, prze-
«iw którym niegwyś gorąco protesto-

; wali, ale które uświęcone są tradycją
| bynajmniej nie kilkusetletnią, ale tra-
dycją 30—40 lat. Nie trzeba szukać
dalekich przykładów. Starsi Wilnia-
nie pamiętają dobrze, że plac Kate-
dralny Буй jeszcze 35 lat temu pla-
cem otwartym, wolnym, na któr
oddbytwały się doroczne jarmarki św.
Kazimierza. Kiedy zaczęto na tym
placu budowę pomnika carowej Kiai-
tarzyny, całe społeczeństwo polskie
odczuło to jalko policzek. Dziś, kie-
dy, po tym haniebnym pomniku po-
został jako ostatni ślad nonsensowny

Poza dość daleko posuniętymi przy-| skwerek, zajmujący, część placu,
gdtowaniami do głównego zadania,|skwerek ten urasta niemal do rzędu
mianowicie planu regulacyjnego ca-| świętości nietykalnych.  Kulturalni
łego miasta, wylkonano szereg pla-| Wilnianie, rozpatrując plan regulacji
nów regulacji poszczególnych dziel- | placu Katedralnego, kiwają głowami,

 
niic, a mianowicie: placu Katedral-!
nego, placu Łukiskiego (marsz. Pił- |
sudsikiego), ulicy I-ej Baterii, otocze-
nia dworca Kolejowego, dzielnicy ;
Popławy. Pozatem Biuro Urbani-
styczne stale współpracuje z innymi
wydziałami Zarządu m. Wilna, gdzie-
koliwiekk tylko zamierzone są jakieś '
inwestycje.

Działalność Biura Urbanistyczne-
$o wyjwołała już wiele hałasu w Wfil-
nie. Najmniej jest głosów poważnej|

cmokają, wyrażają dość powściągli-
wie swe zadowolenie, ale pytają...
czy; nie możnaby pozostawić skwer-
ku.

Albo inny przykład. Komuś (niech
mu ziemia będzie lekką) przyszedł
ikiedyś dol głowy projekt urządzenia
święta sadzenia drzew. Zebrano
dzieci szkolne, zgromadzono sadzon-
ki lip i wysadzono je na placu Łu-
Ikiskim w pięknych równych rzę-
dach, jak jabłonie w sadzie. Bryfto to

VAKARO rNS DEKAZOWZ T SSI W PRĘTA BORAT BOOOKE AOS SYED

PROTEST PRZECIW KON STYTUCJI INDYJSKIEJ
 

30 lat temu. Lipy wyrosły i... proszę
sobie teraz z nimi poradzić.

Do najgłośniejszych krytyków za-
rządzeń Biura Urbanistycznego nale-i
&а posiadacze drobnych ;posesji, po-|
tožionyjch na krańcach miasta. Te
dzielnice, mogące być prawdziwą
ozdobą Wilna, rezerwoarem zieleni,
dobrego powietrza, dzielnice, które
mają nawet piękne tradycje urbani-
styczne (choćby np. Antokol ze swy-
mi dworkami) w ciągu końca wie-

początku wieku
XX-go stały się istnym wrzodem na
ciele ziemi Wileńskiej, Kiedy z cud-
nyjch wzgórz podwileńskich (tak wy- |
mownie i pięknie opisywanych przez
Bułhaka) schodzimy w dolinę ku
mialstu, napotykamy: na niesłychane
przedmieścia, które byłyby, hańbą
nawet Irkucka, czy jakiegoś Błago-
wieszczeńska, nie mówiąc o mieście
w środkowej Europie położonem, Ale
właściciele [posesji w tych dzielni-
cach przyzwyczajeni są od! lat ido
całkowitej swobody w. zakresie bu-
diotwnictwa: dzielą sobie działki we-
dług własnego widzimisię, urządzają
uliczki, zaułki przejazdy, budłują: po-
tworności, zwane domami, z pomi-
nięciem jakiegokolwiek ładu i sensu,
wzgęldów bezpieczeństwa itp. Kiediy
ta samowola się skończyła, spadły
pioruny na tych, co chcą „gwałcić

| odwieczne prawo własności”. Zna-
leźli się nawet obrońcy: dotychczasą-
wego stanu rzeczy, twierdzący, že
wprowadzenie jalkiegoś ładu w te sto-
sunki zachamuje ruch budowiłany.
Nie chcemy na tem miejscu twier-
dzić, że Biuro Urbanistyczne zawsze

ku iXIX-go

Wszyscy trzej synkowie: Pietruk, Ja-

nuk i Wincuk stanowili chlubę znanego

Papy Antoniego. Bo proszę: chiop w chło-

pa, jak dęby, i do wypitki i do wybitki, a
wobec „baćki* — łagodne chłopaki i po-

tulne, jak baranki.

Tego wieczora zwołał p. Antoni swoją|

trzódkę „baranków* na wojenną naradę. |
— Tak, znaczy sia, synki, trzeba nam

Onufrego nauczyć, coby on, padlec, swoje-|

$o nosa patrzał, a cudzych interesów nie|

zagabał. Będzie on dziś w nocy przy ko-

niach na noclegu na wioskowej łące, tak

pójdzim my do jego porozmawiać tro-

szeńki!

Po tym przemówieniu wstępnem poszło

omawianie szczegółów wyprawy. Rzecz
jasna, że wszelkie obrady są nudne i jało-

we bez samogonki, która jest jedynym

skutecznym środkiem na zaostrzenie umy-

słów i podniesienie uczuć do odpowiednich

wyżyn.

Dwa litry szlachetnego trunku zrobiły

swoje, Plan kampanii zostai opracowany

szczegółowo, poczem armia przystąpiła do
zbrojeń: Pietruk zaopatrzył się w kłonicę,
Januk wziął kołek, Wincuk — sztabę że-

lazną, a dowódca poprzestał na zwykłym

dębczaku, którego stale używał do podpie-

rania swej godnej osoby i oddział, z p. An-

tonim na czele, wyruszył w teren.

Nie jako szakale cuchnące, lecz jako

lwy ryczące — szli bohaterowie ku potycz-
ce. Szli jawnie i otwarcie, nie kryjąc się
przed nieprzyjacielem, to też zdaleka  zo-

stali przez p. Onufrego zauważeni.

„Siła złego na jednego”. P. Onuiry, nie

czekając potyczki, której wynik łatwy był

do przewidzenia, czemprędzej dał drapa-

ka i przezornie zamknął się w swej chacie, ma słuszność, nigdy się nie myli inie
może popełnić błędu. Już wyżej po- |
wiedzieliśmy, że urbaniści nasi po-
trziebują rozumnej, rzeczowej kryty-
iki: Ale, że podstawowym warun-
kom powodzenia ich akcji jest ko-
nieczność podporządkowania niekitó-
rych osobistych interesów obywa-
teli dobru ogólniejszemu, to nie ule-
ga chyba wątpliiwości. Uporządko-
wanie Wilna bez ofiar się nie obej-
dzie. |

Ostatnią grupą zasadniczych ktry- |
tykków Biura Urbanistycznego są wi-|
leńskie „pięknoduchy'', kawiarniani:

Atoli prześladowcy dotarli do kryjów-

ki ściganego i przypuścili szturm do drzwi.

