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Tym wszystkim, którzy

1244. Adres drukarni: Mostowa 1.  i   

„Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

 

oddali ostatnią posługę

s Tr
WANDZIE SZPILEWSKIEJ

ma a przedewszystkiem Wielebnemu Duchowieństwu i Alumnom Seminarjum
katolickiego i Znajomym Zmarłej oraz tym wszystkim, którzy nieśli po-
moc w Jej ciężkiej chorobie a głównie W. Panu Doktorowi Legiejce i per-

sonelowi Polikliniki Litewskiej składa serdeczne podziękowanie
BRAT i RODZINA.

 

W pierwszą bolesną rocznicę zgonu

ś. + P.

D-ra STANISŁAWA PESZYNSKIEGO
odbędzie się msza św. w kościele św. Anny w sobotę dn. I marca

o godz. 9.
O czem zawiadamia

RODZINA.

 

OSTATNI BAL MASKOWY
Urządza Związek Drob. Kup. i Przem. Chrz. m. Wiina
w dniu 3 marca 1930 r. o godz. 9 wieczór w sali kina „SŁOŃCE', Dą-
browskiego 5. Wstęp za zaproszenia
tarjacie Związku, Zawalna 1, m. 4i
róg Dąbrowskiego. Maski nieobowią
stry wojskowe. Cenne nagrody za

opatrzony z

mi, które można oirzymać w Sekre-
w cukierni „Lonarda* Mickiewicza 27
zują. Do tańca przygrywają 2 orkie-
kostjum i tańce. Bufet obficie za-
wyszynkiem.

 

 

 

Ki] WARSZA- doborowej
WA ul. Zgo- jakości.

da 8 Cenniki na
polecają: żądanie.
 

Zajście w Komisji Wojskowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeni
Burda (BBS) jeszcze przed porz

u komisji wojskowej naprzód pos.
ądkiem dziennym zaatakował pos.

Pająka, przewodniczącego komisji, zarzucając mu, że w „Robotniku*
umieścił streszczenie przemówienia jego.

Na to pos. Dąbrowski (Kl. Nar.) oświadczył, że wystąpienia po-
słów wojskowych są nieraz dowodem zupełnego zaniku
zawodowej i uniemożliwiają rzeczowe traktowanie: spraw.”

godności

Pos. Burda odrzekł, że nie może być sekretarzem przy Pająku
i zaproponował na sekretarza pos.
š Wówczas pos. Kozłowski (BB
jedną z kwalifikacyj pos. Trąmp
publiczne składał Wilhelmowi Il.

Trąmpczyńskiego.
) podtrzymał ten wniosek i jako
czyńskiego podniósł, że on hołdy

„ Pos. Łazarski (BB) odgrażał się pięściami pos. Trąmpczyńskiemu,
mówiąc, że ponieważ pos. Trąmpczyński wychwałał publicznie Niem-
ców, przeto jego miejsce jest w Niemczech.

Pos. Dąbrowski pod adresem
jesteś dureń", a wówczas zerwali się posłowie z
pos. Dąbrowskiego.

Pos, Kleszczyński zamierzył. się popielniczką,
uderzył pos. Dąbrowskiego w skroń, wobec czego
mierzył pos. Łazarskiemu policzek

Posłowie z centrum i lewicy

pos. Łazarskiego wykrzyknął: „pan
BB, nacierając na

a pos. Łazarski,
ten ostatni wy-

rozdzielili obie grupy, a przewod-
niczący pos. Pająk przerwał posiedzenie.

Po przerwie
ności członków kl. BB.

załatwiono porządek dzienny podczas nieobec-

. Pod koniec posiedzenia posłowie z BB wrócili i oświadczyli, że
nie będą brali udziału w komisji pod przewodnictwem Pająka.

Wybory na >ląsku.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Dziennik Ustaw* z dn. 26 bm. ogłasza ustawę
o ordynacji wyborczej do Sejmu »ląskiego.

Termin wyborów przypadnie na 11 maja br.

Wybory w Łucku i Lidzie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wybory w okręgu Łuckim
13 kwietnia.

| Wybory w okręgu Lida—Wo
się prawdopodobnie 27 kwietnia.

odbędą się dn.

łożyn—Oszmiana—Wilejka odbędą

Radziwiłł do dyspozycji Sławka.
(Telefonem od własinego korespondenta).

WARSZAWA. Były pos. Radziwiłł ogłosił oświadczenie, w któ-
rem rezygnuje ze stanowiska wiceprezesa klubu B. B. W. z Rz., ale
oświadcza, że będzie zawsze do dyspozycji Sławka i B. B.

Projekt skasowania | klasy.
(Telefonem od własi

WARSZAWA.
skasowania wagonów
dn. 15 maja b. r.

30 tysięcy zwolnio

I klasy w r
Rada Ministrów będzie

nego korespondanta).

rozpatrywała projekt
uchu wewnętrznym oraz kl IV od

nych pracowników.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Władze kolejowe zwolniły w ostatnich miesią-
cach 30 tysięcy pracowników, zatrudnionych głównie w służbie dro-
gowej wskutek przerwy w obrotac h inwestycyjnych.

Dalsze odroczenie konferencji morskiej.
LONDYN, 26.2. (Pat.) Wzno-

'wienie narad urzędowych konfe-
rencji morskiej ulegnie dalszej
zwłoce wobec ponownego upadku
rządu francuskiego Chautemps.
W wyniku wczorajszych wypad-
ków w Paryżu delegacja francu-
ska nie przyjedzie dzisiaj do Lon-
dynu. Oczywiście, zwłoka będzie

trwała tak długo, dopóki nie zo-
stania utworzony nowy gabinet
francuski, który uzyska poparcie
większości Izby. Tymczasem prze-
wodniczący delegacyj mocarstw,
którzy mieli spotkać się jutro,
postanowili odbyć zebranie dzi-
siaj po południu, aby naradzič
się nad sytuacją.
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Komisja spraw
WARSZAWA, 26.2. (Pat.). Ko-

misja przystąpiła do dalszej dy-
skusji nad exposć ministra spraw
zagranicznych Zaleskiego. Poseł
Thon (Koło żyd) pochwala pod-
jęcie starań o doprowadzenie do
skutku umowy likwidacyjnej z
Niemcami i wyraża w imieniu
sjonistów p. ministrowi podzięko-

zagranicznych.
wanie za jego stosunek do akcji
w Palestynie. Z kolei obszerne
przemówienie wygłosił [os. Cza-
piński (PPS) stwierdzając, że sy-
tuacja międzynarodowa Polski nie
jest tak dobra, jak wynikałoby to
z uwag posła Thona. Dalszą dy-
skusję nad exposć odroczono do
następnego posiedzenia.

Wniosek Klubu Narodowego w sprawie zaopatrzenia
nauczycieli weteranów.

WARSZAWA. 26.2. (Pat.). Sej-
mowa komisja budżetowa. Poseł
Kornecki (Kl. Nar.) referowal
dwie sprawy, a mianowicie pro-
jekt ustawy o zaopatrzeniu na-
uczycieli weteranów, to jest tych,
którzy w okresie rządów zabor-
czych pracowali w tajnych kom-
pletach lub prywatnych szkołach
bez praw, a którzy nie weszli do
służby państwowej. Zaopatrzenie
to, w zależności od lat pracy,

ma się równać emerytom od 2
do 8-go stopnia służbowego. Dru-
gi projekt ustawy obejmuje zrów-
nanie zaopatrzenia emerytalnego
emerytów byłych państw zabor-
czych z emerytami polskimi. Ko-
misja przyjęła odpowiedni pro-
jekt w drugiem czytaniu, z tem,
że pierwsza ustawa ma wejść w
życie zaraz po jej ogłoszeniu,
druga zaś od 1 kwietnia 1931 r.

Posiedzenie Senatu.

WARSZAWA, 26.2. (Pat). 24-te
posiedzenie Senatu z dnia 26 lu-
tego. Marszałek zawiadomił Izbę
o unieważnieniu przez Sąd Naj-
wyższy mandatów senatorów Ko-
stkowskiego, Redki, Sergjusza Ko-
zickiego, Dała, oraz Huskowskie-
go, a także o zrzeczeniu się man-
datu przez sen. Hegingera (KI.
Nar.), na którego miejsce wcho-
dzi sen. Pluciński, poczem przy-
stąpiono do porządku obrad.

Sen. Rogowicz (BB) referował
projekt ustawy o poborze rekru-
ta bez zmian.* >

Sen. Boguszewski (BB) uza-
sadniał projekt: ustawy 0 wypła-
ceniu części zaległego dodatku
mieszkaniowego za rok 1928.
Ustawę przyjęto.

Wśród zgłoszonych interpela-
cyj znalazła się interpelacja sen.
Thulliego (Ch. D.) do prezesa Ra-

| dy Ministrów w sprawie prześla-
dowania religijnego w Rosji so-
wieckiej. Brzmi ona jak następu-

je: „Prześladowanie przez rząd
sowiecki wszelkich wyznań reli-
gijnych, w szczególności religji
chrześcijańskiej, wywołuje obu-
rzenie całego świata cywilizowa-
nego i współczucie dla nieszczę-
snych ofiar. Sądzimy, że Polska
powinna przyłączyć się do pro-
testów innych narodów przeciwko
niesłychanemu gnębieniu wierzą-
cych Rosjan. Dlatego zapytujemy
p. prezesa Rady Ministrów, czy
skłonny jest w odpowiedni spo-
sób przedstawić rządowi Z.S.R.R.
kóńieczność uszanowania wolno-
ści wierzeń religijnych". Sen.
Koerner (Koło żyd.) oświadcza,
że przyłączyłby się on do tej in-
terpelacji w razie skreślenia zda-
nia: „w szczególności religji chrze-
šcijanskiej“. Wobec zgody na to
wnioskodawcy, ustęp ten usunię-
to, poczem interpelację podpisały
wszystkie kluby. Następne posie-
dzenie odbędzie się 6 marca b. r.
o godzinie 10-ej rano.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA, 26.2. (Pat.). —

Bilans Banku Polskiego za drugą
dekadę lutego b. r. wykazuje za-
pas złota 701.004 tys. zł., to jest
o 50,9 tys. zł. więcej, niż w po-
przedniej dekadzie. Pieniądze i
należności zagraniczne, zaliczone
do pokrycia, zmniejszyly się o
11638 tys. zł. do sumy 355.907
tys. zł., niezaliczone do pokry-
cia — o 721 'tys. zł. do sumy
99.232 tys. zł. Portfel wekslowy
spadł o 5.804 tys. zł. i wynosi
670.321 tys. zł. Pożyczki zastawo-
we zmniejszyły się od 427 tys. zł.
do kwoty 69.455 tys. zł. Inne ak-
tywa wynoszą 99.952 tys. zł, za-

tem 232 tys. mniej, niż w po-
przedniej dekadzie. W pasywach
pozycja natychmiast płatnych zo-
bowiązań wzrosła o 69.328 tys. z!.
(553.038 tys.). Obieg biletów ban-
kowych zmniejszył się o 42.900
„tys. zł. (1.165.248 tys.). Pokrycie
obiegu biletów bankowych i na-
tychmiast płatnych zobowiązań
wyłącznie złotem wynosi 40,80”,
(10,89* . ponad pokrycie statuto-
we), pokrycie kruszczowo-walu-
towe—61,51* , (21,51* , ponad po-
krycie statutowe). Wreszcie po-
krycie złotem samego tylko obie-
gu biletów bankowych wynosi
60,16”.

Sprawa podsłuchu telefonicznego.
Zwolnienie za kaucję Seinfelda.

WARSZAWA, 26.2. (Pat.) „Dziś
w południe na wniosek obrońcy
adwokata Bejlina sędzia apela-
cyjny do spraw wyjątkowego zna-
czenia Jerzy Luksemburg, pro-

wadzący dochodzenie w sprawie
podsłuchu telefonicznego, zwolnił
z aresztu oskarżonego Jana Sein-
fełda. Kaucja, którą złożyła ro-
dzina, wynosi 1000 zł.

Wyrok w procesie przeciwko członkom
PPS lewica.

SOSNOWIEC, 26.2 (Pat). Dziś
sąd okręgowy w Sosnowcu ogło-
sił wyrok w procesie przeciwko
członkom PPS lewicy, mocą któ-
rego 20 oskarżonych skazano na
karę więzienia od 1 do 4 lat, 4
oskarżonych uwolniono. W moty-
wach wyroku sąd stwierdził mię-

dzy innemi, że została udowod-
niona skazanym łączność i za-
leżność od komunistycznej partji
poselskiej i dążność do obalenia
obecnego ustroju Rzeczypospoli-
tej drogą rewolucji. Między inne-
mi Czuma skazany został na je-
den rok więzienia.

Stanowisko Włoch wobec Europy Środ-
kowei.

PRAGA, 26.2 (Pat.) „Narodni
Politika* zauważa, iż Włochy ini-
cjują inną politykę w stosunku
do Euroy Środkowej, zmierzającą
do rozszerzenia swej ekspansji
na Bałkanach. W tym celu Wło-
<chy biorą pod uwagę ewentual-
ność ustabilizowania się swoich
stosunków z Jugosławją. Narzę-
dziem tej polityki mają stać się
Węgry i Austrja. Natomiast w
stosunku do Czechosłowacji nowa
polityka Włoch powoduje ozię-
bienie, gdyż linja jej sprzeciwia

się koncepcji Małej Ententy i
taktyce stosowanej przez Czecho-
słowację, w Lidze Narodów.
Dziennik pociesza się jednak tem,
że Włochy nie liczą się z możli-
wością rewizji granic węgierskich
i starają się pogodzić Węgry
obecnym stanem rzeczy.

