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z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem 1 przesyłką pecztową Zł.4gr.BA,

SSŁOSZENIA: za wiersz miilm. przed tekstem 6 łam 25 gr. w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe,
niem miejsca o 26 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

oszeń. Konto czekowe w P.

skomplikowane i z zastrzeże-

3 80187.   
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DZISIAJ ROZPOCZYNA SIĘ WIELKA ZBIÓRKA NA
NA RZECZ POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ Z. W. 55
 

W trzecią rocznicę śmierci

śtp

Benedykta Woyczyńskiego
odbędzie się dn. 5 maja o godz. 7-ej rano w kościele Bernardyńskim
nabożeństwo żałobne, o czem zawiadamia ŻONA.

KUP LOS
21. Loterji Parńistwowej

w szczęśliwej kolekiurze

K. GORZUCHOWSKIEGO
ZAMKOWA 9

32.000.000 złotych wygranych
co drugi los wygrywa

ciągnienie I kl. 17 i 19 maja.
Cena ćwierć losu 10 zł.
» pół " — 20 zł.
„ talego „ - 40 zł.

Zamiejscowym wysyłamy pocztą.

Konto czekowe Ne 80365,
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  PŁASZCZE i KURTKI
2. © NIEPRZEMAKALNE

“a TT
Polska —OBUWIA PI. Orzeszkowej 3

WACŁAWA HOWICKIEGO
„Bibljoteka Nowošci“

Dzieła kiasyczne

Wilno, ul. Wielka 30
na sezon letni poleca:

Ostatnie nowości

PLECIONKI, SANDAŁY, obuwie

 

  
 

(polskie I francuskie)
ypożycza i kupuje

BREZENTOWE Czynna od 11 do 18.
MODA! GWARANCJA! 1600—£

wykwintna | OINKS RÓ:Sa
KONFEKCJA i GALANTERJA '=
—CES PPDYWANY ŽYWIECKIES
p— VNATARGAGH POZNANSKICH, 5
JAN BUŁHAK "ae" ="e""t

artysta—fotoaraf
Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.|Jagi _  Bamiętajcie o darze Harodowym.

tananika! Stronniciwa Harońtwego.
NOWA-WILEJKA.

Dziś, dnia 3 maja, w dniu święta narodowego, w sali
ryskiego o godz. 1 po poł. odbędzie się

Akademja 3-90 maja,
na którą zarząd Stronnictwa Narodowego zaprasza członków i sym-
patyków.

 
 

 

 

Balbe-

KLUB MŁODYCH
STRONNICTWA NARODOWEGO i OBOZU WIELKIEJ POLSKI

W dniu rocznicy Konstytucji 3 Maja Kłub Młodych Stronnictwa
Narodowego i Obozu Wielkiej Polski urządza

AKADEMIĘ
na którą zaprasza członków Stronnictwa Narodowego i sympatyków
do sali Klubu przy ul. Orzeszkowej Ne 11,

Na program złoży się:

1. Słowo wstępne—wygłosi prezes Klubu Młodych red. ST. KODŹ.
2. Przemówienie okolicznościowe—wygłosi poseł AL. ZWIERZYŃSKI.
3. Deklamacja, produkcje muzyczne i wokalne, żywy obraz.

Początek o godzinie 6 m. 30 wiecz.

 

  
Trenczynskie Cieplice.
"PERŁAKARPAT =" S$ŁOWACJIA+

——

NAJSILNIEJSZE NATURALNE ZRODLA SIARCZANE

O CIEPLOCIE 429C ORAZ RADJOAKTYWNE KĄPIELE MULOWE.

Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. (ligi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne
Trenczyńskich Cieplic, Warszawa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.

674D7

 

 

 

KLUB NARODOWY ŻĄDA ZWOŁANIA SESJI
NADZWYCZAJNEJ.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek na plenarnem posiedzeniu klubu Naro-
dowego, po referacie pos. prof. Rybarskiego, Klub powziął uchwałę,
że trwa na dotychcz*sowem swem stanowisku i zgodnie z uchwałą z dn.
29 marca domaga się niezwłocznego zwołania nadzwyczajnej sesji
sejmowej dla załatwienia szeregu spraw? niezałatwionych w czasie
poprzedniej sesji, a w szczególności: ustawy o podatku obrotowym
i kredytach dodatkowych za ubiegłe 4 lata rządów pomajowych.

Klub uważa, że sesja nadzwyczajna powinna doprowadzić do
zupełnego wyjaśnienia anormalnych stosunków politycznych w pań-
stwie.

Rozstrzygnięcie konkursu na budowę ko-
ścioża Opatrzności Bożej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rozstrzygnięto kónkurs na budowę kościoła pod
wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie,

Nagrody po 20.000 zł. przyznano architektom: Bogdanowi Pniew-
skiemu, Zdzisławowi Mączyńskiemu i Janówi Witkiewiczowi.

Cztery projekty nagrodzono po 5.000 zł.

Ptaki niebieskie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. (rząd śledczy w Siedlcach przekonał się o oszu-
kańczej działalności trzech osobników, a mianowicie: Aleksandra
Dowrarowicza, Edwarda Małachowskiego i Mieczysława Gawełki,
którzy zbierali zamówienia na wydawnictwa, jak: Alma Mater Vilnen- ©
sis, Wszechnica Wileńska, AlbumWilna, Album Ostrobramski i Album
Legjonów, których nie dostarczali, aczkolwiek pobrali należność za nie.

Gawełkę aresztowano i znaleziono przy nim fałszywą pieczątkę
uniwersytetu wileńskiego.

Downarowicz i Małachowski przebywają dotąd na wolności.

Proces polityczny.
Harcerze niemieccy szpiegami.

BYDGOSZCZ, 2.5, (Pat). Dziś
zapadł wyrok w procesie przeciw-
ko kierownikom i organizatorom
harcerstwa niemieckiego w Pol-
sce. Mocą tego wyroku dr. Wal-
ter Burchardt, profesor gimnazjum
w Poznaniu, uznany został win-
nym przestępstwa z $ 128 K.K.i
art. 5*$ 1 rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej o zdradzie
tajemnic wojskowych i skazany
na rok więzienia. Fryderyk Mielke
uznany został winnym nielegal-
nego przekraczeniu granic pań-
stwa i skazany na trzy miesiące
więzienia. Henryk Preuss, elek-
tromonter z Bydgoszczy, odbywa-
jący obecnie" służbę w wojsku
polskiem, w 8 bataljonie saperów,
uznany został winnym przestęp-
stwa z $ 128 K. K. u art. 22 roz-

porządzenia Prez. Rzeczypospo-
litej i zasądzony na trzy miesiące
więzienia. Wszyscy  zasądzeni
oskarżeni byli o to, że w roku
1928 i 1929 założyli oraz kiero-
wali organizacjami  Pfadfinder-
bund w Bydgoszczy i Deustsche
Jungenfahrt w Poznaniu. Istnie-
nie tych organizacyj oraz ich cele
trzymane były w tajemnicy; dalej
o to, że starali się nielegalną
drogą otrzymywać wiadomości,
które ze względu na bezpieczeń-
stwo państwa polskiego powinny
były być trzymane w tajemnicy.
Pozatem przeszło 15 członków
Pfadfinderbundu przedostało się
przy wydatnej pomocy skazanych
przez granicę do Niemiec drogą
nielegalną.

Likwidacja komunistycznych organizacyj
<Zachodniej Ukrainy»

Aresztowano 73 osoby,

LWOW, 2.5 (Pat). Władze po-
licyjne w Drohobyczu zlikwido-
wały okręgowy komitet komuni-
stycznej partji Zachodniej Ukrai-
ny dla zagłębia naftowego, 3 ko-
mitety miejscowe oraz 5 kół,
istniejących w powiecie droho-
byckim. W związku z powyższemi

Komintern organizuje
NOWY JORK, 2.5 (Pat). Tu-

tejsze prezydjum policji ogłosiło
w pismach fotografje autentycz-
nej korespondencji,  przejętej
ostatnio przez tajnych agentów,
a odowodniającej, że moskiewska

aresztowaniami przekazano oneg-
daj do prokuratury okręgowej w
Samborze ogółem 73 osoby, u
których w czasie rewizji znale-
ziono bogaty materjał dowodo-
wy w postaci odezw, okólników,
biuletynów oraz mechanicznych
przyrządów do powielania.

strajki w Ameryce.
międzynarodówka komunistyczna
Komintern jest bezpośrednio od-
powiedzialna za wywołanie straj-
ków i rozruchów wStanach Zjed-
noczonych.

DAR NARODOWY 3 MAJA"
 

KONKURS Firmy FASCINATA

 

nadto 50 dalszych premiji (pięknych kaset) zawierających

Objaśnienia.. W Fja-
sneżpłatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zów o podanem zna-
„czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza*
nie.

1) Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
3) Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
2 Inaczej orszak.
6) Sciek na wodę.
7) Inaczej kolonia.
8) Część śruby.

.9) Inaczej Chorą-
giew.

Między osobami nad-
syłającemi  prawidło-
we rozwiązanie zosta-
ną rozlosowane na-
siępujące premie: 1
Patefon szwajcarski, 2
Aparat fotograficzny,
3) ;Manicure, 4) Kase-
ta luksus. z przybora-
mi toaletowemi, 5) Zło-
te pióro w kasetce
firmy Montblanc i po-

przybory kosmetyczne

FASCINATA. Rozwiązanlą nadsyłać należy wraz z próżnem pudełeczkiem (opako-
wanie) z POCOKEY. kremu „FASCINATA”, do fabryki wyrobów kosmetycz-
nych „FASCINATA“ RAKOW ui. Gertrudy 6. D. W. Každy nadsylający rozwiąza-
nie otrzyma DARMO bez względu na wynik losowania jeden komplet próbek wy-

robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności
premji, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r.

rejenta losowanie
298—s11

Przeciwko utopii Paneuropy.
NOWY JORK, 2.5 (Pat). Na

śniadaniu, wydanem przez Foreign
Policy Association, przemawiali
m. in. redaktor „Frankf. Ztg.* dr.
von Dewall i William Rappard,
członek stałej komisji mandata-
wej Ligi Narodów. Obydwaj zgo-
dzili się na to, że utworzenie z
państw europejskich związku na
wzór Stanów Zjednoczonych”jest
nieprawdopodobne i jednocześnie
niepożądane, o ileby wytworzyć
miało nowe światowe antago-
nizmy. Dr. Dewall zwrócił uwagę,
że współpraca francusko-niemie-
cka i niemiecko-polska oraz po-
rozumienie między państwami,

które niegdyś wchodziły w skład
monarchji austro-węgierskiej, two-
rżą pierwszy warunek ogólno-
europejskiej współpracy. Dr. Rap-
pard, zwracając uwagę na różni-
ce, istniejące między kulturą, ję-
zykiem i społecznemi instytucja-
mi poszczególnych państw euro-
pejskich oraz na sprzeczność in-
teresów gospodarczych państw
rolniczych Wschodu i przemysło-
wych Zachodu europejskiego, wy-
raził przekonanie, że idea stanów
zjednoczonych europejskich: opar-
ta jest na fałszywej i powierz-
chownej analogji z warunkami

„„amerykafūskiemi.
 

 

Z PODWÓRKA
SANACYJNEGO.

Bohater strzełecki za gwałt
i napaść nagrodzony orde-

rem.
„Słowo* radomsko - kiełeckie

donosi w numerze 98 z dnia 29
kwietnia b. r. co następuje:
— „W Opocznie wsławił się

ostatnio instruktor i wice-komen-
dant miejscowego „Strzelca“ p.
Franciszek Kosecki, człowiek o
nieciekawej, nawet pono aresz-
tanckiej przeszłości.

Było to w okresie przed-imie-
ninowym. Po jednej z narad w
sprawie zorganizowania uroczy-
stego obchodu tego święta, na
której nie brakło i większej ilości
alkoholu, p. Kosecki znalazł się
na ulicy późną już porą w stanie
mocno nietrzeźwym. W wędrów-
ce swej po mieście do białego
rana, spotkał „nasz bohater” oko-
ło godz. 5 rano robotnicę, jak się
później okazało: Marję Ciachównę,
śpieszącą do pracy do fabryki.

Kosecki napadł na bezbronną
dziewczynę, powalił ją na ziemię,
natrafiwszy jednak na opór, obił
tak straszliwie, że nieszczęśliwa
omdlała i zaniemówiła, plując
przez kilka dni krwią. Widząc
ofiarę wyuzdanego swego zdzi-
czenia, ciągnie ją do kamieniało-
mów, by tam prawdopodobnie
zrzucić ją z kilkunastometrowej
wysokości i pozbyć się przez to
wszelkich śladów zbrodniczego
napadu. | byłby komendant
„Strzelca* wyszedł zwycięsko z
tej „potyczki”, gdyby nie szczę-
ście, które raptem sprowadziło
tam dorożkarza, jadącego na sta-
cję. Spłoszony „strzelec" rzuca
zmasakrowaną ofiarę, a sam
czmycha do miasta. Nieprzyto-
mną dziewczynę odwieziono do
szpitala, gdzie z trudem, po kil-

kunastu dniach, zdołano urato-
wać jej życie.

Zdawałoby się, że bandycki
napad na niewinną robotnicę,
spowoduje aresztowanie p. ko-
mendanta i usunięcie go z orga-
nizacji.

Gdzie tam: Dzieje się wręcz
odwrotnie. Widzimy go nadal spa-
cerującego w mundurze strzele-
ckim, a 19 marca b. r., jakby na
urągowisko, ten „bohater strze-
lecki“, został publicznie udekoro-
wany orderem. przy dźwiękach
hymnu narodowego na rynku
miejskim, wobec zgromadzonej
publiczności, przez miejscowego
protektora „Strzelca*, starostę
Kossobudzkiego. Oburzenie stra-
szne, tylko p. Kossobudzki, z twa-
rzą rozpromienioną, wręczał or-
der „bohaterowi* dni poprze-
dnich.

 

Drobne wiadomości.
Areszt złodziejów.

WARSZAWA, 2.5 (Pa t.) 25
kwietnia policja berlińska zawia-
domiła policję polską o zarządzo-
nym pościgu za sprawcami kra-
dzieży, dokonanej 23 kwietnia w
mieszkaniu dyrektora banku Mak-
sa Frenkla w Berlinie. Podejrze-
nie padło na gospodynię bankie-
ra Frydę Rothe, która zbiegła po
kradzieży. Sprawcy zabrali z do-
mu Frenkla biżuterję wartości
315 tys. marek. Dnia 28 kwietnia
r. b. warszawskie biuro śledcze
otrzymało wiadomość, że w War-
szawie przebywa jakaś kobieta i
dwóch mężczyzn, którzy przyje-
chali z zagranicy i posiadają
większą ilość biżuterji, nie mogąc
jej sprzedać ze względu na wy-
soką wartość. Opierając się na
tych informacjach iw wyniku
przeprowadzonych dochodzeń po-
licja aresztowała w dniu wczoraj-
szym sprawców kradzieży.
 

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przeplaca“.

Polska Ś$kładnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—4%6.
Najtańsze źródło ku niel, pończoch skai etek |

—9 0

bielizny.
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reformę Kongtyiji
Historia magistra vitae, historja

powinna być mistrzynią życia —

to też wszelkie obćhody i rocz-

nice historyczne o tyle przede-

wszystkiem posiadają dla nas

wartość, o ile czerpać z nich

możemy doświadczenie, wzorować

się na cnotach i męstwie naszych

ojców i dziadów.
W dniu, w którym obchodzi-

my pamiątkę wiekopomnej Kon-

stytucji trzeciego maja, warto za-

stanowić się nad tem, czy obchód

ten jest dziś tylko czczą „galów-

ką", czy też duch Konstytucji

przeniknął nasze pokolenie * i jak

objawia się w czynach naszych?

© Przedewszystkiem więc godzi
się zapytać, czy obowiązująca u

nas Konstytucja godna jest sta-

nąć obok Konstytucji majowej?

Odpowiedzieć na to można, że

duch Konstytucji trzeciomajowej

może i wpłynął do pewnego

stopnia na twórców obecnej Kon-

stytucji, niestety znaleść dla du-

cha tego odpowiednich form, od-

powiadających warunkomwspół-

czesnym wogóle, specjalnie zaś

potrzebom Polski, odrodzonej po

przeszło stu latach niebytu poli-

tycznego, otoczonej przez wro-

gów, wewnętrznie jeszcze nie
uporządkowanej — nie potrafi-

liśmy.
Brak doświadczenia, pewna

doza demagogji, naiwna chęć

prześcignięcia najstarszych parla-

mentarnych państw zachodu —

oto błędy, które zaciążyły nad

naszą konstytucją.

Nie są te błędy tego rodzaju,

by się przy odrobinie dobrej woli

nie dały naprawić. To też nie-

podzielając bynajmniej zbyt ja-

skrawo ujemnych sądów o naszej

konstytucji, zawsze byliśmy i

jesteśmy zwolennikami jej na-

prawy.
Naprawa ta w pierwszym rzę-

dzie polegać musi na reformie

ordynacji wyborczej: Państwo

europejskie w wieku XX-tym nie

może być wschodnią autokracją,

rządy dyktatorskie, rządy jed-

nostki, wcześniej lub później

upaść muszą—ostatetecznie tylko

Sejr. może być tym kamieniem

węgielnym, na którym opiera się

byt państwa. Jaki Sejm — taki

rząd, taki ustrój społeczny, go-

spodarczy, umysłowy. Rzecz jasna,

iż każdemu obywatelowi państwa

i patryocie zależeć na tem po-

winno, aby Sejm był wyrazicielem

tego, co najlepsze pod względem

moralnym i umysłowym w naro-
dzie. To znowu zależy przede-

wszystkiem od „odpowiedniej or-

dynacji wyborczej, gdyż. ludzi

światłych, dzielnych, kochających

Ojczyznę nie brak u nas na

szczęście, chodzi jedynie o to

by ludzie ci doszli do głosu.
Dla tego też kwestja reformy

Konstytucji sprowadza się w

pierwszym rzędzie do reformy

ordynacji wyborczej.
Jakież jest w tej sprawie sta-

nowisko sejmu obecnego, prze-

dewszystkiem powołanego do

przeprowadzenia tej reformy.

Rozróżnić tu należy trzy kie-

runki. Stanowisko Stronnictwa

Narodowego i pokrewnych ugru-
powań, uznając, że Polska ze

znacznym procentem  analfabe-

tów (szczególnie na kresach

wschodnich) i również znacznym
procentem t. zw. „mniejszošci“

oraz ludzi narodowo jeszcze nie

uświadomionych, niedorosłe do

zbyt „demokratycznej“ obecnej

ordynacji, ktėra obnižyla poziom

przedstawicielstwa narodowego,

zasadza się na tem, by poziom

ten podwyższyć, zapewniając jed-

nocześnie głos decydujący  ele-

mentowi polskiemu, jako gospo-

darzowi tej ziemi.

Stronnictwa lewicowe najchęt-

niej bodaj pragnęłyby pozostać

przy obecnej ordynacji.

Charakterystyczne jest stano-
wisko BB. Jakkolwiek dużo, bar
dzo dużo krzyczano tam ó po-
trzebie reformy Konstytucji, to
konkretnego mało tam słyszeliś-
my, te zaś projekty, które do-

tychczas zostały wysunięte przez

stronnictwo pro-rządowe, robią

wrażenie, jakoby autorom ich za-

leży na tem, aby Sejm był... jak

najgorszy.