— Otwieraj, sobacza morda! — wzy-

wał grzecznie dowódca. Jak po dobrej woli
otworzysz, to tylko po mordzie nabiim, a
jak nie, to drzwi wyłamim i tak tobie że-
bry policzym, co ty i przez rok kości nie
pozbierasz!

Zgnilizna
Warszawa ma nową sensację:|
Od trzech dni przedstawiciele|

 
esteci, uważający, że mają coś doi warszawskiego kuratorium szkolne- 

/ testy...

powiedzenia o urządzeniu miasta. | go prowadzą deichodzenie w pry-
Cechą charakterystyczną tych ikry-| watnej szkole powszechnej pod we-
tyków jdst łakt, że'zawsze ze swą! zwaniem Św. Karola Boromeusza
krytylką występująpo czasie. Kiedy| (Chłodna 18 i Ogrodowa 12) w spra-
jest więc mowa o projektach, zamie- | wie nabawienia się w szkole przez
rzeniach... milczą. Natomiast, kiedy|dwu mczniów intymnej choroby.
zaczyna się robota, realizacja, budo-; Śledztwo rozpoczęła również bryga-
wa, wówczas budzą się z uśpienia, | da dbyczajowa urzędu śledczego.
rozrywają szaty, odbywają zgroma-| Wyniki dochodzenia władz szkol
dzeniaisypią protesty, protesty, pro-|nych potwierdzają, niestety praw-

| dziwość gorszących faktów. Sprawa

  

Zebranie prtotestacyjne w Bombaju,

 

STANISŁAW CYWIŃSKI.

Wł. Studnicki o ludziach współczesnych.
Pisałem o Władysławie Studnic-

kim już przed kilku laty z powodu
jego pamiętników (Myśl Narodowa
1930, Nr. 36).

Podkreśliłem tam, rzecz jasna, je-
go facultć maitresse: nienawiść Ido
Rosji. Togłówna sprężyna jego dzia-
łalności politycznej i wszelkiej in-
nej. Bez tej nienawiści nie mógłby
on poprostu żyć.

NIENAWIŚĆ DO ROSJI
Nie zdaje on sobie sprawy z te-

go, iż człowiek, oddany nienawiści,
przestaje być sobą. Nienawiść, we-
dle źródłosłowu łacińskiego i pdl-
skiego, jest synomimem ślepoty.
Prócz tego, rzecz zaiste tajemnicza:
antagonizm, zbyt daleko posunięty,
wedle arcytrafnego ujęcia Zygmunta
Wasilerwsikiego, jest swoistą postacią
asymilacji. Rewolucjoniści rosyjscy,
którzyj całą treścią swego życia u-
czynili nienawiść do caratu, są dziś
małymi carami w kiepskiem wyda-
niu. Polscy rewolucjoniści w b. za-
borze rosyjskim są też bardzo do
nich podobni. Opatrzność ustrzegła,
co prawda, Studnickiego od zdoby-
cia w Polsce władzy, ale prawdolpo-
dobnie, gdybryj mu się ona w ręce do-
stała, działalność jego przypomina-
łaby ten lub ów carat rosyjski, Bo

przecież (nie chcę mu zaiste robić
przykrości, ale trudno) jest on wy-  

bitnie zrusytikowany. Objawia się
to w języku, stylu, szyku zdań, ale
przedewszystkiem w calem nasta-
wieniu psychiki,

Nigdy nie umiał on spojrzeć na
konilikt polsko-rosyjski sine ira et
studio, z neutralnego oddalenia. Ani
na chwilę nie stał się widzem tego
koniliktu, ale jest zawsze tylko ak-
torem, alktorem namiętnym, zacie-
trzewionym, jednostronnym. Jalknaj-
dalszy jest on od tego, colkym na-
zwał psychiczną wszech-polskością.
Zawsze ta jedynie żołnierz w pierw-
szej linji okopów, niezdolny zroziu-
mieć, że inny wróg bierze tyły, że
trzeba waliczyć na dwa fronty, że
walka jest problemem skomplikowa-
nym, wymagającym natężenia nie
tylko uczucia, ale też rozwagi i ro-
zumu. Zawsze Studnicki to polski
szlachcic kresowy, lktóry się nacier-
piał od „Moskali” i egotycznie wy-
olbrzymia teraz te cierpienia, czyni
z nich oś dziejów Polski, ba, całego:
świata. Nienawiść i zemsta — to
diań chleb powszechni i nie zdaje
on sobie sprawy z głębokich słów
Norwida:

Zemsty samej żądza
Gdy o ojazyzny losach rozporządza,
Zemsta z ojczyzną w taki wchodzą związek,
Że kiedy jednej stanie się, to drugiej

Oby nie bylo tak i obecnie. W: lo|
kalu Zarządu Miasta, przy ul. Во-!
minikańskiej 2, czynna jest wystawa
projektów regulacji poszczególnych

| dzielnic, Teraz jest czas na krytty-
kę, na wnioski, poprawki, uzupeł-
nienia. Chcąc ułatwić naszym Czy-
telnikom orientację w sprawałch tych projektów, podamy w następnych
numerach zwięzły ich opis.

tego rodzaju trucizmy, że jeszczej
więcej może szkodzą one temu, kto
im ulega, niżeli temu, ku któremusą
skierowiane.

RECEPTA CHRZEŚCIJAŃSKA.
Jak się z tej nienawiści wydobyć?

Tylko chrześcijaństwo daje tu recep-
tę niezawiddną: miłujcie nieprzyja:
icioły: walsze, czyńcie dobrze tym,
którzy was nienawidzą. Tę prawdę
najwyższą i najtnudniejszą Mickie-
wicz rozkłada mądrze na etapy:
trzeba przedewszystkiem widzieć
całe w: męczarniach narody (a więc
iów naród, z którym się walczy),
czuć, co cierpią (czyli współczuć z
ich niedolą i przewidywać, jaki
kres daleki swobody każdegoznich,
t. zn. takie fazy w ich rozwoju, kie-
dy prziestaną już być sobie wrogie.
Miłość — toć to jedyna postawa
prawdziwie czynna, bo twórcza. Nie
wyklucza ona bynajmniej walki, tyl-
ko ją uświęca. Chrystus walczył też
ze światem; chrześcijanin ma więc
nie tyllkioj prawo, ale i obowiązek
walkę podejmować, byle: nie niena-
widził człowieka, lecz tylko zło w
niim. Św. Tomasz z Alkwinu nie po-
tępia nawet wojny, lecz odróżnia
wojny niegodziwe od godziwych,
dzieląc jeszcze te ostatnie na spra-
wiedliwe, mądre, szlachetne i świę-
te. (Secunda - Secundae). I o ile
chrześcijaństwo nie ma zostać tylko
pustymi dźwiękiem, tylko takie woj-
ny wiolino toczyć,   Może nie stanie już,..