DROGIE POŃCZOCHY
zaoszczędzają się przez dorabianie
podeszewek w dobrym gatunku przę-

dzy na Trockiej 19 ŹRÓDŁO PRACY.

 

 

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe

p TTTSETSS SE IEA,

za gianicę 6 zi.

Pod protektoratem Pana Wojewody WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA i Jego

Magnificencji Rektora Ks. Prof. Dr. CZESŁAWA FALKOWSKIEGO odbędzie
b. w salonach Kasvna Garnizonowego.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 60,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skcmplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
wP.K. 0.Ni80187.
wPRAWDE TEAno S

   

   
PRZESILENIE WE FRANCJI.

Kto obejmie rządy? Poincare, Briand czy Tardieu.

PARYZ, 26.2. (Pat.) Po otwar-
ciu wczoraj wieczorem nowego
kryzysu gabinetowego pierwsze
pytanie, które powstało, tyczyło
się osoby, która może być powo-
łańa do jego rozwiązania. Na
pierwszy plan w środowisku par-
lamentarnem wysunęły się na-
tychmiast dwa nazwiska Poinca-
re'go i Brianda. Co się tyczy
pierwszego, to większość posłów
i senatorów była zdania, że zbyt
jeszcze niedawno powrócił on do
zdrowia, aby móc na nowo objąć
ciężar władzy rządowej. Pozostaje
więc Briand, który jednak wierny
prawidłom gry parlamentarnej
zechce, aby szef państwa powie-
rzył misję tworzenia gabinetu
przywódcy większości, byłemu
premjerowi Tardieu. Tylko w ra-
zie odmowy tego ostatniego, pre-
zydent Doumergue powola któ-
regoś z senatorów, jak np., Renć
Bernarda, Ciementela, Alberta
Sarraut lub innego. Według jed-
nak wszelkiego prawdopodobień-
stwa Tardieu podejmie się ufor-
mowania nowego gabinetu, w
skład którego wprowadzi on oczy-
wiście pewne zmiany, odpowie-
dnie do układu koalicji stron-
nictw, którą spróbuje przepro-
wadzič. |

PARYŻ, 26.2 (Pat). Tardieu
nie przyjął misji tworzenia
gabinetu, wysuwając jako kan-

dydata na stanowisko premje-
ra Poincarć'go. Tardieu, opusz-
czając pałac Elizejski po rozmo-
wie z Doumergue'm, która trwa-
ła 40 minut, oświadczył, że z ra
cji sytuacji politycznej oraz ze
względu na cztery wielkie za-
gadnienia międzynarodowe w
chwili obecnej: konferencję lon-
dyńską, sprawę zastosowania pla-
nu Younga, konferencję genew-
ską i kwestję komisji zagłębia
Saary, wydaje mu się, iż Poincarć
jest osobistością bardziej wlašci-
wą, niż ktokolwiek inny do utwo-
rzenia gabinetu, zakrojonego na
szeroką skalę unji republikań-
skiej. Tardieu dodał, że o ileby
Poincarć |rzyjął ofiarowaną 'mu
misję, to on byłby szczęśliwy,
mogąc służyć mu swą współ-
pracą.

PARYŻ, 26.2 (Pat). W chwili
przyjazdu do pałacu Elizejskiego
Poincarć oświadczył przedstawi-
cielom prasy, że ze względu na“
stan zdrowia nie przyjmie mi-
sjł utworzenia gabinetu, uczyni
jednak wszystko, aby pomóc
Tardieu do utworzenia gabinetu.
Poincarć dodał, że nie wejdzie w
skład gabinetu, gdyż potrzebuje
kilkumiesięcznego odpoczynku.

PARYŻ, 26.2 (Pat). TARDIEU
PRZYJĄŁ MISJĘ UTWORZENIA
GABINETU.

Wyroki śmierci w Palestynie.
LONDYN, 26.1. (Pat.) Odpo-

wiadając w Izbie Gmin na zapy-
tania, podsekretarz stanu do spraw
kolenji zaznaczył, że dwóch ży-
dów zostało skazany na. śmierć
w Palestynie w związku z ostat-
niemi  rozruchami. Odwołanie

skazanych nie zostało jeszcze
rozpatrzone. Z arabów skazano
na- śmierć 17. Wyroki zostały za-
twierdzone przez trybunał apela-
cyjny, dotychczas jednak nie zo-
stały wykonane.

Skandaliczna sprawa fałszowania wiz
amerykańskich.

Wice-konsul Stanów Zjednoczonych popiera handel żywym
towarem.

WARSZAWA, 26.2. (Pat.). —
Od dłuższego już czasu władze
śledcze prowadzą dochodzenie w
sprawie fałszowania wiz wjazdo-
wych do Stanów Zjednoczonych
dla emigrantów z Polski. Docho-
dzenie prowadzone jest zarówno
przez władze polskie, jak i ame-
rykańskie. W sprawę jest zamie-
szany wicekonsul Stanów Zjedno-
czonych w Warszawie Harry Hall.
Na trop afery wpadły władze
polskie w czerwcu 1929 roku, gdy
w hotelu Londyńskim na Nalew-
kach aresztowano niejakiego Mo-
rica Baskina vel Baskira, obywa-
tela amerykańskiego, przy któ-
rym znaleziono różne dokumen-
ty, amerykańskie blankiety pasz-
portowe i obfitą korespondencję
między Nowym Jorkiem i War-
szawą. W kilka dni po areszto-
waniu Baskina u władz polskich
interwenjował wicekonsul amery-
kański Hall, stwierdzając, że Bas-
kin jest niewinny i prosząc o
zwolnienie go z aresztu. Wskutek
tej interwencji Baskina zwolniono.
Natychmiast po zwolnieniu uciekł
on do Ameryki. W kilka tygodni
potem władze śledcze w Warsza-
wie otrzymały od policji z Nie-
świeża wiadomości, że wypusz-
czony Baskin wywozi kobiety za
falszywemi paszportami do Ame-
ryki, biorąc z niemi fikcyjne ślu-
by. Aresztowano w  Nieświeżu
4 kobiety, z których wszystkie
miały paszporty i wizy, podpisane

przez wicekonsula Halla oraz fał-
szywe akty ślubne z podpisem
rabina Kestenberga z Wawra.

We wrześniu w pobliżu kon-
sulatu amerykańskiego na ul.
Jasnej aresztowano również czte-
ry osoby, przy których znalezio-
no dokumenty na wyjazd do Ame-
ryki, podpisane przez wicekonsu-
la Halla oraz wicekonsula Corco-
rana. Podpisy konsula Corcorana,
jak się okazało, były sfałszowane.
W związku z tą sprawą policja
aresztowała trzech urzędników
konsulatu amerykańskiego, mia-
nowicie: Mirona Zapsałka, który
był kwalifikatorem stanu zdrowia
oraz woźnych konsulatu Jakóba
Adamskiego i Kazimierza Gelerta.
Jak ustalono, sprzedawali oni
fałszywe blankiety i podrabiane
wizy, biorąc po 600 dol. od oso-
by. Następnie w hotelu „Rosja”
przy ul. Nowolipki aresztowano
Leona Szapiro, który był pośred-
nikiem pomiędzy Baskinem i wi-
cekonsulem Hallem a zaintere-
sowanymi. W związku z tą spra-
wą zatrzymano 17 osób. Wice-
konsul Hall wyjechał na urlopdo
Ameryki, gdzie go aresztowano
na polecenie konsula amerykań-
skiego w Warszawie p. Cole. Ra-
zem z nim aresztowano również
Baskina, który uciekł z Polski.
Dochodzenie w tej sprawie pro-
wadzi sędzia do spraw szczegól-
nej wagi Wituński.

 

Komunika! Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę, dnia 2 marca r. b. o godz. 12 i pół. odbędzie się wsali

własnego lokału przy ul. Orzeszkowej Nr 11,

Wielkie Zebranie Polityczne
CZŁONKÓW i SYMPATYKÓW

STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem poseł NA na Sejm

Redaktor STEFAN SACHA
wygłosi referat o „SYTUACJI POLITYCZNEJ”.

Karty wstępu dla sympatyków można otrzymać codziennie od

godz. 11 do 3 popoł. i od 6 do 8 wiecz. w Sekretarjacie Stronnictwa

przy ul. Dominikańskiej 4. (przy redakcji „DziennikaWileńskiego”).

Legitymacje członkowskie służą za karty wstępu.

Członkowie Ligi Robotniczej i Narodowej Organizacji Kobiet
inają prawo wstępu za okazaniem legitymacji członkowskich.



Marszał prac.
Onegdaj liczni przechodnie na

ul. Mickiewicza, byli świadkami

charakterystycznej dla czasów, w

których żyjemy, sceny: oto z pe-

wnej kawiarenki urzędnicy wyno-

sili krzesła i stoły, i ładowali je

na wóz. Goście, znajdujący się w

tym czasie w kawiarni, zmuszeni

byli stojąc dokończyć spożywa-

nia posiłku. Sród gromadzącej się

coraz liczniej publiczności, wnet

Obiegła wieść, iż zabierają te me-

ble za nieopłacone podatki magi-

strackie — wnet też poczęły pa-

dać uwagi coraz nieprzychyłlniej-

sze, pełne oburzenia, pod adre-

sem władzy.

Scenki podobne, są obecnie

zresztą na porządku dziennym.

Nie chodzi nam naturalnie o ten

fakt poszczególny — chodzi o za-

sadę: dla tego rodzaju przedsię-

biorstwa, jak kawiarnia, cukier-

nia, restauracja etc., krzesła, stoł-

ki i t. p, są to niezbędne akce-

sorja do wykonywania zawodowej

pracy. Zapytujemy tedy: czy wol-

no, a raczej czy godzi się, za

jakiekolwiek zaległości podatko-

we, zabierać komuś jego war-

sztat pracy? —stolarzowi jego

narzędzia, szwaczce — maszynę
do szycia?

Powie kto, że przepisów spe-

cjalnych, zakazujących tego, nie-

ma—ależ oprócz przepisów, musi

być jeszcze zdrowy rozum, któ-

rym winni kierować się ci, w któ-

rych ręce złożono władzę.

Jeżeli nawet pominiemy fakt

tak horendalny, że zabierając ko-

muś jego warsztat pracy, skazuje

się go tem samem razem z ro-
dziną na śmierć głodową, jeżeli

nawet podzielimy pogląd pewnych

naszych „potentatów* samorzą-

dowych czy państwowych, że

społeczeństwo na to tylko i wy-

łącznie istnieje, by zeń wyduszać

podatki — to i w takim razie sy-

stem tu zastosowany jest bez-

sensowy, równa się bowiem pod-

piłowywaniu gałęzi, na której się

siedzi, gdyż ludzie zrujnowani, w

przyszłości nie tylko nie będą w

stanie płacić podatków, ale sta-

ną się ciężarem skarbu i społe-

czeństwa, jako bezrobotni.

Na pamięć przychodzi tu po-

pularna ongiś powieść Klemensa

Junoszy „Pająki”. Tam „mądry*

lichwiarz nie tylko nie rujnuje do
do szczętu swego dłużnika, lecz

widząc, że ten podupada na zdro-

wiu, folguje mu, dopożycza i wy-

syła go na wieś na kurację, a

czyni to oczywiśeie nie z miłości

ale z wyrachowania, wiedząc że

ten dłużnik na niego przecie pra-

cuje.

Zdaje się, że nasze władze po-

winne jednak zarówno pod wzglę-

dein etycznym jak i... praktycz-

nym nieco wyżej stać od żyda

lichwiarza.
Patrząc na to, co się u nas

dzieje, mimowoli nasuwa się py-

tanie: czy ludzie, piastujący władzę,

nie zdają sobie sprawy z tego co

czynią — czy też jest to robota

celowa, zmierzająca do zohydze-

nia państwowości polskiej, do

zniszczenia wszelkiej własności

prywatnej i _przedsiębiorczości

i utorowania w ten sposób po-

mostu dla ustroju komunistycz-

nego?

W niedalekiej już przyszłości
odbędą się w Wilnie wybory do

Rady Miejskiej—mieszkańcy mia-

sta naszego będą więc mieli mo-

żność wykazać stosunek swój do

metod gospodarczych obecnego,

socjalistyczno sanacyjnego magi-

stratu.

Ltałej Polski.
Uprzywilejowanie „Strzel-
ca* wobec innych organi-
żacyj przysposob. wojsk.

