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Budżet oświaty w Sejmie į z marsz. Rydzem Śmigłym
WARSZAWA 20.П. Na wczoraj-

szym posiedzeniu Sejmu, omawiano
budżet min. Oświaty i Wyznań Reli-
gijnych. Referował pos. Pochmarski
broniąc Z. N. P. i zajmując się zacho-
waniem młodzieży uniwersyteckiej.

Po nim zabrał głos minister prof.
Świętosławski wygłaszając ogólne
przemówienie w którym m. in. scha-
rakteryzował plan _— rozszerzenia
szkolnictwa powszechnego przez
tworzenie co roku po 4.000 etatów
nauczycielskich, co miałoby dopro-
wadzić do uzdrowienia stosunków w
<agu 8 lat.

o tym rozwinęła się dyskusja, w
której zabierało głos b. wielu mów-
ców poruszając najrozmaitsze pro-
blematy.

Zasadniczy ton rozpraw był jed-
nak taki sam jak przy omówieniu in-

!
\

nych resortów.
Posłowie nie zajmowali się zbyt

konkretnyimi zagadnieniami, raczej
przedstawiali te czy inne zasady, na
których ich zdaniem należałoby o-
przeć zasady nauki i wychowania.
Przypomniało to więcej atmosterę
dyskusyjnego zebrania ideowego niż
rozprawy budżetowej. Słowo bo-
wiem „budžet“ nie było zbyt czę-
sta a jeszcze rzadsze konkretne
wnioski cyfrowe czy też inne.

Z ciekawszych momentów warto
zanotować przemówienie p. Gierym.
skiego i ks. Lubelskiego. i

Pierwszy zapytał w związku z
przyjęciem dymisji kuratora  lubel-
skiego p. Lewickiego, czy prawdą |
jest szerzona pogłoska, że w gimna- |
zjum państwowym w Chełmie upra-'
wiana była pewna propaganda ko- |
munistyczna, następnie czy przyję-
cie dymisji było spowodowane ak-
cja czynników ubocznych, które
dążą do uzyskania wpływu na wy-'
chowanie młodzieży. |

Referent oświadczył, że odpo-'
wiedzi na to pytanie udzielić nie po-|
trafi. j

Ks. Lubelski podkreśla, że @-)
chowieństwo nie odnosi się wrogo
do nauczyciela, a przeciwnie doce-!

>

nia trud i znaczenie jego pracy.
Występuje natomiast. przeciw

wpływowym jednostkom w Z. N. P.,
które chcą walczyć z wychowaniem
religijnym. „Przeciw nim walczymy i
walczyć będziemy, bo nie możemy
pozwolić, aby ci, którzy z mocy u-
stawy obowiązani są dbać o religij-
ne wychowanie dziecka, deprawo-
wali jego duszę” oświadczył i do-
dał „Domagam się. jednak równo-
uprawnienia i dla innych organiza-
cyj nauczycielskich. jak  Towarzy-
stwo Nauczycieli Szkół Wyższych i

j Stowarzyszenie  Chrześcijańsko-Na-
„rodowe nauczycieli szkół powszech-
nych''. Į

Dalej skarży się m. in. mówca
na zmniejszenie godzin nauk religii i
na niedopuszczanie czasopism kato-
lckich do czytelni uczniowskich.

 

lientara kontroensywa czerwonych pod Madrytep
Sowiecki ambasador Rosenberg został odwołany

MOSKWA 20.1.
komunikuje: Centralny Komitet. Wy-
konawczy Zw. Sowieckiego postano-
wił odwołać ambasadora Rosenber-
ga z Hiszpanii z powodu mianowania
$o na inne stanowisko. Na miejsce
jego ambasadorem w Hiszpanii zo-
stał mianowany Leon Gajkis.

Jrosthi
MIGRENO-NERVOSIN”

GUTEK
ZASTOSOWANIE:

GRYPA.PRZEZIEBIENIE
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Zamach na wicekróla Etiopii
marszałka Graziani

PARYŻ 20.11. Agencja Havasa
donosi z Addis Abeby: Wczoraj w
południe w chwili, gdy wicekról
Graziani w otoczeniu władz cywil-
nych i wojskowych rozdawał w ko-
ściołach i meczetach z okazji uro-
dzin księcia Neapolu, jałmużnę ubo-
gim, z tiumu krajowców rzucono w
kierunku wicekróla i jego otoczenia

kilka bomb. Odłamki bomby raniły
wicekróla Graziani, zastępcę  szeia
sztabu  aeronautycznego generała
Liotta i głowę kościoła koptyjskiego
Abuna Cyryla. Kilkunastu krajow-
ców zostało zabitych. Rany odnie-
sione przez gen. Liotta są ciężkie,
natomiast wicekról Graziani odniósł
cbrażenia nie zagrażające życiu.
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Obszary. znajdujące się w ręku Lzerwonych są zakreskowane
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Dalej ks. Lubelski zajmował się
kwestią młodzieży: akademickiej, mó-
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Rozmowa gen. Goeringa

PARYŻ 20.11. W związku z poby- skie gen. Goering miai zaznaczyć,
tem premiera Goeringa w Polsce, że żaden koniliki nie dzieli Niemiec

wiąc że wśród młodzieży panuje nie-.:,„Matin* i „Petit Parisien“ zamiesz-
raz rozgoryczenie i na tym tle, jego czają depeszę agemkji Information 2
zdaniem, wybuchają rozruchy „któ- Londynu, która twierdzi,
rym się jednak nie zapobieże przez konferencją polityczną, którą śen.
brutalną interwencję cyjną, jak Goering odbył w czasie swego po-
to było .przy likwidacji blokady. bytu w Warszawie, była rozmowa u

i Francji i że Rzesza Niemiecka nie
żywi żadnych zastrzeżeń w stosunku

że jedyną do sojuszu polsko-irancuskiego, kió-
ry uważa za sojusz śŚciśie obronny.
Natomiast żywi laalej zastrzeżenia
wobec paktu irancusko-sowieckiego.

Agencja Tass :

R zako ORA apelacyjny skazał członków za-

Pałką bowiem nie trafi się do rozu- :
mu i serca mlodziežy. Trzeba zaspo-
koić jej choćby najgłówniejsze po-,
stulaty. ; :

Poza tym mówił ks. Lubelski o
stosunku państwa i rządu kościoła
i tu wypowiedział zdanie b. charak-
terystyczne: -

| „Boli nas, że tylu ludzi na wybit-
nych stanowiskach zmieniło swą
wiarę tylko dia celów małżeńskich,
co wpływa demoralizująco na ogół
społeczeństwa.

„W. UWOLNIONEJ MALADZE.
MALAGA, 20.11. Agencja Stefani

donosi: Jakkolwiek uwolnienie Ma-
lagi nastąpiło dopiero przed dziesię-
cięciu dniami, miasto przybrało już
wygląd normalny. Urzędy publiczne
wznowiły swą działalność, i
tłumnemu naplywowi urzędników,
którzy rządy komunistyczne prze-
trwali w ukryciu. Teatry i kinema-
tograty funkcjonują normalnie. Na
ulicach działają specjalne komis-
je opieki społecznej, rozdając ludno-
ści żywność i odzież, . Wiadzę nad
miastem objął nowomianowany gu-
bernator wojskowy, płk, Placido Ga-
te. Specjaine oddziaty policjiprze-,
biegają miasto-i przedmieścia w po-.
szukiwaniu kryjących się komuni-'
stów. Prasa miejscowa została zre-!
"organizowana, przy czym wszystki
pisma, sprzyjające rządowi w Wa-
lencji, uległy likwidacji.

| WSZYSTKIE ATAKI CZERWO-
NYCH ZOSTAŁY ODPARTE,
AVILA 20.IL Agencja Havasa

"donosi: wojska rządowe  przepro-
wadziły wczoraj serię kontrataków,
popartych artylerią i akcją tanków
na lewym skrzydle frontu madryc-
kiego, między Las Rosas i Casa del
Campo. Kontrataki te zostały z wiel
kimi dla oddziałów rządowych stra-
tami odparte.

  

Kronika telegraficzna
! ** Dziś o północy weszły w życie za-
| rządzenia o zakazie wyjazdu ochotników
do Hiszpanii.

) ** Podczas zaburzeń w  Tyberiadzie,
' zostało rannych. 30 żydów i 30 arabów.
W. liczbie rannych znajduje się również

F dwóch policjantów.
j ** Rząd paragwajski zawiadomił urzę-
dowo Ligę Narodów, iż wycofuje się z Ligi.

** Prasa niemiecka udziela wiele miej-

sca opisom pobytu premiera Goeringana!
'polowaniu w Polsce.

rządu konsorcjum Kreugera, Ahlstroema i
| Rydbecka na solidarne zapłacenie masie

" upadłościowej tego konsorcium sumy 244

| milionów koron.

| * W okolicach Kielc wylały rzeki za-
tapiając pola i łąki, W niżej położonych
dzielnicach Kielc woda wdarła się do

mieszkań, 3

} —* W Gdyni nastąpiła katastroła kole-

jękimocha.

marszałka Śmigłego Rydza. Gen.|
Goering, zaznaczając, że rzeniaw сс Ból ia i peDK wi
w imieniu kanclerza Hitlera, wyra-|
m ię że stosunki niemiecko-, DAJ GROSZ NA FUNDUSZ
polskie w przyszłości tak samo ( I .
dobre, jak dotychczas. Niemcy : Oe НАНО
ošwiadczyė mial gen. Goering — nie EADSS S S IT
chcąT=aż aa tery-
torialnyci olski i ze swej i
strony wyraził nadzieję, że i Polska Min. Neurath w Austrii
nie żywi żadnych roszczeń, któreby| WIEDEŃ 201. W związku -z
dotyczyły PrusWschodnich. Oma- przyjazdem min. Neuratha w tutej-wiając stosunki niemiecko-francu- szych kołach politycznych żywo o0-

mawiane są zagadnienia jakie praw-
dopodobnie poruszone będą w. roz-
mowach wiedeńskich.

Utrzymuje się przekonanie, że
min. Neurath wogóle nie portiszy
sprawy nacjonalistów niemieckich w
Austrii, uznając ją za sprawę we-
wnętrzną. Nie mniej wizyłta kapita-
na Leopolda, jednego -z przewódców

ZACIEKŁE WALKI NAWSCHÓD 'nacjonalistów niemieckich a _ zara-
OD JARAMA, zem męża zautania niemieckich

SEWILLA 20.IL Tutejsza stacja nar.-socjalistów u kanclerza, daje
radiowa donosi, że na odcinku pią- asumpt do domysłów, że nacjona-tej dywizji wojska powstańcze zaję- liści otrzymali już ciche równo-
ły Vivel del Rio, w okolicach Cala-' uprawnienie.

Próby ataku, podjętego Sprawa restauracji Habsburgów,
przez przeciwnika w kierunkuAr-| zdaniem kół politycznych poruszona
ravaca całkowicie zawiodły, _. Na zostanie przez min. Neuratha, który
wschód od Jarama toczą się zaciek- zakomunikuse, iż sprawa ta bez po-
łe walki. Nieprzyjaciel został od- rozumienia z sąsiacem Austrii nie
party. Na ironcie południowym w będzie mogła być rozstrzygnięta.
okolicach Sierra p. lotnictwo
powstańcze rozproszyło rupujące
się oddziały ss iid : Zgromadzenie
W ciągu nocy dowództwo po-| Narodowe na Łotwiewstańcze zdołało stwierdzić, że na TALLIN, Estońska: Ą; ja Tlewym skrzydle odcinka madryckie- E > 4 4 ODAKA: ZISENCJA. 16-$o nieprzyjaciel przygotował się do| 872 czna RE Zataku, który został podjęty o świcie W. dniu |dzisiejszym odbyło cię #-przy poparciu artylerii i czołgów.|nauguracyjne posiedzenie Zgromadze

Napastnicy zostali odparci pozosta-| nia Narodowego. Pierwsza lzba.wy-wiając na polu bitwy licznych zabi.|brała przewodniczącym profesora U-
tych i rannych. *|luotst, druga aliwokata Punga, b. mi-

nistra spr. nei ip Na wspól
nym posiedzeniu obu Izb, wygłosił

Nowe zwycięstwo przemówienie Prezydent Państwa
POLSKICH HOKEISTÓW. Paets, zaznaczając, że pokój wew-

Mecz hokejowy w Londynie o mi- nętrzny i dobre stosunki z wszystki-
strzostwo świata między Polską a|mi państwami stwarzają dia Zgroma-
Węgrami zakończył się zwycię |dzania Narodowego pomyślne wa-stwem Polaków 4:0. runki pracy. 
7———EITSSTDIRSS A

J KATASTROFAPRZYBUDOWIE NAJWIĘKSZEGO MOSTY ŚWIĄTA.

  aż E |= Pociąg z Gdańska najechał na zajęty
wagonami tor. W katastrofie poniósł śmierć
kierownik pociągu, kilka wagonów zostało ‚
uszkodzonych,

Podczasbudowy największego mostu swiata nau „ŁAOCĄ Brawię” w vanFrancisko, zawaliło się rusztowanie, przerywając sieć ochronną, 10 ro-botników, którzy spadli do morza z wysokości 70 m. zatonęlo,       
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Niema dymu bez ognia
Pogłoski pism paryskich z 15-g0

b. m., nadesłane przez sprawozdaw-

ców francuskich z Berlina, o zamia-

rach Trzeciej Rzeszy w duchu przy-

łączenia Gdańska do Niemiec i wej-

ścią w jakieś rokowania z Polską w

tej sprawie, wzamian za jakieś nowe.

uznanie naszych granic i naszego

pomorskiego dostępu do Bałtyku,

były bardzo bałamutne. Jak można

sobie wogóle wyobrazić przyjęcie

przez Polskę jakichkolwiek rozmów

czy rokowań o przyłączenie do Rze-

szy Gdańska, naszego odwiecznego|

miasta portowego u wejścia Wisły,.

które i teraz włączone jest w obszarj

Polsiki w zakresie celnym, kolejo-

wiylim, rzeczno-żeglugowym i w znacz

nej mierze portowym? Co Polsce po

ponownych uznawaniach granic

przez Niemcy, które podpisały trak-|

tat, tak jakby powtarzanie podpisów |

było wzmocnieniem, a nie raczej

może osłabieniem? Tu, jednem sio-

wem, a poprostu — nie ma o czem

mówić.
Natomiast warto zwrócić uwagę

na główny inajistotniejszy powód

wszelkich takich pogłosek o Trze-

ciej Rzeszy i o Gdańsku, które, trze-

ba to stwierdzić stanowczo i z wska-

zaniem odpowiedzialności, nie rodzą

się bez rozlegiego podłoża usta-

wicznych ku temu podniet, jak wska

żą przykłady choćby właśnie z...

dziesięciu tylko dni ostatnich przed

tymi pogłoskami.