Bo zaiste zemsta i nienawiść to
Walki nasze! z Rosją pragnął wpro

wadzić na te tory właśnie Mickie-

zaczęła się przed tygodniem, gdy
jednemu z uczniów, 12-letniemu Z.
P. zginął w szkole pierścionek. .

Pierścionek znaleziono u woźnej
silkoły 31-letniej Bronisławy Popie-
larczylkowej.  Zawiadioimiono policję,
która wožną aresztowala.

Popielarczylkowa tlumaczyta się,
iż pierścionek dostała od chłopca w
prezencie,  

Ci _
wieicz, który jalk żaden dotąd Polak,
poznał Rosję i ją zrozumiał, Dlatego
był przyjacielem Rosji, był... ruso-
filem. „„Miyjlą się, powiada on, ci, co
się spojdziewiają, że nowa epoka ma
przyjnieść zagładę Riojsji. Zdaniem Po
laków i Rosja powinna być wielka
i świeśna, ale pod warunkiem, iż po-
zna, co jest prawdziwą wielkością
i potęgą'. (Prelekcje II, 377). I do-
dawał: „Miy, co jesteśmy z tego na-
rodu, który, wysilając się do ostat-
ka, stawia opór Rosji, my mieliśmy:
odwagę wyrzec, że nienawiści
do Rosji nie mamy'. (Prelek-
cja IV, 105). (Patrz o tem obszernie
w wyjątkowo pięknym odczycieSta-
nisława! Pigonia „Dramat dziejowy:
polsko-rosyjski w ujęciw Mickiewi-
cza', w lksiążce „Na wyżynach ro-
mantyzmu', Kralków 1936. Odczyt
ten byjł zamknięciem i uwiieńczeniem
Kongresu Slawistów, który się odbył
w Warszawie i w Krakowie we
wrześniu 1934.)

Tak, nienawiść jest strasznem nie-
szczęściem; wypala duszę i wynisz-
cza. Tylko ten, kto potrałi wroga
pokochać, t. zn. życzyć mu dobrze,
kto! pod powłoką plugawą nauczy, się
w jego duszy dostrzegać gwiaździsty
diament, wiekiuistego zwycięstwa za-
ranie, ten tylko może ustosunkować
się doń sprawiedliwie — i walczyć z
nim należycie i skutecznie, bo znaj-
dzie w nim samym sprzymierzeńca
przeciw temu, co w nim jest złe i po-
dłe. A taka tylko walka RSE
wia zaognienia i nie wywołuje od-
wetu,

 

A z domu wychodž
tylko drzwiami...

Zastanowił się p. Onuiry. Skapitulo-
wać i po gębie dostać — źle, Nie otworzyć
— laktycznie drzwi wyważą i żebra pora-
chują. Jeszcze gorzej. Pomyślał, pokalku-
lował i — znalazł trzecie wyjście: czmy-

i chnąć przez okno,

Właśnie uciekinier przekładał drugą
nogę przez parapet okna, gdy został о-
skoczony przez oblegających. "Wszyscy

trzej napastnicy rzucili się na zbiega.

Lanie było okrutne i dokumentne, wy-

konane iachowo i pierwszorzędnie.

Gdy nieco później, po odzyskaniu przy

tomności, p. Onuiry podsumowywał bilans

zajścia, nie doliczył się paru garści włosów

i czterech zębów; wezwany, do pomocy w

rachunkach lekarz, stwierdził prócz tego,

złamanie dwóch żeber To po stronie strat.

Okazało się, że coś tam jednak p. Onuiry

i zyskał; trzy guzy na głowie, kilka sińców

i zdrapań naskórka.

— Jaśnie Wielmożny Panie Sądzie! —
tłumaczył się onegdaj p. Antoni przed Są-

dem Grodzkim — co my Onuirego pobiw-

szy byli, tak zewszystkim po  obmyłce.

Szed ja, znakiem tym, razem z Janukiem,

Pietrukiem i Wincukiem, koio kolonii Onui

rego, a tut widzimy, co ź jego chaty

chtości przez okna wyłazi. — Nu a chto w

nocy przez okna leźć będzie? — chiba zło-

dziej. Tak my jego, w ta pora złowili i

trochi dali jemu po bokach, coby na drugi

raz kraść nie chodził, Ale nie wiedzieli my,
Pan Sędzia Wielmożny, co to Onufry, bo

Onufry w ta noc na nocleś poszed z końmi.

Wprawdzie synkowie potwierdzili
wyjaśnienia papy, ale nie potwierdziły ich

wyniki dochodzenia, jak również zeznania

świadków. Ci ostatni jednogłośnie stwier-

dzili, że wszyscy czterej oskarżeni są po-

strachem całej okolicy, a do Onutrego
mieli urazę za to, iż przyczynił się on do

wykrycia ich potajemnej fabryczki samo-
gonki.

Cały oddział wraz z dowódcą, już nie

jako lwy ryczące, a jako baranki potulne,
powędrował do ciupy.

Kleofas Łazęga.

w szkole
Nazajutrz po aredsztowaniu woż-

nej, do właścicielki szkoły zgłosił
się 17-letni uczeń E. P., mieszkający
w jednym z osiedli pod Warszawą.
Zażądał 300 zł. na koszty : leczenia
choroby, której nabawił się w szko-
le od wožnej. Ž identycznym żąda-
niem zgłosił się wkrótce ojciec in-
mego ucznia, 16-letniego S., zamiesz-
kały w Warszawie.

Wiłaścicielika i kierownik. szkoły;
odmówili wypłacenia żądanych pie-
między ma kurację, Zawiadomiono
'wówiczas o przykrych taktach 'wła-
dze szkolne i policję.

Szkoła pod wezwaniem Karola
Boromeusza istnieje w Warszawie
od8-ch lat. Wiłaścicielką jej jest p.
„Karolina Szyllerowa.