(KAP). Mimo powtarzających
Się wybryków i nadużyć w orga-
nizacjach Strzelca władze rządo-
we nie przestają zasilać ich b.
obficie z funduszów państwowych
i popierać ich wszelkiemi sposo-
bami. Kuratorja wywierają co do
tego nacisk na inspektorów szkol-
nych, ci nawołują do tej akcji
nauczycieli, wojewodowie naci-
skają starostów, starostowie wój-
tów, nakazuje się wstawiać w
budżetach samorządów pokaźne
sumy głównie dla Strzelca. Na-
tomiast inne organizacje młodzie-
ży, uprawiające także przysposo-
bienie wojskowe, traktuje się bądź

* |ekceważąco, bądź ignoruje się je
zupełnie. Tego lekceważącego i
niesłusznego traktowania doznają

 

INTERPELACJA
posłów Klubu Narodowego do Pana Prezesa Rady
Ministrów oraz Panów Ministrów Skarbu i Sprawiedli-
wości w Sprawie stanowiska zajętego przez Prokura-
torję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i Urząd Pro-
kuratorski przy Sądzie Najwyższym w procesie o zwrot
mienia powstańców, skonfiskowanego przez rząd carski

za udział w powstaniu.
W dniu 14 lutego br. w pro-

cesie toczącym się przed Sądem

Najwyższym o zwrot córce po-

wstańca 1863 r. mienia, skonfi-

skowanego jej ojcu przez rząd

carski za udział w powstaniu,

przedstawiciele Prokuratorji Ge-

neralnej Panowie Wierzbowski,

Schiffmann i Flechner oraz pro-

kurator Sądu Najwyższego p.

Steurmark zajęli stanowisko, które

wywołało żywe zaniepokojenie

oraz oburzenie w najszerszych

sferach społeczeństwa polskiego.

Podług sprawozdań z procesu,

teza Prokuratorji streszcza się w

tem, że Państwo: Polskie, odbudo-

wane w wyniku wielkiej wojny i

150-letnich walk i dążeń narodu

Polskiego do odzyskania bytu

niepodległego, jest państwem no-

wem i nie ma związku z dawną

Rzecząpospolitą. Jako  nowo-

powstałe Państwo Polskie zawład-

nęło w sposób pierwotny inająt-

kami powstańców, gdyż majątki

te w chwili utworzenie Państwa

Polskiego należały zupełnie le-

galnie do państwa rosyjskiego.

Konfiskaty bowiem, dokonywane

za udział w powstaniu przez rząd

carski były zdaniem Prokuratorji

aktami legalnemi, ponieważ opie-

rały się na obowiązujących w

Państwie rosyjskiem ustawach.

Pozatem w toku rozpraw p.

Prokurator Steurmiark miał oświad-

czyć pod adresem powódki, że

„w takt poloneza z konfederatką

w jednej ręce wyciąga drugą rę-

kę do Skarbu Państwa po datek”.

Stanowisko wymienionych u-

rzędników prokuratorji, a w szcze-

gólności argumentacja, mająca je

uzasadnić, nie jest faktem od-

osobnionym ani nie wyraża ich

tylko indywidualnych zapatrywań.

Przeciwnie, stanowisko to w ana-

logiczny sposób było podtrzymy-

wane w trzech instancjach w

sprawie Szumkowskiego oraz w

danej sprawie, pomimo odrzuce-

nia tezy Prokuratorji w procesie

poprzednim. Nadto dn. 24 lute-

go br. Pol. Agencja Telegraficz-

na rozesłała do Prasy oświadcze-

nie p. Bukowieckiego — prezesa

Prokurałorji Generalnej, w którym

stwierdza on, że „całą działalność

Prokuratorji Generalnej aprobu-

je”. Mamy zatem stwierdzone

oficjalnie, że wywody  przedsta-

wicieli Prokuratorjij _ Generalnej

przed Sądem Najwyższym w dniu

14 lutego rb., które wywołały tak
głębokie i szczere poruszenie

opinji publicznej wyrażają zasad-
nicze stanowisko  Prokuratorji,

bronione przez nią systematycz-

nie.

Stanowisko to jest sprzeczne

z poczuciem prawnem społeczeń-

stwa polskiego, które zarówno

rozbiory Polski, jak i wszelkie

akty przemocy dokonywane przeż

rządy zaborcze dla ich utrzyma-

nia, uważa za gwałt i bezprawie,

jak również uważa obecne Pań-

stwo Polskie za odbudowę daw-

nej Rzeczypospolitej Polskiej,

czyli za jej restytucję.

Skazanie agitatora antyreligijnego

Teza, że wskrzeszona Polska

jest kontynuacją przedrozbioro-

wej, została wysuniętą przez De-

legata Polski na konferencji po-

kojowej w Paryżu Romana Dmow-

skiego w nocie przesłanej do

Pzezesa Komisji do spraw pol-

skich J. Cambona z dn. 25 lute-
ho 1919, towarzyszącej memo-

jałowi o granicach Polski. Nota

R. Dmowskiego bierze za podsta-

wę rewindykacji  terytorjalnych

granice Polski 1772 r. ze względu

jak zaznacza, że „uważamy jako

nasze prawo podstawowe resty-

tucję tego co nam było odebrane

gwałtem”. Na tej samej podsta-

wie Państwo Polskie rewindyko-

wało mienie dawnej Rzeczypo-

spolitej, co uznane zostało w ar-

tykułach 92 i 256 Traktatu Wer-

salskiego.

Również konferencja pokojo-

wa paryska w odpowiedzi prże-

słanej Niemcom w dniu 16 czerw-

ca 1919 r. nazwała rozbiory Pol-

ski zbrodnią (crime). Natomiast
przedstawiciele nauki i publicy-

styki niemieckiej starają się w

przejrzystych zamiarach politycz-

nych dowieść tezy, że Państwo

Polskie jest państwem nowem.

Prokuratorja Generalna stanęła

na jednem z nimi stanowisku, co

nietylko jest zjawiskiem szkodli-

wem, grożącem niebezpiecznemi

konsekwencjami w wielu innych

sprawach państwowych, ale i jest

sprzeczne z oficjalną doktryną

Państwa Polskiego, która przede-

wszystkiem wyrażona została we

wstępie do konstytucji stwierdza-

jącym łączność Polski wskrzeszo-

nej z przedrozbiorową. We wstę-

pie do konstytucji wyrażona jest

wdzięczność narodu polskiego

„za męstwo i wytrwałość wałki

pokoleń, które najlepsze swe wy-

siłki sprawie niepodległości bez

przerwy poświęcały”.

Traktowanie wobec tego re-

presji skierowanych przez rząd

carski przeciwko uczestnikom

walk narodowych, jako aktów

legalnych oraz uznawanie ich kon-

sekwencji obraża uczucia narodu

polskiego, godzi w podstawowe

interesy naszego Państwa oraz

sprzeczne jest z zasadniczemi za-

łożeniami, na których akt wskrze-

szenia Polski został oparty.

Webec tego podpisani zapy-

tują Pana Prezesa Rady Ministrów

oraz Panów Ministrów Skarbu .i
Sprawiedliwości.

1) co zamierzają przedsięwziąć,

by przedstawiciele  Prokuratorji

Generalnej i Prokuratury Sądu
Najwyższego zajmowali stano-

wisko zgodne z zasadą ciągłości

prawnej Państwa Polskiego?

2) jakie zarządzenia zamierzają

wydać w stosunku do tych przed-

stawicieli władz państwowych,

którzy w powyżej opisanej spra-

wie w treści i formie zajęli sta-

nowisko jaskrawie sprzeczne z

poczuciem prawnem społeczeń-

stwa polskiego? Ł

Interprelanci.

Warszawa, dn. 25 lutego 1930 r,

 

 

Redaktor tygodnika wolnomyślicieli zaaresztowany na saii
sądowej.

Jak donosi „Gaz. Warsz." dnia
25 b. m. w sądzie okręgowym
odbył się proces Kazimierza
Mieczkowskiego, redaktora odpo-
wiedzialnego tygodnika _wolno-
myślicieli p. t. „Myśl*, oskaržo-
nego o to, że dn. 20 stycznia
ub. r. dopuścił do zamieszczenia
w redagowanym przeż się tygod-
niku attykułu: „Młodzież uczniow*
ska o sobie", będącego rzekomo
listem ucznia szkoły średniej w
Radomiu.

Autor listu stara się obniżyć
w oczach czytelników powagę
Kościoła katolickiego, jadem za-
trute argumenty kieruje przeciw
religji, księżom a wreszcie żali
się na brak swobody i krępowa-
nie młodzieży szkolnej siłą na-
rzucanemi poglądami. Numer ty-
 

przedewszystkiem Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej. Wobec tego
warto przytoczyć z rozporządze-
nia Min. Spr. Wojsk. z dn. 8.VI
1921 r., od. 3 szt. |. 745, reg., co
o tem mówi instrukcja, wydana
w sprawie stosunku wladz woj-
skowych do organizacyj wojsko-
wo-wychowawczych. Nr. 22 tej
instrukcji brzmi: .

„Nie wolno w sposėb uprzy-
wilejowany traktować poszczegó|-
nych stowarzyszeń. Wszystkie sto-
warzyszenia, prowadzące celową

godnika, w którym był zamiesz-
czony destruktywny artykuł skon-
fiskowano, a redaktora pociągnię-
to do odpowiedzialności za zelże-
nie Kościoła katolickiego. Miecz-
kowski do winy się nie przyznał,
utrzymując, że w artykule inkry-
minowanym brak cech przestęp-
stwa.

Prokurator Rauze popierając
oskarżenie wskazał na niebezpie-
czeństwo, jakie grozi społeczeń-
stwu z powodu wystąpień tego
todzaju i wnosił o przykładne
ukaranie oskarżonego. Sąd okrę-
gowy pod przewodnictwem sę-
dziego .Posemkiewicza skazał
Mieczkowskiego na rok twierdzy.
Skazanego natychmiast. po od-
czytaniu wyroku aresztowano.

pracę wojskowo - wychowawczą,
muszą być traktowane jednakowo
i równą otaczane opieką. D.O.6.
melduje do Oddz. 3 Szt. repar-
tycje zasobów i środków, prze-
kazanych poszczególnym stowa-
rzyszeniom, działającym na jej
terenie. Repartycji winno się do-
konywać na zasadzie podziału
proporcjonalnego do wykonanej
przez stowarzyszenia pracy: ilość
członków, ilość szkół, kursów,
ilość ćwiczeń etc.“

   
często

w_ oryginalnem

pudełeczku tektui
woną opaską).

Dyktatura anarchii.
P. Miecz. Niedziałkowski stwier-

dza w „Robotniku”, że powrót do
władzy p. Bartla

„rozpoczął okres nowy, któremu
na imię—niepewność. Polityka p. marsz.
Piłsudskiego wkroczyła na drogę „dwu-
torowošci“.

Zapewne, mogą zajść odruchy —
takie czy inne — możemy przeżywać
jeszcze „powrotne fale" słynnego
jeszcze „ostrego kursu", ale... „minię-
nych kształtów żaden cud nie wróci do
istnienia", do istnienia... prawdziwego
W r. 1927 wisiała nad Polską groza za-
machu stanu, któryby był owocem zde-
cydowanej woli „cezarystycznej“; w dn.
31 paždziernika r. 1929 i w tygodniach
następnych „pogrėžkę“. Dzisiaj, w wa-
runkach kryzysu gospodarczego, po-
ws echnego niezadowolenia, powszech-
nej irytacji — zwycięstwo „pułkowni-
ków* dałoby w rezultacie nie „zamach
stanu", ale „pucz“, nie twardą dykta=
turę, ale dyktaturę anarchji*. Tu leży
niebezpieczeństwo największe okresu,
jaki jest teraz naszym udziałem pod
chorągwią  „pojednawczego" gabinetu
p. Kazimierza Bartla".

W Granadzie zaraza.
Korespondent warszawski „Na-

przodu“ tak charakteryzuje sto-
sunki wewnętrzne w BB.:

Coraz głośniej mówi się o takim
nastroju w k!lubie BB, że już zgadują,
kto da pierwszy hasło do rozłamu.

Jest w BB grupka mała, ale wbrew
swej tradycji ruchliwa i od niej właśnie
oczekują inicjatywy, która będzie po-
czątkiem końca t. j. rozbicia się BB.
Mam na myśli konserwałystów, którzy
z natury swej ideologji są przeciwnika-
mi wszelkich rewolucyjnych poczynań,
a za takie uważają słusznie ostatnie
pociągnięcia p. Sławka i jego garstki
zaufanych. Konserwatyści są przyzwy-

SAN DOMINGO, 26.2. (Pat).
Zrewoltowana ludność cywilna,
występująca przeciwko  admini-
stracji obecnego prezydenta, któ-
ry zabiega o przedłużenie swego
mandatu, zawładnęła prawie w
całości północną i centralną czę-
ścią kraju, oraz okolicą stolicy.
Aczkolwiek, według doniesień rzą-
du, nie doszło do żadnych starć,
dzienniki, wychodzące w Haiti,
donoszą, . że 3 osoby zostały za-

 

podrabiają tylko wartościowe
i uznane powszechnie artykuły.
Dlatego też podrabiane są tak B

tabietki Aspirin.
Dbając o swe zdrowie należy
nabywać tabletki Aspirin tylko

„Bayew” po 6 albo 20 sztuk
(w czworokątnem  płaskiem

Do nabycią we wszystkich
aptekach.

Rewolucja w San Domingo. >

    
  

    
   opakowaniu

 

  
  

 

rowem z czer-

   

  

czajeni do posłuszeństwa wszelkiej włą-
dzy, o ile ta władza broni ich intere-
sów — stara to i znana zhistorji rzecz
BB był im potrzebny, aby nie wpaść w
zupełne zapomnienie, co po wyborach
w r. 1922 zaczynało być smutnym dla
nich faktem: twórcy BB ich potrzebo-
wali, gdyż rozporządzają pieniędzmii
jeszcze wielkiemi, potajemnie dzialają-
cemi wpływami.