Jest to zrozumiałe: sanacja,

pragnąc całą władzę złożyć w

ręce jednoski, musi w oczach

narodu skompromitować sejmi

dla tego dąży nie do ulepszenia
i podniesienia jego, ale prze-

<iwnie do jego pogorszenia.

DZT :E N NASK

2 prasy.
PRZED ŚWIĘTEM 3-GO MAJA.

Dawniej i dziś.
W artykule pod powyższym

tytułem „Gazeta Warsz." przyta-
cza tekst rozdziału XI Konstytu-
cji 3 Maja o „Sile zbrojnej naro-
dowej“:

„Naród winien jest sobie samemu
obronę od napaści-i dla przestrzegania
całości swojej. Wszyscy przeto obywa-
tele są obrońcami całości i swobód
narodowych.

Wojsko nic innego nie jest, tylko
wyciągnięta siła obronna i porządna 2
ogólnej siły narodu.

Naród winien wojsku swemu nać-
grodęipoważanie za to, iż się poświęca
jedynie dla jego obrony.

Wojsko winno narodowi strzeżenie
granic i spokojności powszechnej, sło-
wem: winno być jego najsilniejszą
tarczą.

FAby przeznaczenia swego dopełniło
nieomylnie, powinno zostawiać ciągle
pod posłuszeństwem władzy wykonaw-
czej, stosownie do opisów prawa, po-
winno wykonać przysięgę na wierność
narodowi i królowi i na obronę Kon-
stytucji narodowej. U(lżytem być więc
wojsko narodowa może na ogóiną kraju
obronę, na strzeżenie -fortec i granic,
lub na pomoc prawu, gdyby kto egze-
kucji jego nie był posłusznym".

„Gaz. Warsz." zestawia po-
wyższe postanowienie Konstytu-
cji majowej z przed 140 lat z
odnośnym ustępem regulaminu
służby wewnętrznej wojska wskrze-
szonego Państwa.

„Siła zbrojna Rzeczypospolitej... słu-
ży jedynie Rzeczypospolitej i ma na
celu wyłącznie jej dobro*. „Siła zbrojna
OO stoi ua straży jej ca-

łości, niepodległości, godności oraz po-
rządku Basco: stanowi rękojmię o-
brony Ojczyzny przeciwko wszystkim
jej nieprzyjaciołom.

Nieprzyjacielem jest obce państwo,
godzące w całość, niepodległość i go-
dność Rzeczypospolitej. Nieprzyjacielem
są także wrogie państwu czynniki we-
wnętrzne, dążące do obalenia przemocą
praw, ustroju państwowego i ładu spo-
łecznego, ustalonego konstytucją.

Siła zbrojna walcząc, pokonywa nie-
przyjaciela wewnętrznego i narzuca mu
wolę Rzeczypospolitej. (śmierza siłą
rozruchy i wymusza na opornych po-
słuch dla praw obowiązujących".

Z powyższego zestawienia
„Gaz. Warsz." wysnuwa następu-
jące trafne wnioski:

By wypełnić główne swe zadanie,
przygotować naród do obrony państwa
i poprowadzić go do walki, wojsko no-
woczesne musi w stopniu znacznie więk-
szym, aniżeli wojsko epok minionych,
posiadać zaufanie całości narodu.

Wojsko nie jest dziś własnością
panującego ani wodza. Jest dobrem
narodu.

A tymczasem w ostatnich latach
siłą morainą wojska miało się stać
„poczucie, że na jej czele stoi czło-
wiek, który ją stworzy".

Mniejsza w tej chwili o to, czego do-
konał ten człowiek, bez którego zapewne
Lwów nie odważyłby się bronić, bez
którego Poznańskie nie powstałoby
zwycięsko, bez którego nie przyiechało-
by 25,000 ochotników z Ameryki,
nie wstąpiloby do bł:kitnej armji we
Włoszech i we Francji 100,000  o-
chotników. Oczywiście i ochotnicy w
kraju, tak żywiołowo zgłaszający się
w listopadzie i grudniu 1918 roku, a po-
tem, w tragicznym okresie roku 1920,

Mamy już trzecią z rzędu o-
cenę sytuacji gospodarczej za
marzec. Po Instytucie badania
konjunktur ogłosił obecnie swe
uwagi Bank Gospodarstwa Krajo-
wego.

Analiza sytuacji przedstawiona
przez tę instytucję bankową, nie
odbiega od wszystkich innych
tego rodzaju charakterystyk na-
szego położenia. Gospodarstwo
społeczne znalazło się w marcu
w t. zw. okresie przednówko-
wym, który połączony jest zwykle
z ogólnem napięciem sytuacji.

Ciasnota gotówkowa trwa
nadal. Protesty wciąż rosną.

Omawiając kształtowanie się
stosunków na rynku pieniężnym
stwierdza Bank wzrost płynności
gotówkowej, który jednakowoż
jest następstwem ograniczenia
obrotów. Ta iluzoryczna zresztą
poprawa na rynku pieniężnym nie
wpływała w należytej mierze na
sytuację kredytową, gdyż z do-
starczonych kredytów korzystały
tylko solidne przedsiębiorstwa
wskutek b. rygorystycznej polity-
ki banków. Wobec tego, żeinsty-
tucyj takich jest niezbyt wiele,
nie wystąpiła w marcu zmiana
pod względem t. zw. ciasnoty go-
tówkowej. iłość protestów wek-
slowych była nadal b. poważna.
W Banku Polskim zaprotestowa-
no ogółem weksli na 18 miljo-
nów zł, co stanowi 5.99 proc.
całego inkasa, wobec 5.92 proc.
w lutym. =

Produkcja przechodzi dalej
Ž przesilenie.
Położenie górnictwai przemy-

słu naogół się nie zmieniło.

Sytuacja obecna przypomina
znaną bajkę o wozie, do którego

wprzągnięto rybę, raka i łabę-

dzia. Tylko silna wola narodu,

tylko zgodny nacisk opinji na

czynniki miarodajne, zarówno sej- -

mowe jak rządowe mogłyby wy-

ciągnąć wóz ten z błota obecne-

go marazmu na równą drogę.
Sanacyjni zwolennicy wszela-

kich gwałtów, oktrojowania itp.
zwykli powoływać się na to, że.kon-
stytucja 3 maja uchwalona została
wbrew obowiązującym wtedy pra-

wom, drogą zamachu... Przypuść-
my, że tak było istotnie, ale był

to zamach olbrzymiej większości

narodu przeciwko dyktaturze jed-

CIĘŻKI PRZEDNÓWEK W POLSCE.

czy powstańcy górnośląscy — wszyscy
oni poszli walczyć nie w porywie patr-
jotycznym na zew Ojczyzny, ale na
rozkaz tego człowieka. Strach pomyśleć
doprawdy, coby się stało, gdyby wię-
zień z Magdeburga nie wrócił.

Nie zapewnia wojsku siły morałnej
jedynie osoba wodza, jeśli ten wódz
pozostaje w stanie walki z częścią spo-
łeczeństwa

„Wróci maj, trzeci maj”.
W krakowskim „Głosie Naro-

du* ks. senator Ludwik Kasprzyk
snuje kilka luźnych uwag na te-
mat święta 3 maja.

„Czy święto to przemawia jeszcze,
czy głosi jakąś wielką zapowiedź? Od-
powiedź wypadnie: nie! Dziś jest to
święto państwowe i jako takie obcho-
dzone urzędowo, ale zblakło i wypada
blado pod każdym względem, nie ani-
muje, nie porywa. Niegdyś w czasach
niewoli było zapowiedzią i wtedy wywe-
ływało i budziło nastrój patrjotyczny,
niosło zapowiedź czegoś, co przyjdzie—
„wróci maj, trzeci maj" śpiewały masy
ludowe. kd

A więc może to święto zby-
teczne, może przejść nad niem do
porządku dziennego?

„Nie! Również dzisiaj święto 3 maja
mogłoby spełniać dobrze zadanie świę-
ta państwowego, obchodzone jako świę?
to: oświaty narodowej, poczucia na-
rodowego, podniesienia narodowe-
go. W tym kierunku należałoby iść,
inaczej święto to przestanie przema-
wiać do ludu".

Autor artykułu w dalszym cią-
gu porównuje Konstytucję majo-
wą z obecnie obowiązującą, tak
surowo krytykowaną.

Czy słusznie?
„W czem główna wina Konstytucji

marcowej i główny brak? Jest przecież
nieodrodną siostrą konstytucyj nowo-
czesnych, demokratycznych państw.
Ale nad historją odrodzonego państwa
zaciążyła osoba Jóżefa Piłsudskiego, a
do tej osoby w żaden Sposób nie da się
dopasować ani konstytucja marcowa,
ani, powiem, źadna inna konstytucja.

Wszystkie projekty, wszystkie wo-
łania o reformę, mojem zdaniem, są
daremne, dopóki nad ludową Rzecząpo-.
spolitą Polską ciąży osoba Piłsudskie-
go. Jedni będą wołać o konstytucję na
miarę pana marszałka, inni będą chcieli
konstytucji, krępującej marszałka. Oto
temat do rozważania w święto pań-
stwowe — jakże trudny, jak ciežkil
Związano jakby węzeł gordyjski, któ-
rego rozplątać się nie da.

Mamy w P.lsce orqanizecje, które
nie są stronnictwem, ale zaciążyły nie-
bylejako nad rządem | państwem, 1 ar:
rogują s<b'e przywileje” „ponadst'on-

mictw”, Wyliczę te organiza je: Legjonl-
ści, Strzelcy, Federacja obrońców cje
czyzny — są I inne, T: organizacje ar-
gumentują również podobnie, jak klub
BeB-: „z konstytucją marcową już da
lej w rozwoju Rzeczypospolitej iść nie
m żna, »resztą konstytucja mercowa,
js+by fuż nie istsieje — moczerstwowe

sta-owisko Rzeczypospolit*| z konsty-

tucją marcową jest nie do pomyślenia.
„Naszą dążnoś ią |est parlament zasy:
sto»ać przynajmniej na rok—R da Sta
nu p'z*z rok przysotuje rzecz, a po
tem p'zy'tą lmy do nsprawy konsty-
tuej I"

Było to możliwe np. w Rosji.
Polską rządzić wbrew narodo-

wi polskiemu—nie uda się, *
 

W kopalnictwie węglowem na-
stąpił spadek wydobycia, spowo-
dowany zmniejszeniem sprzedaży
węgla w kraju, a zwłaszcza za-
granicą. Wydobycie nafty spada-
ło w dalszym ciągu, sprzedaż
przetworów naftowych w kraju
uległa sezonowemu ograniczeniu,
eksport zaś tych artykułów rów-
nież się zmniejszył. W  hutnic-
twie żelaznem nastąpił znaczny
wzrost eksportu, który jednak
nie wyrównał strat. powstałych
wskutek spadku zamówień krajo-
wych w b. r. W przemyśle prze-
twórczym najcięższe może było
położenie przemysłu włókienni-
czego, który najbardziej odczu-
wał spadek zdolności nabywczej
społeczeństwa. Zastój panował
również w przemyśle metalowo-
maszynowym, drzewnym, cera-
micznym, garbarskim i innym.

Handel pogrążony w kry-
zysie.

W handlu nastąpiło lekkie se-
zonowe ożywienie obrotów, które
jednak nie dorównywało obrotom
z marca ub. r.

Położenie pogarszają jeszcze
liczne protesty wekslowe, przede-
wszystkiem ze strony rolników.
'Nałeży dodać, iż pewnego zała-
mania doznał handel ratalny,
wskutek zwiększenia się ilości
protestow wekslowych klijentów.
Na niektórych kupców obuwia-
nych w Warszawie fakt ten wpły-
nął tak deprymująco, iż postano-
wili oni zamknąć handel ratalny.
W handlu konfekcyjnym, który
wszak jest najżywszym barome-
trem sezonu, obroty wzrosły w
niewielkim tylko stopniu. Obroty
 

nostek, opierających się na szkod-
liwym przywileju „liberum veto“.

Nie odwracajmy sprawy: nie

gwałćmy woli większości narodo-

wej na czecz jednostki czy kliki.
Konstytucja 3 maja — to zwy-

cięstwo myśli narodowej, nad

egoistyczną polityką kliki magna-

ckiej i „cudzoziemskiemi ekspo-

zyturami“.

Skoro zrozumiemy sens isto-

tny Konstytucji i niešmiertelnego

ducha jej  wlejemy w formy

współczesne—dzień 3 maja prze-

stanie byc „gałówką”, a stanie

się wiosennem świętem narodu

odrodzonego po śnie zimowym

niewoli fizycznej i moralnej.

w l P-NZSCKH

przedświąteczne w handlu kon-
fekcyjnym wyniosły więc zale-
dwie 50 proc. obrotów w tym
samym okresie r. ub. Dalsze pro-
gnozy w handlu konfekcyjnym
nie są bynajmniej lepsze. Pewne
ożywienie zaznaczyło się w han-
dlu bieliźniarskim. Również sprze-
dawano większe ilości galanterii
męskiej i damskiej, jednak znacz-
nie mniej, niż w roku ubiegłym.

Minimalny ruch budowlany
paraliżuje konjunkturę

- w przemyśle.
Z innych momentów, potwier-

dzających opinję, że nie zanosi
się zupełnie na poprdwę, może
posłużyć fakt b. słabego ruchu
budowlanego, który w r. b. sta-
nowić będzie zaledwie 50 proc.

ruchu budowlanego z roku 1929.
A należy dodać, że rok 1929 w
zakresie ruchu budowlanego by-
najmniej nie był dobry. Zmniej-
szenie zapotrzebowania przemy:
słu budowlanego ma charakter
decydujący, jeżeli chodzi o sy-
tuację innych przemysłów, zwią-
zanych z budownictwem.

Przedewszystkiem w przemy-
śle metalowym nie zaznaczyło się

dotychczas żadne polepszenie, a
w niektórych działach nastąpiło +
nawet pogorszenie. Zamówienia
ze strony przemysłu budowlane-
go na okucia żelazne, odlewy ku-
chenne, oraz inne produkty że-
lazne dla celów budowlanych są
jak dotychczas, bardzo nikle, choć
być może w sezonie zbyt tych
artykułów nieco się polepszy.

  

 

KRÓLOWA KWIATÓW...
KRÓLOWA KORONY, POLSKIEJ.

W wydawanym w Miejscu Piastowem miesięczniku „Powściągli-

wość i Praca" zamieszcza b. kapelan wojskowy ks. P. Niezgoda prze-

piękne impresje majowe z których pozwalamy sobie przedrukować

kilka urywków,

Gdy słońce za górą się scho-

wało i brzask wieczorny przygas!,

a na nieboskłonie jasna ukazała

się gwiazda, spieszy młodzież z

cełej wsi — dziewczęta i chłopcy,.

często dzieci i starcy ku kapliczce.

Kilka świec zapalonych rzuca

blask na dobrotliwe oblicze Tej,

która światu Zbawcędała, oświetla

Jej kwietnią szatę, rozjaśnia zie-

lenią ubrany skromny ołtarzyk.

Taka jakaś słodycz bije od tej

umajonej kapliczki, taki jakiś

dziwny, nie dający się słowami

określić, lecz sercem doskonale

'odczuwalny czar bije u tego pro-
stego, często przez domorosłego

rzeźbiarza  kozikiem pastuszym

wyrzeźbionego posągu, że cała

zebrana gromadka czujesię jakby

wniebowzięta.

Przecież to „Ona..." Królowa

kwiatów, blasków i wiosny staje

między ludem Swoim, aby mu

ująć trosk codziennych, kłopotów

domowych, a wlać wzamian do

duszy iskierkę ciepła, nieco bla-
sków, woni wiośnianej,szczęścia!

Przecież to Ona... Królowa kwia-
tów i wiosny staje wśród mło-

dzieży, aby do jej serc wlać na

drogę życia dalszego trochę

otuchy, trochę zapału, aby z tych

serc wypłoszyć uprzedzenie do

życia, niechęć do pracy, do ofiary.

Przecież to Ona — Królowa
kwiatów — umajona Pani staje
wśród gromadki zamorusanych

dzieci i uśmiecha się do nich, a

one, choć jeszcze nie rozumieją

wcale, już jednak wyczuwają, że

ta ukwieciona Pani za słabe rączki

je ujmuje i ręce drobne do pa-
cierza układa. Odczuwają one,

te najmłodsze doskonale, ze wten-

czas, kiedy zbraknie może ma-

musi rodzonej, która je dziś tu
do kapliczki przyprowadziła, Ona,

ta umajona Pani, która: takiem

łagodnem okiem na ich pszenicz-

ne czupryny dziś spogląda z zie-

lonego ołtarzyka, kiedyś, później
w życiu rodzoną mamusię zastąpi

i w ciężkich chwiłach życia po-

żałuje.

Kult Królowej Kwiatów nie

ogranicza stę w Polsce tylko na

wieś i na chłopskie dusze i serca.

Nie! Ona jest Panią wszystkich

stanów, wszystkich zawodów,

wszystkich klas społecznych. To

też część Jej oddaje górnik, któ-

ry codziennie wstępuje w czarne

czeluście wygrzebane w ziemi

jego własnemi rękami. Zabrał z

powierzchni ziemi, z ogródka swe-

go wiązankę kwiatów i ustroił

Jej postać, bo Ona itam w pod-

ziemiu ma Swoją kaplicę, a gór-

nik artysta wyżłobił Jej obraz w

czarnym węglu lub w  przejrzy-

stym bloku soli. „Nim przystąpi

PROTEST.
Teatr jako placówka arty-

styczna i kulturalno-oświatowa,
należycie prowadzona może od-
dać społeczeństwu nieocenione
usługi. Szczególniej Naród Polski
po tylu latach niewoli ma dużo
do zdziałania, by chwasty pielęg-
nowane i zaszczepiane w Spoie-
czeństwie przez wrogów, wyple-
nić. Niestety, przyglądając się
propagandzie teatru wileńskiego
widzimy, że ze sceny płynie de-
moralizacja i jad zgnilizny. To
też z największą przykrością, lecz
w poczuciu obowiązku niżej pod-
pisane organizacje najkategorycz*
niej protestują przeciwko szerze-
niu za pomocą teatru zepsucia i
rozkładu.

(—) Arcbidiecezjalna Liga Ka-
tolicka.

(—) Arcbidiecezjalny Związek
Stowarzyszeń Kobiet Katolickich.

(—) Związek Katolicki Polek.
(—) Związek Pracy Obywatel-

skiej Kobiet,

„ służbie będący,

do swej żmudnej pracy, Jej opiece

się poleci.