Dnia 6-go lutego r. b. przybył

prezydent senatu gdańskiego p.Ar-

tur Greiser do Magdeburga nad Ła-

bą. Po co? Na uroczyste zwiedzenie

budującej się tam dzielnicy pod

nazwą Danziger Dori, Przy tej spo-

sobności otrzymuje t. zw. Kaiser-

Qtto-Plakette miasta Magdeburga, a

wiadomo, że z tem się wiążą najmil-

sze dla Trzeciej Rzeszy wspomnier

nia Drang nach Osten średniowiecz-

nego z wskazówkami na przyszłość,

A także wygłasza mowę w wielkiej

sali ratuszowej. Jaką? Prezydent

senatu gdańskiego p. Greiser powia-

da w niej: Dzięki okrzepnięciu Trze-

ciej Rzeszy: doznała też świadomość

narodowa Gdańszczan wzmocnienia,

dzisiaj Gdańsk wie, że nie jest por,

zbawiony ochrony poza swymi gra-

nicami, Gdańsk jest naszymmiej- |

scem rodzinnym, ale Niemcy są na-|

szą ojczyzną! Czy to wszystko nic

nie znaczy? Wszakże to nic innego,

jak torowanie w umysłach drogi co-

dziennemu hasłu nacjonal-socjalizmu

gdańskiego, pod nagłówkiem dzien-

nika p. Alberta Fostera, Gauleitera

przystanego z Rzeszy: zurych zum

Reich.
Dnia 8-go lutego r. b. ogłasza se-

nat w. m. Gdańska w dzienniku u-

rzędowym nieprawne  rozporządze-

nie „mocą którego komisja mandato-

wa Volkstagu może pozbawić man-

datu posła który nie może spełniać

obowiązków, a zarazem obwieszcza

się już
cel? Celem jest otrzymanie w u-

proszczony sposób większości */3 w:

Voikstagu, potrzebnej do uchwały o

zmianie konstytucji, wprawdzie nie-

ważnej bez zatwierdzenia Rady Ligi,

ale doskonale nadającej się do dal-

szych przedsięwzięć.

Dnia 9-go lutego r. b. ukazał się

w kanclerskim dzienniku „Voelki-

scher Beobachter'” wiersz wybitnego

pisarza Trzeciej Rzeszy, honorowe-

go przewodniczącego lzby, piśmien-

mictwa Rzeszy, p. Hansa Friedricha

Bluncka, o Gdańsku. Kończy go sło-

wami: „kiedyś znowu prawnie z

żej woli dla Rzeszy i jej wiary о-

dzony Gdaūskui“. Można mieć naj-

dalej idącą wyrozumiałość dla na-

strojów _ pisarskich, ale miejsce i

chwila ogłoszenia takiego wiersza

też nie są bez znaczenia.

Dnia 13-go lutego r. b. wygłasza.

minister Rzeszy; p. Goebbels w ber-

lińskiejj Deutschlandhalle, wobec 20

tysięcy słuchaczów, wielką mowę, w

której mówi dużo o polityce między,

narodowej. I powiada w jej toku:

„Udało nam się wytworzyć zPolską

dobry sąsiedzki stosunek, spodzie-

wamy się, że teraz i sprawa gdanska

będzie raz na zawsze  zlikwidowa-

na”. Jalk to mieli zrozumieć słucha-

cze nacjonal-socjalistyczni, których

hasłem jest: zuriick zum Reich, oraz

czy nie mogło to i nie musiało nawet

stać się podnietą owych pogłosek, w

kołach dziennikarskich  zagranicz-

nych, które nazajutrz poszły z Berli-

na do Paryża?
Dnia 15-go lutego r. b. jest pre-

zydent senatu gdańskiego p. Artur

Greiser w Dreźnie. Po co? Na otwar

pierwsze unieważnienia. Jalki |

cie wystawy pod nazwą: „Das Deut-

sche Danzig ruft", A ta nazwa o wo-

łaniu niemieckiego Gdańska pewnie”
i

także coś znaczy.
Dnia 16-go lutego r. b. obwiesz-

cza nam znowu gdańska agencja
„Der deutsche Dienst“, że sprawa

Gdańska dotyczy tylko Niemiec i
Polski. Co to znaczy? My wiemy tyl-

ko, że Niemcy w r. 1919 oddałyj

Gdańsk bez zastrzeżeń i Polska z
Niemcami nic nie ma do załatwienia;

‚ м sprawach Gdańska.
Chyba wystarczy ta wiązanką z

Stanisław Lewicki, kurator ckrę-

gu szkolnego lubelskiego, zwrócił się

—-—

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
ZAPARCIE »

leczą szybka roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu.

Pudełko, zawierające 30 pigułek —
zł. 2.50.

Do nabycia we wszystk. aptekaci.

Wystrzegać się falsyfikatów, Zwra-

cać uwagę na oryginalne opakowa-

nie z napisem: „Cauvin-Parie" | dziesięciu tylko dni.

Stanisław Stroński,

 

Rezygnacja kuratora okręgu
szkolnegociubeiskiego

do ministra Wyznań Regilijnych i
Oświecenia Publicznego z prośbą o

zwolnienie go z obowiązków kura-

tora.

Minister Wyznań Religijnych i

Oświecenia Publicznego, prot. Świę-
tostawski przyjął rezygnację kurato-

ra Lewickiego.

Rezygnacja Kuratora Lewidkiego

| stol prawdopodobnie w związku z

wypadkami na terenie tego Kurato-

rium, jak np. w Chełmie, w Nałęczo-

wie, o 'czem pisaliśmy już. w „Dzien-
niku Wileńskim.

Nieinterwencjama wejść w życie
iKontrola granicy francusko-hiszpańskiej została zaostrzona

Kontrola granicy francusko-hisz-

pańskiej została zaostrzona. Gwar-

dia lotna w sile 2.000 ludzi utworzy-

ła kordon od Hendaye nad Zatoką

Biskajską, aż do portu Vendres nad

brzegiem Miorza Śródziemnego. Pre-

iekici departamentów pogranicznych

, odbywają narady nad zarządzeniami,

"Iktore weszły w życie z soboty na

| niedzielę, po piątkowym posiedzeniu

rady; ministrów.

Od dnia 20 bm. od północy, to jest

od chwili wejścia w życie z: u

werbunku i wysyłki ochotników, gra

nicę hiszpańsko-francuską będą mo-

gły przekraczać tylko te osoby, któ-

ryłch paszporty będą zaopatrzone w

specjalne wizy, oraz uchodźcy: hisz-

pańscy, których dokumenty osobiste

są w porządku.
Władze francuskie opracowują

również projekt blokady wybrzeży!

półwyspu Iberyjskiego, która ma na-

stąpić w nocy z 6 na 7 marca.

chwili obecnej na wodach hiszpań-

skich znajduje się 35 okrętów wo-

jennych, w tej liczbie 15 angielskich,

i

ł
i

!

1 irancuskich, 6 niemieckich i 5 wło-,

skich. Okręty te będą prawdopo-

dobnie stanawiły trzon floty między

narodowej, która zablokuje wybrze-

ża długości około 2200 km.

Jednocześnie będzie przeprowa-

dzona ikontrola powietrzna granicy

irancusko-hiszpaūskiej. Na każdym
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Trudna sytuacja rządu Sluma
Zabawa „frontu ludowego" w reformy konczyžsię žie

PARYŻ, 19.11. Całe zainteresowa-
nie kół politycznych w tej chwili o-
gniskuje się na sytuacji politycznej i

rządowej, a przede wszystkim na o-
czekiwanej wielkiej debacie w przyj-

szły piątek w Izbie Deputowanych
nad interpelacją b. premiera Flan-

din na temat dalszej linii politycznej
rządu premiera Bluma. Dzisiejsza

prasa szerdko komentuje inicjatywę

min. Flandin. Dzienniki prawicowe

uważają, że chce on drogą interpe-

lacji przyprzeć rząd do muru i uzys-

kać od premiera Bluma oświadcze-

nie, wiążące rząd wyraźnie na przyr
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w jaki
„pau-
znych

szłość, a precyzujące ściśle,

sposób premier Blum rozumie

zy” w dziedzinie reform społec

i wydatków skarbowych. Dzienniki

prawicowe z! góry zastrzegają się, że

ewelntualne odwołanie się premiera

'Bluma o współpracę do ugrupowań

centrowych nie spotka się z przy-

chylnym przyjęciem kół umiarkowa-
nych, które uważają, że zmianakil-

ku ministrów, czy też wstąpienie

przedstawicieli centrum do gabinetu,

nie przyniosłoby żadnej zmiany w

sytuacji gospodarczej kraju, którą

uzdrowić może tylko całkowita zmia

  
  
* ETO

DOMOWEJ |

Dniem i nocą przeciągają z miejsca na miejsce — uciekinierzy z terenów
objętych wojną domową.

ocześnie dzienniki

opozycyjne notują, że obecny stan
gospodarczy kraju, a zwłaszcza wzra

stająca drożyzna, powoduje rosnące

niezadowolenie nawet wśród stron-

nictw większości parlamentarnej, jak

socjalistów i radykałów. W! rzeczy-

wistości uwagę kół politycznych

zwróciły kolejne nadzwyczajne ze-

brania grupy parlamentarnej partii

socjalistycznej, na których ministro-

wie gospodarczy, jak minister gospo-

dawki Śpinasse, minister finansów

Vincent Auriol, oraz premier Blum
udzielali szczegółowych informacyj

na temat zamierzeń rządu w dziedzi-
nie gospodarczej, a przekle wszyst-

kim walki z drożyzną. Komunikat

oficjalny, opublikowany w dniu Hzi-
siejszym, о przebiegu dzisiejszego

posiedzenia klubu parlamentarnego

partii socjalistycznej, stwierdza, iż

klub wyraził swe pełne zaułanie za-

równo premierowi, jak również. za-
akpceptował politykę ministrów go-

spodarczych. Nie mniej jednak w ko-

łach parlamentarnych informują, że

"polityka. min. Spinasse w sprawie

zwalczania zwyżki cen wywołała po-
ważne zastrzeżenia, Poza tym w ku-

luarach podkreśla się, że tego rodza-

ja zebrania są wyrazem poważnego

zaniepokojenia i pewnego zdenerwo-

'etala, spowodowanego ciężką sytu-

a skarbu, wzrastającą drożyzną i
eperlkusjami tych zjawisk na życie
gospodarcze ikraju.

na polityki. Jedn

  

   

W głębiw Rio Tinto.

lotnisku, położonym w promieniu
160 km. na granicy, będą posterunki

gwardii latnej, których zadaniem ma
być sprawdzanie papierów każdego

samolotu, startującego do Hiszpanii.

Według opinii neutralnych obser-
watorów, po wprowadzeniu między-

narodowej kontroli granic hiszpań-
skich, gen. Franco będzie. miał owie-

le więcej szans doprowadzenia woj-

ny do zwycięskiego końca, niż rząd

Larco Cabalero.
Rzeczoznawcy podkreślają, że pod

panowaniem czerwonych znajduje się

obszar, który wytwarza głównie wi-

no i owoce, podczas, gdy: ziemie, za-

jęte przez powstańców, dostarczają

bydła, mleka, zboża, cukru, oliwy itd.

Poza tym zwoleńnicy rządu Caballe-

ro posiadają znikome zapasy mine-

rałów, a gen. Franco dysponuje bo-

gatymi złożami kopalnianymi rozma-

itych. rud, głównie w Maroku i w za-
Wreszcie w jego

ręku znajduje się 80 proc. wszyst-

kich arsenałów i fabryk broni w

Hiszpanii.
Omawiając udział mocarstw w

wojnie domowej w Hiszpanii, kores-
pondenci angielskich  dziennikėw

twierdzą, że Włochy prowadzą obec-

‹
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|| Na uwagę zasługują wypadki w

ruskim związku radykalnej młodzie-

ży „Kameniari“ we Lwowie. Organi-

zacja ta jest przybudówką ruskiej

chłopsko - marksistowskiej partii ra-

„dylkalnej, należącej do 2-ejMiędzy-

*narodówki, Ruska partia radylkalna

jest starsza od partii narodowo= le-

mokratycznej (Undo) i ma dużewpły

wy w niektórych powiatach, jak Ko-

łomyja, Rohatyn itd. Organem partii

jest „Hromadskij Hotos“, tygodnik

we Lwowie. Organizacja „Kamenia-

ri“ (kamieniarze - górnicy) odgrywa

podobną rolę, jak T.U.R, przy PPS:

Otóż we Lwowie zbuntowali się

„Kamieniarze' przeciw zarządowi

partii radykalnej i zdemolowali swój

własny lekal przy ul. Mickiewicza 1.

Potłukli szyby, połamali sprzęty, zni-
szczyjli aparat radiowy i t. p. Podob-
no też poturbowali członków zarzą-

iłu partii radykalnej, a następnie

nie wielką akcję za Pirenejami, ma-
jąc tam co najmniej 50 tysięcy Żoł-
nierzy i pokaźne zapasy sprzętu wo-
jennego. Wlysylka rosyjskich mate-
riałów wojennych na rzecz wojsk
rządu walenckiego zdaje się zmniej-
szać. Zaciąganie się francuskich o-

chotników prawie zupełnie ustało, a

nawelt tysiące rozczarowanych do-

maga się powrotu do kraju.
Pomóc dla „rządu* walenckiego

słabnie. Również i po stronie pow-
stańczej pomoc z zagranicy dobiega

Ikońca, jeśli chodzi o wojska i mate-
riały bojowe. W ciągu ostatnich kil-
ku tygodni Włochy wysłały potężne

posiłki i z kilku portów odpłynęły do
Hiszpanii formacje wojskowe wszysi-

kich kategoryj broni oraz olbrzymie

ilości sprzętu.
Układ w sprawie ochotników zo-

stanie wykonany, ponieważ dalsza.

wysyłka stała się poprostu zbytecz-
na, Gyby jednak wojska czerwone

stawiały opór, to możliwe jest, że
Rzym pojmować będzie swe zobo-

wiązania, wynikające z układu nie-

interwencji, nieco mniej rygorystycz-

nie. Dziennik podkreśla, że: Miusso-

lini już od pewnego czasu znużony

jest wojną hiszpańską i pragnie ją

skończyć łącznie z nieinterwencją.