Znaleźli się więc konserwatyści w
jednym obozie z niedawnymi prawdzi-
wymi rewolucjonistami pp. Sławkiem,
Kościałkowskim, Polakiewiczem i t d.,
ale czuli się coraz gorzej: Interesa ich
(rolnicze nie poprawily się, wpływów
politycznych nie uzyskali, bo tamci
mieli szerszy rozmach i większy gęby.
Przepełniło tę czarę niedoli unieważnie-
nie mandatu p. Janusza Radziwiilła,

Druga rzecz, która unieprzyjemnia
konserwatystom pozostanie w BB, to
stosunek do chłopów. Głośno o tem się
nie mówi, ale za kulisami toczą się

rokowania o utworzenie wspólnego fron-
tu chłopskiego.

Są więc konserwatyści w rozpaczy,
chłopi zaś w rozterce duchowej. Pierwsi
gotowi sami popełnić samobójstwo i in-
nych za sobą pociągnąć, t. j. forsować
znanemi sobie sposobami zamach sta-
nu, aby z pod władzy jakichś tam pul-
kowników dostać się pod władzędY
tatora, jeżeli już nie monarchy; drudzy
prędzej czy później pójdą z swoim sta-
nowym _ instynktem, a wtedy — ko-
niec BB?

Dziś rzeczy już zaszły tak daleko,
że pytają, kto da inicjatywę do rozła-
mu. Konserwatyści, mimo gorzkiego
smaku, dalej pozostaną w klubie, gdyż
narazie innego wyjścia nie mają. Ale
i w Granadzie panuje zaraza; we wia-.
snym swym obozie mają frondę, nara-
zie materjalnie słabą ale intelektualnie
wyżej stosującą od starych żubrów nie
bardzo świadomnych dróg i organów tej
gry, nazywanej nowoczesną polityką.

 

bite, zaś kilka odniosło rany.
SAN DOMINGO, 26.2. (Pat).

Rewolucjoniści wtargnęli dziś ra-
no do stolicy i zajęli bez straty
i bez rozlewu krwi cytadelę oraz
szereg gmachów publicznych.
Prezydent oraz wiceprezydent re-
publiki mieli się schronić do gma-
chu poselstwa francuskiego.

SAN DOMINGO, 26.2.(Pat.) —
Prezydent senatu Diaz schronil
się do konsulatu duńskiego.

Rosia Sowiecka
Współdziałanie j
Katowicka „Polonja“ pos. Korfantego, po przedstawieniu

spraw Niemiec jako sąsiada Polski, omawia także sprawy Rosji i jej
współdziałanie z Niemcami.

O gospodarstwie Rosji główne uwagi brzmią:

W zamiarze przeniesienia re-
wolucji także na wieś, bolszewicy
próbują nowego eksperyinentu i
zakładają „fabryki zboża”, wielki
gospodarstwa rolne, komunisty-
cznie prowadzone.

Po pokonaniu opozycji, Stalin
zakreślił tak zw. plan pięcioletni.
W okresie tego planu Rosja so-
wiecka ma być do gruntu prze-
kształcona, bolszewizm ma zdać
egzamin dojrzałości. Wieś ma
być zupełnie  skomunizowana,
zniknąć ma w zupełności „kułak”,
jako jaczejka burżuezyjna, komu-
nistyczna gospodarka na wsi i w
mieście ma być wszechstronnie
i bez wyjątku przeprowadzona.
Na wsi plan ten przeprowadza się
z całą bezwzględnością. Prywatna
własność uchodzi w oczach władz
za zbrodnię, karaną śmiercią lub
zsyłką. Zamierzał Stalin skomuni-
zować wieś powoli i systematycz-
nie, ale pod grozą kar za posia-
danie własności prywatnej, kuła-
cy gromadnie opuszczają swoje
siedziby i saini udają się do „fa-
bryk zboża", wywołując zamie-
szanie w przeprowadzaniu' „pię-
ciolecia“. Powstaje chaos i nielad.

Przeż  skomuniżowanie wsi
władze bolszewickie w tem „pię-
cioleciu* chcą sobie stworzyć ka-
pitał obiegowy, wysokości 78,4
miljardów rubli. Pomysł fanta-
styczny, jeśli się zważy, że we-
dług budżetu rosyjskiego na rok
1927 chciano włożyć jeden miljard
rubli na cele odnowienia kapitału
w życiu gospodarczem. Dla po-
równania przytaczamy przykład
Niemiec, gdzie inwestuje się rok
rocznie około 10 miljardów ma-
rek-do przedsiębiorstw gospodar-
czych. Władze bolszewickie w
bardzo prosty sposób chcą swe-
go celu dopiąć. W tem upaństwo-
wionem we wszelkich dziedzinach
życiu gospodarczem, poprostu
odmówi się niezbędnych środków
codziennych obywatelom sowiec-
kim, każe im się przycisnąć pa-
sa, prasa państwowa ma z nich
przez te pięć lat wycisnąć te
miljardy.

W związku z tym stanemi
zamiarami Rosji trzeba mieć na
oku porozumienie Niemiec z
Rosją.

Sięgając pamięcią w przeszłość
stwierdzić nam trzeba, że pomię-
dzy Niemcami i Rosją przez dłu-
gie bardzo lata istniała niejako
solidarność interesów, wciąż pod-
trzymywana przez troskę o za-
chowanie łupu, zdobytego wsku-
tek podziału: Polski. W tej spółce
niemiecko-rosyjskiej kierownictwo
zawsze mieli Niemcy, szczególnie
za czasów Bismarcka. Główną za-
sadą polityki Bismarcka było
utrzymywanie poprawnych stosun-
ków, unikanie konfliktów z Rosją
i niedopuszczenie do porozumie-
nia się Rosji z państwami za-
chodniemi.

Powojenni sternicy niemiec-
kiej nawy państwowej poznali
błędy polityki Wilhelma Il i wró-
cili czemprędzej do polityki Bi-
smarkowskiej. Zawarli porozumie-
nie z Rosją, którego szczegółów
nikt nie zna dokładnie. Polityka
niemiecka jednak zdradza nam,
że Niemcy nie chcą odegrać roli
żandarma angielskiego przeciw
bolszewikom, ale z drugiej strony
nie chcą też ryżykować udania
się po pomoc bolszewicką prze-
ciw zwycięzcom w wojnie šwia-
towej. Może uważają tę pomoc
za niedosyć skuteczną. Chcą być
stale pożądanym partnerem za-
równo dla zachodu, jak wschodu.

Atoli widzimy, że Niemcy z
dziwnym jakimś spokojem zno-
szą tę dwulicową politykę so-
wiecką i niezbyt energicznie pro-
testują przeciw rewolucyjnej pro-
pagandzie kominternu w Rzeszy.
Musi to mieć jakiś ściśle okre-
ślony cel. Rzecz jasna i prosta,
że celem polityki niemieckiej
jest Polska.

Jeżeli Polska nie uporządkuje
się wewnętrznie, przez skończe-
nie rządów przewrotu majowego,
nie podoła temu naporowi.
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«Dziennik Wileński»

przed sądem.
Wczoraj ill Wydział Karny Są-

du Okręgowego pod przewod-
nictwem p. sędziego St. Miłasze-
wicza przy udziale pp. sędziów
ChełstowskiegoiTarasiewicza roz-
poznawał sprawę przeciwko re-
daktorowi „Dziennika Wileńskie-
go” p. Stanisławowi Kodziowi.

Okazało się, iż na rozprawę
nie zjawiła się wezwana w cha-
rakterze świadka oskarżenia p.
Józefa Kupść, którą sąd, po wy-
słuchaniu wniosków stron w tej
sprawie, postanowił, za nieuspra-
wiedliwione niestawienie się uka-
rać grzywną w wysokości 50 zł. |

Mimonieobecności tego świad- |
ka, sąd postanowił sprawę roz-
poznać.

Odczytany przez p. sędziego
referenta akt oskarżenia inkrymi-
nuje red. Kodziowi zamieszczenie
w Nr. 279 z dn. 5 grudnia 1928 r.
„Dziennika Wileńskiego” niezgod-
nej z prawdą wiadomości p. t.
„Posiedzenie komisji budżetowej”,
dotyczącej śledztwa w sprawie
napadów i porywań, jakie miały
miejsce w Warszawie, o czem
mówił pos. Trąmpczyński.

Podsądny red. Kodź nie przy-
znał się do winy, oświadczając,
iż aczkolwiek nie widzi potrzeby
udowadniać prawdziwości treści
przemówienia pos. Trąmpczyń-
skiego, wygłoszonego na posie-
dzeniu sejmowej komisji finan-
sowej, gdyż to nie ma znaczenia
dla sprawy, to jednak twierdzi, że
sprawozdanie jest zgodne z djar-
juszem jawnego posiedzenia tej
komisji. Powołał się przytem na
art. 3] obowiązującej Konstytucji,
który mówi, że nikt nie może
być odpowiedzialny za podanie,
zgodnie z prawdą, sprawozdania
z jawnego posiedzenia Sejmu lub
komisji sejmowej.

Po zamknięciu przewodu są-
dowego, wiceprokurator p. Za-
horski popierał w całej rozciąg-
łości oskarżenie.

Dowodził, iż w danym wy-
padku nie chodzi o to czy wia-
domość jest prawdziwa czy nie,
lecz o tendencję tej wiadomości.
Nie kwestjonuje, że |os. Trąmp-
czyński wygłosił takiej treści prze-
mówienie, jednak jest ono poda-
ne w specjalnej formie przez
dwie szpalty, wydrukowane wię-
kszemi czcionkami, a to wszyst-
ko dlatego, by zwrócić na tę
wiadomość uwagę czytelników.

Nie mam możności — mówił
dalej rzecznik oskarżenia—stwier-
dzić czy pos. Trąmpczyński mó-
wił to co podano w wiadomości,
jestem nawet skłonny uwierzyć,
że treść jego przemówienia była
taka, lecz poseł ten jest związany
z partją i dlatego podanie jego
słów nie za P.A.T-iczną i w tej
formie było tendencyjne i miało
na celu wywołanie niepokoju śród
społeczeństwa.
W tym wypadku chodzi o sy-

stem i metodę i gdyby nie te
cechy charakteryzujące inkrymi-
nowaną wiadomość, to z pew-
nością sprawy by tej dzisiaj nie
było.
W konkluzji oskarżyciel wnosi

o ukaranie podsądnego.
Z kolei zabrał głos red. Kodź,

który zwrócił uwagę, iż interpre-
tacja przez p. prokuratora jest
dowolna, gdyż dekret ten nie
mówi o formie wiadomości a
tylko o prawdziwości lub nie-
prawdziwości jej i dlatego na
żadne uboczne tłomaczenie tego
dekretu zgodzić się nie może.

Prokurator nie kwestjonuje
czy pos. Trąmpczyński wygłosił
przemówienie treści takiej, jak
donosi wiadomość _inkryminowa-
na, a wreszcie mógł w drodze
urzędowej to sprawdzić.

Czasy procesu inkwizycyjnego
dawno minęły. Zasadą tego pro-
cesu było, że oskarżony musiał
udowodnić swą niewinność. Pro-
ces współczesny opiera się na
tem, że nie oskarżony ma udo-
wodniać swą niewinność, lecz
oskarżonemu musi być udowod-
niona wina.

Na poparcie swej tezy red.
Kodź powołał się na orzeczenie
Sądu Najwyższego, który w spra-
wie red. „Orędownika Wielkopol-
skiego", Tadeusza Powiskiego za-
poznał również, że według ogól-
nych zasad proceduralnych cię:
żaru dawodzania nie spoczywa by*
najmniej na oskarżonym, że cię:
żar tego bez szczególniejszego
przepisu ustawowego, którego w
szczególności nie zawiera rozpo*
rządzenin P. Prezydenta Rzplitej
z dn. 10.V 1927 r. na oskarżone*
go przenieść nie można.
W konkluzji swego przemó-

wienia, red. Kodź stwierdza, że
sprawozdanie zamieszczone w
„Dz. Wil.“ jest zgodne z istotą

-rzeczy i na zasadzie art. 31 Kon-
stytucji prosi o uniewinnienie.