I po miastach, chociaż tu wie-

lu obojętnych, rozjaśniły się w

maju świątynie Pańskie blaskiem

świateł przeróżnych, a obraz Kró-

lowej nieba tonie w powodzi

kwiatów. Przyniosła je i posta-

wiła na ołtarzu często: sierota,

która niema czem głodu zaspo-

koić, a czasem pani w jedwabie

odziana. Stanął przed obrazem

Królowej niebai ziemi, pan, który

cały dzień spędził przy biurku,

lub na katedrze, przyszedł po

skończonej pracy ten, który ulicę

zamiatał i ten, który cały dzień
tramwaj prowadził,  przyszla

szwaczka i studentka, przyszło

dziecko i starzec, a iprzed obra-

zem Pani niebieskiej wszyscy
równi całą duszą do Niej wołają:

„Pod Twoją obronę uciekamysię!*

Ale najdziwniejsze to, że Kró-
lowa kwiatów wtedy władała du-

szami, kiedy świat własne trzewia

rwał i we własnej krwi się pławił,

w czasie ostatniej wojny. Ileż to

żołnierze nasi nabudowali kapli-

czek po lasach: i sadach, zakry-

tych przed czujnem okiem wroga,

aby móc w nich w wolnych od
krwawej roboty chwilach polecić

się Najświętszej Marji Pannie,

cześć Jej oddać, nabożeństwo

majowe razem z księdzem kape-

lanem odprawić? | nie trzeba
było żołnierza do tego zniewalać,

ni zbytecznie zachęcać. Czynił to

samorzutnie i ochotnie, jak dziec-

ko. A zdaje mi się, że czynił to

dlatego, bo po krwawej robocie

w okopach, po tej robocie, która
wyciągała z serca na światło

dzienne najbrzydsze nieraz rysy

jego charakteru, chciał się wyką-

pać w jasnej i czystej krynicy

swych ludzkich uczuć i porywów,
Pamiętam, jak w maju roku

1916-go w Chorłupach na Woly-

niu tuż za frontem wybudowali
ułani polscy, acz w austrjackiej

wspaniałą, arty-

styczną świątnicę z (sosnowych
okrąglaków. Pokryli ją korą, zbu-

dowali biały brzozowy oltarz, a

w nim obrazek Częstochowskiej.
Na ołtarzu lichtarze z łusek szra-

pneli misternie wycyzelowanych.
Pod wieczór, kiedy dzienna

praca się kończyła, oddziały, sto-

jące w rezerwie, przesuwały się

wąwozem, przez wieś idącym,

ku kaplicy dywizyjnej.
Tu klękaliśmy pod rozkwie-

conemi jabłoniami i gruszami
i całą duszą wołaliśmy do Niej,

kwiatów Królowej:

Królowo pokoju...
Królowo Korony Polskiej
„„módl się za nami!

(—) Narodowa
Kobiet.

(—) Związek Pań Ziemianek.
(—) T-wo Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo.
(— T-wo Koła Polek.
(—) Sodalicja Marjańska Pań.
(—) Sodalicja Marjańska Aka-

demiczek.
(—) Związek Młodzieży Pol-

mej
amieszczając powyższy pro-

test zbiorowy organizacyj wileń-
skich zmuszeni jesteśmy zazna-
czyć, że Związek Artystów Scen
Polskich (Z.A.S.P.) z którego ra-
mienia działa p. Zelwerowicz źle
służy kulturze Wilna, mającej tak
piękne tradycje choćby w dzie-
dzinie teatralnej. Scena polska,
która ma bardziej ódpowiedzialne
zadania w naszem mieście kreso-
wem niż w jakiemkolwiek innem,
zeszła na bardzo niski poziom
moralny. Na repertuar wciągnięto
sztuki ohydne w treści i tembar-
dziej szkodliwe, że podane w
formie starannej, aby jad mógł

Organizacja

“Miepostrzeženie wsączać

   

      
   

  

  

Super Przebój Dźwiękowy

Cudo-Film Świata

«BIAŁE
CIENIE»

w tych dniach

kinie CHELIOS».    

   
  

  

  

  
   

   

się w
duszę zwłaszcza młodego poko-
lenia. P. Zelwerowicz działa naj-_-
bardziej zabójczą metodą bo ma--
jącą pozory artystyczne i oprawę
powabną. Niedawno „Grzesznica
z wyspy Pago - Pago", potem
„Boadway“, až wreszcie „Prze-
stępcy“, że wymienimy sztuki
najjaskrawiej wywracające porzą-
dek moralny społeczeństwa. Gdy-
by p. Zelwerowicz (Z.A.S.P.) pro-
wadził teatr na własny rachunek'
musielibyśmy prosić władze i
magistrat, aby udzielił subwencji
teatrowi i umożliwił mu nie ncie-
kanie się do tego rodzaju sztuk
„kasowych*. Inaczej rzecz się
przedstawia, gdy p. Zelwerowicz
(Z.A.S.P.) otrzymał takie sub-
wencje od miasta i władz,
jakich dotychczas żadna dy-
rekcja od początku istnienia
sceny polskiej w Wilnie nie
otrzymała. Suma płynąca z po-
datków społeczeństwa na teatr
pod kierunkiem p. Zelwerowicza
(Z.AS.P.-u) sięga w naturze i go-
tówce około 200,000 złotych.
Subsydjum takie zobowiązuje
chyba dyrekcję do liczenia się
z nastrojem moralnym  społe-
czeństwa. Słyszeliśmy, że p. Wo-
jewoda był na przedstawieniu,
że treścią jego nie był zbu-
dowany. Mówiono w mieście,
że nawet interwenjował w tej
sprawie, Skutki tej interwencji
jak widzimy są niewidoczne i
„Przestępcy“ utrzymują się na
repertuarze. Podobno byli dele-
gowańi jacyś eksperci. Jeżeli
złożyli opinję przychylną, możemy
wyrazić ubolewanie, iż takich
ekspertów wysyłano.

Nie zabieraliśmy głosu w tej
sprawie licząc, że czynniki powo-
łane same zareagują na poziom
moralny naszego teatru. Niestety
musimy o tym obowiązku przy-
pomnieć i prosić o uwolnienie
Społeczeństwa naszego od at-
mosfery moralnej, jaką szerzy
teatr, prowadzony przez p.
Zelwerowicza jako mandatarju-
sza Z.A.S.P-u. į

*
* *

Późno w nocy otrzymaliśmy
ze źródła miarodajnego wiado--
mość, że na skutek interwencji
włądz teatr na Pohulance za-
niechał dalszego wystawiania
-„,Przestępców".

Notujemy tę wiadomość z
prawdziwą satysfakcją, szkoda
tylko, że w takich wypadkach
potrzebna była aż interwencja
władz, gdy zdrowy instynkt mo-
ralny i choć odrobina poczucia
obywatelskiego powinnaby dykto-
wać dyrekcji odpowiedni dobór
repertuaru.
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Sport.
Mecz tenisowy Polska —

Rumunja.
WARSZAWA, 2.5. (Pat). W pią-

tek rozpoczęły się, na kortach
Legji w Warszawie, rozgrywki me-
czu tenisowego Polska—Rumunja
o puhar Davisa. W  pierwszem
spotkaniu Mishu (Rumunja) po-
konał Stolarowa Maksa (Polska)
w stosunku 6:3, 416, 6: 4,
6 : 1. W meczu Tłoczyński (Pol-
ska) — Poulieff (Rumunja), Tło-
czyński zwyciężył Poulieffa w sto-
sunku 6 : 3, 7 : 5, 6 : 4, wygry-
wając w ten sposób pierwszy
punkt dla Polski w meczu z Ru-
munją. Obecny stan meczu 1:1.
W sobotę o godzinie 15-ej na
kortach Legji zostanie rozegrana |
gra podwójna Mishu, Poulieff (Ru-
munja) i Jerzy i Maks Stolarow
(Polska).

Zawody Strzeleckie z broni
małokalibrowej o mistrzostwo Huf-
ców Szkolnych m. Wilna odbędą
się w dniu 11 b. m.

Zawody odbędą się na strzel-
nicy małokalibrowej na Pióro-
moncie, Początek zawodów o
godz. 8.30 rano.
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Sejm Czteroletni.
Do pospolitych już objawów

obecnego okresu politycznego w
Polsce, należy powoływanie się
ludzi obozu dzisiaj rządzącego, iż
są oni... duchowymi spadkobier-
cami i następcami w pracy, Sej-
mu Czteroletniego i Konstytucji
3 Maja r. 1791.

Zestawienie jest na czasie.
Sejm Wielki był bowiem, w trwa-
niu swem, czteroletni i rządy
obecne zamachu majowego, trwa-
ją także cztery lata. Warto po-
równać te dwa czterolecia.

Już najogólniejsze spojrzenie
poucza, że Sejm Czteroletni, któ-
ry otwarty został 6 października
1788 r., a limitował się 29 maja
1792 r., nie w czterech nawet,
ale w niespełna trzech pier-
wszych latach, doszedł szeregiem
prac do Konstytucji 3 Maja 1791
roku, a przez czwarty rok wpro-
wadzał ją w życie, szczegółowemi
postanowieniami, czyli, że w nie-
spełna trzech latach, doszedł do
tego, od czego rządy obecne, mi-
mo zapowiedzi, dalekie są i po
czterech latach.

Rozejrzenie się zaś choćby w
najważniejszych sprawach, wska-
że, iż

1. Sejm Czteroletni był okre-
sem dużych prac ! dzieł, gdy
rządy obecne w swem czterole-
ciu, odznaczają się brakiem pra-
cy i dzieł, co jest głównem, już
obecnie, ich znamieniem.

2..Sejm Czteroletni duchem
swych prac, jest biegunowem
przeciwieństwem rządów obe-
cnych. S

I dlatego warto się rozejrzeć.

Pierwsze prace Sejmu Cztero-
letniego, odrazu, w październiku
1788 r., dotyczyły powiększenia
wojska i władzy nad niem. W
jakim kierunku? Po jednomyślnej
uchwale z 20 października 1788r.
o powiększeniu wojska do 100 ty-
sięcy, przystąpiono 24 październi-
ka 1788 r. do sprawy władzy nad
wojskiem i po czterech długich
posiedzeniach, dnia 3 listopada
1788 r.,. w głosowaniu tajnem,
zniesiono Departament Woj-
skowy Rady Nieustającej, usta-
nowiony w r. 1775, czyli ściśle
rządową władzę nad wojskiem,
a ustanowiono Komisję Wojsko-
wą, złożoną z 18 członków wy-
branych przez Seim, mianowi-
cie trzech senatorów, dziewięciu
posłów i pięciu wojskowych, pod
przewodnictwem hetmana.

Poprostu Sejm Czteroletni, nie
. miał zaufania do wylącznego wła-
dania Rady Nieustającej, t.j. Rzą-
du w wojsku,*lecz żądał nadzoru
Sejmu, a wobec stosunków poli-
tycznych w kraju, Stanisław Po-
tocki mówił o tem w Sejmie 24
października 1788 r.:

„Pytam, jakie tu jest niebez-
pieczeństwo dla obywatela, co go
zasłoni od wojskowej przemo-
cy? Czyż on przyjdzie skarżyć
się do Rady N. na Radę? A wte-
dy, czy ona go nie ukarze i czy
obywatel nie zyska tylko jeden
powód więcej do skargi?"

Następnie, w grudniu 1788,
przyszła pod obrady sprawa mia-
nowania oficerów w wojsku,
która ostatecznie 19-go grudnia
1788 załatwiona została tak, że
na wyższe stopnie Komisja przed-
stawia Królowi po dwu kandyda-
tów do mianowania i na tej dro-
dze w r. 1799 weszli do wojska
Rzpltej ks. Józef Poniatowski,
Kościuszko, Zabiełło, Suffczyński
jako jenerał-majorzy, Wielhorski
jako brygadjer, czyli stało się
nieźle.

Ale... gdzież jest niewtrąca-
nie się Sejmu do wojska i nacisk
wojskiem na życie państwowe i
obywatelskie?

Również w zakresie polityki
zagranicznej okazało się, że Sejm
Czteroletni nie żywił zaufania do
pozostawiania jej władzy rządowej.

Na posiedzeniu 9-go grudnia
1788 przeprowadzono zasadę, że
posłów do państw obcych wy-
znacza Sejm, czyli tylko za zgodą
Sejmu mianuje i odwołuje Król.

Następnie zaś, dnia 10-go
grudnia, postanowiono odjąć De-
partamentowi Interesów Cu-
dzoziemskich w Radzie Nieusta-
jącej, czyli Ministerstwu Spr. Zagr.
w Rządzie, kierownictwo polityki
zagranicznej.
wiono Deputację do Spraw Za-
granicznych, złożoną z dwu mar-
szałków sejmowych, czterech pie-
czętarzy, dyrektora  kancelarji
królewskiej, oraz trzech senato-
rów i sześciu posłów, wybranych
przez Sejm. To ciało otrzymało
nadzór nad dawaniem instrukcji
posłom do dworów obcych oraz
nad prowadzeniem polityki za-
granicznej.

Było to wyswobodzenie po-
lityki zagranicznej Polski z pod
wyłącznego władania rządowego
Rady Nieustającej, czyli podów-
czas z pod nacisku obcego na
każdy krok Rzpltej w sprawach
zagranicznych.
„Ale... gdzież tu jest żądanie
niewtrącania się Sejmu do po-
lityki zagranicznej?

W dziedzinie gospodarczo-
skarbowej SejmCzteroletni, wie-

5 dząc, że zły układ podatków jest

Wa

Natomiast ustano-«

wielkiem niedomaganiem państwa,
zabrał się do tej pracy.

Uchwalono narazie 26-go stycz-
nia 1789 tymczasowy (t. zw.
protunc) jako zaliczkę na stałe
podatki, oraz dnia 3-go lutego
1789 uchwalono opłaty stempio-
we. Od 23-go lutego do 6-go
marca 1789 uchwalił podatek od
starostw po dwie kwarty, od
ekspektantów na starostwa po od-
ziedziczeniu po półtrzeciej kwarty,
od dzierżawców wieczystych sta-
rostw po półczwartej kwarty wed-
ług nowej lustracji dochodów.
Dnia 13:go marca 1789 ustano-
wiono podatek duchowieństwa,
za jego zgodą, mianowicie oprócz
dawnego t. zw. subsidium chari-
tativum, płaconego przez bisku-
pów w rozłożeniu na probostwa,
jeszcze 20 proc. dochodów. Dnia
26-go marca 1789 uchwalono po-
datek ziemski szlachecki 10 proc.
dochodów. Obliczano te podatki
razem na 36 miljonów zł. czyli
blisko 40 milj. zł. potrzebnych na
powiększenie wojsxa.

Ale... gdzież tu jest zastój
układu podatków, obecnie istnie-
jący, bo raz się mówi, że i te
podatki, które są, robią swoje, a
znowu, gdy jest gorzej, mówi się,
że zły stan gospodarczy nie poz-
wala na przystępowanie do na-
prawy?

Nieobojętną dla Sejmu Czte-
roletniego była również prawo-
rządność polityczna i skarbowa
oraz dążność do zapewnienia jej
także przez karanie winowajców
jej naruszenia.

Dnia 5-go czerwca 1789 wnie-
siono oskarżenie przeciw prze-
wódcy polityki niszczącej Rzplitą
po r. 1772 i b. podskarbiemu ko-
ronnemu w Rządzie Rady Nieusta-
jącej czyli ministrowi skarbu Ada-
mowi Ponińskiemu. Dnia 15-go
czerwca 1789 zapadła w Sejmie
uchwała, podająca Ponińskiego w
oskarżenie, a zarzucająca mu
gwałtowne ogłoszenie się mar-
szałkiem konfederacji w r. 1773,
nieprawne sprawowanie tej god-
ności, frymarczenie konstytucja-
mi i sancltami i t. d., oraz usta-
nawiająca Sąd, złożony z 6 sena-
torów, 24 posłów i 4 ministrów,
czyli trybunał stanu ówczesny.
Poniński uwięziony już w chwili
wniesienia oskarżenia, 8-go czerw-
ca 1789, uciekł, ,ale ujęty został
pod Toruniem, poczem wyrokiem
sądu 1-go września 1790 skaza-
ny został na utratę urzędów, god-
ności, szlachectwa, nazwiska ro-
dowego i na wygnanie.

W początku 1791 zajął się
Sejm Czteroletni sprawą niepra-
wnych wydatków, uczynionych
przez Radę Nieustającą czyli przez
Rząd, w r. 1787, przez nabycie
pałacu dla Stachelberga, kosz-
tem 1,040,000 zł. ze skarbu pań-
stwa. Już wówczas dwaj człon-
kowie Komisji Skarbowej, Ta-
deusz Czacki i Kossowski, zwra-
cali uwagę na nieprawność te-
go wydatku. Wobec tego, że głó-
wnego winowajcy Ponińskieqo juź
nie było oraz że Rada Nieustają-
ca została zniesiona już 19-go
stycznia 1789, Sejm zarządził tyl-
ko zwrot pałacu.

Ale... gdzież jest tu w pierw-
szej sprawie zasada uprawnia-
nia gwałtu a w drugiej zasada
luzów budżetowych, które pa-
noszą się obecnie.

Sprawa naprawy ustroju mia-
ła w Sejmie Czteroletnim prze-
bieg, w którym zarówno ciągłość
pracy, jak świadomość celu, jak
osiągnięcie wyniku przez Kon-
stytucję 3-g0 Maja, są znamiona-
mi rozstrzygającemi.

Po uporaniu się ze sprawą
wojska i podatków, powołał Sejm
dnia 7-go września 1789 Deputa-
cję do poprawy formy Rządu
pod przewodnictwem ks. b-pa
Krasińskiego. Dnia 17 grudnia
1789 wpłynęły na posiedzenia sej-
mowe zasady do poprawy rzą-
du ułożone w Deputacji przez
Ignacego Potockiego. Dnia 5-go
sierpnia 1790 wniosła ona pro-
jekt praw kardynainych na peł-
ny Sejm. S

Sejm uchwalał kolejno naj-
pilniejsze sprawy: uchwalił na-
przód w r. 1790 prawo kardynal-
ne o nienaruszalności obszaru
państwa oraz o zniesieniu gwa-
rancji rosyjskiej a potem prawo
o sejmikach z 24-go marca 1791,
czyli ordynację wyborczą, oraz
prawo © miastach z 18-go kwiet-
nia 1791, czyli rozszerzenie pod-
staw państwowych.

Wreszcie dnia 3-go i 5-go ma-
ja 1791 uchwalona została Kon-
stytucja w swej całości, zbudo-
wana na zasadzie równowagi
władz i na zniesieniu elekcji
viritim czyli powszechnego gło-
sowania na Glowę Państwa.

Czwarty rok, od maja 1791 do
maja 1792, poświęcono wprowa-
dzaniu w życie nowych posta-
nowień!

Ale... gdzież tu są hocki-
klocki konstytucyjne, ustawiczne
zwłoki i brak celu, hasło dema-
gogji powszechnych wyborów
Głowy Państwa i przedewszyst-
kiem brak jakiegokolwiek nie-
tylko wyniku ale choćby wyraź-
nego dążenia?

 

D Zz t EN NIB

Gdyby wejść w szczegóły,

jeszcze dobitniej uwydatniłoby się

to krańcowe przeciwieństwo

między tamtem czteroleciem a

obecnem. Tam ciągła praca i bu-

dowa, a tu tylko dzierżenie rzą-

dów bez budowy i bez pracy

skutecznej. Tam duch prawa i

wzmocnienia narodu, a tu —

WE NS K

igraszki prawne i lekceważe-

nie narodu, jako istotnej pod-
stawy i siły państwa. Wogóle w
poszukiwaniu przeciwieństw trud-
noby było znaleźć coś bardziej
przeciwnego niż te dwa cztero-

lecia w dziejach naszych.
Stanisław Stroński.