 

Oeunętrzne tatek wśród Rusinów
ogłosili w nacjonalistycznych „Ulkra-
ińsikich Wistialch', iż w — liczbie 39
= występują ze związku „Kame-
niari“,
Z komentarzy, ogłoszonych w tym

samym dzienniku, wynika, iżmłodzi
„Kamieniarze“ zapragnęli podzielić
się władzą i wpływami ze; starymi
„radykałami*. A chodziło o niebyle
co, gdyż ruska partia radykalna dys-
ponuja we Iiwowie dwoma własny-
|mi domami, przy ul. Mickiewicza i
| ul Paulinów, kupionymi za pieniądze
|emigrantėw ruskich w Ameryce. Są

to podobno „robotnicze* domy, ale
;nie ma w nich ani jeldnego robotnika.

Z faktu, iż młodzi secesjoniści
znaleźli tak życzliwe przyjęcie w
„Ukrainskich Wistiach'”, można wnio
skować, iż secesja z szeregów rus-
kich radykałów jest wyrazem dal-
szego nacjonalizowania się ruskiej
młodzieży.

Napad bojówki socjalistycznej
na Dom Narodowy — опрагту

BIELSKO, 18.1L. (tel. wi). W dnin
dzisiejszym socjaliści chcieli urządzić

w naszym mieście .

strajk demostracyjny przeciwko jeki-

nej z firm chrześcijańskich, Po ze-

braniu socjalistycznym, bojówka so-

cjalistyczna, licząca 300 osób, uzbro

jonych w laski, noże, kamienie i bu-

telki, uderzyła na Dom Polski, sie-

dzibę polskich organizacyj narodo-

wych.

dwugodzinnyi |

Doszło do zaciętej walki między

strażą porządkową ze Związku Na-
rodowego Robotników i „Pracy Pol-
skiej” a bojówką czerwonych. Wy-
nikiem tego starcia było odwiezienie
4 bojówkarzy socjalistycznych Ikaret-
kami Pogotowia Ratunkowego do
szpitala miejskiego w Bielsku. Wal-
kę przerwała interwencja policji.

Dom Polski nie odniósł żadnych
uszikodzeń.

Zmiany personalne w departamencie
obrotu pieniężnego

W/ departamencie obrotu pienięż-

nego Ministerstwa Skarbu dokonane

zostały ostatnio zmiany personalne,

mianowicie długoletni dyrektor de-

partamentu, p. Włodzimierz Baczyń-

ski powraca do Banku Gospodar-

AI I II IS II IIIOCZ OOOO PEAR

Kto wygrał na loterii?

Ciągnienie pierwsze,
1 dzienna wygrana 5.000 zł. =>

60707.
10.000 zt. — 56628.
5.000 zł. — 62080.
2.000 zł. — 38736.|

Drugie ciągnienie, :

Stala dzienna wygrana 20.000 zt.

|= 72901.

i 2.000 zł. — 48835 59126 131733

| 169901.
i 1.000 zł, — 78569 148352.

500 zł, — 5967 111017 142914,

stwa Krajowego w swym dawnym
charakterze dyrektora tegoż Banku.

| Jednocześnie zastępca dyrektora de-
jpartamentu obrotu pieniężnego, p.
Anatol Minkowski, przechodzi na
stanowisko dyrelktora niedawno po-
wołanego Polskiego Instytutu Roz-
rachunkowego.

W, związku z objęciem przez p.
Baczyńskiego i Minkowskiego no-
wych stanowisk, iiyrektorem depar-
tameńtu obrotu pieniężnego miano-
walny został p. Wiesław Domaniew-

iski, dotychczasowy naczelnik wy-
działu kredytu zagranicznego w Mi-

| nisterstwie Skarbu,

|
|
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NOWA ORIENTACJA
„Dyskusja na temat orientacji po-

litycznej żydostwa polskiego — pisze
„NaszPrzegląd '—zbliża się ku koń-

cowi już chociażby dlatego, że nastą-
pił wyraźny podział ideologiczny w

łonie społeczeństwa polskiego na tle

zagadnienia narodowego”.

Do jakich wniosków doprowadziła

ta dyskusja kierownicze koła żydow-

skie? ^

Na to pytanie nie otrzymujemy ze

strony organu syjonistycznego wy-

saźnej odpowiedzi. Twierdzi. on

wprawdzie, że Żydom pozostaje już

tylko „wyjaśnić, sprawę ustosunko-

wania się społeczeństwa żydowskie-

go do polskiego obozu demokratycz-

nego”, ale zarazem wysuwa tyle wat-

pliwości na temat przyszłości poli-

tycznej tego obozu, że czytelnik po-

zostaje w dużej niepewności.

Okazuje się, że sprawa nie przed-

stawia się tak prosto, jakby .się wy-

dawało: „Losy demokracji polskiej—

bowiem — i jej widoki na objęcie

władzy łączą się bezpośrednio z bar-

dzo zawiłym zagadnieniem „frontu

ludowego”, który zaczyna chwiać się

na Zachodzie.

„Nasz Przegląd”, powołując się na

wynurzenia pism inspirowanych

przez agentów stalinowskich stwier-

dza, że „Sowiety wycofają się nieba-

wem z taktycznego popierania fron-

tów ludowych, gdyż okazało się, iż

Zachód europejski nie jest w stanie

uratować instytucyj demokratycz-

nych przed naporem faszyzmu”.

Istotnie, zawarta przed paru laty
spółka pomiędzy radykalną masone-

rią a Kominternem, celem wspólnego

zwalczania nacjonalizmu, przyniosła
Sowietom szereg dotkliwych pora-

żek.

Rewolucja narodowa w Hiszpanii,
porozumienie  antykomunistyczne

niemiecko - włoskie, takież porozu-

mienie niemiecko - japońskie, — ха-

chwianie się frontu ludowego we

Francji, nie licząc mniejszych iepo-

wodzeń politycznych, dowiodło,

wpływy nacjonalizmu na Zachodziesą

silniejsze, niż wpływy i możliwości
„frontu ludowego” i że wraz z zała-
mywaniem się polityki tego frontu,

Sowietom, jako państwu, grożą po-

ważne niebezpieczeństwa.

Dlatego też „Nasz Przegląd” bar-

dzo słusznie przypuszcza, że „stoimy

już prawdopodobnie w obliczu stabi-

lizującego się Thermidora, który po-
dyktuje Moskwie ściśle narodowo-

mocarstwowy kurs w polityce świa-

towej, co oznacza całkowite unieza-

Jeżnienie programu zewnętrzno - po-

litycznego od takiego czy innego u-

stroju poszczególnych państw euro-

pejskich”.

Po wycofaniu się Moskwy, kierow-

niczym kołom żydowskim, stawiają-

cym na „front ludowy” jako punk:

wyjścia do rewolucji, pozostaną tyl-

ko trockiści, którzy chociaż jeszcze
bardziej zażydzeni niż stalinowcy, a
co za tym idzie „pewniejsi”, nie po-
siadają jednak takich jak tamci po-
tężnych środków działania. Dlatego

też Żydzi zaczynają się liczyć z ko-

niecznością poważnego  przegrupo-

wania sił w obozie walczącym z na-

cjonalizmem, które, rzecz prosta.

nie pozostanie bez wpływu na sto-
sunki w Polsce.

Nawiązując do tych stosunków,

„Nasz Przegląd” utrzymuje, że „w

Polsce nie jest narazie aktualne za-

gadnienie frontu ludowego,śdyżza-|

równo PPS. jak i Bund odrzucają

wszelką współpracę z wielbicielami
Stalina”. Należy przeto zadowolić

się, narazie, inną formą walki z na-

cjonalizmem, mianowicie „frontem

demokratycznym”.

Aleipod tym względem nie wszy-

stko jest w porządku. Organ syjoni-

styczny z ubolewaniem stwierdza, że

ów front „kształtuje się również nie-

wyraźnie. ponieważ ugrupowania

chłopskie bardzo są jeszcze dalekie

od wzorowania się na programie kla-

sycznej demokracji parlamentarnej, z

wyciągnięciem. wszystkich wniosków

    

  

  

Czytarny w gazetach, że p. Blum
zapowiedział zwolnienie tempa w
dążeniu do reform radykalnych, że
odwołuje się do „zautania” ogółu, że
nawołuje do koncentracji i konsoli-
dacji.. Równocześnie dochodzą nas
wieści,że p. Chautemps działa w ku-
luarach na rzecz zawieszenia walk
partyjnych, szerokiego porozumienia
narodowego, sięgającego aż po przy-
wódcę prawicy republikańskiej, p.
Louis Marina.

„Co widzimy teraz? — powiada
„Le Temps". — Widzimy, że rząd za-
niechał stosowania zasad, do których
się przyznawał". Widzimy — powia-
da to pismo, że odwołuje się do ,„zau-
fania“ ogółu obywateli.

Wielki dziennik francuski twier-
dzi, że jest to manewr, wywołany za-
łamaniem się polityki „frontu ludo-
wego” i niepowodzeniami w dziedzi-
nie polityki
wej. I zdaje się, że „Temps” trafnie
ocenia położenie.

Rozpoczęte z wielkim rozmachem
i pewnością siebie rządy „frontu lu-
dowego" zawiodły na całej linii.
Niedwuznaczna pomoc udzielona
czerwonym w Hiszpanii nie tylko nie
wzmocniła ich w walce z Hiszpanią
narodową, lecz wywołała widmo
niebezpieczeństwa wojny europe-
jskiej. Widać coraz wyraźniej, że o-
strożna polityka ministra spraw za-
granicznych  Delbosa, . zwalczana
przez socjalistów i komunistów, ura-
towała przynajmniej pozory i daje 0-
becnie możność wycofywania się z
popełnionych błędów. Polityka tinan-
sowa i gospodarcza rządu „frontu lu-
dowego” dała wyniki jak najgorsze.

Odezwę polskich dziennikarzy z
Nowego Jorku przeciw akcji antyse-
mickiej na uniwersytetach polskich
ogłosiła nasza prasa żydowska i so-
cjalistyczna jako wyraz poglądów
całego polskiego dziennikarstwa w
Stanach Zjednoczonych. Tymczasem

akcja. prawie wyłącznie. jednego
dziennika nowojorskiego, „Nowy
Šwiat“, zostającego pod redakcją Ży-
da Jollesa. Z powodu braku dzienni-
ka narodowego w N. Jorku, p. Jolles,
niegdyś skrajny socjalista, dziś skraj-
ny sanator, ma pewnego rodzaju mo-
nopol na urabianie opinii polskiej w
największym mieście Ameryki. Gru-
pa: dziennikarzy, którzy ową skan-
daliczną odezwę . do młodzieży pol-
skiej podpisali („Przestańcie ulegać
obcym wpływom!..."), jest tylko gru-

pą „Nowego Świata”, daleka od wv-
rażania opinii polskiej w Stanach.
Co myśli o tej odezwie niezależna o-
pinia polska, stwierdzą następujące
uwagi clevelandzkiego „Monitora':

„Nie wiemy, kto podsunął dzien-
nikarzom polskim z okręgu nowo-
jorskiego myśl takiego radiogramu
i czy wysłanie jego było rzeczywi-
ście szczęśliwym posunięciem. Zda-
je się nam bowiem, że tego rodzaju
enuncjacje winny wychodzić nie od
okręgu, ale od Zarządu Syndykatu,
jeśli istotnie byłyby wskazane. Jak
bowiem grono dziennikarzy polskich
w New Yorku, zatrudnionych głów-
mie przez pismo, którego istnienie

na rzecz faktycznego równoupraw-
nienia obywateli mniejszościowych,

a zwłaszcza Żydów”.

Ta rozterka jest bardzo charakte-

rystyczna. Oznacza ona, że nasza
długa i wytrwała walka dała już po-
ważne wyniki. Wytworzyliśmy w

Polsce takie stosunki, że Żydom jest

tu corazciaśniej, że coraz trudniej

|-imprzychodzi—operować- polskimi
grupami politycznymi na rzecz swo-

ien interesów narodowych.
Jakiego wyjścia z tych trudności

będą próbowali Żydzi?
Sądzimy, że głównym celem ich

taktyki będzie jednak utworzenie

frontu ludowego, może bez stalinow-

ców, ale z trockistowcami, bardziej

dla naszej lewicy strawnymi Jako

stopień przejściowy będzie monto-

wanie „frontu demokratycznego” |

cichy, powściągliwy flirt z „neona-

cjonalistami".

Ci „nacjonaliści” nowego wypieku

mają bowiem tę właściwość, że nie 

zagranicznej i finanso--

 
—jak się obecnie-z pism polsko-ame- |

 

 

Opinia szerokich warstw zaczęła się
odnosić do p. Bluma i jego rządu co-
raz bardziej krytycznie...

Stare polskie przysłowie powia-
da — Jak bieda, to do Żyda! Odno-
szono się w sferach „frontu ludowe-
go” pogardliwie do opinii narodo-
wej, do wszystkiego, co mówiono i
pisano w duchu prawicowym”. Te-
raz zaś, skoro się chwiać zaczęły
podstawy, na których się opierały
grupy rządzące, zaczęło się z wiel-
kim ferworem mówić o koncentracji
i konsolidacji, zaczęto się powoły-
wać na hasła i programy, które się
potępiało i z którymi się walczyło.
Trudno przypuścić, by podobna

taktyka, oparta na kombinacjach i
fortelach, mogła wprowadzić w błąd
opinię publiczną, by uwierzono w
nagłą metamorfozę ludzi „frontu lu-
dowego”, których Francja zna nie od
dzisiaj i z którymi zrobiła jak najgor-
sze doświadczenie. Nie wystarcza
bowiem głosić piękne hasła, trzeba
jeszcze dowieść w postępowaniu co-
dziennym. że się z tych haseł i pro-
$ramów wyprowadza wszystkie kon-
sekwencje, że się rządzi zgodnie z
nimi, a nie zgodnie z własną swoją
naturą i ze swoją przeszłością.