Sąd, po dłuższej -naradzie,
piychylajas się do tezy red.

odzia, unieważnił go, uchylając
jednocześnie zarządzoną w swoim
czasie konfiskatę „Dziennika Wi-
leńskiego". Kos.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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i utworzonego ad hoc centrum,

Ludowej i Myśli

Samopomocowy uzyskał

na zebraniu wszystkie swoje siły

Od samej chwili przewrotu ma-
jowego całe niemal młode poko-
lenie inteligencji polskiej znaj-
duje się w zdecydowanej opozy-
cji wobec obecnego systemu rzą-
dów. Nietrudno dociec jest przy-
czyn tego zjawiska. Leżą one w
tej głębokiej ewolucji ideowej,
jaką młodzież polska przeszła w
ciągu wojny i pierwszych lat po-
wojennych, wyzwalając się z pod
wpływów zarówno ugrupowań

* klasowo-radykalnych, jak i tych
grup, które stały się trzonem
późniejszego obozu „sanacyjne-
go”. Ideą, pod której sztandarami
polska młodzież akademicka sze-
regowała się z roku na rok coraz
tłumniej — była idea narodowa,
hasło wałki o wielką, mocarstwo-
wą przyszłość ojczyzny. -

Objęcie steru władzy przez
obóz „sanacyjny” nietylko nie za-
hamowało tego procesu, ale, prze-
ciwnie, nadało mu jeszcze szyb-
sze tempo. Młodzież polska nie
mogła pójść w jednym szeregu
z ludźmi, których linja polityczna
i poczynania praktyczne stały w
jaskrawej sprzeczności z ideała-
mi, przez nią wyznawanemi. W
obliczu wszystkiego zła, którego
namnożyło się tyle w naszem ży:
ciu społeczno - politycznem, tem
szybciej, z tem większą siłą kry-
stalizować się poczęło stanowisko
młodego pokolenia wobec czoło-
wych zagadnień życia narodowe-
go. Równocześnie na wyższych
uczelniach ruch narodowy—mimo
ustawicznych represyj—, wywołu-
jących bolesne wspomnienia cza-
sów niewoli — przybrał rozmiary
wprost żywiołowe. W chwili za-
machu majowego narodowa mło-
dzież akademicka  stenowiła już
bezwzględną większość na wyż-

dzie większość ta była dużą, a
cały szereg poważnych organi-
zacyj akademickich znajdował się
jeszcze w rękach żywiołów „sa-
nacyjno” - lewicowych, uprawiają-
cych tam swoją politykę. Po ma-
ju roku 1926 niemal wszystkie te
organizacje—m. in. „Bratnie Po-
moce” wyższych uczelni Warsza-
wy, w których rządziła do tej
pory młodzież „demokratyczna”i
lewicowa — przechodzą w ręce
młodzieży narodowej. W chwili
obecnej większość narodowa

) szych uczelniach, jednak nie wszę-

|

juž we wszystkich šrodowiskach
akademickich, najsilniejsza jest w
Poznaniu, Warszawie, Lwowie,
Gdańsku i Cieszynie—bardzo po-
ważna także w Krakowie, Wilnie
i Lublinie. Ostatnie wybory na
zjazd ogólno-akademicki wykaza-
ły, że 80 procent młodzieży aka-
demickiej—to narodowcy, skupia-
jący się w Młodzieży Wszech-
polskiej i korporacjach.

Z chwilą powstania. Obozu
Wielkiej Polski ruch narodowy
wychodzi z murów wyższych u-
cżelni i rozlewa się szeroką falą
po całym kraju, ogarniając mło-
dzież wszystkich warstw społecz-
nych. Wbrew twierdzeniom p. mi-
nistra Czerwińskiego akademik

_ polski bardzo łatwo znalazł wspól-
"ny język z młodym rzemieślni-

kiem, robotnikiem, czy chłopem.
Złączyło ich wspólne- umiłowanie
idei narodowej.

ile dla przyszłości kraju
jest ten stan rzeczy nad wyraz
pomyślny, o tyle położenie „sa-
nacji” w takich okolicznościach

_ staje się coraz trudniejsze. Bar-
dziej otwarci z pośród jej przy-
wódców przyznają wprost, że o-
bóz, który nie ma oparcia wśród
młodego pokolenia, skazany jest
na nieuniknioną zagładę. To też
kierownicze: czynniki „sanacyjne”
czynią rozpaczliwe wprost wysił-
ki, by rozbić jednolity front na-
rodowy młodzieży, uniemożliwić 

agitacyjnych, była też inicjatorką
cyjnego.

Zaznaczyć należy, że

wśród ogółu młodzieży istnieje

odbyło się walne zebra-

Pomocy (lniwersytetu Poznańskiego przy niebywałej
frekwencji uczęstników, przekraczającej 1.000 osób.

dowa i bezpartyjna wspólnie wystąpiły pod nazwą Bloku Narodo-
wego Komitetu Samopomocowego.
braniu zorganizowane grupy: zjednoczonej sanacji, radykalnej lewicy

w Składzie Odrodzenia, Młodzieży
Mocarstwowej.

utworzyły front jednolity przeciwko młodzieży narodowej.
tego przy wyborach do władz samopomocowych Narodowy Komitet

przygniatającą większość 669 głosów na
ogólną liczbę 1069 obecnych. Prezesem nowej Bratniej Pomocy zo-
stał p. Nowak. Lista popierana przez centrum i sanację z p. Fabia-
nowskim zyskała zaledwie 396 głosów. Ten wynik głosowania wy-
wołał konsternację wśród młodzieży

Młodzież naro-

Pozatem wzięły udział w ze-

W rezultacie wszystkie te grupy

Pomimo

„sanacji”, która zmobilizowała

ogromnym nakładem środków

i złym duchem bloku opozy-

zachowanie młodzieży „sanacyjnej” na
zebraniu urągało najprymitywniejszym wymaganiom kultury.

Daremne ataki na miode pokolenie.
jej pracę na terenie kraju — by
wreszcie wzmocnić  słabiutkie
grupki własnych zwolenników. W
tym celu „sanacja* nie cofa się
przed niczem—ani przed represja-
mi czy groźbami, ani próbami
skaptowania słabszych jednostek
drogą przynęt natury materjalnej
— ani wreszcie przed wszelkiego
rodzaju hojnem poparciem, udzie-
lanem „sanacyjnym”  grupkom
młodzieży.

Represje rozpoczęto od zer-
wania przez poszczegolne mini-
sterstwa i urzędy wszelkich sto-
sunków z naczelną organizacją
akademicką—Związkiem Narodo-
wym Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej. Wkrótce potem ów sy-
stem szykan objął też tak apoli-
tyczną organizację, jaką jest O-
gólnopolski Związek Bratnich Po-
mocy, którego prezydjum stwier-
dzić musiało w swem sprawoz-
daniu wybitnie niechętne stano-
wisko władz wobec Związku.

Równocześnie rozpoczęła się
ostra kampanja przeciw korpo-
racjom akademickim, czego wy-
razem było m. i. ostatnie prze-
mówieniemin. Czerwińskiego. Ma-
nifestacje młodzieży, występują-
cej w obronie dóbr religijnych i
narodowych, tłumiono w sposób,
który spotkał się z żywą reakcją
ze strony całej opinji narodowej,

Podobne metody zaczęto sto-
sować też wobec ruchu Młodych
Obozu Wielkiej Polski. Różne re-
presje, próby udaremniania ze-
brań i zjazdów, pozbawianie posad
kierowników ruchu—oto najczę-
ściej spotykane objawy.

Chcąc za wszelką cenę wzmoc-
nić nikłe wpływy obozu „sana-
cyjnego" wśród młodzieży, zmu-
szono już parę lat temu poszcze-
gólne organizacje „sanacyjne*
na wyższych uczelniach do połą-
czenia się w jeden „Związek Mło-
dzieży Demokratycznej”. Skutek
był jednak mizerny, bo nowy
związek zamiast rosnąć na siłach,
tracił je z dnia na dzień coraz
bardziej.

ARTIES
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Zorjentowano się wreszcie,
że przyczyną tego jest fakt, iż
„demokraci* w programie swym
wywiesili hasło. walki z ideą na-
rodową. | oto jesteśmy obecnie
świadkami groteskowego  zjawi-
ska: pod naciskiem z góry „sa-
nacyjne* grupki młodzieży two-
rzą nową organizację pod nazwą
„Legjonu Młodych",

Niotylko nazwa, ale i dekla-
racja programowa tej organi-
zacji stanowi niewolnicze wprost
naśladownictwo *nazwy i zasad
ideowych ruchu Młodych Obozu
Wiolkiej Polski.

Tego rodzają obłudne sztucz-

  

ki nie zdołają jednak  wpro-
wadzić w błąd szerokich rzesz
młodzieży. Trwające już
od trzech i pół lat próby prze-
rwania jej zwartego frontu skoń-
czyły się żałosnem fiaskiem.

Niewątpliwie ten samlos spot-
ka również i dalsze zakusy „sa-
nacji" w kierunku pozyskania
młodego pokolenia.

(„Kur. Poznański").

Związek Studentek U. S. B.
W ubiegły wtorek w gmachu

głównym (. $. B. odbyło się dru-
gie zebranie organizacyjne Związ-
ku Studentek U. S. B., na ktėrem
ostatecznie uchwalono statut sto-
warzyszenia tudzież dokonano
wyborów władz i organów. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż
zwolenniczki współpracy z żyda-
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Zycie akademickie.
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ZEBRANIE MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
Dziś we czwartek dnia 27 b. m. o godzinie 4 I pół w pierwszym i o godzinie 5 wie-

czorem w drugim terminie w lokalu Stronnictwa Narodowego ul. Dominikańska 4

odbędzie się DOROCZNE WALNE ZEBRANIE MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ

ii MO) AF

Zwyciesiwo Miodziežy Narodowej w Poz-
naniu.

Narodowy Komitet Samopomocowy uzyskał przy wyborach
w Bratniej Pomocy dwie trzecie głosów.

Z Poznania donoszą, że dn. 24 b. m.

mi, niezadowolone z poprzedniego
wyniku głosowania, w rezultacie
którego członkiniami stowarzy-
szenia mogą zostać tylko człon-
kinie Bratniej Pomocy P. MA
U. S.B, (a zatem możliwość
przyjmowania żydówek została
wykluczona), zgłosiły wniosek o
ponowne przegłosowanie tego
paragrafu statułu, co jednak ze
względów formalnych, nie mogło
nastąpić. Fakt ten dobitnie świad-
czy o istotnych nastrojach tych
z pośród koleżanek, które wciąż
deklamują o apolityczności związ-
ku usiłując jednocześnie wpro-
wadzić moment polityczny. Jesz-
cze dobitniej o owej „apolitycz-
ności* świadczy wniosek kol. Rze-
uskiej o wstawienie do statutu
punktu przewidującego w Związ-
ku prowadzenie dyskusyj na te-
maty polityczne ireligijne. Po
przednia działalność kol. Rzeuskiej
daje pewność, że dyskusje te
byłyby nietyle religijne co an-
tyreligijne.

Mamy jednak nadzieję, że
większość koleżanek szczerze pra-
gnie apolityczności stowarzysze-
nia i apolityczność tę potrafi obro-
nić. Związek, jako organizacja
skupiająca koleżanki, które nie
miały dotychczas żadnej organi-
zacji apolitycznej, a jednocześnie
ideowo-towarzyskiej, która sku-
piałaby nowowstępujące i zastą-
piła, w obcem dla nich mieście,
bliższe otoczenie, ma przed sobą
olbrzymią przyszłość i byla po-
prostu konieczną potrzebą.

Po uchwaleniu statutu nastą-
piły wybory, w rezultacie których
na prezeskę Z. S. U. S. B. wy
brano kol. Helenę Pogorzelską-
Nagurską, na wice-prezeskę kol.
Halinę Wojtkiewiczównę i na człon-
kinie zarządu kol. Finnę Hom-
pielską, Marję Rzeuską i Helenę
Wiścicką, zaś do komisji rewizyj-
nej kol. Emilję Ehrenkreutzównę,
Annę Trzebińską i Franciszkę Zda-
nowiczównę.

Po za powyższemi organami
ma być wyłoniony sąd koleżeń:
ski.

Sądząc -po zespole z jakim
Z. S. U. S. B. został zorganizo-
wany, naležy oczekiwač, iž praca
w Związku będzie prowadzona
energicznie i wyda plon.

Nowej organizacji życzymy
powodzenia. -

Bal Ogėlnoakademicki.
W dniu 1 marca r. b. odbę-

dzie się XI-ty Doroczny Bal Ogėl-
noakademicki, który w tym roku
zapowiada się wprost wyjątkowo.
Pomijając takie atrakcje, jak trzy
najlepsze orkiestry, artystyczne
udekorowanie salonów Kasyna
Garnizonowego, kotyljony, pier-
wszorzędny bufet Georges'a—po-
dajemy do ogólnej wiadomości,
iż po raz pierwszy w Wilnie, cały
przebieg Balu Ogólnoakademi-
ckiego będzie filmowany przez
znaną w Polsce Wytwórnię Filmo-
wą, której pracę ułatwią, specjal-
nie w tym celu zaprowadzone in-
stalacje. Fiłm ten następnie bę-
dzie wyświetlany w pierwszorzę-
dnych kinach m. Wilna. Nie wąt-
pimy, iż Bal Ogólnoakademicki
będzie godnym zakończenia tego-
rocznego karnawału. Stwierdzić
narazie możemy, iż wzbudził on

niebywałe zainteresowanie w naj-
lepszych kołach towarzyskich Wil-
i okolic, czego dowodem są, na-
bywane w wielkiej ilości zapro-
szenia. Początek o godzinie 22-ej.
Pozostałe w niewielkiej ilości ze-
proszenia można nabywać u pp.
gospodyń, oraz w lokalu Bratniej
Pomocy (ul. Wielka 24) w godz.
1—3 pop. i 7—9 wiecz.
Lista Pań an XI-go Do-
rocznego Balu Ogólnozkade-

mickiego.
P. p. Juljanowa. Bądzkiewiczowa,

Stanisławowa Białasowa, Stanisławowa
Bochwicowa, Franciszkowa Bossowska,
Aleksandrowa Burhardtowa, Władysła
wowa Bujalska, Stanisławowa Ciozdo-
wa, Mieczysławowa Englowa, Antoniowa
Głewińska, Mieczysławowa Guikowska,
Juljanowa Glatmanowa, Iwonowa Gi-
życka, Walentyna Horoszkiewiczówna,
Kazimierzowa Felowa, Janowa Florcza-
kowa, Juljanowa Janicka, Zbigniewowa
Jasińska, Władysławowa Jakowicka,
Kondradowa Joczowa, Mieczysławowa
Jeleńska, Teresa Jundzilłowa, Aleksan-
drowa Karnicka, Stefanowa Kirtikliso-
wa, Stefanowa Kemptisowa, Piotrowa
Kownacka, Józefowa Korolcowa. Marja
Kossakowska, Aleksandrowa Kwaśnla-
kowa, Włodzimierzowa Łęska, Wincen-
towa Łuczyńska, Janowa Malecka, Kle-
mensowa Marcinowska, Ludwikowa Ma-
culewiczowa,  Michałowa Moszyńska,
Aleksandrowa Meysztowiczowa, Michej-
dzina Kornelowa, Janowa Muszyńska,
Antoniowa Narwojszowa, Stanisławowa
Niekraszowa, Henrykowa Krok-Pasze
kowska, Arsenjuszowa Pimonowa. Wik-
torowa Piotrowiczowa, Stefanowa Pogo-
rzelska, Aleksandrowa Przygodzka, Ja-
dwiga Raczkiewiczowa, Oktawjuszowa
Rackiewiczowa, Edwardowa Ratyńska,
Michalowa Reicherowa, Romanowa Ru-
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Przed wyprawą p. Kirtiklisa z towarzy-
szami na Łotwę.