Kanytytacja 3-90 maja (791 4 zamach majowy 196
Naród polski od 138 lat czci

i święci ustanowienie Konstytucji

3 Maja 1791, której doniosłość

tak powszechnie odczuwano, że

już w rok później, 3-go maja

1792, święcono uroczyście pierw-

szą rocznicę, a odtąd zawsze,

także w czasach niewoli, tak jak
to było możliwe.

Obecnie sprawcy zamachu z
12-go do 14-go maja 1926 usiłują

podszywać się pod hasło Konsty-
tucji 3 maja, powołując się głów-

nie na to, że oni rzekomo także
dążą do naprawy ustroju.

Trudno o bardziej bezwstydne

twierdzenie, bo między Konsty-

tucją 3-go Maja 1791 a zamachem

z 12-go do 14-go maja 1926 nie-

ma żadnych podobieństw, a są

tylko  biegunowe przeciwności

uczuć, dążeń, poziomu i sposo-

bów działania, nie mówiąc już o

różnicy w poziomie i w czystości
dusz ludzi tamtych a tych.

Całe podłoże jest inne.
Konstytucja 3-go maja 1791

powstała w Warszawie w porywie

podniesienia uczuć, zgody na-

rodowej, pojednania stanów,
a zamach majowy 1926 szedł
przez rozlew krwi w Warsza-
wie nie ku zgodzie, ale ku po-
działowi na rządzących przez
zdobycie władzy gwałtem i rzą-
dzonych.

Konstyntucja 3-go maja 1791
po długim okresie nierządu, bez-
prawia, samowoli jednostek i
grup zbrojnych, wprowadza pra-
worządność, a zamach ma-
jowy 1926 obalał praworządność
i wprowadzał bezprawie, sa-
mowolę jednostki i jednostek,
panowanie gwałtem grupy zbroj-
nej.

Konstytucja 3-go maja 1791
za wielki swój cel uważała usta-
nowienie wojska narodo-
wego, podlegało prawu, za-
miast wojska hetmańskiego lub

poszczególnych /możnowładców
czy obozów politycznych, a za-
mach majowy 1926 za podstawę

swego działania uważał stworze-

nie wojska w służbie o-
soby, opanowanego przez wy-
konawców woli jednostki, z usu-

nięciem najlepszych nawet ludzi

z wojska, którzy nie byli. powolni
temu hasłu osobistemu, zamiast
zasady wojska narodowego.

Konstytucja 3-go maja 1791
była uwieńczeniem prac gospoar-
czych Sejmu Czteroletniego, dą-
żyła do niezależności go-

spodarczej Państwa, stwarza-

ła podstawy prawne gospodarki
skarbowej, a zamach majowy

1926 zaniedbał gospodarstwo na-
rodowe, wprowadził nadzór

obcy do Banku Polskiego, z u-
bożył całe społeczeństwo, wy-

cisnął z kraju wysoki budżet 3-

miljardowy na wydawanie szero-

ką ręką, pogwałcił konstytucyjne

prawa gospodarowania groszem
publicznym, przekroczył budżet
dowolnie o przeszło pół miljar-

da, dostał się pod sąd Trybunału
Stanu. i

Konstytucja 3-go Maja 1791
utrwalała prawdziwą i na prawie

opartą wolność obywatel-

ską, a zamach majowy 1926

zniósł tę wolność, stworzył przy-

wileje dla jednych a prześla-

dowanie innych, dałi jednym
nietylko swobodę słowa ale po-
parcie jej kas państwowych, a

innych gnębił konfiskatami, uto-

rował drogi bezkarnym napa-

dom zbirów obozu panującego

na przeciwników politycznych.

Podobnie, jak całe podłoże,
jest też zupełnie odmienne ustro-
jowe znaczenie Konstytucji 3-q0o

Maja 1791 z jednej a zamachu
majowego 1926 z drugiej strony.

Konstytucja 3-go Maja 1791
zbudowana jest na równowa-

dze trzech władz, prawodawczej,
wykonawczej, sądowniczej, jak

wyraźnie głosi art. 5-ty tej kon-

stytucji (który mówi wyraźnie i
dosłownie o tej równej wadze,
jak się wyraża, oraz wymienia te
trzy władze), a zamach majowy
1926  wprówadził przewagę
władzy wykonawczej, która unie-
możliwia od początku pracę Ciał
Ustawodawczych oraz we wnios-
ku konstytucyjnym BB. dąży do
ich ubezwładnienia, taksamo zaś
wprowadził wtargnięcie władzy
wykonawczej w niezależność
sądów i sędziów oraz we
wniosku konstytucyjnym BB. da-
je władzy wykonawczej, miano-
wicie Prezydentowi, wogóle pra-
wo zatrzymywania biegu spra-
wiedliwości przez umarzanie po-
stępowania sądowego, wreszcie
zaś we wniosku BB. wogóle znosi
pojęcie władzy |ustawodawczej i
władzy sądowniczej, a wprowadza
w swym art. 2-gim wyłączne po-
jęcie władzy państwowej w ręku
Prezydenta.

Konstytucja 3-go maja 1921
ściśle określiła prawa władzy u-
stawodawczej wobec władzy wy-
konawczej w art. 7-mym (władzę
praw stanowienia i baczności nad
wszelką wykonawczą władzą, jak
dosłownie tam powiedziano) a za-
mach majowy 1926 nietylko od po-
czątku dążący do uniezależnienia
się od ustawodawstwa i nadzoru
ze strony Sejmu i Senatu, ale
także we wniosku konstytucyj-
nym B. B. wszystko obmyśla w
taki sposób, aby ciało ustawo-
dawcze było całkowicie bezsilne,
aby posłowie zależeli od władzy
wykonawczej, wskutek prawa u-
nieważnienia wyborów  poszcze-
gólnych posłów przez Prezydenta
Rzpltej, oraz aby odpowiedžial-
Inošė rządu, ministrów i także
preżydenta sprowadzona była do
zera.

Konstytucja 3-go maja 1791
zniosła elekcję viritum czyli po-
wszechne głosowanie
szlacheckie na króla, uważając to
słusznie -za przyczynę rozstroju i
upadku państwa, a zamach ma-
jowy 1926 dąży właśnie do po-
wszechnego wyboru
Prezydent Rzpitej, czyli znowu do
zaburzenia życia państwowego i do
rozstroju.

Śmiało przeto rzec można, że
między duchem i działaniem Kon-
stytucji 3 go maja 1791 a duchem
i działaniem zamachu majowego
1926 jest przepaść taka, jak
międży prawem a bezprawiem,
jak między oparciem się o naród
a wprost przeciwnie usuwaniem,
lekceważeniem, lżeniem narodu,
jak między dobrem a złem.
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Z Hani Sienkiewicza i z Marka Twaina.

(Z nr. 1030 „Myšii Niepod,egtej“ z 3-g0 maja 1930).

Kiedy Selim Mirza odbił Hen-
rykowi uroczą Hanię, ten posta-

nowił miłość zawiedzioną i bez-

silną wściekłość utopić we krwi

rywala. Więc wystosował doń

pozew:
— Jesteś nikczemnik. Listem

tym daję ci w twarz. Jeżeli nie
stawisz się jutro koło Wachowej

chaty z pistoletami lub pałaszem,

będziesz ostatnim tchórzem, któ-
rym prawdopodobnie jesteś.

Kiedy w lat kilkadziesiąt po
ukazaniu się noweli sienkiewi-

<zowskiej poseł Herman Liber-

man zaatakował ostro teorję

„precedensów* ministra sprawie-

dliwości, p. Stanisława Cara, prze-
ciwstawiając jej poszanowanie

praw, tudzież obowiązujących

przepisów konstytucyjnych, otrzy-

mał w odpowiedzi znany list.
Bohater romansu Henryka

Sienkiewicza przestrzegał  pe-

wnych ustalonych form

nawet wówczas, gdy fabuła po-

wieściowa narzuciła mu pojedy-

nek bez udziału sekundantów.
Tedy, po pierwsze, nadał swemu

listowi charakter wyraźnego wy-

zwania. Po drugie, uprosił o jego

doręczenie wspólnego przyjaciela

adwersarzy, starego pana (lstrzyc-
kiego. Albowiem w domach sta-

roszlacheckich nie wertowano Po-

miana i Boziewicza, lecz niemniej
przeto unikano stwarzanie sy-

tuacyj niewyraźnych. Za-
dośćuczynienie honorowe nie

mogło się już wtedy rozpoczynać
od sporu cywilnego na
temat, kto jest stroną pokrzyw-

dzoną, a kto krzywdzącą, ani

przypominać partyzantki, w

której przeciwnicy usiłują zgnębić
siebie wzajemnie takim, czy in-
nym adwokackim mane-
w re mi.

Pan minister Stanisław Car
wybrał inną drogę. Stwierdziwszy

ponad wszelką wątpliwość, iż to

on właśnie czuje się obrażony

przez posła Libermana, nie po-

słał doń zastępców z żądaniem
satysfakcji, tylko woźnego mini-
sterjalnego z obelżywym listem.

Poczem zaprosił dwóch przyjaciół
aby spisali protokół jeznostronny,

że sprawa, której nie pro-

wadzili, została zakończona
dlań „honorowego". Rozumował
widocznie mniejwięcej tak:
— Co było, a nie jest, nie pi-

sze się w rejestr. Teraz ja obra-
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ziłem, zaś poseł Liberman zarea-
gował na to tak, jak ja poprze-
dnio. y

Kiedy „Robotnik“ zaprotesto-
wał przeciwko tej oryginalnej
procedurze „honorowego" samo-
sądu, otrzymał taką odpowiedź z
łamów zawyczaj dobrze poinfor-
mowanej o zamiarach osób wy-
soko postawionych „Gazety Pol-
skiej“:

„—Pan St. Car wiedział na
podstawie precedensėw, že
posłanie świadków p. Lieberma-
nowi nie odniesie skutku, miał
jednak podstawy sądzić, że na
list  policzkujący p. Liberman,
choćby dlatego, że jest oficerem
rezerwy, zareaguje i satysfakcji
honorowej zażąda*.

Słowem, jeśli mamy wierzyć
„Gazecie Polskiej", chodziło tutaj
o t. zw. wywabianie lisa z jamy.
W r. 1928 obecny premjer, pułk.
Walery Sławek, posłał sekundan-
tów posłowi Mieczysławowi Nie-
działkowskiemu, obraziwszy się
za ogłoszenie w „Robotniku“
uchwały Związku parlamentarne-
go socjalistów polskich,  piętnują-
cej jego metody polityczne. Po-
seł Niedziałkowski nie od.mó-
wił zadośćuczynienia i wyzna-
czył również ze swej strony za-
stępców, którzy zgodzili się w je-
go imieniu na rozstrzygnięcie za-
targu przez sąd marszałkowski
(sprawa wynikła między posłami),
lub obywatelski. Ale sekundanci
pułk. Sławka, pp. pułk. Bolesław
Wieniawa-Długoszewski i pułk.
Bronisław Pieracki, żądali, jako
jedynej formy satysfakcji, starcia
orężnego. Otóż socjaliści nie
uznają pojedynków ze względów

zasadniczych. Coraz większy za-
stęp inteligencji demokratycznej
również odrzuca pojedynki, uwa-
żając je za przeżytek barbarzyń-
stwa. Zabrania ich surowo ko-
deks karny. | niema takiego
kodeksu honorowego, któryby
mógł zmusić kogoś do zdrady
własnych przekonań, oraz wejścia
w kolizję z  ustawodastwemizdla
cudzego widzimisię. Więc poseł
Niedziałkowski odrzucił nieuza-
sadnione żądanie.

Czy to ten... precedens miała
na myśli „Gazeta Polska", infor-
mując ogół o taktyce i strategji
honorej p. Stanisława Cara, tu-
dzież jego zastępców post factum,
jenerała Jakóba Krzemieńskiego
i adwokata Kazimierza Rzepec-
kiego? W taklm razie mielibyśmy
trzeci z kolei... precedens: Mini-
nister sprawiedliwości, przewodni-
czący wojskow. sądu najwyższe-
go, oraz wybitny przedstawiciel
palestry stołecznej stawiliby za
warunek czyjejś „honorowości”
lekceważenie ustaw, na których
straży stać winni.

A teraz... precedens Marka
Twain'a:

Działo się to w republikań-
skiej Ameryce, nie znającej, ni-
gdy carskich rządów. Pewien
osobnik dotknięty krytyką zna-
nego pisarza Marka Twain'a, na-
pisał do niego list z oświadcze-
niem, że go policzkuje listownie.
Marek Twain odpisał mu na to:

— Spoliczkowany listownie”
przez Pana, zabijam listownie Pa-
na sześcioma wystrzałami mego
rewolweru. Kłaniam się Pańskie-
mu trupowi. — Marek Twain.

a
 

KOŚCIUSZKO NIEAKTUALNY.
W ostatnim n-że „Placėwki“,

czytamy: 1
Wśród artystów są jeszcze nie-

poprawni idealiści, którzy miast
kłaniać się, biegać, szukać zamó-
wien i potem dopiero braćsięza
pendzeł czy dłuto, pracują „dła
siebie", na własne ryzyko. Ale
ten przestarzały system pracy
mści się na nich zwykle srogo.
Malarz może jeszcze łatwiej dać
sobie radę: dekoruie swemi pra-
cami własną pracownię, albo po-
prostu ustawia odwrócone blejt-
ramy dokoła ściani mało trosz-
czy się o nie. O wiele przykrzej-
sza jest sytuacja rzeźbiarza, któ-
ry wykonawszy swe dzieło w gli-
nie czy też w plastełinie, ciągle
pamietać o niem musi, by się nie

zeschło i nie rozpadło, czy też nie
rozplynęło. A bronz jest drogi, na

marmur stać chyba tylko wyjąt-
kowo zorjentowanych i skoliga-
conych dostawców rzeźby do par-
ków miejskich. Reszta zadowolić
się musi gliną lub plasteliną.
W tej sytuacji znalazł się pe-

wien rzeźbiarz warszawski, który
po latach zbierania wszelkich po-
dobizn Kościuszki wykonał jego
popiersie w płaskorzeźbie, a szu-
kając możności „zrealizowania”
swego dzieła choćby w bronzie, -
udał się do mennicy państwo-
wej.

Dyrektor przyjął go zrazu nie-
ufnie, ale  obejrzawszy pracę,
szczerze się nią zainteresował,
Oglądał ją ze wszystkich stron —
z daleka i z bliska, z dołu i pod
światło. Nie szczędził też poch-
wał artyście, który czuł się wnie-
bowziętym, wezwał następnie te- ,

doradców
i obaj

wobec alarmów wo-
jennych.

W rezonansie, jaki wywołały
głośne artykuły R. Dmowskiego
na temat alarmów wojennych,
nie bez interesu będzie zanoto-
wać opinje kół ruskich. Organ
Unda „Diło” umieściło w n-rach
z dn. 26 i 27, IV artykuł p.t.
„Wojenny hałas".

Dla kół ukraińskich pogłoski
wojenne nie były żadną rewela-
cją. Artykuły Dmowskiego prze-
lamaly milczenie, jakiem pokry-
wano tę sprawę i pozwoliły wy-
powiedzieć się opinji. Podobne
pogloski już istniały w roku mi-
nionym na tle konfliktu sowiecko-
chińskiego. Stanowisko ukraińskie
było zdecydowane już roku po-
przedniego, pozostało też nie-
zmienione i w roku obecnym.
Jest ono negatywne w stosunku
do każdej wojny, prowadzonej
na ziemiach ruskich przez obce
armje.

Koła ukraińskie uznawały ta-
kie stanowisko 1) w interesie
ukraińskim leży osłabienie Rosji
i jej pognębienie, byleby jedynie
rozgrom jej siły nie dokonywał
się na terytorjum ruskiem; 2) obo-

lefonicznie kogoś z
artystycznych instytucji

rozpływali się nad pięknem dzie-
łem.
— Nabyłbym tę pracę natych-

miast, rzekł wreszcie dyrektor,
ale dla porządku muszę odnieść
się do pana Czarnockiego z mi-
nisterstwa skarbu, który dysponu-
je wydatkami. Zaraz do niego za-
dzwonię.

Rozmowa trwała krótko, a pan
dyrektor był po niej dziwnie spe-
szony.
— Praca jest piękna, bardzo

ładna, bąkał, ale widzi pan, Ko-
ściuszko... Kościuszko jest nieak-
tualny. Właśnie p. Czarnocki jest
tego zdania, a on dysponuje wy-
datkami.

Artysta oniemiał. Zapakował
swą pracę i wybiegł z gabinetu...
Ale w miarę tego jak bieg! po
ulicy podnosił się w nim jakiś
bunt i żal, złość; wątpliwość
wreszcie, czy zrozumiał, to, co
mu powiedziano.

Powziąwszy nagłą decyzję
wpadł do jakiegoś sklepu, schwy-
cił książkę telefoniczną, odszukał
numer i kazał połączyć sięz
„aktualnym radcą*. 2
— Czy to prawda, že Ko-

ściuszko jest nieaktualny? ryknął
w słuchawkę.
— No tak, usłyszał rezolutną

odpowiedź. Powiedziałem — już
przecież, że wśród żyjących ma-
my na szczęście ludzi przewyż-
szających dawnych bohaterówi
nie możemy trwonić pieniędzy,
które powinniśmy obrócić na ich
popularyzowanie...

Artysta nie słuchał dalszych
wywodów radcy. Splunął w słu-
chawkę i pobiegł do swej pra-
cowni., . :

ži ; ==
jętne jest dla kół ukraińskich,
kto prowadziłby kampanję z
ciwko bolszewikom: czy jedynie
Polska i Rumunja, czy teżby aby
to międzynarodowa ekspedycja;
tak w pierwszym jak w drugim
wypadku walka rozgrywałaby
na terytorjum Rusi, a naród.
ukraiński byłby tylko czynnikiem
biernym; taka wojna stałaby się
tylko katastrofą dla narodu. W
razie zwycięstwa czy pierwszej
czy drugiej koncepeji ukraińcy
byliby poszwankowani: w razie
wojny polsko- bolszewickiej na*
stąpiłby nowy podział ziem rus-
kich, o ileby Polska odniosła zwy-
cięstwo, gdyby zaś wynik był
inny—Rosja wzmogłaby się mo-
carstwowo.

Gdyby doszło do międzynaro- |
dowej zbrojnej interwencji igdy
by w jej wyniku doszło nawet
stworzenia jakiegoś państewka
ukraińskiego, to jego rola byłaby
nader szczupła: byłoby to bo-
wiem państewko buforowe z
okrojonemi granicami, eksploato-
wane przez zwycięzców, w pań-
stwach zachodnich bowiem nie-
ma jeszcze świadomości o ko-
nieczności stworzenia Ūkrainy
jako czynnika równowagi euro-
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ejskiej. Przedstawiciele Ukrai- „Diło* reprezentuje tylko stąpiło Zjednoczenie pracy wsii rezolucję, by się przekonać, ile
kla „Diło*—nie dostaliby $iodłam opinji ruskiej, która po- Pierwszy wyłom. miast, organizacja, wyłoniona z w niej jest goryczy i ile zawiera

4się nawet na konferencję poko-
jową w ftakich warunkach. jak
Polacy do Wersalu.