Do szkoły uczęszcza przeszło
200 chiłopców i dziewczynek. Cztery:
starsze klasy, mieszczą się w obszer-
nym lokalu przy ul. Ogrodowej 13,
trzy młodsze — przy ul. Chłodnej 18.

i

<a

EWOLUCJA STUDNICKIEGO.
Niej wiem, czy i Studnicki to kie-

dylkolwiek zrozumie. Może. W; każ-
dym bądź razie wksiążce: jego ositat-
niej (Ludzie, idee i czyny, Warsza-
wa, 1937, str. 230) dostrzegamy pew-
ną ewolucję, która może na sc
dni doprowadzi nawet sędziwego: już
dziś autora do pojednania z tym
zbiorowym antagonistą: wielkim, a
tak dziś miesziczęliwym, narodem ro-
syjskim. Wi świetle ostatniej książki
nie jest to znów tak niemożliwe, jak
się na pozór wydaje. Oto bowiem
sądy. wi tej książce są o wiele łagod-
niejsze, niż to bywałó dawniej. Jalk-
kolwiek i teraz niesposób nazywać
Studnickiego pisarzem objektywnym,
to jednak widzimy tu znaczne uspo-
kojenie wewnętrzne i wyraźną dąż-
ność (nie zawsze uwieńczoną powo-
dzeniem) dol sprawiedliwego podzia-
łu blasków i cieniów. Może to spra-
wia starzenie się autora, wywołiując
rezygnację i powściągając skłonność
do przepychania za każdą cenę swe-
go „ja” na pierwsze miejsce, a tem
samem pozwalając oceniać nieco
bezstronniej zasługi innych, nałwet
antagonistów. Może tu działa też
rozejrzenie się w stanie obecnym
Polski, rządzonej od lat raczej przez
przyjaciół politycznych autora, a
wyraźnie wbrew tym, których Stud-
nicki zwalczał  najbezwzględniej,
zwłaszcza za ich stanowisko pro-
koalicyjne podczas wojny. Może jed-
no i drugie. е

в (D. <. nJ : :
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Szewcy podejmują pracę
Chałupnicy, mimo wichrzenia ZZZ, odnieśli poważny sukces

Strajk szewców - chałupników

który definitywnie skończył się

wczoraj, odbywał się w nader cięż-

kich warunikach. Rzemieślnicy bo-'

wiem walczyli w tym roku o coš

więce, niż o wynagrodzenie, jak to:

się działo w latach poprzednich —

walczyli 4 prestiž robotnika chrze- |

ścijańskiego, o swój autorytet wobec

przedsiębiorców żydowskich. W tym

zatargu przecież nie chodziło o pod- |

wyžkę płac, lecz o wyfkonywanie

układu zbiorowego, o szanowanie

umów _wzajemnyłch, zawieranych

przez pracodawców ipracowników

przy udziale przedstawicieli władz

państwowych. Gdyż w ostatnich la-

tach coraz częściej stawały się one

świstkami papieru bez treści i zna-

czenia.
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Zrywanie szyldów
żydowskich

W ostatnich dniach mieznani

spraiwcy na terenie miasta zerwali

kilka szyldów żydowskich firm.

Wczoraj w nocy zerwany został

szyld zakładu fryzjerskiego Rajche-

mowa, Subocz 44. Policja poszukuje
sprawców. (h)

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulance, Dzisiaj

o godz. 8.15 nowa premiera obecnego se-

zonu, dawno niegrane na scenie wileńskiej,

arcydzieło literatury dramatycznej, tragedia

Juliusza Słowackiego „Mazepa“ przygoto-

wana z wielkim pietyzmem i nakładem

pracy, należnym temu dziełu, w inscenizacji

i reżyserji dyr. Szpakiewicza, w nowej o-

prawie dekoracyjnej projektu W. Makojnika

w obsadzie pp: DetkowskaJasińska (Kasz-

telanowa), Niedźwiecka (Amelia), którą

grać będzie tę rolę naprzemian z p. Gór-

ską, Borowski (Mazepa), Mrożewski (Zbi-

gniew), Neubelt (Król), Szymański (popiso-

wa rola Wojewody), Wołłejko (Chrząstka),

Czapliński (Chmara). Ceny miejsc zwyczaj-

ne — zniżki ważne.

—Jutro popołudniu o godz. 5.15 po ce-

nach propagandowych, powtórzenie znako-

mitej sztuki „Małżeństwo”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Wysiępy
„Władczyni filmu".

Dziś powtórzenie premiery „Władczyni fil-

mu“,
— Popołudniówka niedzielna. Jutro o

g. 4 pp. grana będzie op. „Taniec szczę-

ścia”. Ceny propagandowe.

— Bajka dla dzieci м „Lutni“. Ra-

zem z jaskółkami, słowikami i innem wio-

sennem ptactwem zleci niebawem do

„Lutni* „Złocisty ptak* w postaci bajki

Grimma, dostosowanej do sceny przez Ły-

sakowską i Kiesielewicza, zagości na sce-

nie „Lutni” ku rozrywce radości młodocia-

nych widzów.

Z za kotar studio
„SALON CHOUFLEURY“.

Operetka Ofienbacha dla radiosłuchaczy.

Jednoaktowa operetka Offenbacha —

„Salon Choufleury"* obfituje w szereś bar-

dzo pięknych melodyj. Muzyka Offenbacha

daje się zawsze słuchać z wielkim zaintere-

sowaniem dzięki doskonałej formie i boga-

tej melodyce. Nieznana prawie, a bardzo

stylowa ta operetka grana była we Lwo-

wie jeszcze w r. 1875 pt. „Pan Choufleury

przyjmuje”. Libretto w przekładzie Chę-

cińskiego usłyszą radiosłuchacze ze Lwo-

wa na fali ogólnopolskiej dn. 17 kwietnia o

godz. 19.30.

ŻYCIE I PRACA WSI POLSKIEJ

w audycji dla Polaków z zagranicy.

Gdy kryzys ogólno-światowy spadł na

naszą młodą Ojczyznę — zamilkły syreny

wielu fabryk, przestało dymić wiele komi-

nów. A jeżeli w tym samym czasie przyj-

rzyć się życiu wsi, to zobaczyć można, że

niewiele się tam zmieniło. Kryzys šwiato-

wy nie zniszczył naszego rolnictwa, prze-

ciwnie, obudził w nim nowy hart ducha.

Prący naszego rolnika poświęca Polskie

Radio audycję dla Polaków z zagrazicy dn. 17 kwietnia o godz, 19,00,

I szewcy zwyciężyli. Zwyciężyli,

mimo szkodliwej dywersji ZZZ na

tyłach, które aczkotwiek nie były

zainteresowane w zatargu, gdyż nie

zrzeszają chałupników wcale, a je-|

dynie nieznaczną grupkę t. zw. „ob-

istałunkowych”, brały udział w na-,

radaich i... dążyły tylko do przedłu-/

żenia strajku. Wszakże obie strony, °

widząc tu aż nazbyt jawną prowo-,

kację zignorowały ją i' wbrew ich)

protestom, doszły do: porozumienia,|
likwidując zatarg. |

W związku z likwidacją zalargu, |

wczoraj od rana obradowali! szewicyr|

chałupnicy w lokalu swego związku|
przy ul. Metropolitalnej 1. Podezae|

obrad, wybrano 160 członków doj

przeszło 30 t. zw. Ikomisyj firmo- |
wych, które będą miały „na celu

kontrolę nad wykonywaniem przez|

pracodawców postanowień umowy

zbiorowej. Obok tego, wielkim suk-|
cesem szewców jest uznanie przez

Inspektorat Pracy i pracodawców
chatupników za stałych pracowni-
ków poszczególnych przedsiębiorstw
obywianych. (W związku z tym, a
głównie dlatego, aby zapobiec w
przyszłości wypłacania należności
przez mniej sumiennych przedkię-
biorców t. zw. „pieniędzmi palestyń-
skimi', wprowadzone zostaną ksią-
żeczki obrachunkowe. Nad 'wykony-
waniem tych postanowień będą czu-
wać, oprócz wspomnianych komisyj
rejonowych, powstałe wczoraj przyj
Inspektoracie Pracy; następujące: ko-
misje: kwalifikacyjna, kontrolna i
rozjemcza, które składają się z
przedstawicieli obu  zainteresowa-
nych stron i superarbitrażu Inspek-
tora Pracy.