Polityka „wilków w owczej skó-
rze' mosłaby może mieć powodze-
nie wśród stada baranów, o których
czytaliśmy w młodości w utworach
bajkopisarzy. Jest rzeczą wa*pliwą,
by się udała w krajach Europy
współczesnej, zwłaszcza, w kraju
mającym *ak piękna tradycję narodo-
wą, iak Francja. Pa*rzac na podo-
bne fortele, musi każdy, kto ma choć
trochę sensu w głowe, dośść do
wniosku, że źle musi być z „frontem

w Nowym Jorku
zależy przeważnie od interesów ży=
dowskich, może wskazywać mło-
dzieży polskiej w kraju, jakimi dro-
gami ma chodzić koło zabezpiecze-
nia swych interesów j interesów ca-
łego kraju?

Ta młódzież idzię właśiić „za
głosem własnych -- polę

  
  

zm gc M

domaga się należnej ochrony
interesów + możliwości zarobkowa-
nia po skończeniu naukowych za-
kładów, co niestety nie zawsze znaj-
duje wobec nieproporcjonalnej ilo
ści studentów żydowskiego pocho-
dzenia w wyższych szkołach, a więc
i w zawodach wyzwolonych”.

 

 

NACJONALIZM P. BLUMA
ludowym”, skoro wszedł na drogę
kapitulacji przed opinią publiczną i
przed wymaganiami rzeczywistości.

Patrząc na te wydarzenia zdaleka,
dochodzimy do wniosku, że zbliża się
likwidacja rządów „irontu ludowe-
go". Nie możemy bowiem przypuścić,
żeby nawet kompromisowo usposobio |

ne stronnictwa prawicy republikań-/

skiej we Francji zechciały ratować

„front ludowy” przez ułatwienie

powodzenia fortelom politycznym je-
go przywódców.
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Przegląd prasy
WAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

Dyskusja o „konsolidacji narodo-

wej”, urozmaicona białymi plamami,

zajmuje dziś wiele miejsca w prasie.

Zabiera w niej głos i tygodnik lite-

a= „Prosto z zacny :
„Ni starczy już dziś — pisze —

osiowe: rogramu. Trzeba dobrze wie-*
dzieć, kto ten program ogłasza i jakimi

drogami do niego doszedł, Czy jest to
prośram wypływający z głębokiego prze-

nania i przeżycia, program zrodzony
w męce twórczej ; walce —'czy też pro-
ram złapany z pomyślnego wiatru, ja-
i wieje”. :
Tu nie chodzi o żaden monopol

idei narodowej. Można się cieszyć z

każdego Szawła, który odbył drogę

do Damaszku, z każdego konwerty-

ty, z każdego nowego wyznawcy

ideologii narodowej. Ale — zauważa

wspomniany wyżej tygodnik — |
„mamy wątpliwości, czy ktoś. kto nie

zrósł się z ideą narodową każdym włó-
tnem duszy, potrafi ją realizować kon-
sekwentnie i twórczo i, czy jej właśnie
w czasie tej realizacji nie spaczy .

 

Prawda 0 odezwie polskich dziennikarzy
Pisze w dalszym ciągu „Monitor”,

że choć
„rozruchy i ekscesy uniwersytec-

kie nie są jedynym sposobem załat-
wiania tych różnie, to jednak nie
możemy za nie winić jedynie stu-
dentów polskiego pochodzenia, na co
zda się, wskazywać ten apel „star-
szych braci” zagranicą „mieszkają.
cych” do młodzieży akademickiej w
kraju”.

Wystąpienie dziennikarzy nowo-
jorskich uważa „Monitor” za „wyso-
ce niefortunne i dyktowane przez

wpływy obce”,
Taką jest niewątpliwie opinia ca-

łej niezależnej od Żydów prasy pol-
skiej w Ameryce.

400-milionowa pożyczka na zbro.enia
uchwalona przez angielski parlament

LONDYN (PAT). Dwudniowa de-
bata zbrojeniowa, jaka odbywała się
w środę i czwartek w Izbie gmin,
zakończyła się — jak z góry można
byłc przewidywać — uchwaleniem
przez olbrzymią większość rządową
projektu 400-milionowej pożyczki na
zbrojenia, w drugim czytaniu.
Rząd pewien zwycięstwa i dosko-

nale zdając sobie sprawę z nieszcze-
rości argumentów opozycji, nie tru-
dził się specjalnie dla obrony projek-
ti, mając poparcie zapewnione nie
tylko w Izbie, ale i w całym kraju.

KIEDIS WYZYWA POORBLPNLJ TAOOOCZWNĄ. TRZA

dążą do zmiany bardzo dla Żydów
dogodnej konstytucji i pragną utrzy-
mać antysemityzm wyłącznie w ra-

mach akcji gospodarczej. Żydzi zaś

zdają sobie dobrze sprawę z tego, że

bez uwzględnienia politycznej strony
kwestii żydowskiej, rozwiązać jej w
Polsce nie można.
Ponadto „neonacjonališci“ mają

jeszcze i tę osobliwą jak dla nacjo-

nalistów właściwość, że za główne
swoje zadanie uważają walkę z „En-

decją".
Dopiero zaś zniszczenie owej —

jak pisze „Nasz Przegląd" — „pra-

starej, lecz wiecznie odmładzającej

się Endecji”, dałoby Żydom możność

szerszego oddechu i zabrania się, we

względnym spokoju. do ostatecznego
umocnienia się w Polsce.
Dlatego też „neonacjonalizm” mo-

że z łatwością znaleźć wśród kierow-.

niczych kół żydostwa polskiego, na-

turalnie do pewnego tylko czasu,

swoich ukrytych „poputczyków”,  

Ze strony rządu projekt poparli w
dłuższych przemówieniach kanclerz
skarbu Neville Chamberlain, minister
koordynacji obrony Inskip i premier
Baldwin, przy czym debata ujawni-
ła wyraźny podział pracy pomiędzy
tymi trzema członkami rządu: Cham-
berlain motywował przeważnie stro-
nę finansową pożyczki, Inskip stro-
nę techniczną zbrojeń, a Baldwin
zakończył debatę pod kątem widze-
nia zasadniczego stosunku rządu do
zbrojeń, dotykając przy tym polity-
ki zagranicznej, a zwłaszcza stosunku
do Ligi Narodów i doumów  regio-
nalnych.

Krytyka opozycji szła głównie w
tym kierunku, aby skonstruować
sztuczne poniekąd różnice pomiędzy
potrzebami obrony na wypadek sa-
moobrony W. Brytanii przed ata-
kiem, a na wypadek udziału W. Bry-
tanii w akcji na rzecz zbiorowego
bezpieczeństwa i w ten sposób zmu-
sić rząd do wypowiedzenia się, czy
trwa nadal przy polityce zbioroweś»
bezpieczeństwa.Ale ten sztuczny po-
dział został skutecznie obalony przez
premiera Baldwina, który dowiódł,
że jedna i druga ewentualność wyma-
ga jednakowej gotowości do obrony
i że, o ile chodzi o dynamikę obrony
i zbrojeń, to pozostaje ona równo-
rzędna w obu wypadkach.

Opozycja nie zdobyła się na ża-
der rzeczowy atak samej idei zbro-
jeń jako takiej, albowiem w rzeczy-
wistości Labour Party, zdając sobie
doskonale sprawę z konieczności
zbrojeń, woli, aby zbrojenia te prze-
prowadził rząd. konserwatywny, niż
aby ciężar ten pozostawał w dalszym
ciągu jako ewentualna spuścizna na
wypadek, gdyby w przyszłości La-
bour Party zdołała znowu dojść do
rządów. A ;  

FAŁSZE O ZJEŹDZIE

DZIAŁACZY WIEJSKICH

Sanacyjny „Merkuriusz Polski“

zamieścił o zjeździe narodowych

działaczy wiejskich informacje, któ-

re swą kłamliwością budzą po pro-

stu zdumienie. Wbrew oczywistości,

którą wyraża uchwalona przezzjazd

rezolucja, stwierdza p. Babiński w

„Merkuriuszu“, že :
„stronnictwo całą parą idzie na parce-

lację. A więc zapomniane już są dni,

kiedy to tak dbano o poparcie z'emian,

Dziś folwarki ledwie dyszą, niewiele co

już mogą z siebie dobyć, więc wycśnię-

łą cytrynę rzuca się na šmiet ik. Refor<

ma rolna jest dziś w modzie, okrzyk

„parcelację” doskonale robi na wiecach,

jak uczy przykład „Fołksfrontu”, a więc

siodłać konika parcelacji".

I opowiada dalej autor, że Str.

Narodowe idzie
„na zwykły, demagogiczny szlak wszy+

stkich łap'głosów”,

że
„rzuca w tłum hasło, które jest zwy-

kłym szwindlem i w które się samemu

nie wierzy”; 3

że licytuje się z Fołksfrontem i t.p.

A tymczasem uchwalona na zjeź-

dzie rezolucja mówi wyraźnie, że
„przeludnienie wsi nie da się usunąć

przez samą tylko parcelację dużych go»

spodarstw: część ludności wiejskiej po-

winna być skierowana do miast dla zdo-
bywania nowych dziedzin pracy (handel,

rzemiosło), zajętych dotąd przez Žy-
Ów .

Uchwała głosi dalej, że
„Żydzi nie powinni władać z'emią, an

na niej gospodarzyć. Ziemia, należąca do
Żydów, winna ulec wywłaszczeniu.
Na  parcelację należy: przeznaczyć

przede wszystkim ziemię, znajdującą się
i rekach większej własności niemiec=
iej".
Nie ma w rezolucji niedzielnej ża*

dnej demagogii, nie ma żadnych „o*
bieeanek, przeznaczonych z góry na
niedotrzymanie”. Rezolucję tę przy-

jęli także obecni ziemianie i to je«
dnomyślnie.
Odpieramy z oburzeniem insynuas

cję „Merkuriusza”, jakoby Str. Nar.
zmieniło swą orientację w sprawie
rolnej z motywów materialnych:

„Wstręt mnie ogarnia — pisze p. Ba
biski — gdy patrzę na to widowisko:
dopóki dwór miał pełen worek, wojowa»
ło się z parcelacja. Gdy dwór jest go-
ły — z całym cynizmem przechodzi się
do orzeciwnego obozu”,

Str. Nar. w ciągu kilku lat swego
istnienia stale głosiło żądanie parce-
lacji obok postulatu przejęcia handlu
i rzemiosła żydowskieśo przez chło-
pów polskich. A jeśli chodzi o dalszą
przeszłość, to Związek Ludowo-Na-
rodowy był w r. 1925 współtwórcą
ustawy o reformie rolnej, która prze«
znaczała rocznie 200 tysięcy hekta=
rów na przymusową parcelację.
W końcu jedna uwaga: Parcelację

i to we wzmożonym tempie przepro-
wadza obecnie min. Poniatowski; na
zjazdach sanacyjnych „Zetu” i „Młoe
dej Wsi”, w których brali udział mi-
nistrowie, wysuwano radykalny pro<
$ram agrarny aż do socjalizacji. Ale
„Merkuriusz udaie, że nie dostrze-
ga tego zwrotu do radykalizmu w
swoim własnym obozie. Że nie sly»
szy tego, co mówi p. Miedziński, Wi+
dzi jedynie „demagogię“ i „szwin«
del“ w obozie narodowym.
Ma to oczywiście swój sens. Po-

nieważ zapowiada się walka, więc
harcownicy wybieśają w pole, Na о-
chotnika. Przed główną armią, która
się montuje.

WESOŁE BREDNIE

Teraz dla zabawienia Czytelników
zacytujemy uwagi enperowskiej „O-
brony Ludu'* o naszym zjeździe.

„Zapieniądze. kupców i obszarników,
zwieziono do Warszawy około tysiąca
tych swoistych kadzichłopów lub in-
struktorów wiejskich $. N, ; obradowano
nad sprawami „wsi”.
Chłopów prawdziwych — to tam co-

prawda nie było”.
Fołkstrontowy „Dziennik Popular=

ny“ uzupełnia te rewelacyjne infor-
nacje siara ana

„Ksi twertyński łał dr.
Edie6 Pon pcz
sm demonstrował prawdziwych chło-
pów”.

Książę Czetwertyński? A myślał-
by ktoś, przeczytawszy „Merkuriu*
sza”, że to „fołksiront” dał p. Bielec-
kiemu pieniądze na: sprowadzenie
chłopów, by uchwalili obedrzeć zą
skóry obszarników.



Nowy budżet m. Gilna
Prace nad budżetem m. Wilna na

rok 1937-38 dobiegają końca. W
przyszłym tygodniu odbędą się obra-
dy nad budżetem w Radzie Miejskiej
i sądzić należy, że budżet będzie u-
chwalony.

Obecnie, kiedy komisja budžeto-:
wa kończy przeglądanie budżetui
większe zmiany w nim są mało praw
dopodobne, można już podać niektó-
re cytrył budżetu.
Budżet zwyczajny m. Wilna prze-

widuje sumę 6.631.521 zł. po stronie
dochodów i sumę 6.451.221 zł. po
stronie wydatków. Budżet jest więc
zrównoważony i przewiduje nawet
nadwyżkę dochodów w wysokości
180.300 zł. Nadwyżka w całości bę-
dzie przelana na budżet nadzwy-
czajny.

Na pytanie skąd m. Wilno czer-
pie swe dochody odpowiedzieć na-
leży, że najwięcej dają miastu przed-
siębiorstwa komunalne (elektrownia,
wodociągi itd.), bo aż 2.339.630 zł.,
dalej udział «miasta w podatkach
państwowych (1.340.000 zł.), oraz
dodatki do podatków państwowych
(1.209.901 zł.), tudzież t. zw. zwroty
(1.053.649 zł.), natomiast inne źródła
dochodów, jak majątek komunalny
(236.996 zł), podatki samoistne
(254.504 zł.) dają stosunkowo bardzo
niewiele.
W wyydatkach najwyższą pozycję

stanowi zdrowie publiczne (szpitale,
ośrodki zdrowia itd), bo 1.329.615 zł.
i opieka społeczna—1.112.823 zł.