Będąc zasadniczymi wrogami—pisze
„Dilo“—wojskowej interwencji przeciw-
bolszewickiej i uważając za nieszczęście
ewentualny wybuch wojny polsko - so-
wieckiej—jesteśmy tak samo przeciw-
nikami tezy, głoszącej że im dłużej pra-
cują bolszewicy na Ukrainie, tem lepiej
dla nas. Jako argumenty cytuje się kurs
ukralnizacyjny oraz wzrost uświadomie-
nia i kultury narodowej. Jednak mater-
jalna pauperyzacja oraz demoralizacja
moralna są pod panowaniem bolszewic-
kiem tak straszne, że nie mogą ich
równoważyć pozytywne zdobycze ukra-
inizacyjnej taktyki komunistycznej.

W zakończeniu swych artykułów
„Diło* mniema jakoby polityka nie-
miecka miała tendencje ukraino-
filskie i, przechodząc do spraw
polskich, wyraża przekonanie, że
wojna polsko-sowiecka jest nie-
możiiwa wskutek swej niepopu-
larności w żspołeczeństwie. pol-
skiem.

siada swą reprezentację w parla-
mencie polskim; w_ deklaracji
swojej, złożonej podczas misji
marszałka Szymańskiego prezes
klubu ukraińskiego, p. Lewicki do-
wodzil, iž Undo (ruska demokra-
cja narodowa), nie zapierając się
dążeń ku samodzielności, walczy
o prawa swej ludności na grun-
cie legalnym. W innem oświad-
czeniu w sejmie, p. Lewicki po-
tępił akcję terorystyczną, upra-
wianą przez ukraińską organiza-
cję wojskową. Jednakże wewnątrz
społeczeństwa ruskiego wpływy
pomiędzy młodzieżą, jak to wi-
dać z nieustannych zamieszek i
awantur, posiadają przedewszyst-
kiem te czynniki, które opierają
się głównie o Berlin i o Charków,
a więc—Petruszewicz. (w)

O rozdźwiękach w łonie BB.
pisano niejednokrotnie. Prasa sa-
nacyjna zaprzeczała tym donie-
sieniom jak najbardziej stanow-
czo. Jednakże p. Sławek w swo-
jem przemówieniu ostatniem w
klubie BB przy objęciu stano-
wiska premjera, wspomniał o
wewnętrznych nieporozumieniach.
Teraz zaś mamy oficjalną rezo-
lucję jednej z frakcji BB. rezo-
lucję, wypowiadającą się jasno
przeciwko ostatniej fazie taktyki
kół pułkownikowskich.

Chodzi mianowicie o akcję b.
premjera Switalskiego. Jemu to
p. Sławek powierzył kierownictwo
BB. w kraju. P. Świtalski zaczął
jeździć po kraju, orjentować się
w nastrojach społecznych, a rów-
nocześnie stwarzać fromy organi-
zacyjne dla stronnictwa rządowe-
go. Otóż przeciwko tej formie
organizacyjnej zdecydowanie wy-

4

pośród dawnego Związku naprawy.
Na posiedzeniu zarządu głów-

nego tej organizacji, powzięto dn.
27 zm. następującą wymowną re-
zolucję:

— Zarząd główny Zjednoczenia wsi
i miast stwierdza penownie i z całym
naciskiem, że interes państwa wymaga
jaknajszybszej stabilizacji stosunków
politycznych. Koniecznym warunkiem
tej stabilizacji jest:

1) przeprowadzenie naprawy ustroju
Rzpitej w sposób uniemożliwiający po-
wrót stosunków politycznych do stanu
rzeczy z przed maja r. 1926;

2) istotne skonsolidowanie tych
czynników obozu marszałka Piłsudskie-
go. które szczerze pragną realizacji za-
sadniczych haseł przełomu majowego.

Zjednoczenie o pracy wsi i miast
stwierdza równocześnie, że nadawanie
w terenie BBWR form organizacji par-
tyjnej zaprzecza dotyczasowemu cha-
rakterowi Bloku, który jest i powinien
być jedynie reprezentacją parlamen-
tarną zespołu wszystkich czynników,
stojących na gruncie przełomu majo-
wego.

Trzeba przecżytać uważnie tę

ona protestu przeciwko panują-
cym stosunkom. Mamy  stwier-
dzenie płynności istniejących sto-
sunków, jakkolwiek cztery lata
władzy stanowiły dostateczny o-
kres czasu do wewnętrznej sta-
bilizacji. Mamy przeciwstawienie
się stanowcze p. Sławkowi, który,
zapowiadając niezwoływanie o-
becnego sejmu i nowe wybory,
przekreśla temsamem możliwość
rewizji Konstytucji, do czego ten
sejm jest konstytucyjnie powoła-
ny i na ce wskazywało orędzie
Prezydenta przy otwarciu tego
sejmu.

Mamy podkreślenie koniecz-
ności skonsolidowania „istotne-
go” kół sanacyjnych, które chcą
„Szczerze” realizować „hasła prze-
łomu majowego”, rezolucja prze-
to stwierdza, że owej konsolida-
cji o której tak szeroko zapo-
wiadano—niema wcale, i owszem

WIAT YWGEJR 2  
  

  

 
w lonie sanacji istnieją czynniki,
które nie odnoszą się szczerze i
otwarcie do sanacji.

Ustęp ostatni jest najważniej-
Szy, gdyż potępia on akcję p.
Świtalskiego, prowadzoną pod
auspicjami p. Sławka i całego o-
bozu pułkownikowskiego. Stwier-
dza on, *że p. Świtalski i p. Sła-
wek, którzy głosili walkę z „par-
tyjnictwem“ sami nadają w kraju
„BB formy organizacji partyjnej".
Czegoż więc potrzeba?...

Z tych względów należy trak-
tować enuncjację Zjednoczenia
pracy wsi i miast jako pierwszy
oficjalny wyłom w łonie sanacji.

Na czele Zjednoczenia stoi
wiceprezes BBWR pos. Zdzisław
Lechnicki. (w)

 

 

   
LISTWY OCHRONNE

Walcowane, do stopni betonowych,
drewnianych, żelazne i mosiężne.

NAROŻNIKI OCHRONNE
Żelazne, walcowane, do krawędzi ścian

BRACIA JENIKE
FABRYKA DZWIGÓW Sp. Akc.
Wielki złoty medal na Wystawie Poznańskiej

GUDRONITY IZOLACYJNE
Jedynie skuteczne od wilgoci i grzy-
ba drzewnego.

FILC BITUMOWY—KRYZOLIT
Najtrwalszy materjał do krycia dachów.

CEMIŻOL
Emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie
cementowej nieprzepuszczalność wo-
dy, oraz inne materjały izolacyjne

Fabryki GUDRONIT.
Złoty medal na Wystawie

MATY TRZCINOWE do tynków
PARKIET DĘBOWY

PŁYTKI POSADZKOWE

Biuro Techniczno-Handlowe

A. Kawenoki,
Inżynier

Wilno, Wielka 66, tel. 1380, 1047.

Przy ciężkiej konjunkturze w przemyśle drzewnym może
kalkulować się praca tylko wtedy, gdy się drzewo prze-

ciera trakami największej wydajności

«ULTRA-TITAN> fad. F. W. HOFMANN we Wrocławiu
i suszy się deski w samoczynnych SUSZARNIACH

„BENNO = SCHILDE“ w Hersfeldzie.

Żądajcie prospektów i ofert.

 

 

Poznańskiej
 

   Piszemy na

maszynach

 

Ł.WŁODARCZYK. [|

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

A. KAWENOKI, inżynier
WILNO, Wielka 66, tel. 1380, 1047

Przy teraźniejszych niskich cenach na
zboże może tylko taki MŁYN prospero-
wać, który pracuje najpewniejszą i naj-
tańszą siłą: na gaz ssany (gazogenera-

tory) oraz «DEUTZ» w Kolonii.Diesl'e fab.
Żądajcie prospektów, spisu ustawionych

tanio, szybko i fachowo.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe. Mickie-
wicza 21, tel. 152. 82—0

 

Powy buchalterki, kan-
celistki lub nauczy-

cielki poszukuje osoba
znajdująca się w krytycz=
nych warunkach mater

Z-białego cementu, kolorowe, dese-
niowe, oraz inne wyroby cementowe
własnej fabrykacji.

Poleca ze składu lub fabryk

D.-H. W. BUSZ, A. JANKOWSKI i S-ka
= Wilno, Wiieńska Nr. 23. Tel. 432. f

ŽDADAADA
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DAŃSTWOWEWYTWORNIE UZBROJENIA „WAnszawie
= Gabr 0. 2b w a

GENERALNE DOZED/TAWICIELITWO|JPRZEDAŻ:
„KAROL REIN/IG6” WARJZAWA, /-TO KRZYSKA 25

 

SPRZEDAŻ: i

Wilno, Zawalna 11. Z. NAGRODZKI.|

 

silników oraz ofert. k Z znowdectwa. Zgodzi się na
wyjazd. Jagiellońska 5,
m. 42. 692—0

 

 

  

 

   

   

 

   

 

 

PT Taj, PIANI- -„Ay MgMyMap, NA i RE ekonom 48 lat,ga
OH

z małą rodziną dłu-„P 2) FORTE- goletnia Poza i do-
SAL remi referencjami po-| PIARY. i ROCA po od tat

światowej sławy jraz Kolejowa i5 zajazd
ZAKŁADY Pleyei, Bechstein etc., | Cukiermana A. Pawluć.

CERAMICZNE takoż Arnold Fibiger, 682—0
1 YP.AKC. Kenos nmdata: Gruźlica płuc jest nieublaganą i corocz-

nie, mie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

nu, kosi miljony ludzi. —Przy zwalczaniu

chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

Q0''sta rolny, w star-
szym wieku, samo-

tny poszukuje posady
pomocnika do majątku.
Posiada dobre šwiadec-

wiście za najlepsze
w kraju przez najwy-
bitniejszych  fachow-
ców na Pow. Wysta-

wie w 1929 r.
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twa. Wilno ul. Kalwa- „Balsam Thioccian—Age*
s ać K. DĄBROWSKA, ryjska Ne 69, m.2. 704-0 który ułatwiając wydzielanie się plwociny

DO/TARCZAJĄ ZWLA/ NYCH FABRYK WI A s 2 pe = — Re wzmacnia,organiza i samopoczucie chorego

eORRO Sprzedaż i wyna- "8 raw , Ra sa się za poradą lekarza.
ŻŁOBIONE jęcie. 17—s0 pzewy. Baade zo Ai 26

DACHÓWKI-5.DREN f I any Zabrycanę majątkowe

AFLE2:CEGŁEŻ| „RYDZE : ŽŽa y wybór róż- ;K FLEROWE. E L DZIURAWKĘ. y Dochód u. sory,= eeS
poleca firma: zapewniony posiada każ- | „Właściciele |. Dabic dak

OFERTY iKO/ZZTORYJY NA ŻĄDANIE GRATI/. kienniczych: płó | —UWADZECTSOSFOWYWI —
profesor:

Zwiedryński dy przy lokowaniu o-| i I, Januszewski" tne, welny, jedwe- |  
 

 

 

  

 
 

ZAR /MAR/ZAWA.KROLEW/KA N'8TEL.86-88. Wileńska 28. tel. 12—24. szczędności przez Wi- ład, į Najlepiej zabezpiecza na :ZĄD 2637—0 leńskie Biuro Komisowo- ee" biu oraz  koldry, | lato futra i inne ubrania od| , 7, A Jeśli wszystkie teHandlowe Mickiewicza 21 przy ul. Wileń koce, chustki, poń- moli, wypróbowany oryginalny| środki zawibdą, to coby
Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy- Šš Tys tel. 152. 85—0 skiej Nr czochy it. d proszek japoński „KATOL* a pan wówczas zaordyno*
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 T. aEJzawszeumiarkowana. UNA”von. Kulry "lubszaty| "e" Pacientowi?WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM. OSZCZĘDNOŚCI EE z przechowywanem ubraniem| — Przysłalbym go naswoje złote i dolary u- należy szczelnie zamykać dla| egzamin do pana profe-

lokuj na 12 proc w Ė tw uniknięcia przypływu powietrza.| soral
nie. Gotówka twoja jest „KAT OL* [nieszkodliwyzabezpieczona _ złotem dla zdrowla, nie plami ubrania ====
srebrem i drogiemi rw i radykalnie tępi: mole, pchły,
mieniami. Lombard Plac wszy, pluskwy, prusaki, kara=| mezem:
Katedralny, Biskupia 12

nyc ehpokojdoych Evos: | LEKARZE |
i 1 2 na kwiatach pokojowych, mrów- 5

Wydaje pożyczki pod za- ki i wszelkie robactwo.

 

staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów. —5

M m

W różnyh walutach
i smach

ć Żądać we wszystkich skła-
dach aptecznych i aptekach. YĆ  Teodolity,

niWelatory,
astrolabje,
goniometry,

Mejlepsze

IotrMeNiy

(EODEZYJIE:

   Ie. LINIEWICŻ
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 15—7 pp.
Ul. Ad Mickiewicza 9 —
wejście z ul. Sniadeckich

" Dbajcie o swója zdrowie!
„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”

(z marką „Kogut”) są stosowane
przy cborobacb żołądka, ki-
szek, okstxukcji'1 kamieni

   

 

   
planimetry ialt. udzielamy pożyczek. Wi- 1 N I| PRACA leńskie Biuro Komisowo- żółciowych. KOSODRZEWINOWA. = REA ĘSdas „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA « AZORY:| PRACE)powszech - Stelmach—Ekonom E > są nooo re a e as

nie znanej otrzebny do maj. na jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-firm: J [0100 Ekari aa się Ma tki zi kl mia i działającym przeciwko otyłości. STARAWIEŚ LOKALEy pisemnie. Załączyć od- ią ziemskie Sprzedają po 2zł za pudełko aptekii skła-
i folwarki.  |4% apteczne 561—3 cq | PIĘKNE PARCELE LEŚNETómy mierticze, ruletki i przybory kreślarskie

w wielkim wyborze
Skład fabryczny w Polsce

„TY RU“ TU, Bai
šia 17, tel. 10-58.

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).

pisy świadectw. Poczta

 
  

 

posadę ? A kurhoj Olės“ rzuty skórne usuwa
min. „Dzienni-aa z booepoti ka“ pod J. H. 474—2

KREM LAIN-AGE —300
je dencyjne f. Sekulo- z

(s Kogutkiew.)EE CZA, Warszawa, Żóra- Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-wła 42-4. Kursy wyuczają Potrzebne suwzjący wady naskórka tsk u dorosłych jaklistownie: buchalterji, ra: mieszkanie I u dzieci. R. M, Sp: W Nr. 5335.

Samochód sasas PRO 2—5 pok. Oferty do Ad7 a andlo- 2— . -ZEENUUI Flat lub Chevrolet mon- wej, stenogrefji, nauk minisłracji DR Wije Zakłada Jubiiersko-Zegarmistrzowski ==—=iAD žų egranicznego wy- handiu, prawa, kaligrafil, pod Z. W. “| 454—1 K. GORZUCH 5 AKUSZERKI, kładane skórą, sprzedam pisania na masz 4 P PR > ZU ów KIEGO Ostateczny środek.Garbarska 5 u dozorcy. owaroznawstwa, so. UL. ZAMKOWA 9. Kandydat d
2 . 650—0 skieg+, francuskiego, pó umebłowany z SPRZEDAŻ AKUSZERKA zdaje Ró ais

opk! : 4 Gaseckia, (BEZP niemieckiego, pisowni, całem utrzymaniem oe
j ńbemoroldalnė >>Varicol kogutkiem) u- Sprzedam półciężarowe oraz grainatyki polskiej. cena 120 zł. miłósjącinie SOLIDNA Marja Laknerowa wypytuje go bardzo dro-

asiroją ból zwędzeie pieczenie, krwawienie, azi ae Dy po gy org ee do wynajęcia od 1 maja naprawa ; Przyjmuje od godz. 9do biazgowo. Kiedy egzami-'miejszają guzy, żylaki — lają apte. . m. |. two. Ządajcie prospek- ui. Śniadeckich 1 — 7, , liczyl bez blę-Sri gs 4-6 tv, 1790—12 (Mickiewicza 9). 266—0 Zegarków i Biżuterji. —0 4a Sa ao ep
   

 

 

Smorgonie, skrz. pocz- posiadamy w wielkim wy-
towa 7. —0 borze do sprzedania na

dogodnych warunkach.
Agronom Wileńskie Biuro Komi-

- Handlowe Mickie-oszukuje posady rząd- 30W0
cy: 10 lat praktykiw ma- Wiza 21, tel. 152. 86—s0
jątku o wysoklėj kulių. ———
rze, kaucja do 4000 zł.

Mieszkania
i pokoje

Wilno, Kalwaryjska 94—2
Lydowicz dla D. W. —2

Poszukuję
2 pok. nieumeblow. z u-

   

Chcesz otrzymać

 

 

są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem
a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m*.

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia i informacje: 3091-14 oł

Głów ny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

 

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy

  
 

 

 

 
 

 

Skie do wynajęcia
p od zaraz ul.

Wielka Nr. 49. Zgłaszać
się 9 — 11 lub 4—5 hot.
Europejski Nr. 19. ó

Wilno, gl. Moste-

wa X 1. Tel.12-44

w zakres drą-
karstwa I Intro"

ligatorstwa
wcho+
dzące.|

    

  



 

 
 

- tytułem

'stąd więc i

Ner 102

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— W Sprawie Krajowego
Kongresu Eucharystycznego w
Poznaniu. Bractwa, stowarzysze-
nia i osoby prywatne, zamierza-
jące wziąć udział w | Krajowym
Kongresie Eucharystycznym, któ-
ry się odbędzie w Poznaniu
26—29 czerwca r. b., zechcą do
dn. 10 maja powiadomić ks. kan.
A. Cichońskiego (Mostowa 12,
m. 2) celem zapewnienia miesz-
kania w Poznaniu oraz kart wstę-
pu na posiedzenia plenarne.
Mieszkanie w kwaterach maso-
wych wraz ze skromnem utrzy-
maniem kosztować będzie dzien-
nie 4—5 zł. Mieszkanie oddzielne
z utrzymaniem kosztować będzie
drożej. Dla uczestników Kongre-
Su zapewniona została 50”, zniż-
ka kolejowa, prawdopodobnie
jednak zostanie uzyskana jeszcze
większa zniżka.

Oprócz delegatów poszczegó|-
nych organizacji, pożądany jest
udział liczny zwłaszcza z kół in-
teligencji tak miejskiej, jak i
wiejskiej, a przedewszystkiem na-
uczycielstwa wszelkich typów.

Celem uniknięcia zamięszania
na Kongresie oraz by umożliwić
sobie uczestnictwo w odpowied-
nich sekcjach i w zebraniach ple-
narnych, tak organizatorowie kom-
panij kongresowych, jak i osoby
prywatne zechcą—stosownie do
instrukcji Komitetu Wykonawcze-
go w Poznaniu — porozumiewać
Się wyłącznie z ks. kan. Cichoń.
skim, a nie zwracać się bezpo-
średnio do Komitetu Wykonaw-
czego w Poznaniu.

Z miasta.
— W przeddzień 3 Maja.

W wigilję Swięta Narodowego
miasto przybrało odświętną szatę.
Wszystkie gmachy rządowe i sa-
morządowe zostały pięknie ude-
korowane zielenią i iluminowane.