W dniu 15 marca udaje się
podobno do Dynebur,a z rewi-
zytą delegacja nieistniejącego
jeszcze w Wilnie, a zakładanego
przez wice-wojewodę, p. Kirtiklisa
towarzystwa zbliżenia polsko-ło-
tewskiego. W związku z tą podró-
żąrnie od rzeczy będzie przytoczyć
za „Dzwonem” organem mniej-
szości polskiej w Łotwie, wyda-
wanem w Dyneburgu oświadcze-
nie W. Skujenieka, jednego z czo-
łowych przedstawicieli towarzy-
stwa zbiiżenia łotewsko-polskiego
w Rydze, dyrektora biura staty-
stycznego, który w publicznym
odczycie powiedział dosłownie,
co następuje:

„Polaków na ziemi naszej
niema, ci zaś, co się Pola-
kami nazywają—są wynaro-
dowiosymi Łotyszami”.
„Dzwon” z tego powodu pi-

sze:
„A czy pan Skujeniek zadał

sobie kiedyś pytanie, jakie nici
i spójnia wiążą tutaj zamiesz-
kałych Polaków z Polakami
w kraju?

Q przeszłości historycznej
Polskich infiant wie coś pan
S$kuieniek?

Czybyśmy musieli wrócić do
osławionych 8 gmin, dowodząc
ich przynależność historyczną
do Polski, albo wypisywać naz-
wiska tych wszystkich, którzy
w walce o wolność i niepodle-
głość Polski iutaj na terenie
Latgalji polegli?

Pan 5kujeniek chce dati
nazwisk?

Rozpocznie się procedura
wywódzenia tych ostatnich ze
źrodłóstowów łotewskich, jak
Purwiūski od „purwa“ i t. d.?

A czy kiedyś zadał sobie
pytanie pan Skujeniek w spra-
wie uwolnienia Dyneburga
przez wojska poiskie od bol-
Szewików?

Co to? Czy Ci, którzy leżą
na inflanckich cmentarzach,

KRONIKA.
Z miasta.

— Wyróżnienie wilnianina
przez P. K. 0. Pocztowa Kasa
Osżczędnościowa przeznaczyła o-
statnio szereg premji pieniężnych
dla osób, które wykażą się w
pewnym czasie największą ilością
wpłat dokonanych na swoją ksią-
żeczkę oszczędnościową. Za pod-
stawę służy w tym wypadku nie
wysokość składanych sum lecz
ich. częstotliwość. Przed paru dnia-
mi” nagroda taka przypadła w
udziałe wilnianinowi p. Władysła-
wowi Wójcickiemu, który mimo
bardzo skromnych dochodów wy-
robnika dziennego wykazał wy-
jątkowy zmysł oszczędnościowy,
bo bez mała codzień oszczędza
drobną kwotę.

Sprawy administracyjne.
— Konsuiat estoński w Wil-

nie. Na ręce p. wojewody nade-
szło zawiadomienie, że Prezydent
Rzeczypospolitej po otrzymaniu
listów komisyjnych od prezyden-
ta republki estońskiej udzielił
exequatur p. Romanowi Ruciń-
skiemu, jako konsulowi honoro-
wemu republiki estońskiej na
obszar województw: wileńskiego,
nowogródzkiego i poleskiego, z
siedzibą w Wilnie.

Sprawy miejskie.
— Z komisji finansowej.

W dniu wczorajszym odbyło się
posiedzenie komisji finansowej,
na którem po uchwaleniu prze-
niesienia niektórych kredytów z

dusze orle, to też „wynaro-
dowieni Łotysze”, garnący
się do ziemi matki i Ojczy-
zny?

Ostaliśmy się wobec nawały
trzech orłów, nie damy się zła-
mać zachciankom, a przekonać
urojeniom chorych mózgów.

Piech sobie dygnitarz pro-
wincjonalny, otrzymawszy dy-
rektywy z góry, przemocą za-
pisuje białorusinem Polaka;

niech dowodzą statyści. ło-
tewscy, że ilość nas coraz bar-
dziej się zmniejsza;

niech odmawiają prawa nam
do ziemi naszej i dzieci na-
szych pozbawiają szkoły pol-
skej — my przetrwamy, jak
dotąd przetrwaliśmy.

Tylko poco wtedy madry-
gały I mowy i herbatki i od-
wiedziny obopó!ne?

Poco wogóle ta kotara, na
której ogromnemi literami wy-
pisano: zbliżenie łotewsko-pol-
skie?

Kto kogo chce oszukać i na-
brać?

amieszne i dziecinne.
To tak, gdybyśmy w jednym

ręku trzymali psa, a w drugim...
kota, chcąc przekonać siebie,
że poczciwe te zwierzęta—będą
żyć w zgodzie zupełnej.

Dosyć tego!
Trzeba pozdejmować maski

i nie owijać ostrza w bawełnę!*
Tyle „Dzwon*  dyneburgski.

Wobec takiej sytuacji i nastrojów
w Dyneburgu, czy wskazana jest
wyprawa p. Kirtiklisa z towarzy-
szami do Łotwy? Czy nie byłoby
bardziej odpowiadające godności
narodowej wyczekanie w Wilnie
z wycieczką, aż ułożą się stosun-
ki bardziej harmonijnie z inicja-
tywy Łotyszów.

Tam, gdzie w grę zaczynają
wchodzić interesy narodowe ustą-
pić winny na drugi plan względy
kurtuazyjne.

jednych pozycyj budżetu za rok
1929-30 do innych, komisja roz-
patrzyła i zaakceptowała statut
opracowany ostatnio przez Magi-
strat w sprawie zabezpieczenia
pracowników i ich rodzin. Ponad-
to postanowiono umorzyć niedo-
bory materjałów opałowych na
elektrown! miejskiej z okresu
1921—1924 r. d

Handel i przemysł.
— Rejestracja rzemiešini-

ków grupy metalowej. Zarząd
Izby Rzemieślniczej w Wilnie przy-
pomina, iż od dnia 24 b. m. do
dnia 1 marca 1930 r. codziennie
w godzinach od 10-tej do 14-tej,
odbywa się w lokalu Izby przy
ul. Niemieckiej Nr. 25, rejestracja
rzemieślników grupy metalowej,
dotycząca następujących zawo-
dów: blacharstwo, bronzownictwo,
kotlarstwo, kowalstwo, mosiężni-
ctwo, pilnikarstwo, ślusarstwo, to-
karstwo metali, wyrób. narzędzi
optycznych, grawerstwo, jubiler-
stwo, złotnictwo, wyrób przed-
miotów z drucików srebrnychi
złotych, przędzarstwo materji ze
złota i srebra, zegarmistrzostwo,
pozłotnictwo.

Niezarejestrowani pociągnięci
będą do odpowiedzialności kar-
nej w myśl art. 192 Ustawy Prze-
mysłowej.

— Nowe rozporządzenie o
wypieku chieba. Na skutek za-
biegów związków  młynarskich,
władze administracyjne zdecydo-

th

 

 

cińska, Franciszkowa Rychłowska, Zy-
gmuntowa  Orlowska,  Kazimierzowa
Opoczyńska, Stefanowa Siła - Nowicka,
Janowa Sobecka, Mieczysławowa Skin-
derowa, Ludomirowa Slendzińska, Kazi-
mierzowa Swiątecka, Ludwikowa Szwey-
kowska, Stefanowa Szostakowa, Włady-
sławowa Szmidtowa, Janowa Szmur-
łowa, Juljanowa Szymańska, Edwardowa
Sżemiothowa, Marjanowa Szydłowska,
Aniela Sztralowa, Władysławowa Szu-
mańska, Józefowa Sopoćkowa, Fle-
ksandrowa Safarewiczowa, Bolesławowa
Szniolisowa, Cezarowa Tracewska, Sta*
nisławowa Wańkowiczowa, Romanowa
Wirszyllowa, Adamowa Zawadzka, Wła-
dysławowa Zawadzka, Zofja Zdrojewska,
Feliksowa Zawadzka, Aleksandrowa
Żyłkowa, Aleksandrowa  Zelwerowi:
czowa.

Nowy Kurator Bratniej Po-
mocy P. M. A. U. S. B.
Na stanowsko Kuratora B. P..

P. M. A. O. S$. B. został wybrany
prof. Władysław Jakowicki.

Zebranie Sekcji Twórczości
Oryginalnej Koła Poloni-

| stów.
Dziś, dnia 27 b. m. o godz. 7

min. 45 w lokalu Koła Polonistów
odbędzie się zebranie S. T. O.
Obecność członków konieczna,
Sprawy bardzo ważne.

Z Koła Historyków.
Uowiadujemy się że Koło Hi-

storyków szykuje wielką imprezę
widowiskową: „Sąd nad średnio-
wieczem*, która w końcu marca
rb. zostanie” wystawiona w sali
Śniadeckich.

1— 3 pp. i 7 — 9wiecz.

Z koła Polonistów.

Podobno Koło Polonistów szy-
kuje imprezę o podobnym cha-
rakterze p. t.: „Sąd nad Sokrate-
sem”

— Akademickie Koło Biało-
stoczan w Wilnie zaprasza wszyst-
kich na XIll-ty zkolei Dancing
Towarzyski p.n. „Ostatnie Rendez
vouz Karnawałowe”, który odbę-
dzie się dnia 2 marca rb. w lo-
kalu Ogniska Akademickiego (ul.
Wielka 24). Początek o godz. 21.
Spieszcie się więc, bo post u
progu. RF

— Na tańczącego śledzia.
Chcesz za 2 albo 3 złote otrzy- -
mać tytuł porządnego człowieka?
Zaopatrz się więc w dowód oby-
watelstwa akademickiego, albo w
kartę wstępu i przyjdź w tłusty
wtorek 4 marca rb. o godz. 6-ej
wieczorem do  „Ogniska* (ul.
Wielka 24) natańczącego śledzia.
W sympatycznie udekorowanej
sali czas urozmaici ostatni w kar-
nawale występ „Żywej Gazetki”.
Karty wstępu można nabywać w
lokalu Sekretarjatu Bratniej Po-
mocy (ul. Wielka 24) w godz.
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SKLEP DETALICZNY
ulica Mickiewicza Ni 10.
 KOSTAKASSRS

wały się wydać nowe rozporzą-
dzenie o wypieku chleba pszen-
no-żytniego, idące w tym kie-
runku, że wypiek takiego chleba
będzie dozwolony, jednakże ilość
mąki pszennej nie będzie mogła
przewyższać 25 proc.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne zgromadzenie do-

roczne członków P. T-wa Euge-
nicznego odbędzie się w piątek
28 b. m. o godz. 7 i pół (w drugim
terminie o g. 8) w Poradni Euge-
nicznej (Żeligowskiego 4).
— Z Polskiego T-wa Usta-

woedawstwa Kryminalnego.
W piątek, dnia 28 b. m. o g, 7
wiecz. w lokalu Prokuratury przy
Sądzie Apelacyjnym (Mickiewicza
36) odbędzie się zebranie dysku-
syjne, na którem p. wice-proku-
rator Sądu Apelacyjnego Olgierd
Kryczyński wygłosi referat na
temat: „Dochodzenia w k. p. k.“.
Wstęp dla członków i gości przez
członków wr rowadzonych.
— Związek Rodzin Kateilc-

kich w Wilnie, dnia 2 marca r.b.,
w sali Stowarzyszenia Techników
Polskich (Wileńska 33) punktual-
nie o godz. 4-ej po poł. urządza
zebranie towarzyskie, na którem
odczyt p. t. „Życie rodzinne a
propaganda Sowietów” wygłosi
profesor (l. S. B. Dr. Franciszek
Bossowski. Na program zložy się:
koncert fortepianowy p Pliszko-
Ranuszewiczowej, atrakcje arty-
styczno-humorystyczne, zabawy i
gry dla dzieci. Wstęp dla doro-
słych 1 z! Dzieci wprowadzane
przez rodziców—bezpłatnie.
55 — Muzeum Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. W dniu 2 mar-
ca o godzinie 1 pp. w lokalu
własnym, przy ul. Lelewela 8, na-
stąpi otwarcie muzeum Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk. Ulroczystość
otwarcia związana jest z wykoń-
czeniem gmachu i reorganizacją
zbiorów muzealnych.