Po zlikwidowaniu strajku, już

wiczoraj wieczorem część szewców

podjęło pracę. Całkowite zaś podję-
cie pracy nastąpi dziś z rana.

m. r. S.

Eksport drewna z Wileńszczyzny
zwiększa się

Dzięki poprawie stosunków go-
spodarczych 'w kraju w r.1936, zwiła- |
szcza na rynku budowlanym, oraz
dzięki popytowi na drewno polskie
na rynkach zagranicznych, szczegól-
nie na rynku angielskim, w IV kwar-
tale 1936 r. dał się zaobserwować
na PKP. wzrost przewozów wszel-
kiego rodzaju drewna. I tak w okre-
sie tym przewieziono 119.482 ton
drewna opałowego (w porównaniu
do IV kiwartału 1935 r. — wzrost

o 32.114 t.), 45.727 ton drewna nie-
obrobionego (wzrost o 20.187 ton),

15,981 tom drewna obrobionego —

(wzrost o 29.654 tony), 38.020 ton
drewna kopalnianego (wzrost o 2.369

tonj, oraz 6.727 tom dykty (wzrost
o 2.663 tomy).

Zagranicę wywieziono w IV kiwar-

tale 1936 r. <ćrewna obrobionego
58.500 ton, wobec 32.388 ton wywie-

zionego w tym sąmym okresie
1935 r.

Umowa w przemyśle budowlanym
Jak już pisaliśmy, stinalizowane

zostały pertraktacje o zawarcie u-
mowy zbiorowej w przemyśle bu-
dowlanym, w których wynikupod-|
pisany został wzajemny układ,nor- |
mujący warunki pracy i wysokość|
wynagrodzeń. Układ w zgoła nowy
sposób normuje stosunki w prze-|
myśle budowlanym. Przedewszyst-|

Ikiem place zostały nieco podwyż-|
szone ii wynoszą dla murarzy I-szej|
kat. 8 zł. za 8 godzinny dzieńpracy,
a II kat. 7 zł. 60 gr. Prócz tego przed
siębiorcy: zobowiązali się codziennie |

wpłacać na książeczki oszczędino-

ściowe P. K. O. lub K. K. O., wysta-

wione na imię poszczególnych ro-

botnikków, po 40 gr. od godziny. Po

skończonej pracy, robotnicy, roz-

wiązując stosunek zprzedsiębiorcą,

będą otrzymywali owe książeczki z

oszczędnościami.

Przedsiębiorcy zobowiązali się

ponadto przyjmować do pracy tylko

robotników chrześcijan z chrześci-

jańskich związków murarzy i beto-

niarzy. “ (m)

Racjonalizacja hodowli trzody
chiewnej przyczynia się

Zracjonalizowanie hodowli trzody,

chlewnej, dążące do zwiększenia”

ów świń, co podnosi wartość

trzody! chlewnej, wywołało; popyt na

trzodę z Ziem Północno-Wschodnich,

tak zagranicą, jak i w zachodnich)

częściach kraju. Wzrost wywozu

trzody chlewnej z terenu Dyrekcji|

Kolei Państwowych w Wilnie wy.|

 

do wzrostu jej eksportu

niósł w IV kwartale 1936 r., w po-

równaniu do tego samego okresu w
1935 r. —3.600 sztuk żywca, wywie-
zionegej drogą lądową i wodną. Na

rynek zaś 'wewnętrzny wywieziono

w tym okresie 111.000 sztuk trzody

chlewnep, co w porównaniu do IV

kwartału 1935 r. daje wzrost o —
54,434 sztuki.

 

Wajman, właściciel firmy „Dzwon”,
skazany za usiłowanie przekupstwa urzędnika

Właściciel firmy „Dzwon', mie-

szczącej się przy ul. Wileńskiej 21,

żyd, Wajman, skazany został przez

Sąd na 1 rok więzienia i na zapłace-

nie 500 zł. grzywny za usiłowanie

przelkupienia inż. Franka, urzędnika

Elektrowni Miejskiej, który zdemas-

kiwał Wajmana, jako ziodzieja prą-

du miejskiego. (m)

Walne Zgromadzenie Okr. Kolejowego LOPP
W dniu 11 kwietnia b.r. w sali

konierencyjnej Dyrekcji Kolei Pań-

stwowych w Wilnie odbyło się Wal-

ne Zgromadzenie Okręgu Kolejowe-

go LO.P.P., w którym wzięli udział

delegaci Obwodów L.O.P.P. z całego

terenu Dyrekcji.

Tematem obrad było omówienie

działalności Okręgu za rok ubiegły i

programu prac na rok 1937, przy

czym został uchwalony, preliminarz,  wyralżający się ogólną sumą 145.000

złotych. |

Po (dyskusji i udzieleniu Zarządo- |

wi Okręgu absolutorium, Walne

Zgromadzenie dokonało uzupełniają
cych wyborów członików Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.

W. sikład obecnego Zarządu we-
szli: p. inż. Wacław Głazek, Dyrek-
tor K.P.'w Wilnie, p. inż. Jan Cho-
lewo, p. Romuald Paszkiewicz, p.

Ryszard Urbanek, p. Aleksander Ro-
maszko, p. Kazimierz Dudycz, p. Bo-

gusław Osuchowski, p. Tadeusz Da-

necki, p. Stefan Białachowski, p. Zo-

lia Glazikowa, p. inž. Adam Kurkie-
wicz, p. inž. Aleksander Gallera, p.

inž. Wiktor Lisowski, p. Stefan Spa-

czyński, p. Dr. Leon Sułkowski.