Na ulicy Mickiewicza, Zamko-
wej, Wielkiej, Wileńskiej okna wy-
stawowe sklepów udekorowano i
iluminowano. Wieczorem przez
ulice miasta przeciągnęły orkie-
stry wojskowe z pochodniamii
kompanjami honorowemi, które
odegrały kilka marszów i polo-
nezów.

Na ulicach panowało znaczne
ożywienie. d

— Echa Gcbchodu 1 maja.
Jak już donosiliśmy we wczoraj-
szym numerze, śród zaznaczają-
cych swą „żywotność* grup par-
tyjnych znaleźli się też secesjo-
„nišci P. P. S. t. zw. B. B. S owcy,
którzy wystąpili pod maską gos-
podarczych zw. zawodowych, sto-
jących na gruncie ideologji Pił-
sudskiego.

Nikła ta grupka, wznosząca
kasła na cześć sanacji i jej twór-
cy, bojąc się najwidoczniej nie-
spodzianek, poprzedzona była
przez bojówkę, uzbrojoną w po*
tężne kije. 2

Jak się dowiadujemy, ci pal-
karze, mający podwėjną misję do
spelnienia: czynienia „tlumu“ i
chronienia garstki z pod znaku
BBS.; byli wynajęci przez organi-
zatorów „pochodu*, a za swe
usługi otrzymali po 10 zł. każdy.

Sprawy administracyjne.
— Urlop p. Starosty Wileń-

sko-trockiego. Starosta Wileń-
sko-Trocki p. Radwan 5 maja
rozpoczyna urlop w czasie- któ-
rego zastępować go będzie wo-
jewódzki inspektor związków ko-
munalnych p. AleksanderT

w

Sprawy akademickie.
Zebranie akademickiej

drużyny harcerskiej odbędzie
się w poniedziałek 5 b. m. og.7
w „Ognisku* przy ul. Wielkiej 24.
Wygioszone zostaną referaty na
temat IX Walnego Zjazdu oraz
zmiany statutu.

Rozpoczęcie zielonego
karnawału w Ognisku Akade-
mickiem w sobotę dnia 3 maja
r.b. w udekorowanych salach
Ogniska Akademickiego. Zabawa
trwać będzie od godz. 9-ej wiecz.
do godz. 4-ej rano.

Stare karty wstępu dla gości
są nieważne. Nowe karty wyda-
wane będą tylko osobiście się
zgłaszającym w lokalu Bratniej
Pomocy (ul. Wielka 24) w sobo-
tę godz. 1—3 pp. oraz 7—9 w.

— Wycieczka U. S. B. Aka-
demicki Klub Włóczęgów Wileń-
skich organizuje dnia 4 maja
wielką wycieczkę całego U. S$ B.
nad Zielone Jeziora. Zbiórka od-
działu pieszego o godz. 9 rano
na dziedzińcu uniwersyteckim im.
ks. Piotra Skargi, odjazd autobu-
sami z placu Katedralnego O g.
10 rano. Mimo nieodpowiedniej
ze względu na egzaminy pory
Klub Włóczęgów spodziewa się
licznego udziału koleżanek i ko-
legów w wycieczce.

(lczestnicy wycieczki winni
przezernie zaopatrzyć się w od-
powiednią ilość produktów spo-
žywczych, a członkowie grupy
autobusowej w gotówkę na prze-
jazd.

Sprawy szkolne.
— Reorganizacja gospodar-

ki w szkołach. Od 1919 r. go-
spodarka szkolna w Wileńszczyź-
nie prowadzona była bez należy-
tej systematyzacji, dorywczo i
kwestja podręczników, ławek itd.
stale wymagała  jakiego-takiego
uporządkowania. Obecnie po pół-
torarocznej pracy, sprawa ta zo-
stała niemal zupełnie załatwiona.
Do dnia 15 maja wszystkie szko-
ły muszą bezwzgłędnie wykoń-
czyć prace nad pomalowaniem
ławek, stołów, szaf i ich ujedno-
stajnieniem, oraz uporządkowa-
niem  bibljotek i inwentarza.
Wszystkie szkoły otrzymają nowe
podręczniki. Ponadto Polska Ma-
cierz Szkolną ze swych fundu-
szów zaopatrzy szkoły w specjal-
ne księgi inwentarzowe i bibljo-
teczne. (w)

— Komitet obchodu 25-le-
cia walki © szkołę polską po-
wiadomił wileńskich uczestników
zjazdu lokalnego organizowanego
z racji rocznicy 25-lecia walki o
szkołę polską, że zostały wyjed-
nane dla nich ulgi kolejowe, po
które należy się zgłaszać do Biu-
ra. Komitetu w Ministerstwie
Oświaty. (d)

BZ Pb

CO TO JEST

„TOGAL“?
Tabletki-Togal są skutecznym šrodkiem
przeciwko reumatyzmowi, podagrze,
grypie, bolom nerwowym i bolom
głowy, migrenie i przeziębieniom.
Nie wyrządzajcie sobie szkody, używa-
jąc innych małowartościowych środków.
Według  rejentalnego poświadczenia
przeszło 6000 lekarzy wyraziło swoje
uznanie dla skuteczności działania To-
galu. Nabyć można we wszystkich ap-
tekach. Nr. registr. 1364. Cena Zl. 2.

1340-w-24
ERU LIRSLSPRACZE

Sprawy robotnicze.
— Chrześcijański Uniwersy-

tet Robotniczy. Placówka kultu-
ralno oświatowa pod nazwą Ch.
U. R. powstała już w ?928 r. W
pierwszych dwóch latach z po-
wodu kraku funduszów ograni-
czyłu Siąe tylko do zorganizowa-
nia kursów dokształcających i
kilku wycieczek naukowych. W
bieżącym zaś roku. Zarząd Ch.
U. R. założył czytelnię, który
liczy 23 czasopisma, bibljotekę
zawierającą do 1000 tomów, pro-
wadzi kurs dla analfabetów, wie-
czory dyskusyjne i odczyty. Pierw-
szy odczyt odbył się dn. 9 marca
b. r., akt otwarcia zaszczycił
swoja obecnością J.E. ks. biskup-
sufragan Michalkiewicz. Stow. Ch.
U. Rob. postawiło sobie za cel,
by przez oświatę trafić do naj-
szerszych mas robotniczych, by
te masy uświadomić pod wzglę-
dem religijnym, narodowym, spo-
łecznym i socjalnym, dać im w
te sposób możność, by sami
świadomie potrafili bronić swo-
ich praw Przeciętnie frekwencja
na odczytach wynosiła 250—300
osób na wieczorach dyskusyj-
nych 45—20 osób.

Do czytelni, na wieczory dy-
skusyjne i na odczyty wstęp wol-
ny dla wszystkich, .co zaś do
bibljoteki, to członkowie Ch. (I. R.
korzystają z niej bezpłatnie, inni
płacą 3 zł. kaucji i 50 gr. mie-
sięcznie.

Czytelnia otwarta codzień 6—
8 wiecz. w niedziele i święta od
12—4 p. p. bibljoteka otwarta w
środy i piątki od 6—8 wiecz. w
niedziele i święta od 12—2 p. p.
Metropolitalna 1 (Il piętro).
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy w Wilnie podaje do
wiadomości, że w niedzielę dn. 4
b. m. o godz. 1 w Sali Chrześć.
Domu Ludowego przy ul. Metro-
politalnej Nr 1 (parter) — odbę-
dzie się odczyt p. t.: „Ząstoso-
wanie lotnictwa w dobie obecnej*,
który wygłosi P. Prof. Zygmunt
Hryniewicz.

Wstęp wolny dla wszystkich.

Sprawy podatkowe.
— Ulgi podatkowe dla hand-

lu. Władze skarbowe upoważniły
Wileńską Izbę Skarbowę do przy-
znawania ulg podatkowych hand-
lowi hurtowemu I i II kategorii,
nieprowadzącemu ksiąg handlo-
wych. W zasadzie wymiar tego
podatku powinien być obliczony
według 2 proc. stawki podatko-
wej.
W poszczególnych wypadkach,

zasługujących na uwzględnienie.
lzba Skarbowa ma prawo obni-
żyć ten podatek do wysokości
1 proc. Ullga ta może być przy-
znana przedsiębiorstwom hand-

+ košė.
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lowym tylko wówczas, jeżeli zło-
żyły one zeznania o obrocie w
terminie przepisowym. Podanie o
zniżenie wymiaru tego podatku
Izba przyjmuje do dn. 15 b. m.

"(d)
Sprawy miejskie.

— Posiedzenia komisji bu-
dżetowej. We wtorek, środęi
czwartek w lokalu Magistratu m.
Wilna odbędą się posiedzenia bud-
żetowe miejskiej komisji finanso-
wej poświęcone ostatecznemu
zbilansowaniu budżetu nadzwy-
czajnego miasta na rok 1930-31.

Pod obrady Rady Miejskiej
budżet wpłynie w połowie maja
Te bi

Sprawy litewskie.
— Zjazd katolików biato-

rusinów ilitwinów. Jutro w
niedzielę odbędzie się w Wilnie
zjazd katolików litwinów i biało-
rusinów. Porządek zjazdu jest na-
stępujący: ly Nabożeństwo w

Ę św. Mikołaja o godz. 9.30,
2) Otwarcie-zjazdu (ul. Zawalna
Nr 1 „Sala kresowa”), 3) Refera-
ty o położeniu katolików bialo-
rusinów i litwinów, 4) Sprawoz-
dania z prowincji, 5) Rezolucje,
6) Wybory komiteiu prowadzenia
akcji katolików litwinów i biało-
«rusinów. (w)

— Konfiskata. Po dłuższej
przerwie miał być wydany kolej-
ny numer miesięcznika litewskie-
go „Vilniaus Varpas”, jednak Sta-
rosta Grodzki 30 kwietnia skon-
fiskował go za umieszczenie re-
zolucji, przyjętej na zjezdzie na-
uczycieli „Rytas'a“. w

Z życia stowarzyszeń.

— Z sodalicji św. Piotra
Klawera. W sali sodalicyjnej przy
kościele św. Jana o godzinie 6
min. 30 wieczorem w niedzielę
odbędzie się przedstawienie, na
program którego złoży się dra-
mat w 3 aktach p.t. „Marja Siao“
z życia chrześcijan w Chinach,
oraz szereg deklamacyj okolicz-
nościowych.

Całkowity dochód jest prze-
znaczony na cele Ill Konferencji
św. Wincentego a Paulo.

— Zebranie Wileńskiego
Tow. Ogrodniczego odbędzie się
w niedzielę, dnia 4 b. m. o godz.
6-ej w lokalu związku ziemian
Zawalna 9.

Z życia cechów.
— Zarząd Cechu Krawców

w Wilnie zaprasza swych człon-
ków na Zebranie. Informacyjne,
które Odbędzie się w niedzielę
dnia 4 b. m. o godz. 4 po poł.
w lokalu własnym przy ul. Bak-
szta 1.

Ze względu na to, iż będą
poruszane sprawy podatkowe,
oraz sprawa regulaminów dla
uczniów, obecność wszystkich
członków jest konieczna.

Sądy.
— Sesja wyjazdowa w Wi-

"lejce. Od 24 do 30 kwietnia ob-
'radowała w Wilejce sesja wyjaz-
dowa Sądu Okręgowego wWilnie
w składzie przewodniczącego Wa-
lerjana Hauryłkiewicza, sędziów
Branta Olgierda i Kryczyńskiego
Leona oraz prokuratora Baińskie-
go i sekretarza Podhajskiego. Roz-
patrywano wyłącznie sprawy kar-
no-skarbowe.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś Teatr na Pohulance czynny będzie
dwukrotnie:. po południu o godz. 3,30
na przedstawieniu dla dzieci i mło-
dzieży baśń J. Warneckiego „Cudowny
pierścień".

Wieczorem o godz. 8 opera naro-
dowa Kurpińskiego „Krakowiacy i Gó-
rale*. Wszystkie bilety sprzedane.

Jutro w niedzielę odbędą się ró-
wnież dwa przedstawienia: po południu
o godz. 3,30 widowisko dla dzieci i mło-
dzieży po cenach specjalnie zniżonych
„Cudowny pierścień*.

Jutro wieczorem Brucknera „Prze-
stepcy“.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
— Dziś ostatni występ Malickiej

i Sawana w komedji Lenca „Trio“.
— „Błędny bokser“ ukaže się ju-

tro z udzialem dyr. Zelwerowicza.
W poniedzialek „Błędny bokser*

grany będzie poraz ostatni, przedsta-
wienie dla wszystkich. >

— Poranek L. Sawinej-Dolskiej
jutro o godz. 12-stej w Teatrze Lutnia.
Program zawiera pokaz ćwiczeń przy
drążku, pozatem szereg różnorodnych
produkcyj tanecznych.

— Rewja Wileńska „Figliki
majowe* wystawioną zostanie w
Teatrze Lutnia we wtorek.

— Wileńskie Tow. Filharmoniczne
urządza w dniu 4 maja otwarcie sezonu
koncertowego w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim. Orkiestrą dyrygować będzie
prof. Wiłkomirski z Warszawy. W pro-
gramie utwory Paderewskiego, Mo-
niuszki, Karłowicza i inn.

Geny wejścia 40 gr., ulgowe 20 gr.
Początek o godz. 20.

— Przedstawienia z okazji tygo-
dnia Polskiej Macierzy Szkolnej. W
teatrze miejskim na Pohulance odbę-
dzie się szereg przedstawień z okazji
tygodnia Polskiej Macierzy Szkolnej.

W piątek 9 maja „Wielki człowiek
do małych interesów". A. Fredry.

W sobotę 10 maja popołudniu „Cu-
downy pierścień" J. Warneckiego, wie-
czorem „Krakowiacy i Górale" opera
narodowa Kurplńskiego.

W niedzielę 11 maja popołudniu
„Cudowny pierścień* J. Warneckiego,
wieczorem „Błędny bokser" W. Smól-
skiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Sobota, dnia 3 maja 1330 r.
9,30. Transm. nabożeństwa z Klasz-

toru na Jasnej Górze w Częstochowie.
12,10. Popularny koncert symfonicz-

ny z Warsz.
16,00. Gramofon.
16,55. Kom. Wil. Tow. Organ. i Kółek

Rolniczych.
17,00. Nabożeństwo z Kaplicy Ostrej

B a. s
18,00. Audycja dla dzieci.
18,50. „Z szerokiego świata".
20,00. Słuchowisko „Suita

senna".
23,00. Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 4 maja. 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Bazyliki Wi-

leńskiej, Chór katedralny pod dyr. prof.
Wł. Kalinowskiego.

12,05. Poranek z Fiiharmoniji.
15,00. Odczyt rolniczy dla Wi-

leńszczyzny.
15,20. Transm. muzyki z Warsz.
17,05. Fragment z „Horsztyńskiego*

J. Słowackiego.
17,30. Koncert popularny z Warsz.
18,50. „Co się dzieje w Wilnie?*.
19,15. Lekcja języka niemieckiego.
19,30. „Poradnia prawna*, prof. St.

Węsławski.
20,00. Recital skrzypcowy Stefana

Frankla.
21,00. Koncert popularny.

_21,45. Audycja pogodna
w Żukiszkach,.

22,15. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 5 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej
15,35. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Muzyka popularna.
17,00. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
17,15. Aud. dla dzieci „Trzeci maj”,

obrazek M. Reuttówny.
17,45. Dyskusja nieprzygotowana z

cyklu „Rozmowy na czasie" „O pacy-
fižmie“.

wio-

„Wieczór

U

DZJŚ i JUTRO
od g. 2-ej do 4-ej pp.

SEANS POPOŁUDN.
dla uczącej się młodzieży
cena na wszystkie
miejsca (parter) Zi. 1

Kino „HOLLYWOOD“

ZBostatniei chwili.
Zebranie biskupów pol-

skich w Rzymie.
RZYM, 2.5. (Pat.) W salonach

ambasady polskiej przy Watyka-
nie odbyło się zebranie, w któ-
rem wzięli udział: kardynał sekre-
tarz stanu Pacelli, ks. kardynał
prymas Hlond, biskupi polscy,
udający się na kongres w Karta-
ginie generał Jezuitów Q. Ledó-
chowski oraz gen. Zmartwych-
stańców O. Jagajło.

2 i półproc. dyskonta.
PARYZ, 2.5 (Pat.) Bank Fran-

cuski obniżył stopę dyskontową
z 3 na 2i pół proc.

Huragan. —
NOWY JORK, 2.5. (Pat.) W

połnocno-wschodniej stronie sta-
nów Kansas i Nebraska szalał
ostatnio silny huragan, który wy-
rządził znaczne szkody oraz po-
ciągnął ze sobą ofiary w ludziach.
Według dotychczasowych  obli-
czeń poniosło śmierć 17 osób, 6
zaś zginęło.

BERLIN. 2.V. (Pat.). Tornado,
szalejące nad stanem Nebrasca
nawiedziło wczoraj również pól-
nocno-wschodnią część stanu Kan-
zas i okolic Milwaukee. W stanie
Kanzas najbardziej ucierpiało mia-
sto Winchester. Orkan wyżłobił
serpentynę długości 120 klm.
zmiatając z powierzchni ziemi ca-
łe osiedla. a

CHICAGO. 25. (Pat.). Wedłng
ostatnich doniesień gwałtowne
burze, które szalały wczoraj nad
stanami środkowemi i wschodnie-
mi, spowodowały śmierć. 23 osób.
Straty materjalne wynoszą pół
miljona dolarów.

Komunikacja powietrzna
Berlin — Kowno — Moskwa.

KOWNO. 2.5. (Pat.). Wczoraj
otwarta została komunikacja lot-
nicza Berlin — Kowno — Moskwa.
Samoloty, kursujące między Ber-
linem i Moskwą, będą lądowały
w Kownie nie zaś w Rydze, jak
dotychczas.

Rekord lotniczy.
LE BOURGET. 2.5. (Pat.). Lot-

niczka Lena Bernstein utrzymala
się w powietrzu 35 godzin 46 mi-
nut 55 sekund, bijąc światowy
kobiecy rekord długości lotu o-
raz rekord długości lotu dla pilo-

 

    
Ludzie otyli osiągają bez trudu wy-

dajne i obfite wypróżnienie, używając
odpowiednio i regularnie naturalną wodę
Franciszka-Józefa. Liczne sprawozda-
nia lekarzy specjalistów stwierdzają, że
chorzy na nerki, artretycy, reumatycy,
chorzy z kamicą i cukrzycą są bardzo
zadowoleni z działania wody Franciszka-
Józefa. 737—s0

BREEZEOPOZORYTRORĄFRZ ZESA
18,45. Audycja literacka „gaj Han“.
19,25. Lekcja języka włoskiego. 7
20,05. „Przestępca urodzony“, od-

czyt wygl. prof. Stefan Glazer.
20,30, Transm. z Warsz.

I. Strausa „Ach ta wiosna“.
23,00. Muzyka taneczna.

Operetka
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Ruch wydawniczy.
„Dziesięciołecie Pojski Gdro-

dzonej". Z pośród dziel poświę-
conych dziesięcioleciu, monogra-
fja która wyszła pod powyższym

zajmuje. bezprzecznie
pierwsze miejsce, podczas gdy
bowiem wszystkie inne poświę-
cone są pewnym odcinkom życia
naszego politycznego, gospodar-
czego, naukowego lub artystycz-
nego, wspomniana monografja
obejmuje całość. £

Zycie nasze współczesne jest
tak zróżniczkowane, że niema ta-
kiego genjusza, który potrafiłby
objąć wszystkie jego dziedziny,

księga wspomniana
jest oczywiście dziełem  zbioro-
wem, na które złożył się szereg
osób, z których każda wniosła
Oczywiście swe indywidualne po-
glądy.