Różne.
— Sprostowanie omyłek. Wn-rze

wczorajszym „Dziennika* do artykułu o
„Dziwactwach w literaturze", zakradły
się następujące błędy. W  szpalcie
pierwszej ma być: „Weźmy Historję
literatury*.. W szp. Il: a) po-
mysł miał..; b) podzielił na cztery
części i zapragnął każdą z nich...
W szp. III: oraz: t. IV, cz. 2. W szp. IV:
znaleźć... W szp. V: a) tetralogji..; b)
chciałby coś pochwycić..:; c) przez ana-
logję..; d) ergo, i w tem też leży
racja...

Dobroczynność.
— Miłosierdziu czytelników po-

lecamy w wielkiej nędzy rodzinę. Mąż
b. nauczyciel od 2-chlat bez pracy, cho-
ry na serce od jesieni obłożnie, żona
kaleka z nogą amputowaną. chora na
sarkomę, dziecko 4-letnie. Z serdeczną
wdzięcznością przyjmiemy pomoc wszel-
kiego rodzaju. Połocka 19, m. 2.

Zabawy.
— Doroczny bal Byłych Wycho-

wanków Korpusów Kadetów. nie-
dzielę dnia 2-go marca r. b. staraniem
koła byłych wychowanków korpusów ka-
detów, odbędzie się doroczny bal w sa-
lonach hotelu „Georges“.

Sądząc według lat ubleglych, będzie
to jeden z najlepszych balów obecnego
karnawału Jak nas zawiadamiają inicja-
torzy, ze względu na ograniczoną wiel-
kość lokalu wstęp będzie ściśle za za-
proszeniami imiennemi, służącemi zara-
zem jako karty wstępu.

Mejący więc zamiar w tym dniu
się dobrze zabawić muszą zawczasu
pomyśleć o nabycie zaproszeń w przed-
stawicielstwie samochodów „Studeba-
ker", Mickiewicza 31.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś Krakowiacy i Górale".
Jutro „Broadway“.
— Teatr Miejski w „Lutni“,

Dziś występ znakomitej śpiewaczki
Berty Crawford.

— Przedstawienie dla młodzieży
szkolnej. W sobotę najbliższą Dyrekcja
Teatrów rozpoczyna cykl przedstawień
popołudniowych dla młodzieży szkolnej.
Pierwszą sztuką z tego cyklu będzie
nieśmiertelna komedja A. Fredry „Do-
żywocie". Początek o godz. 3,30 po poł.
Ceny miejsc zniżone.

—Przedstawienia popołudniowe.
W obu Teatrach Miejskich odbędą się
w niedzielę nadchodzącą przedstawienia
popołudniowe po cenach zniżonych.
W Teatrze *na Pohulance „Księżniczka
Turandot". W Teatrze Lutnia „Mężczy
zna i kobieta".

— Poranek spnfoniczny. Na 7 po-
ranku symfonicznym, który odbędzie się
w niedzielę 2 marca w Teatrze Lutnia
wystąpią dwie znane ss Elza Igdal
(špiew) i Fanna Krewer (fortepian), oraz
wileńska orkiestra symfoniczna.

— Doroczna Reduta Artystyczna,
Już w poniedziałek najbliższy 3 marca
odbędzie się w salonach kasia garni-
zonowego ostatnia zabawa w karnawale
bieżącym urozmaicona szeregiem kon*
kursów z cennemi nagrodami. Specjal:
na nagroda przyznana zostanie za naj:
piękniejszy kostjum. Komitet zabawy
najuprzemniej prosi wszystkie firmy,
które dorocznym zwyczajem zechcą za-
ofiarować nagrody konkursowe o uczy-
nienie tego w możliwie najkrótszym
czasie.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Fala 385 mtr. -

Program:

Czwartek, dnia 27 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
16,15. Gramofon.
17,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. Koncert z Warsz.
18.45, Pogadanka radjotechniczna.
19,10. Wesały monolog regjonalny

Ciotki Albinowej.
19,35. Kurs fotografji dła amatorów,

powie Jan Bułhak. «
20,10. Transmisja z teatru miej-

skiego na Pohulance (! akt „Krakowia-
ków i Górali*.

2130. Transmisja słuchowiska ż Kra-
kowa.



  

WIELKI CESARZ I «WIELKI» GENERAŁ.
(Bajeczka dla dorosłych przerobiona z francuskiego.)

Było to już dawno, bo lat
ośmset temu, gdy kędyś w dale-
kich Chinach żył pewien „wielki*
generał. Na czele państwa stał
sławny podówczas cesarz, pan
przeogromnych obszarów. Gene-
rał też pochodził z rodu ponoć
wielkiego, a że z dalekiej był pro-
wincji i trudno było sprawdzać
jego genealogję, wierzono mu na
słowo. Był to mąż silnej budowy,
wzroku niezmiernie surowego, a
szablę miał ogromną. Nie wygrał
wprawdzie żadnej bitwy, nie zdzia-
łał całkiem nic wielkiego, lecz
umiał dąć się niezwykle, dbały
był o swe otoczenie i co naj-
ważźniejsze—...umiał milczeć. Stąd
się utarło mniemamie, že jest

mądry, že na dnie jego „wielkiej"
duszy drzemią ogromne plany,
które przekształcą świat cały.
Niepospolita duma i wiara w swe
posłannictwo zaciemniała mu ho-
ryzonty, nie widział nigdzie niko-
go i nic prócz siebie i tych wiel-
kich akcji dziejowych, w których
miał sam odegrać roię decydu-
jącą. Chytre jak zwykie otoczenie
dworaków reklamowało tę rze-
komą wielkość, tumaniło go ka-
dzidłami, aź ów władca prowincji
na peryferjach państwa zaczął
być większym panem od swego
cesarza i większych domagał się
hołdów. Dwór utrzymywał ogrom-
ny, setki koni wierzchowych grze-
bało w stajniach kopytami, cze-
kając głosu surm bojowych. Lecz
generał nie bardzo spieszył do
wojen prawdziwych. Prowadził
jeno gry wojenne, jeździł na sław-
nej wielce klaczy i chociaż wszys-
cy wiedzieli, że nie zna się na
wojaczce, wygrywal,wszystkie ma-
newry, na których grzeczni pod-
władni umyślnie przed nim ucie-
kali.

Tymczasem wbrew wielkiej
famie, wbrew urojeniom o genju-
szu, wokół „wielkiego* generała
działy się straszne rzeczy. Zaspa-
kajanie fantazji i złudzeń niby to
władzy, niszczyło okropnie pro-
wincję. Ludność jęczała pod cię-
żarami podatków i świadczeń, a
sprawiedliwość upadła. Charakte-
ry spodłały w  pochlebstwach,
wzmogło się donosicielstwo, brat
bratu przestał wierzyć. Przybocz-
nę wojsko było strojne, opływało
w dostatki, ale też było jedyną
klasą na całą prowincję, która
była zadowoloną.

Mieszkańcom tej
przysługiwało jednak
ogromne prawo... mogli
dumni ze swego generała...

Wielkie to uprawnienie wyna-
gradzać im miało całą sromotę !

prowincji
wielkie,

być

podstawy do wiary w wielką
przyszłość, o której nikt nie wie-
dział i nikt mówić nie umiał. Kto
się ośmielił wątpić choć trochę
w nadprzyrodzoność generała, ten
ginął zawsze w nieokreślony spo-
sób bez względu na zasługi i
sprawców, nigdy nie wykryto.
Rozpanoszyły się kradzieże mie-
nia publicznego, rozboje i nadu-
życia, nikt z tych, co był wart
cokolwiek, nie był pewien godzi-
ny życia, a nad wszystkimi jak
chmura wisiała zmora wielkiego
„genjuszu*.

| choć niejeden skromny oby-
watel byłby już może wolał los
najzwyklejszego śmiertelnika, nie
wypadało mu się zrzekać tej zna-
komitej przyszłości, jaka go nie-
zawodnie czekala przy boku swo-
jego „wodza”. Reklama tego pro-
wincjała przeszła wszystko, co
Wschód Daleki dotąd widział i
przygłuszyła w sercach ludzkich
wszelką niewiarę. Z zapartym
oddechem, z bijącem sercem
czekało biedne społeczeństwo
wciąż i wciąż tylko tej chwili,
kiedy zbudzi się lew i kiedy roz-
pocznie wielki swój czyn, który
na setki pokoleń dumą napełni
naród. Nic też dziwnego, że w
mrokach dymów  kadzidlanych
kręcili się po dworze emisarjusze
państw obcych i... urabiali dorad-
ców wedle swych interesów.

Wiedział to wszystko dobry
cesarz i śmiał się nieraz, lub ubo-
lewał wielce. Aż postanowił ule-
czyć swego sługę z ośmieszają*
cych go, wobec sąsiadów, słabo-
ści. Nie dawał mu dymisji, nie
ucinał mu głowy starym dynasji
obyczajem. Postanowił pyszałka
ośmieszyć przed samym sobą...
Kazał więc szykować do drogi
wielki orszak, kazał w nim wziąć
udział książętom i uczonym,  li-
czne do tego dodać rzesze arty-
stów i muzyków, śpiewaków i ku-
charzy, trefnisiów wreszcie. Przy-
brana w szaty najświetniejsze,
błyszcząca złotem, kamieniami,
na wielbłądach i słoniach, dywa-
nami cennemi okrytych, wyje-
chała ta wielka wyprawa cesarska.

Celem jej było przyłączyć się
do wielkiego podziwu dla sław-
nego „genjusza“ i respekt cesar-
ski mu wyrazić. Był to akt nie-
bywały. Wielki monarcha Wscho-
du despotycznego najznaczniej-
szych swych książąt na marszał-
ków generałowi przeznaczył...

Nieznanych dotąd barw papu-
gi jechały w darze od cesarza i
trenowały się w drodze w wy-
mawianiu słowa „genjusz*!!!

Swietne cesarskie orkiestry

pieśniarze zaś kymny
wspaniałe  čwiczyli. Nadszedł
wreszcie czas, kiedy się orszak
zaczął zbliżać do celu podróży i
serca krajowców pęcznieć zaczę-
ły z radości i dumy. Generał
chciwie z poza okien spozieral,
ażali się już zblizają.

Wreszcie z tumanów kurzu,
w jasnych promieniach słońca
gorącego wynurzył sięten świetny
pochód. Spuszczono mosty zwo-
dzone, zabrzmiały na murach
fanfary i wspaniałe poselstwo
wjechało na podwórzec zamkowy.

Generał stanął na progu, a
dostojne poselstwo na twarze
przed nim padło. W tej petnej
uroczystości chwili zaśpiewali
pieśniarze:

Ach cóż za wzrok! i co za po-
stać wspaniała!

Cóż za potęga z niego bije!
On to sam wie, jak słuszną

duma generała!
ten genjusz w sobie

kryje!

l od tej pory rozpoczęły się
hołdy. Po każdym kawałku mu-
zycznym powtarzał się ciągle
wiersz: „Ach cóż za wzrok! i co
za postać wspaniała!* Generał
promieniał dumą. Z melodją tego
wiersza wstawał, dzień spędzał i
wreszcie spać się kładł. Przez
cały dzień towarzyszyli mu mar-
szałkowie, na krok go nie odstę-
pując, chwaląc go nieustannie.
Ledwo przy stole się poruszył,
jakby miał zamiar co mówić, już
chór marszałków wołał: „powie
nam coś wielkiego!*... Ledwo coś
bąknął pod nosem, znów krzy-
czano: „genjalne*. | zaraz orkie-
stry hymn grały i znów po hym-
nie ten wierszyk.

Po kllku dniach tej parady
generał począł się nudzić. Po dal-
szych kilku niecierpliwić, wreszcie
ta ciągła chwałba: zaczęła dlań

być torturą...
Zrozumiał wówczas

sens poselstwa i wielki rozum
cesarza. Zrozumiał całą swoją
śmieszność i  kompromitację.
Czemprędzej posłów do cesarza
wyprawił z błagalnym listem i
prośbą, by zechciał przysłany
dwór natychmiast wycofać.

Szczęśliwy . kraj, który miał
tak mądrego cesarza i bohater-
skiego generała, który ostatecznie
sam siebie umiał poznać.

Ta stara bajka z Dalekiego
Wschodu aktualności swojej ni-
gdy nie straciła Gdyby władcy
państw zawsze chcieli z niej nau-
kę czerpać, niejeden z nich był-
by uratował honor, sławę i życie.
Ale ludzie bywają przeważnie
niepoprawni.

Bo kogo Pan Bóg chce uka-
rać, temu odbiera rozum.

witalny,

Który

głęboki

Protest.
Liga Katolicka Parafji Świę-

tojakóbskiej w Wilnie, przeciwko

antyreligijnemu wychowaniu mło-

dzieży.