 

Dwaj burmistrze m. Smorgof

pod ciežkiem
Wielką sensację wśród mieszkań-

ców Smorgoń wywołała wiadomość

o pociągnięciu do odpowiedzialności

karnej 2 burmistrzów miasta. Z po-

lecenia władz wszczęto śledztwo

przeciwko b. burmistrzowi m. Smor-

goń Ryszardowi Sadowskiemu ii o-

becnemu burmistrzowi Kazimierzo-

wi Leśniewskiemu, który został za-

wieszony w urzędowaniu.

oskarżeniem
Rzekomo prowadzili oni gospo-

darkę miasta w sposób chaotycznyi

szkodliwy. Samowolnie dysponowali
funduszami samorządowymi,  wiyjpo-
życzali pieniądze z podatków i skar-

bu państwa spekulantom  žydow-

skim, wstrzymywali roboty miejskie,

słowem rządzili się jak udzielni

książęta. (h)

 

 

  

Tydzień propagandy muzeów
Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk,

Lelewela 8. Zbiory: Archeologia,| $

broń, numizmatyka, malarstwo. Pa-

miątki w epoki Kościuszkowskiej,

Napoleońskiej, Mickiewiczowskiej,

Dzieje Uniwersytetu. Pamiątki po

Elizie Orzeszkowej i wiele inn.

Otwarte: w dnie powszednie w

godz. 17 — 19. Wstęp 10 śr.

Państwowa Biblioteka im. Wró-

blewskich, Zygmuntowska 2. Zbiory:

Ikonografia m. Wilna i okolic. Pa-

miątki po Fundatorach i T-wie Neo-

Szubrawców. Zbiory  masoūskie.

Zbiory Romerowskie.
Otwarte: w dnie powszednie w

godz. 11 — 13 i 18 — 20, w święta

11 — 14. Wstęp bezpłatny.

Muzeum Archeologii U. S. B.,

Zamkowa 11. Zbiory: Dział prehi-

historii i egiptologii.

+

Celem popularyzacji radiowych odbior-

ników bateryjnych społeczny Komitet Ra-|

diofonizacji Kraju w porozumieniu z Pol-

skim Radio oraz Dyrekcją Targów Poznań-

skich ogłasza:

KONKURS NA JEDNOOBWODOWY

ODBIORNIK BATERYJNY

trzyzakresowy © ilości lamp nie większej

od trzech. Odbiornik ten winien byćwyko-

nany na chassis metalowym, jako zwarta

całość i dostarczony w stanie całkowitej

użyteczności bez lamp do dnia 1 maja b.r.,

pod adresem: DZIAŁ WYNALAZKÓW NA

TARGACH POZNAŃSKICH, POZNAŃ,

FOCHA 18.

Do nadesłanego odbiornika- winna być

załączona koperta zawierająca: schemat

odbiornika, wykaz użytych części i ich

wartości technicznych oraz typ zastosowa-

nych lamp i głośnika oraz imię i nazwisko

uczestnika.

Udział w konkursie jest dostępny wy-

łącznie osobom fizycznym, nadsyłającym

odbiorniki własnej konstrukcji, wykonane z

części krajowych. Modele nadesłane wy-

stawione będą ma Targach Poznańskich

podlegając tym samym ochronie  patento-

wej w myśl rozporządzenia Ministra Prze-

mysłu i Handlu z dnia 16.111 1937 r. (Dz. U.

AŁAŻA

Otwarte: w dnie powszednie w

odz. 11 — 13 i 17 —19, wświęta
11 — 13, Wstęp bezpłatny.

Muzeum Przyrodnicze U. S. B.,

Zakretowa 23. Zbiory: Dział minera-

logii, geologii, botaniki, zoologii.

Szkodniki i choroby roślin upraw-

nych.
Otwarte: w dnie powszednie w

godz. 11—14 i 17—19, w święta

11—14. Wstęp bezpłatny.
Muzeum Im, Jana Łuckiewicza,

Ostrobramska 9. Zbiory: Dział sztu-

ki ludowej, prehistorii, broni, malar-

stwo lkojścielne, cerkiewne i świec-

kie. Stroje. Rękopisy i starodruki.

Pieczęcie. Tkaniny.
Otwarte: w dnie powszednie w

godz. 10—12 i 16—18, w święta 

 

10—12. Wstęp bezpłatny.

—

Konkurs
Nr. 19—1937). Modele nadsyłane pozostają

własnością uczesiników konkursu.

Jury konkursu w skład którego wejdą

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Ra-

diofonizacji Kraju, Dyrekcji Targów Po-

znańskich, Polskiego Radia oraz przedsta- -

wiciele PIT-u rozpatrzy nadesłane odbior-

niki kierujące się następującymi względami

przy przyznawaniu nagród.

a) względy techniczne: jak selektyw-

uość, wierność i siły odtworzenia, praca

ua zakresie krótkofalowym,

b) względy gospodarcze, jak  taniość

prodakcji i eksploatacji,

«) oraz względy konstrukcyjne, jak

prosta obsługa i pewność działania,

Sąd konkursowy zbierze się w dniu 1

czerwca i po przeprowadzeniu badań przy-

ana kolejne nagrody:

L nagroda Społecznego

ZŁOTYCH 300.—

Komitetu —

Jednym z najtrudniejszych do usunięcia

defektėw skóry są piegi. Jednakże przy

racjonalnie przeprowadzonej kuracji kre-

mem PRECIOZA-Periection. można je wy-

| gubić w bardzo krótkim czasie. Krem Pre-

| cioza nie pozwala również na tworzenie

| się piegów, nawet u osób bardzo do tego

| skłonnych.
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RADJOODBIORNIKI i RADJOSPRZĘTĘ
w NAJWIĘKSZYM WYBORZE w FIRMIE

Michal Girda
ZAMKOWA 20, TEL. 16-28.

FACHOWO, TANIO i SZYBKO. — — ROWERY i CZĘŚCI.
i Reperacja i ładowanie akumulatorów, siuchawek i radioodbiorników
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Kronika wilenska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Przeważnie pochmurno i deszcze.Dość

ciepłó. Umiarkowane wiatry z południo-za-

chodu, w górach możliwy halny.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

—Konierencja dekanalna ducho-

wieństwa grodzieńskiego. W dniu

wczorajszym w Grodnie w obecności

J.E. ks. Arcybiskupa-Metropolity

Wileńskiego R. Jalbrzykowskiego

odbyła się konferencja dekainalna

duchowieństwa gradzieńskiego.

Omówiono szereg zagadnień spo-

łeczno-katolickich. (h) .
OSOBISIE.

—— W związku z wejściem w życie

nowego kodeksu wojskowegopostę-

powania karnego zarządzeniem Mi-

nistra Spraw Wojskowych adwokat

Władysław Lityński został polnow-

nie wpisany na listę obrońców woj-

skowych.
SPRAWY MIEJSKIE.

—_ Posiedzenie Rady Miejskiej

odbędzie się we czwartek dn. 22-$o

kwietnia o godz. 20-ej w lokalu Za-

rządu Miasta, przy ul. Dominikań-

skiej; 2.
— Wilnianie póznajcie Wilno!