Stąd nie zawsze i nie ze
Wszystkiem, co znajdujemy w
tej księdze można bez zastrzeżeń
się pogodzić. Co do nas, mie-
liśmy zastrzeżenia i to bardzo za-
sadnicze w stosunku do dzieła
politycznego.

To jednak nie zmienia faktu,
iż pod względem informacji i bo-
gactwa materjału jest to dzieło
niezastąpione.

Monografja ma format albu-
mowy (foljo), liczy 1212 stron
tekstu i zawiera blisko 4000 ilu-

| stracyj.
Na treść tej księgi składa się

historja państwowości polskiej,
wszystkie dziedziny życia, wszy*
stkie formy organizacyjne społe-
czne i kulturalne, wszystkie prze-
jawy kształtowania się i rozwoju

sił twórczych w odradzającej się
Polsce.

Na osobne omówienie zasłu-
guje strona graficzna „Dziesięcio-
lecia Polski Odrodzonej*, Zdjęcia
dostosowane umiejętnie do wszech
stronnej treści, dają, przegląd roz-
woju organizacyjno-twórczego w

różnorodnych dziedzinach zbioro-
wego życia polskiego w pierw-
szem dziesięcioleciu.-

Liczne mapy, wykresy i tabele
ilustrują przejrzyście wysiłek zbio-
rowy minionego dziesięciolecia.
Historyk polityk, publicysta, dzia-
łacz społeczny czy ekonomiczny

"znajdzie tu bogaty materjał źró-
dłowy, z dokumentami,- datami,
tabelami. :

Dla świata naukowego, świata
literatury, sztuki, są tu wyczerpu-
jąco ornównione dziedziny ruchu
umysłowego wskrzeszonej Polski.

Oficer, żołnierz, znajdzie tu
ten szmat dziejów, które sam
tworzył czynem orężnym. Urzęd-
nik każdej kategorji znajdzie swo-
je dziedziny, taksamo przemysło-
wiec, handlowiec,  rękodzie!lnik
znajdzie obraz swoich rynków
pracy.

Każdy, kto w dziele wskrze-
szenia, odbudowy i rozbudowy
był czynnikiem działającym, współ-
twórczym, odnajdzie tu momenty
swego działania i przeżyje je po-
wtórnie.

Kazimierz Brończyk: Rejtan.
Dramat w 3 aktach. Wydawnictwo
Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Lwowie.

Na tle katastrofy pierwszego
rozbioru tragiczne zagadnienie
czy naród jest prawem moralnem,
niewysychającem źródlem mocy?
Na czem ufundować to prawo—
na świadomości indywidualnej
czy na wypadkowej zbiorowego
wysiłku społeczności?

Zagadnienie równie aktualne
dziś jak kiedyś. Ta aktualność
wyziera z dramatu, który podob-
nie jak i dotychczasowe utwory
sceniczne tegoż autora, jest wy-
rażeniem  dzisiejszości pod pre:
tekstem  tragedji historycznej.
Akeja dramatu rozgrywa się w
przeciągu dwu dni i jednej nocy.
Akt pierwszy' przedstawia króla
Stanisława i jego najbliższe oto-
czenie w przeddzień tragicznej
sesji sejmu rozbiorowego. Dusze
przeżatte rozkładczym  racjona-
lizmem XVIII w., bez woli, której
warunkiem wiara w określony
dogmat, dusze z kruchej porce-
lany, tragiczne swoją niemocą

)

wobec wielkości 'wypadkowej.
Akt drugi to matejkowska "scena
sejmowa. Rejtan szukający opar-
cia dla moralnego prawa narodu
w owej wypadkowej zbiorowego
wysiłku, a kiedy go tam nie znaj-
duje, kiedy naród gniewny nie
wszedł na salę sejmową i nie
zburzył ohydnego dzieła Poniń-
skich, wówczas pada na próg z
obłędem w głowie nieszczęsnej.
Akt HI, rozgrywający się w tejże
sali sejmowej w nocy przepro-
wadza Rejtana poprzez mroki
obłędu do wyzwolin w tej praw-
dzie, że prawo moralne jest prze-
cież w irracjonalnej świadomości
indywidualnej człowieka, że wy-
starczy, gdy jeden człowiek spo-
żyje Boga w komunji, aby On
był w niebie,

*
* *

W šlad za „Wspomnieniami
robotnika z Liege” ukazał się
drugi i trzeci tomik nowopowsta-
łej a wydanej przez Wojskowy
Instytut Naukowo - Wydawniczy
„Bibljoteczki Spolecznej“ a mia-
nowicie:

Dzieje wojskowe Bartka.
Napisał A. S. Warszawa, 1930.
Bohater tego opowiadania, mło-
dy góral wzięty z poboru, z wiel-
ką odrazą i niechęcią idzie do
wojska, bo agitacja wywrotowa
zdołała posiać w duszy niedoświad-
czonego chłopca pierwiastki de-
strukcyjne. Rychło jednak zbała-
mucony antymilitarysta przekony-

że chleb żołnierskiwa się, ne
jest znowu tak gorzki, jak to
przedstawili podżegacze, i że i
do tej służby można się przy-
zwyczaić a nawet ją polubić. Zol-
nierz uświadomiony oceni z cza*
sem te wartości kulturalne, z któ-
remi zapoznaje go wojsko.

Ten powolny proces uświado-
mienia obywatelskiego, dokony-
wujący się w duszy młodego żoł-
nierza, autor przedstawił pla-
stycznie i z odczuciem psycholo-
gicznem, umiejętnie wplatając w
treść zajmującego opowiadania
ustępy natury pedagogicznej i.

uświadamiającej. Książka ozdo-
biona jest rycinami

„Czy lud rządzi w Rosji so-
wieckieį?“. Warszawa 1930. Na
treść tej książeczki” składają się
bardzo ciekawe opisy panujących
obecnie w Rosji Sowieckiej sto-
sunków i to na podstawie relacyj
gazet i książek samych bolsze-
wików. We wszystkich dziedzi-
nach życia gospodarczego, spo-
łecznego, politycznego a nawet
religijnego stosowany jest przez
Sowiety bezwzględny przymusi
nieubłagany teror, a rezultatem
tego, jest jedynie nędza i niedo-
la zmaltretowanego ludu. Wierny
obraz tych stosunków „daje wła-
śnie materjał składający się na
treść tej książeczki a będący ży
wem zaprzeczeniem tak pow-
szechnie głoszonego w Rosji ha-
sła wolności.

*
* *

Franciszek Godlewski, Wśród
Znieważanych Bogów. Z podró-
ży na Wschód. S-ka, str. 140,
z 32 ryc. Dom Książki Polskiej.
Francuskie Tow. Zeglugi Morskiej
„Fabre Line* ogłosiło w roku
ubiegłym plan wielkiej, okrężnej
wycieczki do Egiptu, Syrji, Pale-
styny, Turcji, Grecji: i Algieru, co
zachęciło autora tej książki do
wzięcia w niej udziału.

Człowiek wielkiej kultury, świet-
ny causeuri obserwator tak bystry
jak Franciszek Godlewski przyj-
rzał się zbliska palącym zaga-
dnieniom wschodu, które powo-
dują zmiany polityczne, mające
dla spraw starego świata poważne
znaczenie. Zagadnień tych jednak
autor nie maluje tragicznie. Prze-
ciwnie, przygody wycieczki zbio-
rowej, reminiscencje romantyzmu
i porównanie dawnej kultury kla-
sycznej z dzisiejszym stanem tych
ziem dały autorowi sposobność
do traktowania na tem tle naj-
poważniejszych zagadnień chwili
bieżącej z dyskretnym humorem.
Rozległy teren wycieczkowy (Mo-
rze Jońskie, Egipt; brzegi Azji,
dyrja, Palestyna—rozdział ten był
drukowany w „Tygodniku Ilustro-

wanym“—Archipelag Grecki, Tur-
cja, Azja Mniejsza, Grecja, mo-
rzami do Algerji i Algerja) po-
zwolilo autorowi na zgrupowanie
mnóstwa wrażeń, które umiejęt-
nie omówione złożyły się na pię-
kną i zajmującą ksiąžkę—ciekaw-
szą od najlepszej powieści.

32 ryciny ze zdjęć fotogra-
ficznych, dokonanych przez auto-
ra, są prawdziwą ozdobą tej inte-
resującej książki.

= *

* *

Šrėd ostatnich wydawnictw ru-
chliwego „Roju* wyróżnić należy:
Georg Fink „Jestem głodny*t

Książka, która po Remarque'u
osiągnęła w Niemczech najwiek-
szy, sukces.

Autor — anonimowy — prze-
lał pisemnie swe prawa na pisa-
rza Kurta Minzera, który go nie
zna i znikł. Szukają go bezsku-
tecznie całe Niemcy. Książka jest
niemieckiem „Na Dnie“. Poka-
zuje nam, niby przez taflę beo-
radjum, dno proletarjatu niemiec-
kiego w czasie wojny. Czytelnik,
wędrując przez miazmaty śmiet-
niska, natyka się na upajający
kwiat — serce ludzkie.

J. W. Locke: „Obyczaje Marka
Ordeyna* (Jesienna miłość).

Wprowadzony do Polski entu-
zjastycznym artykułem Nowaczyń-
skiego, Locke z dnia na dzień

© poszerza krąg swych wielbicieli.
Na drodze czterdziestoletniego

Ordeyna staje niby zjawa, piękna
Carlotta, wykradziona z haremu.
Ciekawy konflikt między obycza*
jami człowieka w całem tego
słowa znaczeniu, a nawykami
pięknego stworzonka.

„Daily Graphic“ pisze: „Car:
lotta jest jedyną z najgłębieji
najbezpośredniej cžarujących po-
staci, jakie stworzyła współczesna
beletrystyka".

Marjan Padecbowicz: „Drewno
w przemyśle, rękodziele i go-
spodarstwie domowem”. Część
I. i II. Kraków 1930. Nakładem
Miejskiego Muzeum Przemysło-
wego im. D-ra A. Baranieckiego.

Wydawnictwo wypełniło po-
ważną lukę w fachowej literatu-
rze i winno znaleźć się w ręku
każdego inteligentnego stolarza i
tokarza, każdego choćby dyletan-
ta, który ma do czynienia z ob-
róbką i przeróbką drzewa, oraz
w bibljotekach wszystkich szkół
zawodowych, średnich i powszech-
nych. Część pierwsza obejmuje
nietylko prawie wszystkie gatunki
drzew krajowych i ohcych, ma-
jących praktyczne zastosowanie,
lecz ich obszerny fachowy opis
pod względem wyglądu, właści-
wości, użytku i obróbki drzewa.

Autor nie pominął i właści-
wości leczniczych poszczególnych
drzew, ich owoców, oraz liści.

Osobna część druga obejmuje
zestawienie 54 naturalnych pró-
bek najczęściej spotykanych i
używanych gatunków drzewa.

Wydawnictwo to ma dla nas
ogromne znaczenie wychowaw-
cze jako propaganda polskiego
materjału drzewnego.
W każdej szkole powszechnej

i średniej prowadzoną jest nauka
robót, w której obróbka drzewa
wysuwa się całkiem naturalnie na
pierwszy plan

Mając w ręku książeczkę prof.
Padechowicza młodzież dowie się,
iż ze wszystkich gatunków drzew,
rosnących na ziemiach polskich,
otrzymuje się doskonały materjał
drzewny, który służy znakomicie
do wszystkich wyrobów iprze-
tworów, dostarcza szeregu barw-
ników naturalnych, garbnika it.p.
Młodzież dowie się, že do Polski
nie potrzeba sprowadzač drogie-
go zagranicznego materjalu drzew-
nego, gdyž nasze drzewa zastą-
pią w zupełności najwymyślniej-
sze obce gatunki, nie będziemy
wywozić z Polski za tanie pienią-
dze olbrzymich ilości nieobrobio-
nego surowego materjału drzew-
nego, lecz przerobimy go na
miejscu, a zagranica dobrze za
to zapłaci.
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> r.b. W myśl zarządzenia mini- wygłosili naczelnik wydziału Sza- kiem lzby Skarbowej mianowany
sterstwa podział na obwody gło- niawski, ks. Piekarski, starosta został p. Woyna.

e sowania i spisy wyborców pozo- Kowalewski, oraz prezes miejsco- Ž
z: 5 stają te same jakie były przy wego Towarzystwa Rolniczego Urzędnik ace w Mo

Czyżby nania pe 2 B przeszedi Ww re- wyborach w roku 1928. Kół i Org. Rolniczych p. Żyliński. łodecznie.
w szkole ce prawosławne, przyczem na : Omówili oni znaczenie po- Onegdaj bawiłwWilejce urzę-

(KAP Wilno). W jednej ze ziemi tej założono i cmentarz Sprawa ważności wyborów wstającej placówki  kulturalno- dnik konsulatu sowieckiego w
szkół powszechnych w powiecie prawosławny. Na cmentarzu tym W Okręgu Nr 60 Pińsk i w oświatowej dla pow. oszmiań-. Warszawie, Popow Włodzimierz,

obok cerkwi stał z dawnych cza- Woj. Nowogródzkiem. skiego, przyczem podkreślone w obecności p. wice-prokuratoraSłonimskim nauczyciele, członko-
wie Z. N. S. P., zostawili dzieci
katolickie na naukę religji u. du-
chownego prawosławnego i na
nabożeństwo prowadzili je do
cerkwi. Jakkolwiek społeczeństwo
miejscowe dało wyraz swemu
oburzeniu, jednak odnośne wła-
dze szkolne zbagatelizowały tę
sprawę. Osoby, które w gronie
nauczycielskiem odważyły się na-
piętnować te fakty, momentalnie
zostały przeniesione.

Chcielibyśmy wierzyć, iż to
jest dziwnym zbiegiem okolicz-
ności, że osoba przeniesiona jest
członkinią Stowarzyszenia Chrze-
ścijańsko- Narodowego Naucz. Szk.
Pow. Czyżby nawet i w szkole
polskiej pierwsze skrzypce grała
przynałeżność partyjna?

Niecne sprawki popa pra-
wosławnego.

Z Wołkowyska donoszą o na-
stępującym wypadku, który wy-
wołał oburzenie wszystkich oko-
licznych mieszkańców: 2
W Nowym Dworze, gm. Poro-

zowskiej, pow. Wyłkowyskiego,
znajduje się cerkiew prawosław-
na, przerobiona z kościoła kato-

sów krzyż katolicki. Za czasów
niepodległościowych katolicy za-
częli się domagać rewindykacji
kościoła, przyczem sprawa ta nie
została jeszcze dotychczas roz-
strzygnięta. Proboszcz  prawo-
sławny Skurat, obawiając się, iż
na miejsce może -zjechać sąd i
istnienie krzyża przy cerkwi mo-
że uzasadnić prawa katolików do
zwrotu kościoła, krzyż zrąbałi
spalił, poradto przewrócił znaj-
dującą się przy wejściu do cerk-
wi płytę kamienną z nadpisem
polskim. O sprawkach tych do-
wiedziała się policja i pociąga
popa do odpowiedzialności. Cała
ludność jest niesłychanie tem
oburzona. w

Nowe wybory w pow.
Święciańskim.

W związku z unieważnieniem
przez Sąd Najwyższy wyborów
do Sejmu dokonywanych w 1928
roku w okręgu wyborczymNr64
Swieciansklm minister spraw
wewnętrznych zarządził dokona-
nie ponownych wyborów w tym
okręgu. W skład okręgu Nr 64_
wchodzą powiaty:  święciański,
brasławski, dziśnieński i postaw-

Izba dla spraw wyborczych
Sądu Najwyższego wyznaczyła na
dzień 5 b. m. rozpatrzenie prote-
stów, które wpłynęły z okręgu
Nr 60 Pińsk. Pozatem ogłoszona
zostanie decyzja w sprawie skarg
wyborczych Wyzwolenia i Stron-
nictwa Chłopskiego, zgłoszonych
na przeprowadzenie wyborów do
Senatu w okręgu województwa
nowogródzkiego.

Poświęcenie szkoły rolni-
czej w pow. Oszmiańskim.
W folwarku Fntonowo, pow.

oszmiańskiego, odbyła się uro-
czystość poświęcęnia samorządo-
wej szkoły rolniczej.
stość tę przybyli: naczelnik wy-
działu rolnictwa i weterynarji
urzędu wojewódzkiego Szaniaw-
ski, starosta oszmiański Kowalew-
ski, członkowie wydziału powia-
towego sejmiku i komisji rewizyj-
nej sejmiku oszmiańskiego, oraz
obywatele tego powiatu ze sfer
ziemiańskiej, średniej i drobnej
własności, jak również uczniowie
nowopowstałej szkoły z ich nau-
czycielami i opiekunami. Aktu
poświęcenia szkoły dokonał ks.
dziekan Piekarski, w asystencji

Na uroczy: -

było przez p. Szaniawskiego, iż
szkoła w Antonowie powstała z
woli zbiorowej sejmiku i drob-
nych rolników pow. oszmiańskiego.

Na wniosek p. starosty zebra-
ni uchwalili wysłanie depesz do
ministra rolnictwa i wojewody
wileńskiego z wyrazami wdzięcz-
ności za okazaną pomoc przy
organizacji szkoły.

Po podpisaniu księgi pamiąt-
kowej szkoły, zebrani zwiedzili
budynki i urządzenia szkoły, któ-
re przedstawiają się okazale.

Uroczystość zakończyła się
śniadaniem, wydanem” przez dy-
rektora szkoły p.Z

d

izba Skarbowa w Nowo-
gródku.

NOWOGRÓDEK, 2.5. (Pat.) —
Wczoraj uruchomiona została w
Nowogródku Izba Skarbowa, któ-
ra obejmować będzie swoją dzia-
łalnością teren całego wojewódz-
twa. Dotychczas województwo
nowogródzkie należało do Izby
Skarbowej w Brześciu nad Bu-
giem. Poświęcenie Izby Skarbo-
wej w Nowogródku, na które za-
powiedział swój przyjazd wice-lickiego, zbudowanego ongiś na

ziemiach kościelnych. Kościół ten, ski woj. wileńskiego. Głosowanie ks. proboszcza  Nurkowskiego. minister skarbu Starzyński, odbę-
za czasów zaborczych wraz z odbędzie się w dniu 13 lipca Okolicznościowe przemówienia dzie się w końcu maja. Kierowni-

SEIMAS EASTTTTSPSK TPS PSASE

Od dnia 1 do 5 maja 1930 roku « » Dzieje szwedzkiego Napoleona Aktów 10.

Miejski Kinematograf KAROL XIIwłącznie będą wyświetlane filmy: W roli Karola XI-65sti Ekman, w roli Pio-
tra |-Mikołaj Sewerski. Nad program: 1) „Nawet koń by się uśmiał" komedja w I akcie. 2) „Pathe

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 1 journal Ni 9* w 1 akcie. Kasa czynna od godziny 3 m. 30 Początek seansów od godziny 4. Następny
program: „Plac Waszyngtona”.