Wydatki te naeży traktować
właściwie łącznie, $dyž mimo róż-
mych pozycji budżetowych stanowią
one rzeczowo jedną rubrykę: doraź-
nej wałki z nędzą i bezrobociem.
Łącznie pochłaniają one około 389/0
wszystkich wiydatków, co tłómaczy,
że m. Wilno tak mało może uczynić
w załkresie modernizacji i europei-
zacji Wilna.

Zarząd ogólny (pobory personelu)
„pochłania sumę 1.083,479 zł., oświa-
ta (utrzymanie szkół powszechnych)
754:599 zł., kultura i sztuka (głównie:
teatr) 149.492 zł.

Na spłatę długów preliminuje się
708.330 zł., na bezpieczeństwo pu-
bliczne (t. zn. przedewszystkiem
oświetlenie ulic) 500.125 zł., wresz-

cie na drogi i publiczne
400.017 zł.

Tak się przedstawiają dochody i
wydatki m. Wilna w zarysach ogól-
mych.

Cały budżet zwyczajny m. Wilna
jest typowym budżetem kryzyso-
wym, operującym małemi wpływami
i przewidującym konieczne tylko
wydatki. Jedyną jego zaletą jest, że
jest zrównoważony.

Przejdźmy z kolei do budżetu
nadzwyczajnego. Przewiduje on ogó-
łem sumę 1.281.921 zł. po stronie
dochodów i wydatków.

W. dochodach figuruje przede-
wszystkiem nadwyżka budżetu zwy
czajnego w wysokości 180.300 zł.
Główne wpływy dają znowt przed-
siębiorstwa miejskie w postaci swo-
ich kapitałów renowacyjnych, a
więc «elektrownia — 566.425 zł., wo-
dociągi — 250.000 zł., betoniarnia—
25.215 zł.

Elektrownia przelewa ponadto
resztki dawniejszego funduszu reno-
wącyjnego w wysokości 69.235 zł.
W dochodach nadzwyczajnych li-

czy miasto ponadto na pożyczki —
120.000 zł, oraz na specjalny poda-
tek inwestycyjny na budowę dróg—
60.000 zł.

W. wydatkach. nadzwyczajnych
najwięcej, bo 1.010.875 zł. pochłoną.

place

znowu przedsiębiorstwa miejskie
(elektrownia, wodociągi, betonow-
mia).

Z innych wydatków wymienić
należy skromną sumę 50.000 zł. na
dalszy remont Starego Ratusza,
90.000 na regulację ul. Bazyljańskiej,
44.374 zł. na utrzymanie Biura Urba-
nistycznego i wreszcie 54.113 zł. na
zapoczątkowanie  budoww szkoły
powszechnej przy ul. Beiiny.

To wszystko. Dalsze projekty
Zarządu Miasta w postaci regulacji
Pl Katedralnego, budowy nowych
nawierzchni ulic (ul. Mickiewicza,
Kolejowa, Sadowa itp.) opierać się
mogą tylko na nie dających się w
tej chwili przewidzieć wpływach z
Funduszu Pracy i innych źródeł nad-
zwyczajnych. Czy wpływy te na-
stąpią i w jakiej wysokości powie-
dzieć będzie można dopiero na
wiosnę.

Zarzuty pod adresem
pocziy w

W związku z notatką naszą, u-

mieszczoną przedkey, dniami p. t.

„Myszy na poczcie w szmianie“, 0-

trzymaliśmy od Dyrekcji Okręgu
Poczt i Telegrafów informację, że

bezpośrednio po ukazaniu się wspo-

mnianej notatki, wszczęte zostało na

poczcie w. Oszmianie dochazenie.
Dochodzenie to doprowadziło do

stwierdzenia, że zarzuty, postawione
urzędowi pocztowemu w Oszmianie,
są. niesłuszne.

Paczka, zawierająca 60 sztuk le-
gitymacji, nadana jako list polecony:
z Wilna do Zarządu Koła S. N. w
Oszmianie, została przyjęta przez
odbiorcę bez żadnych zastrzeżeń i
pretensji, uszkodzenie zaś koperty
nastąpiło prawdopdžobnie później,

' gdyż paczka przeszła kiika rąk.
Najprościej przedstawia się histo-

ria z pieczęciami, po których miały
tylko ślady pozostać na opakowaniu,

 

ARNO ALEKSANDER.

FANATYK

Oszmianie
zawierającym wydawnictwa Związ-
ku ów i Przemysłowców Chrze-
ścijan w Wilnie — albowiem okazu-
je się — że usunęli je sami nadaw-
cy — pragnąc przesłać swoje wy-
dawnictwa jako druki.

WI sprawie rzekomo otwartej pacz-
$i, zawierającej ulotki treści religij-
nej — sam adresat lojalnie stwier-
dza, że z poczty Oszmiańskiej zaw-
sze. otrzymuje ulotki w paczkach
opakowanych bez uszkodzenia a
talkże paczkę, o której mowa w ar-
tykule, otrzymał w stanie nienaru-
szonym.

Miło nam jest podkreślić, że Dy-
rekcja Okręgu P. i T. w Wilnie tak
żywo zareagowała na postawione
urzędowi pocztowemu w Oszmianie
zarzuty i lojalnie stwierdzamy, jaki
był istotnywdanym wypadku stan
rzeczy.
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Powieść współczesna.

Adaptacja Eugeniusza Bałuckiego.

— Zawsze w nim widziałem tyl-
ko człowieka. Jednak po tym, com
teraz usłyszał, obawiam się, że by-
łem w błędzie...
— Tak?.. No, dobrze. Proszę mi
iedzieć, kiedy zatonęła „Aure-

la"? Pamięta pan dokładną datę?
— Oczwiście. Przedwczoraj upły-

nęło równie dziesięć lat.
— A na wysepce pan spędził

kilka tygodni?
— Tak... Ale nie rozumiem, w ja-

kim celu pan mnie o to pyta.
—Chodzi o to... — Balk wstał i
p się po gabinecic. Widač

о „že się wahał, jak $dyby chciał,
oszczędzić nowego ciosu Šniewskie-
mu. Zdecydował się wreszcie, dada-
jąc bardziej sucho i ozięble, niż miał
zamiar: — Chodzi o to.. że wystę-
pek przywłaszczenia ulega prze-
dawnieniu po dziesięciu latach. Tak
jest W ai jednak... S
wam bardzo, ale pan się pomylił w
obliczeniach.

— Jak to? — zawołał podnieco-
ny Śniewski, — Nie rozumiem pana!
— Сгаз, spędzony na bezludnej

wyspie nia będzie panu zaliczony—
odpowiedział przeciągle Balk — po-
nieważ w tych okolicznościach pan
nie mógł przywłaszczyć Saa
pan mógł mieć tylko zamiar przy-
właszczenia. Sam fakt przewinienia
zaczyna się od chwili, w której pan
miał możność zwrócić pieniądze, a
iego nie zrobił. Innymi słowy, prze-
dawnienia nie ma, gcyż od tego mo-
AAS jeszcze nie minęło dziesięć
at...
Na policzkach Śniewskieso uka-

'zały się wypieki. Jego drżące dłonie
błądziły nerwowo po pledzie.
— Wielki Boże... jęknął. —

il to jeszcze... — Odwrócił się nagle
|szukając wzrokiem Jarowego.—Czy
"tak jest? Niech pan powie, panie
| Jarowy czy tak jest naprawdę?
{ — Niestety. — odpowiedział
smutnie Jarowy. — Ale niech pan

 

' Nowoczesne ruiny
Pomnik bezmyślności biurokratycznej

Niejednokrotnie zwracaliśmy już
uwagę ma marnotrawstwo grosza,
publicznego przez rozpoczynanie|
różnych inwestycji na wielką skalę, |
porzucanie potem tych projektów ij
pozostawianie niedokończonych bu-
dowli i urządzeń.

O słynnych już w całej Polsce

szawskie „Jutro“.
Dziwny widok przedstawia się

oczom podróżującego, który po raz
pierwszy przyjedzie do Chełma Lu-|
belskiego. Oto, poza właściwym m
stem, w którym rozwija się normal-
nie życie prowincji, znajduje. się dru-
gie miasto o szerokich, równo wy
tkniętych ulicach i nowych budyn-
ikach — zupełnie wymarłe. Nic nie
mąci ciszy: ani głosy ludzkie, ani
turkot przejeżdżającego wozu. Zdu-
miony przybysz przeciera oczy: co
też się stało? Zaraza jakaś przeszła
przez miasto, czy Ikatastrofa nawie-
dziła okolicę? Ale nie! Dokoła życie
biegnie zwykłym torem. Tylko tutaj

talkich ruinach przypomina m

l

poza barierami i specjalnie ustawio-
mymi budkami strażniczyjmi panuje|

, cisza grobowa. !
+

1 Mymarte miasto stoi pod bokiem:|
Chełma Lubelskiego już, dobrych
kilka lat. W październiku 1928 r.
odbywała się tu wielka uroczystość:
poświęcenie kamienia węgielnego
pod gmach Dyrekcji Kolei Państwo-
wych i 154 domy mieszkalne dla
urzędników Tyrekcji.

W. <ciąsu niespełna dwóch lat od
dnia, w którym poświęcony został
talk uroczyście kamień węgielny pod
$mach Dyrekcji na obszarze 50 ha
powstało nowe miasto o dwudziestu
dwóch ulicach, :ogólnej długości 6
ikm., zabudowanych stu pięćdziesię-:
«iu czterema budynkami o ogólnej
kubaturze 387.000 m. sześc. kosztem
(22 milionów zł. Przyznać trzeba, że
praca cała, jak na nasze warunki
szła w tempie wprost oszałamiają-
cym: w ciągu dwóch lat wybudowa-
no całe miasto. Tymczasem, w 1930
r. zupełnie niespodziewanie! wszyst-
ko ustaje. Wykończenie domów zo-
staje przerwane, robotnicy są wyco-
fani i powoli, powoli wszystko za-
miera.

Cóż to znaczy? W czyjej głowie
wiylągł się pomysł tak  kosztownej,
bo wartej 22 miliony złotych, za-
bawiki? Sai

Oto Ministerstwo Komunikacji
postanowiło w 1928 r. przenieść sie-
dzibę Dyrekcji Kolejowej z Rado-
mia. Zdecydowano, že tam jest cias-
no i niewygodnie, oraz, że punkt
jjest nieodpowiedni, śdyż Radom nie
leży na środku obszaru dyrekcji. Po
dłuższym namyśle wybrano na nową
siedzibę dyrekcji Chełm Lubelski. A
ponieważ w mieście tym nie było
odpowiednich pomieszczeń, zdecy-
dowano z rozmachem dować
nowe specjalne miasto kolejowe.

Chełm Lubelski z radością oczy-
wiście przyjął taki podarek. Dla
każdego miasta przecież tego rodza-
ju sublokator jest gratką nielada:
oznacza to nową erę rozwoju. To
też Chełm poczynił wszelkie stara-
mia żeby śodnie przyjąć władze ko-
lejowe. Kosztem wielu dziesiątków
tysięcy złotych sporządzono p!any
wodociągowe i kanalizacyjne, wybu-
dowano gmach szkolny, przeprowa-
dzone nowe ulice, łączące: stare
miasto z nowym. ‘

nie rozpacza, panie dyrektorze...'
Jestem przekonany, że
nie wyda wyroku skazującego...

|  — Przepraszam, Tomku, że ci

przerywam — wtrącił Balk. — Go-
dzina jest późna, a muszę jeszcze

Hziś aresztować Bundera. Trzeba się

śpieszyć...
ck Śniewakki skinął głową z bezrad-

ną, zrozpaczoną miną i Jarowy we-
stchnął z ulgą, gdy opuścił wreszcie

mieszkanie dyrektora banku i już

nie potrzebował mu patrzeć w oczy.
XXIII.

Balk udał się niezwłocznie do

pobliskiego komisariatu policji, by

przez telefon zdać meldunek Niedź-

wiadowskiemu o wynikach rewizji
w mieszkaniu dyrektora banku
Śniewskiego. W oczekiwaniu na Bal-
Ika, pogrążony w niewesołych my-

ślach Jarowy przechadzał się wol-

nym krokiem. .
Noc była wilgotna i zimna. Nie-

dawno spadł deszcz, teraz przez po-
strzępione chmury wyglądał księ-

życ, odbijając się w mokrym  asfal-

cie. Przemknął samochód z cichym

warczeniem, gdzieś daleko dzwoniły

tramwaiie, na przeciwległym chodni-

ku rozległ się miarowy krok poli-

cjanta, robiącego obchód, poza tym:
panowała cisza.

Nagle przyszedł r. 1930 i wszyst-
Ко się urwało. Do prawie wyłkoń-
czonych gmachów nikt się nie spro-
wadził i nikt się sprowadzić praw-
dopodobnie nie zamierza. Dlaczego?
O tym wiedzą tyllko tajniki gabine-
tów w Ministerstwie Komunikacji.
Najwyższe władze kolejowe nie wie-
dzą dobrze co z tym fantem zrobić.
Oficjalnie nie cofnięto projektu prze
niesienia Dyrekcji do Chełma. Inter-
pretowane niejednokrotnie miaro-
dajne władze oświadczają, że nie
ma w ich budżecie kredytów na do-
ikończenie budowy: i przeniesienie
biur Dyrekcji Ale nikt o tych kre-
dytach nie mówi, obmyśla się nato-
miast, co z rozpoczętymi budynkami
zrobić. Ofiarowywano nowe miasto
władzom wojskowym na koszary,
proponowano sferom katolickim ta-
nią sprzedaż budynków dla urządze-
nia tam klasztoru, projektowano
również sprzedaż budynków na roz-
biórkę, a ostatnio rozważono pro-
jekt urządzenia tam centralnego wię
zienia. Kłopoty rzeczywiście niela-
da: co robić z całym miastem...
A 22 miliony złotych wiydane na

budowę stają się coraz bardziej pie-
mięjdzmi wyrzuconymi w błoto. Tak.
się kończy nasz „wyściś pracy”.
Chcieliśmy być podobni do Mussoli-
niego, który buduje miasta na bag-
nach  Pontyjskich i wybudowaliśmy
swoje  Littorio... Smutnie się to
skończyło.

O innym podobnym przykładzie
pisze „l K. C”* w korespondencji
jednego z czytelników.