W. ramach kolejnej wycieczki Z. P.

T. pod kierownictwem konserwato-

a d. K. Piwockiego można będzie

poznać dwa ciekawe  frangmenty:

Górę Zamkową (obecny stan robót

konserwatorskich) i Katedrę (szcze-

góły restauracji i nowoczesnych u-

rządzeń).
:

Zbiórka jak zwykle, punktualnie

o godz. 12-ej, w ogródku przed Ba-

z ;
Уіі-ъап“осаеям jezdnia w dzielni-

cy uniwersyteckiej. Zarząd m. Wilna

zalkupił 610 tys. sztuk czerwonego

klinkieru. Cały ten transport wyło-

żony | je wzdłuż ul. Uniwersyr

teckiej, naokoło placu Napoleona i

na ul. Skopówce.
:

W przyszłym tygodniu nastąpi

awózka klinkieru, zaś w pierwszych

dniach maja rb. rozpoczną się wstęp
| te prace przy układaniu jezdni w

dzielnicy uniwersyteckiej. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sodalicja Marjańska Akade-

mików U. S. B. w Wilnie, Dnia 18 b.

m. o godz. 9-ej odbędzie się w kapli-

cy sodalicyjnej Msza św. i Komunja

św., pol czym o godz. 10-ej zebranie

ogólne z rei. sod. Tadeusza Szypiłły

p. t „Zapał młodzieży a ideologja

na całe życie”. Obecność członków

obowiązkowa. Goście milewidziani.

— Zebranie T. U. S. W. We

wtorek 204 0 godz. 18 w gimn. Z.

Augusta odbędzie się zebranieKoła

Wileńskiego T. N. S. W. w celu wy-

boru delegatów na Walne Zgroma-

dzenie T-wa w Warszawie. Obec-

ność członków konieczna.
ZABAWY.

— Dancing Wiosenny w Ognisku

Akademickiem. Zarząd: Stowarzy-

szenia Bratnia Pojmoc Pol. Miodz.

Akadem. U. S. B. w dniu 17 bm. w

salonach Ogniska  Aikademickiiego

(ul. Wielka 24) urządza „Dancing

Wiosenny”. Początek o godz. 21

min. 30.
WYPADKI.

—Rewizja w sklepie żydowskimi za-

kwestjonowanie walut zagr. SzymelSwiling,

właściciel hurtowni przy ul. Rudnickiej

trudnił się spekulacją walut zagranicznych.

Wczoraj do sklepu żydowskiegowkroczyli

funkcjonarjusze kontroli skarbowej, którzy

przeprowadzili rewizję. Podczas rewizji

znaleziono 40 dolarów amerykańskich i kil-

kadziesiąt rb. ros. w złocie. Żyda spekulan-

ta pociągnięto do odpowiedzialności karno-

sądowej. (h)

A

O0tiary
złożone w admin. „DziennikaWileńskiego

P. Ludwika Jatowttowa dla studentów

narodowców zł. 1, dla najbiedniejszych zł,1

P. J, L, dla uczącej się młodzieży & 1,

i 



 

Już całe Wilno zachwycone I oczarowane,

HELIOS| najweselszą I najlepszą komedią muzyczną

PIĘTRO WYZEJ
GOD O, Grossówna i Orwid

BE nadprogram: 1) Zożkonie „Biala Orkies'ra“. 2) Kolorowa kreskówka
„Zbrodnia w lesie* 3) Najnowszy tygodnik aktualności

CEIING „z:
Michorowski:

 

Ordynat
g. powieści Heieny MNISZEK

jako dalszy ciąg „Trędowatej“. Brodnie-'
wicz, Junosza-Stępowski, Barszczewska,
Ćwiklińska i in. Kolorowy dodatek i in.
 

,  Pocz. Wielka kreacja małych gwiazdorów

MARS) GE go twins: ris aji tey amy
 

Najnowszy monumentalny fllm spo-,
łeczny ujęty przez słynnego reż.

w. S. VAN DYKEa
iR Bilety honor. nie waźne

DZIECI ULICY
BS Piękna kreskówka „Brzydkie ZE
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dz.%1
C0 w OSTREJ |
ŠWIECISZ BRAMIE

_Ceny zniżone kon OO. Dominikanów z Zarządem

 

KONU NIKAT
Aby dać możność wszystkim oglądania pięknego arcydzieta

|

|TY co w Ostreį
świecisz Bramie

z dniem dzisiejszym ceny obnizamy a mianowiecie:

ido godz. 4.30—balkon 50 gr. parter 80 gr.
od godz. 4.30— 55 gr. parter od 90 gr.

Dyrekcja kina „PAN“
 

 

      

   

  
 

sady lub dyżury przy,

 

| Eksmisja Zarządu
miasta Wilna?

W. telku procesu, który toczyj za-

Miasta o budynki: przy ul. Domini-
"Ikaūskiej 2, gdzie mieszczą siębiura
! Magistratu, nastąpił _ decydujący:
| zwrot: pełnomocnicy powództwa
, wystąpili o natychmiastową  elksmi-
,sję Zarządu m. Wilna ze spornego
| objektu. O ile władze sądowe po-
| dzielą punikt widzenia powództwa,
może nastąpić niezwłoczna eksmisja
Zarządu m. Wilna z zajmowanego
dotychczas lokalu.

Giełda warszawska
z dn. 16. 4. 37.
Dewiz

Berlin 212.78 211.94
Gdańsk 100.20 99.80
Amsterd. 288.90 289.62
Londyn 25.89 25.96
J. N czeki 527', 5287),
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66 Rej.
Nr. 39 315 POKOJOWE

mieszkania z wygoda-
mi do wynajzcia przy
ul. Lwowskiej 11.

„Embeta-Stawolii
Mgr. W. PAŻDZIERSKIEGO

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych

Fabr. Chem. ,„Pharmachemia”, Bydgoszcz.
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NAUKA Ź późne

 
łodeczna maj.

 

posady od zaraz lub
później. Łaskawe zgło

Żelichowski
+0400960090000000060 Leon, Gródek k.„Mo

ор-

čzoną szkołą  powsz.
szuka pracy do dzieci.
Zgodzi się na wyjazd.
Łask. zgłoszenia kie-| szyny. Łask.

admin. „Dz. Wil.* tam- przyjmuje adm.

pić z lombardu ma-
ofiary

rować dla „Marysi'* do|na „kupno maszyny“

Ceny za towar średniej handlowej ja-

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor-

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg.

f-c0 wag. st. zał.). Ziemiopłody—w ładun:
* kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej:

mie ma za co wyku-

  

"RR———— 22222 >> DE —— mz w lastytań ewy: że adres WL ane as, szych ilościach.
KRAWCOWA MSKA *

ы m ZLETNISKAŻ  [DIMARSIJK| | prktykantka firmy Bo- i 4 NSE
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FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

„żyipazury”
— Chodź no tutaj! — rozkazał, to był ponury i gdły.