 

   

Film, który zachwycił cale Wilno! Aby dać możnośćDziś ceny miejsc
każdemu widzieć i słyszeć, Super-Przebój Dźwiękowy pt.znacznie zniżone

Dziczkańca,Balkon 24. Parter od 4 zł. 50 qr.
PIERWSZY DŹWIĘKOWY

KINO-TEAT |

 

 

a lai + 15 1 = Fa

HeliOS| ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN  "<*" I Jokon 55. slam "3 aSYeeMCKo ŻE 5 BO
datki dźwiękowe. 1) Mozżuchin w Warszawie. 2) Orkiestra symfoniczna. Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 10 w. Zs”: znak rowerowy

ADŹWIĘKOWE KINO i ięko- i aa mie JĘSPOWS czy.

OLY Oo |wyz tdzelcm znakomiesc RAMONA HORANO * żęccj Malty Page SKRZYDLATA FLOTA ynie perm sie. 6-0
rze udział cała eskadra lotnicza U. S. A. pod dowództwem Nowarro który zaimponuje publiczności swoją odwagą w$
czasie niebezpiecznych manewrów. NAD PROGRAM. Wszechświatowej sławy baryton włoski TITO RUFFO wykona g

arje z opery „OTELLO*. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25 w. 2

MICKIEWICZA Ne 22
Aparaty amerykańskiej świa-

towej sławy „Pacent"     

 

KINO- żądani i i naj- i i 5
TearR_ GE. U X»| ""yigisze nieśmierieine arcydzielo HR. LWR Torsroja ZMARTWYCHWSTANIE go)gumaćmi
ul. Mickiewicza Nr. 11. | łości i poświęcenia. W roli „Katjuszy” sława ekranu DOLORES DEL RIO. W roli „Niechludowa* ROD LA ROCGUE. Począ-

tek o godzinie 1. Ceny od 40 gr.

Jeg Największy przebój! Wstrząsający dramat p-g głośnej powieści H. Banga. Smier-

mnazjum
matem.,

IEAPESTPEEEAETS 3].

 

 

 

Kino „PICCADILLY“ 5 gwiazd w jednym fiimie: Czterech Bjabłów telna wałka o miłość i życie. W roli gł. bohaterka obrazów:
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. „Wschód Słońca" i „Siódme Niebo* JANETT GAYNOR. Reżys. genjalnego F. MURNAU. Sceny o szalonem na-

pięciu nerwów. Śmiertelny skok z pod kopuły cyrku. Każdy niech śpieszy zobaczyć.

 

 

"Gino„WANDA”UEEWIELKR. 30 Ter 1461 światowej! Realizacji W. Turżańskiego Wołga... Wołga Pieśń l Atamanie tycznych przygodach slynnego atamana Su-
mnego buriaka z nad Wolgi. W rol gł. H. A. Schlettow, Rudolf Klejn-Rogge i Liljana-Hall Davis. (iwagal Specjalna ilu-

stracja muzyczna popularnych piosenek rosyjskich wykona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK I MANDOLIN.

LiniLas

| Dziś! Nieustanne wybuchy śmiechu wzbudzają znakomici komicy PAT i PATACHON. Przezabawne sytuacje i wspa-
iai šmi 1- i in tipoj“ Cal last i 1 fil lu-
dzów do teznafilmie „BałI Patachon W ODIICZU ŚMI*ILI" bieńcami* Wilna. Blamiodzieży” dozwolone.

| DZIŚ! Największy przebój kinematografji Potężny dramat w 12 akt. osnuty na roman=

  

 

fi ŚWIATOWID
Mickiewicza 9.

niki. szkół

 

Dziś i dni następnych! Arcydzieło miljona dolarów. Owoc syzyfowej pracy umysłu ludzkiego, najśmielszy wymysł fan-
12-to aktowy dramat podług głośnej powieścitazji ludzkiej! Sztand

SŚopiefini na rok19307 «Hrabia Monte Christo» Fl. Dumasa. W rolach. gł.: Jean Angelo, Ber-
nard Goetzke, Lili Dagover. Początek seansów o g. 5, w Niedziele i święta o godz. 4. (UWAGA: Od 1-V pierwsze seanse

Kino Kol. „DGKISKU||
(Obok Dworca Kolejowego)

 

  

 

 

 

będą rozpoczynać się o godzinie 6. 723—s2

Kulturalno-Oświa- «SPORT» Dziś i dni następnych! WILLIAM DESMOND ulubiony bohater filmów sensacyjno-salonowych w swym najno- Do matury k
towy Kino - Teatr wszym dramacie, pelnym «Djabelski Pazur» Bilety honorowe nieważne. Ze względu na wiel- przygot. w 3-6 mies. Zam-

Wilno, Wielka JG 36. intryg i tajemnic p. t.: kie koszta tego filmu ceny biłetów nieco pod- kowa 3—3 godz. 12—3-ej.
wyższone. 2730—s1

REPO ZŁWZZE:DAI WPAEZSOWE NSS ZAOOERZE

ERC NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary gwaran- wa” |

   
į
iš

towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy |
różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie,

nowa 5, m. 4.Wyjeżdźam nakrótki czas» pIZEL Warszawą do Niemiec, Bel-
jj, Prantij przyjmuję do załatwienia wszeikiego

(l , li | rodzaju sprawy jak n. p. kupno i sprze-
daź wszelkich towarów, matrymonialne it.p. Zgła-

 

z kuchniami,

Ne 24 m. 1.
„Ska 54.

Wynajmujemy motocykie|
„D.K.W.* tylko tym którzy posiadają ukończoną 8—1.

WW M — WA

wygodami

     

  

 

 

  

trum miasta.PRZEDAM samochód
„FORD“ o silnym mos

torze za zł. 1000. Oglą-

ASN 8 DDCI/KI = szkołę motocyklową Stowarzyszenia Techników
. > Polskich w Wilnie przy ul. Holendernia 12. War- 6 pok. mieszkanie do

mi AU d i sztaty motocyklowe zauł. Bernardyński 8. wynajęcia w PE
m Al miasta ze wszystkiemi

= „8 TWARDNIENIE CJĘ ""* wygodami 2 piętro. Do-
GRS NA/KŪRKA = wiedzieć się ul. Mickie-

ofe | Sprawy Kupno wicza 4 Z „Udzia-
kus > + lowa“ od 4—5-ej, tamže

: o uzy żż size Sprzedaż 12—3pokoje z wygoda-

S 5 sprzedania dom mi umeblowane w cen-

SÓL DO NÓG „JANA”* USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓGĘZ Do 725—s0  

   
  
   

   

 

dochodowy muro-
wany, piętrowy z salka-
mi o 4-ch mieszkaniach.
Ogród owocowy 260 są-

stwardnienie naskórka, oraz ustaje dokucz-
liwe pieczenie i pocenie się nóg. Najbardziej
dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie-
płej wody i bolącą.nogę moczyć w niej przez
10 do 15 minut. Po tym czasie momentalnie dać codzien. w Szkole

Techn. Holendernia Nr 12

  

 

  

NAUKA

ZGUBY

Ze kartę wojskową wy-
|TORO" CFADUSTYTP daną przez PKU —

Wilno, na imię Wacława jg
zam. przy

ul. Wiłkomierskiej 133 —

PSE korepetycyj
w zakresie 8 kl. gi-

Specjalność:
fizyka, chemja

i polski. Mickiewicza 19-

PoE korepetytor-
pedagog w celu przy-

gotowania do matury w
terminie jesiennym. Zgła-
szać się: Ponarska 54 36
m. 21 od godz. 16-tej.

695—0

Nauka
pisania na maszynie, O-
rzeszkowej 11—16. 693-0

Do egzaminów
konkursowycb Politech-

technicznych
i Korpusów Katetów oraz
do wszystkich klas gimn.
przygotowuje rutynowa-
ny pedagog, Zakretowa
Nr. 9, m. 5, od 3—5 pp.

 

 

kiemi wygodami Kaszta-

 

M5-cio poko-
jowe i 2-pokojowe

= elektrycz-
szać się do dnia 15 maja r. b. ul. W.-Stefańska nością, odremontowane

do wynajęcia Antokol-
721—s1

okėj do wynajęcia Z
Portowa
938—s0

  

e]

 

VIII rewiru w Wilejce rozmawiał
w więzieniu z dezerterami armii
sowieckiej. Następnie Popow od-
jechał pociągiem w kierunku Mo-
łodeczna. (d)

Nagłe zgony wskutek nad-

miernego użycia samogonki.
Mieszkaniec zaść. Powiazyń,

gm. chocieńczyckiej, Krawczonek
Filip, lat 79, będąc w gościnie u
swego krewnego Kurcza Łukasza
we wsi Pieroze, gm. chocieńczyc-
kiej, podczas snu umarł prawdo-
podobnie skutkiem zatrucia się
denaturatem.

We wsi Zolki, we własnem
mieszkaniu zmarł nagle Paszkie-
wicz Jan, lat 25. Zachodzi po-
dejrzenie, że Paszkiewicz zmarł
wskutek zatrucia się wódką, od-
czyszczoną sposobem domowym
ze spirytusu skażonego i lakie-
rówki.

Tajemnicze zgony.
Około m. Krzywicze wydobyto

z rzeki Serwecz zwłoki Wasilewi-
cza Aleksandra, lat 26, mieszkań-
ca wsi Pozary, gm. krzywickiej.
W pociągu, przybyłym do Ko-

bylnika o g. 5 rano, znaleziono
osobnika w stanie nieprzytomnym.
Miejscowy lekarz rejonowy nie
zdołał ocucić nieprzytomnego.

  

683—0

satyny, perkale, oraz pończochy i skarpetki mo- do wynaję-
dne. Uwaga — Wilefska27. —20 Pokój cia z ze ciężkie Polskie dro

—s0

Duż  

NIM KUPISZ FOTO-APARAT "iigaii uje,
Aparatów Fotograficznych

W SKŁADZIE raBRYCZNYM
PRZYBORÓW OPTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH i GEODEZYJNYCH

„OPTYK RUBIN"
WILNO, UL. DOMINIKANSKA M 17, Tel. Nė 10-58.
NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST. OD R. 1840).

EREERAZEWM ERC

99506 Zi.
Kosztuje tylko 5 osobowy Chevrolet
Nowe SOA UASEonĘ I kšarnioja modele 1930 na

. — Do
PRZEDSTAWICIELSTWO

AUTO -GARAŻE
 

wybór używanych samochodów.

Ze znalezionych dokumentów |
osobistych stwierdzono, że jest
to Łappa Kajetan, lat. 75, felczer,
ostatnio zamieszkały we wsi Za-
narocze, gm. kobylnickiej, który
najprawdopodobniej zażył jakiejś
trucizny w celach samobójczych.
Stan jego zdrowia jest bezna-
dziejny.

Dnia 28 kwietnia Tanano Wi-
ktor, mieszkaniec kołonji Kamion-
ka, gm. hruzdowskiej, lat 17, wy-
pędził o godz. 9 krowy na past-
wisko i wieczorem nie powrócił.
Po dłuższych poszukiwaniach zna-
leziono w dniu 29 kwietnia rano
trupa Tanano na łące uroczyska
Smyczyce. Przyczyna śmierci nie
ustalona. Zachodzi przypuszcze-
nie, że był to atak sercowy, gdyż |
żadnych obrażeń na tfupie nie -
znaleziono.

GIEŁDA
WARSZAWA, 1.V. (Pat.).

Waluty i dewizy: -

Dolary 8,88—8,90—8,86.
Gdańsk 173,31—173,74—172,88.
Holandja 358,90—359.80—358.
Kopenhaga 238,63—239,23—238,03.
Londyn 43,34—43,45—43,23.
Nowy York 8,905—8,925—3,885.
Paryž 34,98',—35,07—34,90.
Praga 26,41'/;—26,48—26,35.
Nowy York -kabel 8,916—8,936—8,906.
Szwajcarja 172,86—175,31—172,45.
Stokholm 239,69—240,29—239,02.
Wiedeń 125,69—126—125,38.
Włochy 46,74—46,86—46,62.
Berlin w obr. pryw. 212,85.

Akcje:

Bank Dysk. 116, Handlowy 118, Pol-
ski 172,50, Węgiel 43, Lilpop 26,50—26,75,
Modrzejów 11 — 11,40, Parowozy 21.50,

Starochowice 19,50,

 

   

 

niecznie obejrzyj

     
  

 

  
   
  
  

 

  

    

   

  
  

    odne warunki spłaty.

 

  

 

WILERSKA Mi 26,
TEL. 13-61.

   
 

Wilno, ul.

imienin

POSZUKUJĘ daję cl
NATYCHNIAST| PS;

(z powodu wypadku)
do większych warzyw-
nych ogrodów z in-
spektami dobrze zna- |
jącego się ogrodnika
na procent i ordy-

     

Salcia. Ach, tatele, per-
ły oznaczają łzy,
przynoszą nieszczęście.

Paskarz.

; się moje dziecko.

Doświadczalna Filmowa „ELPEFILN" w Winie
Kupujemy Ścenarjusze!

Scenarjusze należy nadesłać pod adresem:

Ad. Mickiewicza 22 — 3.
Doświadczalnia filmowa oddział artystyczny.
Odpowiedzi wysyłamy w ciągu 2-ch tygodni.
Rękopisównie zwraca się.

—

—1 0

Letnisko

z całodziennem utrzyma-
niem do wynajęcia. Do-
wiedzieć się Lwowska
13b—5 w godz. od 12—4.

1713—1

moja Saluszu,
sznur pięknych

one

 

Nie obawiaj
Ta 8 do wynajęcia

w folwarku Dusinięta

 

schodzi spuchlizna, ucisk, nabrzmienie i użyciu soli do nóg JANA. źni. Witebska 5. Warun- i
Do nabycia w aptekach i skladach aptecznych. ki: Poleska 23-40 dom Klerow. Warszt. Samoch. narję do maj. Wielka | Per nic nie oznaczają. o 1 klm. od stacji Czarnyy P adach ap y:Główny skład na Polskę. kolejowy. Zašcienczy+ 249—s1 Myssa, poczta Smor- | One są falszywe. Bór. Dowiedzieć się na

Dr. ELEMER FUCHS, Warszawa, Bielańska 9. kowa. 722—0 Potrzebny Dk miejscu. 727—0
WYSTR ZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FALSYFIKATÓW. 2656—s8 D0 sprzadłgla dody Z towa aaa e prej Kamibła- Nz (ij

153 sprzedania starożytne , siła achowa.

Sand A saaa (mahoniowe rozmaite Wymagane świadectwo z RÓŻNE M wynajęcja

OGŁOSZENIE. Maj. Soleczniki poszukuje soli- mite) wielkości bardzoeasea CIEbeda$| róże] LETNISKA. |- Ietaiska, składające się
anio w najładniejsze 5 5 z pokoi z kuchnią.

Magistrat m. Wilna poszukuje ogrodni- dnego i odpowiedzialnego odbiorcę części Antokola kdeaine —mmJeięwely u Miekiewi 4 3 : SY Miejscowość. bardzo a:
SE) od zabudowanie. Anto- __ jazdy konnej Tozpoczną === dna: las, rzeka, park, o.

ka 5? aiOa jeż na mieko i produkta nabiatowe do kojska u. 8, m.5. —ó To sprzedania 9278 O się od 3 Maja zapisywać Pensjonat | sias 4x st. Gudogaje; i pain CREE ožna Šzeptyckiego | 5 I
172:1)Zašwiadezeniezukoūczenia szkoły fachowej, Wilna. Zgłoszenia adresować: Za- l 4500 l | į używany wózek dziecin- Krawcowa Ne 5,tel. 1301. 67520 I b ul. Końska 14, 2 ko

3 Kilkuletnia praktyka i znajomość zdobni- d , OlAT W ny. Krakowska 67, m. 6 wykwalifikowana poszu- J u , , m. 7.
RAE Porkiw, : rząd Dóbr W. Soleczniki, poczta sprzedamy róg Strycharskiej. 27290 kuje pracy. Zgodzi się Wegiel Letni ko |F=>>—

Ni k Iny 40-ty rok žycia. folwark obszaru oko- nawa na Wyjazd. Zawalna 3 ęgie n s 0at da obierie. W. Soleczniki 19722 $ k. e zź | ło 50 ha z. komplet- m. 14. 716—0 sosn. las, rzeka, obok ruskieniki ul. Jasna
Stanowisko jest do objęcia od zaraz. nemi zabudowaniami. upię motocykl z”przy-
 

 

 

Uposażenie X st. służbowy z dodatkiem Dom H-K. „Zachęta” Gzepką: w. dobrym 777==>

komunalnym 10*,. Podanie należy składać Mickiewicza 1, tal. stanie Mohylewska6 m.2 " Dziewczyna modę Ling =

do Sekcji Zdrowia Magistratu m. Wilna ul. e 9—05. —149s 117—s1 wiejska poszukuje po- OCS? ano c

Dominikańska Nr. 2 w terminie do dnia g oszenie. = j5dR służącej. oPosiada kole” CO

Różne SUMY Samochód > języ ke 716—0 czna. Firma „WILOPAŁ"walna 3, m. 14.15 maja 1930 r. Magistrat m. Wilna.

BULWA

W Szkółce Plantacji Miejskich Magistratu m.
Wilna są do sprzedania: drzewka krzewy ozdobne,
oraz konifery.

Zgłaszać się należy do Biura Plantacyj przy

„Ford" T. 27 r. zare-
jestrowany na 30 r. z
powodu wyjazdu b.
tanio do sprzedania.

4posiadamy do uloko-
wania bardzo korzyst-
nie na hipoteki miej-Najlepsza pastewna roślina, skie.   a takoż b. smaczna jarzynka ul. Kopanica Nr 24, od godz. 7.ej do 9-ej rano|pom H-K. „Zachęta Oglądać Kalwaryjska niem, potrzebna. Zau-

do sprzedania w dowolnych ilościach: Bankowa 1, ! 9d 15 ej do 17-ej wieczorem. Mickiewicza 1, tel.|| Nr. 37, m. 10 od 3—6|| łek Ś-to Jerski Ne 5, Paskarz Frydman (do
720:0 12321 Magistrat m. Wilna, 9—05. __—s0I] p.poł. 246—50| |_m._10. 150—0 Wieórki). W dniu twoich wicza 22, m. 3.

Służąca |
z praniem i gotowa- iHE

Gėrnošląski stacji

 
Styczniowa 3, tel. 18—17.

245—3

 m. 14 (od Makowej).

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „DziennikaWileńskiego”, ul Mostowa 1.
 

do wynajęcia.
Inf. Królewska > m. 9.

Letnisko
do wynajęcia

las sosnowy, rzeka, przy-
słanek autobusowy,
ka kilometrów od fermy
Dzielna 48, f. s Kiekis

Redakter odpowiedzialny: KAZIMIERZ NAŁABURDA,|

Na pensjonat 13 lub

17 pok. Elektryczność.
Informacje W. Pohulan-
ka 34—2 od 3—5. 663-s0 |

43—1

 

ET do wynajęcia
z 2 pokoi i kuchni

St. Oszmiana okolica Mi-

żany 2 kil. od stacji. Dow.

kil-

Dowiedzieć się Mickie-| Się ul. Kocia 5—2 (Po-
'plawy) od 4—5 pp. 2

  

 

  