„W jesieni będąc we Lwowie —
pisze ów czytelnik — przechodziłem
ul. Snopkowską. Z ciekawości za-
glądnąłem przez wysoki parkan, o-
ikalający budowę gimnazjum żeń-
skiego, olbrzymiego gmachu, wznie-
sionego przed siedmiu laty, do wyyso-
ikości pierwszego piętra. To, co zo-
baczyłem za parkanem, było nawet
na polskie stosunki zdumiewające.
Za parkanem tuż koło „ruin XX wie-
ku ujrzałem rozlągły plac, na któ-
ry przed siedmiu laty zwieziono set-
iki tysięcy cegieł, potrzebnych do u-
kończenia budynku. Cegły były uło-
żone w stosy, na których wiyrósł gę-
sty las brzozowy. Grubość niektó-
rych drzew dochodziła grubości ra-
mienia.

„Jeżeli dla niewiadomych nam
przyczyn zaniedbano budowy, tego
gmachu, to przecież poruczono kio-
muś opiekę nald rozpoczętą budo-
wą. Czyż w tym wypadku nie powin
ni byli sprzedać tych setek tysięcyj

cagieł, a nie zostawić je na komplet-
me zniszczenie przez deszcze, mro-
zy i korzenie. wyrastających drzew?
Czy istnieje w świecie państwo, w
którymby tych marnotrawców gro-
sza publicznego nie pociągnięto do
odpowiedzialności?

Uchwały zjazdu przedstawicieli
miast wschodnich

W. drugim dniu obrad, 19 b. m.
zjazd uchwalił następujące wnioski:

Wniosek, zgłoszony przez wice-
prezydenta  Nagurskiego: Zjazd
Miast Wschodnich z dn. 18 i 19 lu-
tego 1937 r. w Wilnie wnosi o naj-
śpieszniejsze zorganizowanie. Koła
Miast Wichodnich i o zwołanie w
ciągu roku 1937 zwyczajnego zjazdu
miast wschodnich, który wyłoni wła
dze Koła.

Wniosek burmistrza Zublewicza
z Wilejki: Zjazd Delegatów Miast
„Wschodnich uchwala zwrócić się z
prośbą do Związku Miast, aby, Zwią-
zek wystąpił z projektem u miaro-
dajnych czynników wydania zarzą-
dowi ewentualnie wydania małej u-
stawy w kwesti uregulowania grum-
tów  wieczysto-czynszow;ych na te-
renach miast.

Winiosek burmistrza stoliūskiego
Dąmbskiego: Zjazd Miast  Wbje-
wództw Wschodnich apeluje do Zw.
Miast R. P. o wyjednanie zmiany
rozporządzenia pana ministra spraw
,weiwn., zabraniająceśo przenoszenia
dochodów z przedsiębiorstw  miej-
skich, jak rzeźnie i targowice, na
budżet administracyjny.

Wniosek radnego Baranowicz
Izyksona: Zjazd Miast Województw
Wschodnich postanawia zwrócić się
za pośrednictwem Zw. Miast do
Min. Opieki Społ, aby ministerstwo
wydało odpowiedni  okėlnik do
wszystkich panów wojewodów woj.

wschodnich, by przepis art. 5-$o, p.

a., ustawy z 16.8 1923 o opiece epo-
łecznej, zwalniający miasta niewy-
dzielone od sprawowania opieki za-
kładowej, był w praktyce przestrze-

Jarowego ogarnął głuchy smu-,
że żaden sąd tek. Wiedział, że za parę minut po- ;w jakieś sprawie o przywłaszczenie.

jedzie z Balkiem na Zakroczymską,
gdzie się rozstrzygnie los Bundera i

jego własny. Lecz co innego zajmo-
wało go w tej chwili — nie mógł
zapomnieć  zrozpaczonego wzroku
Śniewskiego, gdy Balk mu oświad-
czył, że on się pomylił w swoich
obliczeniach. Czy ludzie, układający
prawo, zastanawiali się nad tym, że
przy okresie, "wynoszącym trzy! ty-
siące sześćset kilkadziesiąt dni, parę
tygodni, a nawet jeden jedyny dzień
mogły zaważyć na szali i orzec: uj-
dzie to danemu człowiekowi bezkar-
nie, czył odpokutuje za swój czyn
długimi latami więzienia?...

Ustawodawcy o tym myśleli nie-
wątpliwie, więc ściśle określony ter-
min podyktowała konieczność. A
jednak trudno się było wyzbyć uczu-
cia, że człowiekowi wyrządzono
niesprawiedliwość i wielką krzywidę,
jeśli go skazano tylko dlatego, žiei
nie miał szczęścia, bo jego przewi-
nienie ujawniło się kiłka, czy kilka-
naśce dni za wcześnie...

Jarowy począł się zastanawiać,
czy są okoliczności, przemawiające
na korzyść Śniewskiego?.. Nie znał
dokładnie tych rozdziałów prawa,
więc postanowił zapytać Balka, któ-

śany przez wiyddziały powiatowe w
całej rozciągłości.

Wniosek tegoż radnego Izykso-
na: Jednocześnie zjazd uważa, że
Związek Miast powinien zwrócić cię
do władz centralnych z prośbą o
znowelizowanie przepisów regulują-
cych normy odszkodowania w wy-
padku orzeczenia wywłaszczenia
oraz dostosowania tych przepisów
do noweli prawa budowlanego.

Wnioski wiceprezydenta Nagur-
„skiego 'w sprawach turystycznych:

1. Zjazd Miast Wschodnich zwra-
са się do Min. Komunikacji z wnio-
skiem:

a) o budowę ikolei normalno-to-
rowej oli Starych Trok do Nowych
'Trok (3 km.), tym bardziej, że gmina
Troki ofiarowała bezpłatnie teren
na tor kolei i stację,

b) budowę wąskotorówki od Ko-
bylnika do wsi Kupa i przedłużenie
jej do wsi Mikolce (18 km.),

©] budowę kolei normalno-toro-
wej Nowojelnia — Nowogródek, ja-
iko zapoczątkowanie ważnej linii o
charakterze gospodarczym.

2. Zjazd wzywa wszystkie miasta
do zapisywania 6ię w charakterze
członków do istniejących związków
propagandy turystyki.

3. Zjazd wzywa do wyjednania
kredytów na budowę domów tury
stycznych w Wilnie, Pińsku, Tro-
kach, Brastawiu i Slonimie. |
Wniosek Wysloucha: Zjazd Miast

Wschodnich wyraża gorące uznanie
przedstawicielom grup regionalnych
za obronę na terenie ciał ustawo-
dawczych słusznych postulatów
Ziem Wschodnich. RK сч

ry prowadził niedawno dochodzenia

Z za rogu wyłonił się samochód
sunąc wolno w kierunku komisaria-
tu. Zdawało się, był niezajęty i Ja-
rowy podniósł rękę by go zatrzy-
mać. Była to taksówka i rzeczy,
wiście wolna, więc Jarowy kazał
szoferowi stanąć przed wejściem do
kamienicy i czekać. Po paru minu-
tach zjawił się Balk.
— A,i taksówka już jest! — za-

wołał zadowolony. Wskoczył po-
śpiesznie, podając szoferowi adres
Bundera. — No, Tomku, wszystko
jest załatwione! Niedźwiadowski też
tam przyjedzie.

Jarowy zbyt go milczeniem. Znał
doskonale kolegę, wiedział, že ten
zimny twardy człowiek nie był zdol-
ny o niczym innym myśleć, jak tylko
o spełnieniu obowiązku, trzymał się
ściśle martwej litery prawa, nie po-
trafił zrozumieć, po prostu nie mie-
ściło mu się w głowie jak Balk mógł
z prawie olburzającą świeżą energią
zabierać się do następnego zadania;
jeśli niedawno razem z nim, z Jaro-
wym, patrzał w beznadziejnie emut-
ne oczy zśnębionego do reszty: i mo-
ralnie zniszczonego Śniewskiego.

(C. d. n.)



 

Wystawa pamiątek z Wilna
W majbliższych dniach w oknach ność z turystami. Organizatorzy nie

wystawowych Domu Towar.-Przem. zastrzegają sobie prawaeksploata- |
B-ci Jabłkowskich zostanie urzą- cji nagrodzonych projektów, czyli
dzona. wystawa „pamiątek z Wilna”| poszczególni przedsiębiorcy mogą
nagrodzonych w konkursie, ogłoszo-|zamawiać „pamiątki* bezpośrednio
m przez Związek Prop. Turystyki.| u producentów. Sprawa ta jest szcze
ilnianie będą mogli obejrzeć pięk-| gólnie aktualna przed „Kaziukiem”,

ne wyroby z drzewa, gliny i lnu. ponieważ w tym roku na regionalny
Wystawę przede wszystkim mu-|kiermasz spodziewany jest liczny

szą obejrzeć kupcy, mający stycz-zjazd turystów.

Zmiejskiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym
Miejski Komitet Obywatelski Zi- wać do publicznej wiadomości na-

mowej Pomocy Bezrobótnym w Wil- zwy firm i nazwiska osób, które do-
nie niniejszym komunikuje, że w naj- tychczas nic nie wpłaciły na pomoc

'

E INNYCH ZALET
NA CAŁOŚĆ
RHETERODYN

LEFUNKEN

bliższych dniach rozpocznie poda-

Tegoroczny „Kaziuk* będzje uroczysty
Tegoroczny „„Kaziuk“ zapowiada

się wyjątkowo uroczyście. Organi-
zacja jego spoczywa w ręku Związ-
ku Propagandy Turystycznej.

Przyjeżdżający na ten dzień tu-
‚ гу$с1 będą mieli okazję zapoznać się
z artystycznym bogaćtwem naszych| silenie
ziem.
Każdy turysta otrzyma pamiątko-

wy znączek, wyobrażający „kaziu-
kowy; piernik': serce albo stylizo-
wanego konika.
widnieć będą ma chorągiewkach,
którymi na ten dzień przystroją się
stragany i sklepy.

3-go marca w lokalu: Zw. Prop.
Turyst. (Mickiewicza 32) otwarta

Te same symbole, -

zimową bezrobotnym.

zostanie wystawa drzeworytów mło-
dych grafików wileńskich. Prace te
będą sprzedawane na miejscu.
Wstęp bezpłatny. Wystawa będzie
czynna w godzinach 9—15.
_W symbolicznym pochodzie „Prze

wiosny z zimą'' — niesione
będą olbrzymie maszkary, wyobra-
żające Zimę, Mróz i Grypę. Kukły
te przygotowują absolwenci Wydz.
Sztuk Pięknych U. S. B.

Liczny udział młodzieży. szkolnej
oraz mobilizacja miejscowych arty-
stów zapewni tegorocznemu „Kaziu-'
kowi' poczesne miejsce wśród: im-
prez, które uświetnią jubileusz 550-
decia m. Wilna.

 

 

Wzrost cen na artykuły pierwszej
potrzeby na prowincji

WILEJKA. W ostatnich
dniach zanotowano w Wilejce znacz
ny wzrost cen na artykuły spożyjw-
cze pierwszej potrzeby, co jest ob-
jawem godnym  zanotowania wobec
utartego przekonania o niezwykłej
taniości tych

tygo-

artykułów na „dale-'

kiej prowincji”. Ceny w Wilejce o-
becnie kształtują się nietylko na po-
ziomie cen wileńskich, ale nawet na
niektóre artykuły, jalk masło, jaja,
słonina, ceny w Wilejce są wyższe
od cen rynkowych w Wilnie w gra-
nicach dd 15 do 20 proc.

Rekrutacja robotników do Łotwy
GŁĘBOKIE. W związku ze zbli-

żającą się akcją rekrutacyjną robot-
ników i robotnic na roboty rolne do
Łotwy został przyznany dla pow.
dziśnieńskiego ikontygent 3.000 osób.
Zarządy gminne przystąpiłydo spo-
rządzania wykazów imiennych ro-
botników, mających udać się do Ło-
twy, biorąc pod uwagę ich stan ma-
terialny i kwalifikacje, Ustalając
kontygent dla poszczególnych gmin
starostwo zwróciło specjalną uwagę
na gminy dotknięte klęską posuchy,
dając tym grainom większy konty-
gent w porównaniu |do roku ubieg-
łego..

POSTAWY. Wobec
się rekrutacji robotników na roboty
rolne do Łotwy Starostwo postaw-
skie prźystąpiło do przygotowań ma
jących na cełu sprawne i szybkie
załatwienie formalności związanych
z wyjazdem. W tym celu zostały wy-
dane zarządzenia do zarządów $min
nych, które przystąpią do selekcji
kandydatów, uwzględniając ich stan
materialny, kwalifikacje i istotną
potrzebę zarobkowania.

Z terenu powiatu postawskiego
wyjedzie przeszło 1.200 osób, w
tym 35 proc. mężczyzn. Według
przypuszczeń akcja rekrutacyjna

Stronnictwo Narodowe ,
ZARZECZE — POPLAWY
W niedzielę dnia 21 bm. o godz.

12.30 odbędzie się otwarcie ńowego
lokalu * Stronnictwa .Narodowego
przy ul. Popławskiej Nr. 2 m. 27..

ZWIERZYNIEC.
W niedzielę dnia 21 bm. o godz.

11.30 odbędzie się zebranie człon-
ków Koła S. N. w lokalu przy ul.
Sołtańskiej 30.

ZARZĄD OKRĘGOWY.
Rei. legitymacyjny Okręgu Wileń-

skiego S$. N. zawiadamia, iż nie-
ważne już legitymacje na r. 1936 na-
leży zamienić na nowe w odpowied-
nich sekretariatach Kół,
W Wilnie wymiana odbywa się

codziennie w lokalu Mostowa 1 oraz
we wtorki i piątki od g. 18—20 w
lokalu $. N. przy ul. Sołtańskiej 30.

Cena legitymacyj normalna !1 @..
dla bezrobotnych 50 gr..

Miodz. Wszechrolska
ZWIĄZEK AKADEMICKI U. S. B.

Dnia 21IL o godz. ii odbędzie
się zebranie sek kobiecej Mł,
Wszech. Obecność obowiązkowa.

i

rozpocznie się w pierwszych dniach
marca r. b.