Dwyer. — Jalk ci na imię? Firanki! — pomyślał Dwyer.
— Imię Hussein. į — Miuszą byč firanki!
R Od jak dawna twój tuan tak Rozwiązał tę trudność przy po-

się spija? mocy) Husseina, zakupiwszy od kuli-
— Miesiąc — może więcej,
— Czy od razu zaczął pić, jak|

sów tuzin sarongów. Sarong jest to
długi pas barwnego materiału, sta-

tylko przyjechał? | nowiący główne odzienieMalajczty-
— Nie, tuan. Na początku do- | ika. Taki pas, długości dwóch jar-

brze pracować. Nam kazać praco-| dów, zawieszony na kiju bambuso-
wać. Wycinać dżunglę na plantacji.,wym nad oknem, okazał się nadzwy-
Ale potem zacząć i coraz więcej. | czaj efektowną firaniką. Bungalow

Teraz wcale nie pracować, tyllko przybrał nagle świąteczny wygląd i
pić. , Dwyer zaczął Się uśmiechać, Poczuł
= Dobrze, dam ci robotę Hus- | się młodszym i zupełnie jakby przy-

sein. | gotowyjwał dom dla swojej dziewczy-
— Robotę, tuan?! | my,
—Słuchaj. Sprowadź tu sześciu| Ale przygasł, bo Stanhope krzy-

kulisów z plantacji Postaraj się o| knął z drugiego pokoju na Husseina,
jakieś wiechcie, kubły z wodąimy-| żeby mu przyniósł wódki. Dwyer
dło. Wyjszorujemy bungalow. Każ wszedł i stanął przy łóżku. Gospo-
naprawić schodlki ipodłogę na we-| darz leżał rozwalony na brudnym
randzie, Wymiećcie pajęczyny. Wieź-, posłaniu.ĘCZ

„cie kadźi wypierzcie ubrania twa-| — Stanhope — panu nie wolno
| pić — rzekł ostro.na, tęczniki i pościel. Piorunem!

Powyszorowaniu bungalow znalcz-| Pan młody podniósł szarą, mie-!
nie zyskał na wyglądzie, ale mimo ogoloną twarz.

 
ŻDMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz, 9 — 18, CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnosreniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwastalnie «i.

 

'sałem. Witedy — na ti —

 watną, poszukuje po-

— (Coś za jeden?
— Nazywam się Dwyer, jeżeli

pan sobie przypomina moje nazwis-
ko. Ale mniejsza z tym. Idzie o to...!
— Pan mnie uderzył! — rzekł

nagle Stanhope. — Pan...
— Tak — i jeszcze /dołożę, jeżeli

się pan mie uspokoisz i nie posłu-
chasz, co pdwiem! Panna Dora Ho-
ward przyjeżdża. Jutro tu będzie.
— Dora...
— Przyjeżdża wziąć z panem

ślub. Kocha pana. Jakim sposobem
— Bóg jeden wie, dość że kocha.
Jeżelibym nawet musiał własnoręcz-
nie pana wyszorowač i ogolić, to się
przed. tym nie coinę. Jeżeli będę
musiał potłuc wszystkie butelki wód
ki w okręgu, to także tego nie za-
niecham,

Stanhope zakrył oczyj brudnymi
rękami.
— Dora...
— Nie pojmuję, jak pan mogłeś

(razać jej przyjechać do tej nory!
Fijany zaczął szlochać.
— To te upały i — ta przeklęta

<amiotność... Nie mogłem wytrzymać,

 

| trzymałem się mocno... ale...
| — Jeżeli pan będziesz.płakat —
dam w: szczękę drugi raz, Wstawaj
i umyj się. Hussein pierze ubranie.

; Jeżeli ręce się panu trzęsą, ta sam
pana ogolę...

|

*

Gdy nazajutrz Dora przybyła do
Sungai, Stanhope zaprezentował się
jej wcale możliwie. Przez chwilę
trzymali się mocno w objęciach...
Dwyer widział, że oczy obojga grają
młodym szczęściem.
—Niech ci się przyjrzę — powie-

działa ona, odsuwając go od siebie.
— Och, biedaku, jakiś ty chudy, —
jaki blady!
— Za ciężko pracował — wtrą-

cił szybko Dwyer. — Dobrze! że pa-
ni przyjechała. Będzie komu nad
nim czuwać. -

— Potrzebujesz opieki, biedaku
-— rozczulała się narzeczona, — Już
się odtąd mie rozstaniemy, niepraw-
daž?

Misjonarz, Iktėrego Dwyer wyiko-
pał gdzieś w okolicy, dał im ślub.
Odjechali na plantację wozem, za- Miusialieem pić. Nie chciałem... Nie

mogłem sobie dać rady. Tęskniłem |
zai nią. Kochamy się od dzieciństwa.

| Musiałemją sprowadzić, więc napi- |

 

przężonym w wały. Dwyer, nim wy-

 

stronę i rzelkł miu groźnie:
— Słuchaj pan, jeżeli usłyszę, że

zaglądasz do butelki...

— Nie ma strachu — odparł
kojnie Stanhope. — Odtąd będę Gi
tylko wodę. Dla Dory wszysto bym
zrobił, Gaia kobieta, co, panie?

— Znalazłem sposób na walkę z
dżunglą i ze Wschodem — ciągnął
zj zapałem Stanhope. — Bez kobiety
mężczyzna niewiele dokaże!

Przez miesiąc Dwyer zajęty był
przeprowadzaniem pomiarów. Cięż-
Ika to praca wytyczać trasę kolei
przez dżunglę malajską. Samo prze-
noszenie instrumentów przez gąsz-
cze kosztuje niemało trudu. Drzewa
i pnącze utrudniają niepojniernie wiy-
tykanie linij prostych. Wzrok nie
może w żadnym kierunku nawet na
pięćdziesiąt stóp.  Odrobienie pół
mili dziennie uchodzi w tych warun-
kach za świetny wynik.

Od iczalstu do czasu widywał się
ze Stanhopami. Cztdry razyj zajrzał
nai plantację, a oni odwiedzili go raz
w jego obozowisku. Wydawali się
ogrominie szczęśliwi, jakkolwiek
Dwyer zastał raz Dorę samą z za- | ruszył w powrotną drogę, asystował

przy ich odjeździe. W ostatniej
chiwilii es panasias na

3 VES I L O a TATTO SOSATOIKOENTROSAI

czerwienionymi oczami.
(C. d. n.) /

17 gr. 50, zagranicą @. 6—

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— ra mm. jednoszp., nekrologi 40 gr., za tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym ma

iłowo sł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kroni ka redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dia poszukujących pracy 50%: zniśki.

sobie prawo zmiany termieu druku ogłoszeń i mie przyjrauje sastrzeżeń miejsca.
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