My członkowie Ligi Katolickiej

parafji ŚŚ. Apostołów Filipa i

Jukóba zebrani w dniu 16 b. m.,

a wielce zaniepokojeni akcją skie-

rowaną przeciwko religijnemu wy-

chowaniu naszej młodzieży, przy-

łączamy swój głos do ogólnego

protestu przeciwko ostatnim za-

rządzeniom władz szkolnych i

oświadczamy kategorycznie, że

postanawiamy bronić wiary naszej

katolickiej z całą naszą możno-

ścią i użyjemy wszelkich środków

zagwarantowanych Konstytucją i

Konkordatem, aby nie dopuścić

do szerzenia się wśród naszych

dzieci i naszej młodzieży demo-

ralizacyj i niewiary szkodliwych

życiu jednostki i narodu, podry-

wających fundament Państwa Pol-

skiego.

Listy do Redakcji.
Protest matek.

Delegacja złożona z Matek,
Opiekunów i krewnych biednych
sierot z różnych ochronek miasta
Wilna, umieszczonych w oddziale
jaglicznym w szpitalu św. Józefa
Tyzenhauzowska Nr. 16, zwróciła
się do Sekcji Zdrowia z prośbą
niewywożenia dzieci z Wilna gdzieś
pod Kraków kilkaset kilometrów
od miejsca rodzinnego. W Sekcji
Magistratu m. Wilna odpowiedzia-
no, że dzieci tylko chore nieule-
czalnie na jaglicę będą wywie-
zione. Kiedy zwróciliśmy się do
doktora w szpitalu św. Józefa z
zapytaniem, czy rzeczywiście dzie-
ci nasze już nigdy się nie wyle-
czą, odpowiedział, że są do wy-
leczenia.

Wobec tego protestujemy prze-
ciw wywiezieniu dzieci, wszak nie
powinien robić Magistrat krzywdy
nieszczęśliwym naszym sierotom
odrywając je od rodzin i umiesz-
czając je w takich zakładach ja-
kie są pod Częstochową, czy
pod Krakowem. Dowód jak dobrze
tam musi być, jeżeli sześciu
chłopców uciekło, a jeden nie-
szczęśliwy sierota pieszo przy-
wędrował te kilkaset kilometrów
do Wilna. Chyba względy należą
się dla naszych sierot, bo my
wszyscy podatki płacimy.

astępuje 14 podpisów.

 

Z KRAJU.
Konferencje graniczne z

litwinami.
W pierwszych dniach marca

na pograniczu polsko-litewskiem,
w rejonie Oran i Trok, odbędą
się konferencje graniczne w
sprawie omówienia wiosennego
ruchu granicznego przez rolni-
ków ze strony polskiej i litew-
skiej. (d)

Dalsza ucieczka włościan
z raju bolszewickiego.
Na odcinku granicznym Iwie-

niec—Wilejka, przekroczyło oneg-
daj na teren Polski 16 włościan,
którzy po spieniężeniu swego go-
spodarstwa w Rosji zbiegli do
Polski, celem osiedlenia się. (d)

Krwawe weseliska.
Na weselu we wsi Kapłany,

gm. bienickiej, pow. mołodeczań-
skiego, wynikła krwawa bójka,
podczas której został ciężko po-
raniony Rusakiewicz Piotr lat 23.
Sprawców pobicia w osobach
braci Piotra i Jana Kozakiewicza,
Michała Sulżyckiego i Jana Kuž-
my policja ujęła i osadziła w
więzieniu.

Na weselu wsi Mosiężczyzna,
gm. bienickiej, powstała bójka,

w czasie której został ciężko po-
bity Kozanowicz Józef, przez J.

' Stefanowicza, W. Czerniawskiego,
Pawłow-
ze wsi

W. Jabłońskiego, braci
skich i braci Grebców
Rymcele, gm. bienickiej.

We wsi Małygino Małe, gm.
szwejkowskiej, podczas odbywa-
jącego się wesela w domu go-
spodarza Adama Downarowskie-
go w nocy między pijanymi bie-
siadnikami wynikła bójka.

Jeden z awanturników niejaki
Władysław Manoń pochwycił ze
stołu palącą się lampę i rżnął
nią w przeciwnika swego Miko-
łaja Szewczenkę. Lampa rozbiła
się o drewnianą ścianę, opodal
której znajdowała się benzyna.
Powstał pożar, w wyniku którego
spalił się dom Downarskiego. (d)

Przejechani przez pociąg.
26 b. m. o godz. 15.10 na

sziaku kolejowym między Druskie-
nikami a Wilnem na 292 kilo-
metrze w pobliżu Porzecza pociąg
osobowy 711 najechał na furman-
kę, przejeżdżającą przez tor. Ja-
dący w furmance dwaj miesz-
kancy miasteczka“Jezior, Kalikiec
Delja i Gaber Lejzor zostali po-
ranieni i tym samym pociągiem
odwiezieni do szpitala w Wilnie.
 

1 państwa antychrysta.
Zakaz obchodu świąt Wiel-
kanocnych w Rosji sowie-

ckiej.
Według doniesienia z Moskwy,

„Związek bezbożników* zwrócił
się do rządu sowieckiego z żąda-
niem, by na całem terytorjum
unji sowieckiej zabroniono obcho-
du świąt Wielkanocnych. Ma być
również niedozwolone używanie
dzwonów w czasie tych świąt.
Wszystkie przedsiębiorstwa pań-
stwowe będą w te dni pracowały.
Rząd zasadniczo już przychylił się
do tego żądania i wydał podle-
głym władzom odpowiednie za-
rządzenia. (Kap).

Ruch wydawniczy.
Doradca prawny rolnika.

Rolnik w licznych swych czyn-
nościach, związanych z zawodem,
napotyka przeróżne przepisy pra-
wne, o których nigdy nie slyszał,
ani też istnienia ich nawet nie
domyślał się, a na wypadek ich
naruszenia ponosi dotkliwe dla
siebie skutki, od grzywny aż do
kary aresztu, bowiem  nieznajo-
mością prawa tłumaczyć się nie

To też oddawna dawała się
odczuć potrzeba jakiegoś pod-
ręcznika, do któregoby dbały o
swe interesy rolnik mógł zajrzeć
i z prawem go interesującem za-
znajomić się.

Tę potrzebę zaspakaja w do-
statecznej mierze „Zbiór przepi-
sów prawa administracyjnego w
zastosowaniu do potrzeb rolnika*,
ułożony przez magistra praw Jó-
zefa Staryszaka.

Ukazały się dotąd dwa pierw-
sze zeszyty: zeszyt| (1. Prawo
łowieckie, 2. Prawo budowlane,
3, Prawo drogowe, 4. Prawo sa-
nitarne) i zeszyt Il A. (Admini-
stracja Ziemska; 1. Prawo scale-
niowe, 2. Prawo o znoszeniu ser-
witutów, 3. Prawo meljoracyjne,
4. Prawo o obrocie ziemią, 5. Pra-
wo o ochronie drobnych  dzier-
żawców rolnych, 6. Prawo o osa-
dnictwie wojskowem), następne
zeszyty ukażą się w niedługim
czasie, każdy po 50 gr, z prze-
syłką pocztową 70 gr.

Zeszyty mają tę zalatę, że sta-
nowią odrębną całość,

Skład główny w Sekretarjacie
Głównym Stronnictwa Narodowe-
go — Warszawa, Al. Jerozolim-
skie 17.

Należność nadsyłać można na

 

nędzę położenia, miało dawać grać miały specjalny marsz po- („Polonia”). może. konto Nr. 1. 818 w P. K.O.
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   auczciwa, pracos

wita, ze świadectwa-
mi _ poszukuje posady.
Zna dobrze kuchnię. Za

Konfitury
kilo 4,80.

Borówki kilo 3 zi.

wiśniowe

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem 3 Rydze soloneimary- i

legitymacji 14 |, zniżki. tów z najlepszych źródeł krajowych i za: Sao koa ray ęiza zi
CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37, granicznych, 2 paeoaa czystości i Borowiki marynowa- |” * Poisi2

sile owwnia
Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy odi ne kilo 8 zł. (wła-

Sz. Klijentów i snego smażenia, so-
lenia i marynowania)

Ser „litewski* od3 zł.
kilo.

 

POLECA: 99—2 o

DIGMIUNT AGA
Wilno, Zawalna Ne 11-a.

Skład maszyn rolniczych.

Żądajcie cenników.

o upraniu dostarczamy do domu.

66 (BIAŁY ORZEŁ) dramat w 8 aktach.
„RAMONA W rolach głównych: DOLORES del RIO

ŻASTĘPCA* groteska w 2akt.
balkon 40 gr.

  Chcesz otrzymać posadę?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon
dencyjne prof. Sekuło
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4, Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-

Od dnia 27 lutego do dnia 2 marca 1930
| roku włącznie będą wyświetlane fil:ny: Ser Polsko szwajcar:

ski tłusty kilo 5 zł.Miejski Kinematograf i WARNER BAXTER. Rzecz dzieje się w Kalifornji. Nad program: „JEJ
(Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Cena biletów: Parter 80 gr.,

Następny program: „Pierwsza miłość Kościuszki"

LEWTTK TACS ST TND APIE IKSANT TEV EST DES KITTOASTO TIESTO PN

Śledzie królewskie
prima 60 gr.

Wędliny wiejskie

 

 

DZIŚ! NAJWSPANIALSZE ARCY- E jący dramat ero- boczki, kiełbasy, takowa Kupleckiej,
KINO- HELIOS" DZIEŁO najnowszej prod. Francuskiej GDY KOBIETA SIĘ ZAPOMNI... mala JoeMay'a Apus 3 2 ecaą A r

TEATR 33 W rol. gł: znakomita gwiazda MARJA JACOBINI i niezapomniany kochanek „Niny Pietrowny* FRANK LEDERER. Akcja toczy Twiedryński . .handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszyra:h,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni, "

firma;
I. Wileńska XG 38.* = WILEŃSKA 28.się w pałacach arystokracji francuskiej oraz na tle malowniczych krajobrazów Algieru. Baśniowo-feeryczny festyn nocny.

Porwanie dziewcząt it.d. Seanse o g. 4,6, 8i 10,15. Nad Program: Pobyt w Polsce Naczelnika Państwa Estonji D-ra Strandmana.
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KINO- Dziś! Film ze zło- «* Potężny dramat miłosny według glośnej powieści ANDRZEJA STRU-| z ogrodem owocowym z wolnem mieszkaniem 5 oraz gramatyki polskiej. j

TEATR <Holiywood | tej serji Polskiej! „GRZESZNA MIŁOŚĆ” a opdkolenie Matka Świda” W roli głównej JADWIGA SMOSAR-| od I-VI przy ruchliwej ulicy w Bydgoszczy | = ga)" Po ukończeniu Świadec- ?
MICKIEWICZA Ne 22 SKA, MIS5 POLONJA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA, TADEUSZ WESOŁOWSKI, sław Samborski i Józef| sprzedam zaraz z powodu wyjazdu. Cena 12,000 | Coś dzi two. Żądejcie prospek-

Małyszewski. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.25. dolarów. — Oferty nadsyłeć: Poznań, ul. Sta- | AA tów. 1605—11
szyca 25, Władysław Jeliński. 1314—00; — Ależ pan strasznie

W" m —— -— sylysial w ostatnich cza- ządca, kawaler ene-
sach.

Glupia glowa nie

Ogłoszenie. "sie.e
się d

Zachwycający ki-
no-romans z udzia-

Wszechświatowy rekord powo-

rgiczny posiadający
referencje poszukuje po-
zac). Garbarska5, m. 29

— 1313—1

publiczności HARRY LIEDTKE w swej najnowszej kreścji AWANTURY MIŁOSNE
łem 2-ch wybitnych gwiazd LILJANY RAUTSCH i MARKIZY de CASTELLI. Rewja toalet.

dzenia. Ceny od 40 groszy.

rear „LU X" Dziś! Arcysensacja erotyczna! Niezrównany mistrz ulubieniec

ul. Mickiewicza Nr. 11.
Początek o godzinie 4-ej.
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DZIERŻAWY
majątku poszukuję na-
tychmiast 150 — 250 he-
ktarów w granicach Wo-

dzi za najlepszą komedję w sezonie.

 

PRACA

 

"Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy
rzuty skórne usuwa d, „di . ji „pa sumę -qqęha Inteligenina, |ęvódziwa: Mowogrėdz-

KREM IN AGE O mrozenie. gutkiem) „MROZOL“, py?Pw zaspokojenie pretensj; Bolesławapisząca lakas i kali- kiego, Wileńskiego lub5 S ficzni 3 „ Bialostockiego. Wymaga-
RzLAIN A —300 leczy i goi ranki, po- (—) J. Lepieszo Ta dowsei na dobra gleba i warun-ie o 5
A |". wy: kosiatykę 6 We, Sprzedają apteki Iskłady apleczne.| 35579 o Komornik Sądu Grodzkiego. 10 rano do 1 po polud- Ki komunikacyjne. Łaska-

 

weoferty przybliżone wa-
 suwający wady naskórka tak u dorosłych |ak AVA niu. — Oferty pisemne z

 

 

 

 

 
  

I leci. š k „runki poczta Nowojelnia
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