 

Sprawa „Kalendarza Narodowego"
przed Sądem

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie
w wydziale odwoławczym rozpozna-
wał sprawę Piotra Kownackiegoi
Bronisława Jungnikiela oskarżonych
z art. 170 K. K. czyli o rozpowszech- godni

jnianie fałszywych wiadomości,
i gących wzbudzić niepokój publiczny.

zbliżająceji

mo-

P. Kownacki był autorem jednego
z artykułów umieszczonych w „Wi-
'leńskim Kalendarzu Narodowym
na rok 1936, w którym oskarżenie
dopatrzyło się cech przestępstwa. P.
Jungnikiel był oskarżoay, jako re-
daktor tegoż kalendarza. i

Łakupy Inu w pow. dziśnieńskim
GŁĘBOKIE. Na terenie powiatu

dziśnieńskiego Izba Przemystowo-
Hanlilowa za pošredniciwem swego
przedstawiciela czyni zakupy Inu
bezpośrednio od producentów. Ze
stacji kolejowej w Głębokiem do

BARANOWICZE. Na terenie pow.
baranowickiego daje się zaobserwo-
wać wzrost produkcji mleczarskiej,
dowodem czego jest wzmożenie prac
w kierunku zakładania spółdzielni
mleczarskich, które zrzeszają drob-
nych rolników. !

Produkcja maślarni i serowni w
1936 r. była następująca; !

18 maślarni (w tym 5 spółdzielni

Rozwój spółdzielni mleczarskich
w pow. baranowickim i
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Egzaminy czeladnicze

tw.Głębokiem
GŁĘBOKIE. W dniach 19, 20 i 21

bm. w Głębokiem komisja egzami-
nacyjna z Izby Rzemieślniczej w Wil
nie przeprówadziła egzaminy cze-
ladnicze dla rzemieślników pow.
dziśnieńskiego.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? ,
Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, z

przelotnymi opadami, zwłaszcza w dzielni-

cach wschodnich.
W ciągu dnia odwilż (w górach lekki

mróz).

Porywiste lecz już słabnące wiatry z

kierunków zachodnich. į

Z MIASTA.
—  lastytut Filmowy Polskiej

Agencji Telegraiicznej urządza po-
kaz 21 bm, o godz. 12-ej, w sali
pocztowego przysposobienia wojsko-
wego przy ul. Dominikańskiej 15.

W, ramach pokazu zostaną zade-
monstrowane aparaty wąskotaśmo-
we, 16 mm, które zostały zalecone
do użytku w uczelniach państwo-
wych i prywatnych oraz będą wy-

| świetlane filmy szkolne, mieme i

| dówiękowe oraz film rozrywkowy.
(Wstęp za zaproszeniami). .
= Zmiany w Rozgłośni Wileń-

skiej. Jak nam komunikują, z dniem
1 marca rb. w Rozgłośni Wileńskiej
zajdą następujące zmiany.

Dotychczasowy kierownik pro-

śramowy p. Tadeusz Byrski powo-
iany zostaje od Centrali Polskiego
Radia w Warszawie na stanowisko
reżysera artystycznego w Wydziale
Literackim.

Kierownictwo programowe obej-
mie p. Tadeusz Łopalewski.

Również sekretarz programów
p. Czesław Miłosz przechodzi ko
dyspozycji Centrali Polskiego Radia

  

 

Okręgowym
W. pierwszej instancji Sąd Grodz-

ki, w osobie sędziego Bocheńskiego,
skazał p. Kownackiego na miesiąc
aresztu, zaś p. Jungnikiela na 6 ty-

Sąd Okręgowy wyrok uchylił, p.
Kownackiego uniewinnił, a p. Jun-
śnikielowi wymierzył karę 3-ch ty; w Warszawie.

godni z zawieszeniem. Inne zmiany personalne w Roz-

Ze względu na charakterystycz- głośni Wileńskiej narazie nie są
ne szczegóły sprawy, w numerze ju- przewidziane,
trzejszym podamy  obszerniejsze —Drożyzna wzmaga się. Ostat-
sprawozdanie przebiegu rozprawy. nio poza chlebem, mąką, kaszą zdro-

żały inne artykuły pierwszej potrze-
by. Zwyżce uległy ceny na: nabiał,
mięso, smalec, łój, jarzyny itd.

Wzrost cen na artykuły spożyw-
cze waha się od 5 do 15 Gros

wyslano 54 wagony POSIEDZENIA I ODCZYTY.
|lnu w postaci trzepanego, półtrze- _— Koło Filozoiiczne Studentów

Н

obecnej chwili

Kronika wiieńska
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— 1000 rzemieślników na reko-
lekcjach. Wczoraj zakończyły się w
kościele oo. Boniiratrów rekolekcje
rzemiosła wileńskiego. W naukach
brało udział ponad 1000 osób.
Szczupły kościołek oo. Bonifratrów
był colizień wypełniony po brzegi.
Jak się okazuje, w latach poprzed-
nich nigdy w rekolekcjach rzemiosła
wileńskiego nie brało udziału tylu
uczestników. Świadczy to najlepiej
o tym, że rzemiosło wileńskie b
jest i będzia zawsze katolickie. (m)

Teair i muzyka
— Teatr Miejski na Pohulauce, Dzisiaj

o godz. 4.15, po cenach propagandowych —
powtórzenie sztuki Wł. Fodora „Tajemnica
lekarska”.

Wieczorem — o godz. 8.15 — powtó-
rzenie komedii W. Szekspira „Poskromienie

złośnicy”,

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. —
Występy Z. Lubiczówny. „Księżniczka błę-

kitu”, Dziś o godz. 8.15 wiecz po raz drugi

ostatnia nowość repertuaru op. M. Józefo-
wiczą „Księżniczka biękitu”. — W rolach

głównych: Z Lubiczówna, Z. Kalinowska, M.

Wawrzkowicz i K. Wyrwicz-Wichrowski, —

Kierownictwo muzyczne W. Szczepańskiego.
Balet pod kierownictwem J. Ciesielskiego,

wykona szereg efektownych tańców i

ewolucji.
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutaś*,

Dziś o godz. 4 po poł. op. M. Józefowicza

„Księżniczka błękitu”.

— Balet JOOSSA w „Lutni*, Wido-

wisko baletowe, w wykonaniu słynnego w

całej Europie zespołu baletowego JOOSSA,

| składającego się z 30 osób — odbędzie się

w teatrze „Lutnia” 26, 27, 28 b.m. Program

niezmiernie interesujący, zawiera: magro-

dzony dramat taneczny „Zielony stół”, „Bal

w starym Wiedniu” i wiele innych. Zespół

JOOSA ma obecnie swą stałą siedzibę w

Anglii w Dortington Hall, fundacji, stworzo-
nej dla rozwoju wybitnych talentów.

— Kino „Helios“. Z nienotowanym su- 'panego, surowca i targańca. Zaku- U, S. B. Zebranie naukowe Il-gie od-
piony len częšciowo eksportowany będzie się w poniedziałek, dn. 22-go

jest za granicę i częściowo do fab- b. m. o godz. 20-ejj w Seminarium
ryk krajowych. Filozoficznam Uniwersytetu (ul. Zam

kowa 11). Koł, Eugeniusz Aniszczen-
ko wygłosi referat p. t.: „Patriotyzm
w przeldstawieniu filozołów polskich
dwóch epok'. Po referacie: dyskusja.
— Zarząd Kasy Bezprocentowej.

W poniedziałek dnia 22 lutego o
godz. 19 odbędzie się posiedzenie
Zarządu Kasy Bezrocentowej pa-
rafii św. Jakóba, na które Zarząd
Kasy prosi delegatów Kas bezprocen
z wdwyacskć N. Serca Jezusowego
i Bernardynów.

Walne Zebranie Członków
Filatelistów i Numizmatyków w Wil-
nie odbędzie się dnia 24-go lutego
rb. o godz. 5 pp. w lokalu T-wa przy

zrzeszonych w związku rewizyjnym,
1 spółdzielnia niezrzeszona 1 12 pryr
watnych) prżerobiły 1.676.195 litrów
mleka i wyprodukowały 69.899 kg.
masła i 500 kg. serów.

84 serownie (3 spółdzielnie zrze-
szone w zw. rew. i 81 prywatne)
przerobiły 3,507.173 litrów mleka i
wyprodukowały 14.595 kg. masła i
328.205 kg. serów.

SIsVAL ia i RA MAR RKT TY. ZAOOOWZPNOWSOKRGOGAE:GÓGRÓZ * 4 + $ulicy Gimnazjalnej 6—4.

Dezyderaty pracewnikėw kolejowych
W, Warszawie odbył się w lokalu

zarządu okręgowego Zjednoczenia
kolejowców polskich zjazd zawia-
dowców stacji i dyżurnych ruchu dy-
rekcji warszawskiej.

Na zjeździe powzięto uchwały,
domagające się: przeniesienia na
etat wszystkich czasowych i stałych
dyżurnych ruchu, takiego przeszere-
gowania zawiadowców stacji i dy-
żurnyjch ruchu, aby najniższą grupą
uposażenia dla pierwszych była gru-
pa 1X, dla dnugich X, przyznania
wszystkim zawiałdowcom stacji i dy-
żurnym ruchu prawa przejazduILkl.
zaliczania do wysługi emerytalnej

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Mariańska Akade-

każdego roku służby za 14 miesięcy, mików U. S. B. w Wilnie. Dziś w nie-
przyznania dodatku wyrównawczego dizelę o godzinie 16-ej odbędzie się
tym dyżurnym ruchu, którym przy zebranie ogólne w lokalu własnym
przemianowaniu z czasowych na sta- (Wielka 64) z rei. ks. dr. K. Kuchar-
łych, zmniejszono uposażenie, włą- skiego pt. „O świadomem kształce-
czenie posterunków węzła warszaw- niu własnej psychiki”. Obecność
skiego do stacji głównych tego wę- członków obowiązkowa. Goście mile
zła, przyznania wszystkim dyżurnym widziani.
ruchu dodatków funkcyjnych, cofnię- . Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
cia przeprowadzonych ostatnio re- — Akademia ku czci O. R. Kali-
dukcji umundurowania, ujednostajnie nowskiego. Dzisiaj o godz. 6 wiecz.
nia przepisów i instrukcji, zbaldania w sali parafialnej w klasztorze oo.|
przez ikomisję warunkówpracy;dy- Karmelitów przy ostrej Bramie bd-
żurnych ruchu i usunięcia istnieją- będzie się akademia poświęconaO.;
cych niedomagań etc. Karmelicie Rafałowi Kalinowskie-

mu, zmarłemu trzydzieści łat temu,| kośńczenie programu,

kcesem wyświetla się w kinie „Helios“ gi-

į gantyczny film w barwach naturalnych pt.

„Ogród Allacha" z udziałem  niezrównanej
| Marleny Dietrich i Charles Boyer.

Film doprawdy jest wart zasłużonego

' entuzjastycznego przyjęcia bowiem jest pod

każdym względem rewelacją i wywołuje za-

chwyt publiczności.

Polskie Radio Wilno
Niedziela, dnia 24. IL. 1937 r.

8.00: Sygnał czasu. 8.03: Gazetka rol-
nicza. 8.18: Muzyka na dzień dobry d. 8.27:

Rozmaitości rolnicze. 8.35: Muzyka z płyt.
| 8.50: Dziennik poranny, 9.00: Transmisja z

| kościoła 0,0. Benedyktynów. Po nabożeń-

| stwie muzyka. 10.40: Muzyka religijna d.

j11,57: Sygnał czasu i hejnał. 12.03: Życie
; kulturalne miasta i prowincji. 12.15: Otwar-

cie III międzynarodowego Konktirsu im
| Fryderyka Chopina. 13.15: Koncert z okazji
| 25-lecia pracy muzycznej Alfreda Stadlera.
114,00: Transmisja fragm. meczu boksersk.

| Austria — Polska, 14.20: Koncert rozryw-

| kowy. 15.30: Audycja dla wsi. 16.00: Koa-
|cert reklamowy. 16.10: Audycja dla świe-
"tlic — po czym muzyka, 16.25: Słuchowisko
, Szaniawskiego „Zegarek”. 17.00: Transmisja
koncertu z Argentyny. 17.30 Przemówienie

' min. Koca. ok. 18.00: Koncert ork. symfo-
nicznej wileńskiej. W przerwie przegląd po-

lityczny. 19.00: Jak czytać wiersze — szkic
literacki. 19.20: Wieczorynka. 19.50: We-
soła lwowska fala. 20.20: Dziennik wie-
czorny. 20.30: Koncert Jana Kiepury na Po
moc Zimową. 22.30: Melodie taneczne. 22.50:

Wiadomości sportowe. 22.55 — 23,00: Za”



| Gigantyczny e pos bohatersko-romantyczny

Niezwyciežony Bill
BUFFALO BILL)

wroli głównej

Gary Cooper
'Millonowa realizacja CECIL B, de MILLE'a |

3 \ Fiim o którym mówi cały świat

Następny program Kina „HELIOS“

5 Cud współczesnej kinematografii. Gigan-

tyczny fiim nad filmy, całkowicie wyko-
HELIOS | "nany w kolorach naturalnych

Ogród Allacha
Marlena DIETRICH i Charles Boyer Nadprogrm: Atrakcje i aktulia 4

e | Dziś < абРО

MARS] >>> „Łowcaprzygód :
|Następny prog”am

Kay Francis
w filmie p, t,

„Żona dwóch meżów"

Początek o godz. 12-ej :

Flim dia wszystkich. Wspaniaty
cai/ Ne dramat dżungli, pełen przygód
em”cji. Największy film egzotyczny

Ucieczka

Tarzana
W rol. gł. bożyszczejświata,

liny Qeissmuller
i Mauren O' Sullawan

Rewelacyjne pomysły- Zwycięstwo techniki

Naprogram atrakcja koiorowa i aktualia

wiLNO
Po raz pierwszy w dziejach kinematografii

pojawia się dzieło, które nie tylko przemówi

do wszystkich potęgą treści, ale które wznieci
również powszechny entuzjazm

Dziełem tym jest wieiki film słynnego realizatora

ABLĄ GANCE'a

WIELKA MIŁOŚĆ

BEETHOVENA
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Wroli =sq ( DNI REKLAMOW = *

s: HARRY BAUR 1OButMOEoe,
Jus = na KONFEKCI!, GALANTERII, Е © xRAWCOWA©

== = TRYKOTAŽACH, BIELIŹNIE i OBUWIU E poszukuje eo ak
A Ё 8 = tylko w Wilno =Gal: a150 dzien-

Początek o godz. 12-ej 2 == 0. Р.Н. w.NOWICKI Wieika 30= 6— Kalwaryjska2,

>? ANu ostatni dzień = Prosimy oglądać nasze wystawy. =|"

= ,

AMERYKANSKA
AWANTURA

Grają: B O D O, Nakoneczna, Cwiklińska, Znicz, Sielański lin,
Piękny nadprogram,

„NOWOŚCI' | Dziś |
„Statek komediantów" wźSkowskiEj, ROSTARSKIEJ,MAL.
WANO, BALETU KAMIŃSKIEGO, SZPAKOWSKIEGO, ORŁOWSKIEGO i in. Nowe
dekoracje art. mal. Wł. Zalewskiego. — Początek: 6.30 i 9.15. W. niedz. 4, 6,30 & 9.15.

Polskie Kino
pierwszy wąWilnie wszechświatowej sławy tenor włoskiŚWIATOWIE! BENJAMINO GIGLI <=

NIE ZAPOMNIJ Ze wzgledu na wysoką wartość SELU
0 MNIE mu, uprasza się;Szanowną Publiczność o przy-;

POKER EO WO KARZEZYORKA

 

 

Wspaniała uczta dla miłośników śpiewui muzyki. Po raz

bywanie na początki seansów; 4, 6, 8 i 10.15

Okazja taniego kupna naczyń od 15 lut do 1
WYPRZEDAŻ RESZTEK- SORTOW. х PORCELANY

I PROPAGANDOWA SPRZEDAŻ SERWISÓW
Jedyna w Wilnie chrześcijańska hurtownia szkła, fajansu,

 

porcelany i naczyń fabryka
DH T OE az” I. MALICKA KALISZ

s

ul. WIELKA 19 TEL. 4-24 ul. MICKIEWICZA 6.
Serwis stołowy fajansowy 32 części zł. 24.50—. Serwis por- S aRsus ы
celanowy do kawy 15 sztuk ra zł. 8.50—, Na Prowincję wy-H, Oferty bez zobowiązania.

syłamy za zaliczeniem. | Nskiežceny. Dogodne spłaty. |
RESTA STT ASA Ti Io iINK IS,

zj 
    i

\

Solidna naprawa.

ZAMKOWA 9

  

OOOOOOOOOOOOwódOK SODA seGGĘAAAMO[zj | POSZUKUJĘ
i a DZE ZETOR STTKe

K. GORZUCHOOSKI
Połeca zegarki szwajcarskich fabryk wyregułowane z gwarancją.

Wyroby złote i srebrne, papierośnice, najnowsze fasony.

Ceny konkurencyjne.
  

 

IE „Neo-Kosmetyka“
NIE RÓŻUJE, NIE MALUJE,

a stara się najbardziej nowoczesnymi sposobami usuwać, zapo-

blegać i leczyć wady skóry, kładąc nacisk, aby ona somoistnie

: dawała naturalne efekty zdrowia i piękna.

„ Wilno, Jagiellońska 16-6, w godz. 10—19.
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V Nast Klijenci — zaszęroklamąj| Okazyjnie
to tajemnica powodzenia pianini fortepianów

Mraold Fibiger
z powodu wyjazdu,
"mahoniowe meble sty-
lowe: salon, kredens,
serwantka, biurka -—
damskie i męskie, sza-
ty, toaleta, lustra itp.

-| Żydom nie sprzedaję.
Wielka 24 m. 4, godz.
12—14 i 16—19. (2)

PIANINO
 

    

  

 

CHRZEŚĆ. SKŁAD OPAŁOWY

„WĘGLOOPAŁ"
L. DOBUŻYŃSKIEJ

W. Pohulanka 33, tel. 12-30

węgiel i drzewo
na dogodnych warunkach.

waga gwarantowana.

   
H4poleca:
pierwszorz.

Potrzebny jest spėlnikCeny niskie, handlowego

wiekszenia
ODMROŽEKIE

Oryginalna mašė (Z kogutkiem)

„4MRO0ZOL“

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO
PIÓR WIECZNYCH

 

  

 

KATERNAN'S \ z Geo —————— i łych dzieci, O ratu-
den orai as akies) KAWUSKA KUPUJĘ a "e STUDENT U.S.B. GAIA R. RE A moko dla nieszczęśli-

apteczne PARKER KUPNO нна аЕ oa> | Na” ==1 РЕ = 'МЕВ! ANE specjalność: jęz, lacin- Ro "> | P : o

il nėni PISPRZEDAŻį a wma 2 Da+I skii žrancuoki. Poloc. | 29 Z — AM ра о,

ЗЫР'Е'__Ё'Ц{“'[Р“ płaków M IWadzę | TANIO SPRZEDAM:wc AE sa izposługą a> ge ® } RÓŻNE MŁODZIEŃCOWI, CARIT sAkai
' С ) „przy ul. Kal- wśródmieści >. z. dr. 8,

MIESZANKA BLaKANARKÓW fortepian mahoniowy, |waryjskiej 6. „Tania najęcja eoe8 Ee tt: iooecowocewowowowocł pragnącemu wstąpić 7 *
i innych śpiewających ptaków w dobrym stanie, wie- |książka. 496—2 miesięcy. Wiadomość PRACA ASS |do klasztoru, brak jest

Zestawiona z najbardziej lubianych przez dažais Ros vpk K “prayul. Uniwersytec-$  ZAOFIAROW. Ż| pLacownią |7 i Parę doo CHORY,
Dłaki nasion jak: kanar, rzępik, konopie, “m LR AZYJNIE — kiej 0-15, od godz 4 7ooteoceoeoece| FF NIĄ  |tych napodróż. Zwra- opuszczony  -starzęc

sałata, murzynek, proso i t. d. 1/2—7(Antokol), ZO „wyjazdu, —7 popoł. WEREAE20 Szmukierska cam się do czytelni- umierający nie mado nabycia w Polskim Składzie Aptecznym da I aa aa: e Potrzebna |T-wa „LaBoR“ G9V7 šorasa, prošba Ani bielizuv, Ani о,
władysiawa irubiłły 177 spRzepam  |qfgy: klub - gabinet „CZYTAJCIE ,. służąc do wszystkie-|  TROCKA 9 kierować do admin. już © odpowiednie
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HEHONOIDACH

do solidnego interesu
egzystującego od 1912 r., dla

po i wprowadzenia nowych arty-
kutėw dochodowych; punkt pierwszorzędny,
przy ul. Mickiewicza. Informacje: -

deckich 1, m. 9 — od godz. 4—6. j
| romo OR Z NBA mn | jednoizbowe

ul. Śnia.

MIESZKANIA
| | POKOJE
2-10200000000000008

gotówkę z okazji bez
ośredników. W. Po-
ulanka 16 m. 6 (9-11

i 5-7)

 
BIURO =

„UNIWERSAL“
Mickiewicza 4 — 4,
telefon 22-11, poleca
mieszkania i pokoje
od najskromniejszych
do luksusowych.

MIESZKANIE

 

| 00009000000000000000%

i NAUKA
000000000000000000000 

 

STUDENTKA
udzieli lekcyj, najchęt-
niej uczennicy (język
niemiecki). Własna me-

pracy na przychodzą-
są. Wielka 12—19.

PANIENKA
sierota, skończyła

Szkołę  Powsz. po-
|szukuje pracy do

"dzieci. W. Pohulan-
ka 6—20.

młoda, inteligentna,
bez rodziny zajmie

| się prowadzeniem do-
|mu kulturalnej osoby
łub jako pielęgniarka
dyplomowana do cho-
rych. Wilno,-ul. Ar-
tyleryjska Nr. 4 m. 1.

 

!

NAUCZYCIELKI, |
korepetytorki, wycho
wawczynie, bony i

wszelkiego rodzaju

służbę domową pole-

ca Wojew.Biuro Fua-

duszu Pracy, Poznań-
ska 2, tel. 12-96, В

POSZUKUJĘ
osady mierniczego—
ieśniczego; posiadam
długoletnią _ prakty-
„kę, z dobrymi świa-

 

Z za kotar studio
ZBIOROWE SŁUCHANIE RADIA W NIE-
LĘ. — DWUKROTNA TRANSMISJA DE-

KLARACJI PROGRAMOWEJ
PŁK. ADAMA KOCA.

W. niedzielę, dnia 21 lutego br., o godz.

17,30, płk. Adam Koc wygłosi przed mikro-
fonem Polskiego Radia deklarację progra-

mową.

Przemówienie płk. Adama Koca będzie
transmitowane przez wszystkie rozgłośnie

polskiego Radia.

Polskie Radio nagra  przemówie-
nie płk. Koca na płyty, po czym — po za-
kończeniu koncert Jana Kiepury z Krakowa

a więc około godz. 22.30, deklaracja pro-

gramowa płk. Adama Koca będzie powtó-
rzona po raz drugi przez wszystkie rozgłoś-

nie Polskiego Radia dla tych wszystkich,
którzy z jakichkolwiek względów nie mogli

wysłuchać pnzemówienia pik, Adama Koca

w pierwszym terminie.

odbiorników ra-
diowych, zwiłaszcza w małych miastach i

* 1 wsiach, zechcą zawiadomić swoich naj-

| bliższych sąsiadów o terminie wygłoszenia

przez płk. Koca deklaracji programowej,

aby umożliwić tym, którzy nie posiadają

jeszcze odbiorinków radiowych,  wysłucha-

* mie tego przemówienia.

| Związki i organizacje społeczne, kluby

ji świetlice organizują w niedzielę wspólne

| przemówienia płtk. Adama Koca.
W. wielu miastach, posiadających mega-

fony i głonśiki uliczne, organizowane jest
słuchanie zbiorowe przemówienia płk. Koca
na placah publicznych.

KONCERT JANA KIEPURY
NA POMOC ZIMOWĄ.

W niedzielę, dn. 21 lutego rb, o godz.

20.30 Polskie Radio transmitować będzie na
wszystkie swoje rozgłośnie z teatru im, Sło-

wackiego w Krakowie, dwugodzinny kon-
cert Jana Kiepury. Nasz znakomity tenor

przeznaczył dochód ze swego koncertu na

cele Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych.

Ci, którzy słuchać będą koncertu Kie-
pury przez radio, zechcą niewątpliwie po-

przeć wielkoduszny czyn naszego znakomi-

tego tenora przez złożenie dobrowolnej o-
płaty na undusz Pomocy Zimowej. W tym
celu listonosze, którzy zgłaszać się będą do

abonentów radia z rachunkami za miesięcz-

ny abonament radiowy, posiadać będą znacz-

ki na Fundusz Pomocy Zimowej dla Bez-
robotnych. Znaczki dla abonentów radia w
mieście opiewać będą na sumę 1 zł, dla

abonentów radia na wsi na sumę 50 gr.
Polskie Radio nie wątpi, że radiosłu-

chacze, którzy wielokrotnie dawali już do-

wody chętnej ofiarności na różne cele spo-

łeczne, i tym razem pośpieszą z pomocą dla
bezrobotnych, aby umożliwić im przetrwa-

nie ciężkich miesięcy zimowych.

RUTeiIUEMTEC

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.
Zarząd Miejski w Nowej-Wilejce ogła-

sza nieograniczony pnzetar$ na wykonanie

robót ziemnych, murarskich, żelbetonowych,
ciesielskich, dekarskich, stolarskich, ślusar-

skich i malarskich, przy budowie rzeźni w

Nowej Wilejce. Oferty należy składać: w

biurze Zarządu Miejskiego. w Nowej-Wiilejce

do dnia 27 lutego 1937 r., do godziny 12-ej.

gdzie, w obecności przedstawicieli firm, od-

będzie się, w tymże dniu, komisyjne otwar-
cie ofert. Wzory ofert i ślepe kosztorysy

można otrzymać w Zarządzie Miejskim, za
opłatą 12 złotych. Tam że można codzien-
nie od godz. 11 do 13 otrzymać bliższe in-

toda stworzonaprakty-| dectwami, lub rządcy, formacje i przejrzeć rysunki, Do oferty na-
ką. Zgłoszenia w Adm.

tamże adres.

bnstytut |
Germanistykį

Z-k Sw. Michaiski Nr-
10 m. 2 (obok Kura,

torjum Szkoln.)

STUDENT U.S.B.
udziela korepetycyj w
zakresie 8 kl. gimna-
zjum. Specjalność;ma-
tematyka, fizyka, nie-
miecki. Oferty w adm.:
„Dz. Wil.“, dla J. Ch.'

 

 

 

buchaltera czy w han-
lub fortepian kupię za „Dz. Wil.* sub; „S.B.",| dlu. Mogę złożyć kau-

do admin.
pod „B“.

508—4
eо|

|

cję. Oferty
„Dz. Wil“

 

ZGUBY i

| !

ZGUBIONE:
dowód osobisty na i-
mię Julii Wiśniew-
skiej Nr. 365 L. 31189
wydany 31.X 1927 r.
przez Starostwo Pło-
ckie, woj. Warszaw-
skie, oraz legitymację
Państw. Urzędu Po-

   

leży dołączyć dowód wpłaty wadium w
wysokości 5% sumy oferowanej. Wadium

można wpłacić w kasie Zarządu Miejskiego,
względnie przez P.K.O. na konto tut. Za-

rządu Nr. 50.989,

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawa

| wyboru oferenta, bez względu na sumę ofe-

rowaną, wydania robót częściowo lub cał-

kowite unieważnienie przetargu.

Burmistrz (—) J. Rzepiela.

 

Mieko
potrzebne w dowol-
mej ilości. Mleczarnia
J. Hejber, Mickiewi-

' GINIE

z głodu i strasznej
"biedy inżynier z żo-
ną i dwojgiem ma-

 

   
 

  

 

LR 1 raa L i RZYPE RÓW iia a ROR

ADMINISTRACJA; Wilno, ul. Mostowa 1, czynna od godz. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: miesięcznie, z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową zł. 2 gr. 50, kwartalnie zł. 7 gr. 50, zagranicą zł. 6—
CENY OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty zł, 1— za mm, jednoszp., nekrologi 40 gr. ‚ жа tekstem (10 łam.) 15 gr. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym zasłowo zł. 0,15, słowo tłuste zł. 0,25. Kronika redakcyjna i komunikaty za wiersz druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 25% drożej. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Administracja zastrzega

sobie prawo rmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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