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z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Nikołaj—Michał R OBROWSKI
opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zasnął

w Bogu dn. 27 lutego 1930 r. przeżywszy lat 67.
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Stara 16) do kościoła św.

Jana ddbędzie się dnia 28 lutego o godz. 5 po poł. Nabożeństwo żałobne

zostanie odprawione dnia 1 marca r. b. o godz. 9 rano. Pogrzeb na
Cmentarzu Rossa, odbędze się tegoż dnia o godz. 3 m. 30.

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni

w głębokim smutku

 

   

 

   

  

     

i Wszystkim, którzy okazali mi tyle i
serca w bolesnej stracie oraz od-
dali ostatnią posługę zwłokom uko-

chanej córki mojej
ś. p. LILI BIEGANSKIEJ

a przedewszystkiem Zgromadzeniu
S. S. Benedyktynek, ks. Przeorowi
Wilkowi, Stowarzyszeniu Techni-
ków Polskich, Stowarzyszeniu U-
rzędników Państwowych, Wileńskie-
mu Automobil-klubowi oraz Kole-
żankom zmarłej składam serdeczne

„Bóg zapłać”.
MRTKA.

  Córka, Zięć i Wnuczki.

Dnia 1-go marca odbędzie
się w Sali Kresowej przy ui.
Zawalnej Nt 1 wieczór pie-
śni i poezji urozmaicony
atrakcjami. Począteko godz.

| Seej w. Dochód przeznaczo-
„ny dia najbiedniejszych ro-
| dzin m. Wilna. 102-w-1

Zapisujcie się na członków

Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

 

 

1 marca r. b. nastąpi zmiana

 

RESTAURACJA „EUROPA u. oominikańska 1.
Zarząd restauracji ma zaszczyt podać do wiadomości, że z dniem

rogramu.
TOWA składająca się z 6 młodychodbywała WIELKA REWJA BALE

utalentowanych tancerek. — Początek koncertu © godz. 10 wieczór.

Uwaga. W niedzielę i święta od godz. 6 do 8 wiecz. Dancing Towarzyski
i five o clock z udziałem wyżej wym. artystów

WILNO,

Codziennie będzie się

występów „ 11.30 „ |

Z poważaniem Zarząd.

Mostowa 1.

urządza w dniu

1—2—3 marca
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Kiedy odbędą się wybory?
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wobec błędnie podanych
na Wołyniu prostujemy:

terminów wyborów

Wybory do Sejmu w okręgu Łuck odbędą się dn. 18 maja

o wybory do Senatu w całem województwie dn. 25 maja br.

Zniesienie dekretu prasowego.
(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. Dziś, w piątek ukaże się kolejny Nr. „Dziennika

Ustaw”, w którym ogłoszona będzie ustawa o „Dzienniku (lstaw”.

Ten sam Nr. przyniesie również zarządzenie P. Prezydenta Rzpli-

tej o ogłoszeniu uchwały sejmowej, znoszącej dekret prasowy.

W ten sposób od dn.:27 b. m. obowiązujące będą dawne usta-

wy dzielnicowe.

Echa zajścia w komisji sejmowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł Stefan Dąbrowski z powodu zajść w czasie

środowego posiedzenia sejmowej komisji wojskowej, zwrócił się na-

tychmiast do prezydjum klubu
ze względu na charakter zajścia prosi

Narodowego z pismem, w którem
prezydjum o udzielenie mu

dyrektywy co do dalszego postępowania w tej sprawie.

Prezydjum klubu na rannem posiedzeniu w piątek powzięło

uchwałę, zakomunikowaną natychmiast pos. Dąbrowskiemu

Uchwała ta brzmi: „Prezydjem Klubu Narodowego z uwagi na

charakter i przyczyny zajścia w komisji wojskowej w dn. 26 b. m.,

stwierdza, że zajście to nie powinno być traktowane na drodze po-

stępowania honorowego.

Złożenie mandatu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł Leon Kluczyński z Wielkopolski złożył

mandat. Na jego miejsce wchodzi Franciszek Gorczak, prezes Sto-

warzyszeń Przemysłowych w Wielkopolsce.

Z sejmu.
Z Komisji Konstytucyjnej.

WARSZAWA, 27.2. (Pat.) Sej-
mowa komisja konstytucyjna

przystąpiła na dzisiejszem posie-

dzeniu do dalszej dyskusji szcze-

gółowej nad rewizją konstytucji.

„ Pierwszy zabrał głos pos. Bagiń-

ski (Wyzw.), wypowiadając się

przeciwko projektowanemu przez

B. B. wyborowi prezydenta. Po-

seł przypomina, że zarzucano

Sejmowi  ustawodawczemu, iż

układając konstytucję, kierował
się względami personalnemi co

do osoby Marszałka Piłsudskiego

i podkreśla, że obecnie zagadnie-

nie to wogóle nie może być

brane pod uwagę, bowiem lewi-

wica nie postawi, ani nie po-

prze kandydatury Marszałka
Piłsudskiego.

Pos. Podoski (BB), w odpo-

wiedzi na uwagi pos. Bagińskie-

go stwierdza, że opinja tego po-

sła jest dowolna i sprzeczna z

rzeczywistością. Gdyby Marszałek

Piłsudski zechciał postawić swą

kandydaturę, to niewątpliwie nie-

ma w Polsce takiego autorytetu,

któryby mógł się mu przeciw-
stawić.

Pos. Komarnicki (Kl. Nar.) są-
dzi, że sposób wyboru Prezy-
denta nie może wpłynąć na jego
autorytet. Mówca występuje prze-
ciwko systemowi plebiscytarne-

mu wyborów, twierdząc, że sy-

stem ten wywołuje niewątpliwie

ogromne wstząśnienia, które mo-

gą się potęgować, jeżeli wybór

wypadnie w epoce ostrego kry-

zysu politycznego. Mówca oświad-

cza się przeciwko projektowi le-

wicy obioru Prezydenta przez

elektorów i krytykuje projekt

centrum, żądający istniejącego

przez siedem lat kongresu, który

nietylko wybiera Prezydenta, ale

może go składać z urzędu. Mów-

ca broni dalej projektu Klubu

Narodowego i występuje prze-

ciwko projektowi B. B., który

chcę zainaugurować ustrój cera-
rystyczny.

Pos. Dębski (Piast) uważa,
że punkt ciężkości leży nie w
wyborach Prezydenta, ale w jego

uprawnieniach. W zakończeniu

mówca podkreślił, że do kompro-
misu między stronnictwami na

tle projektu kenstytucji nie może

 

  

 

  

 

  
dojść tak długo, dopóki rząd re-
zerwuje sobie rolę wyłącznie
obserwatora i nie ujawnia swego
stanowiska. Mówca twierdzi, że
z pewnych enuncjacyj wiadomo,
że stanowiska tego nie identyfi-
kuje ze stanowiskiem B. B. Pos.
Dębski uważa za konieczne, by
rząd zajął określone stanowisko i
nie składając oficjalnego wnio-
sku, apeluje do przewodniczącego
komisji, aby porozumiał się z
prezesem Rady Ministrów w tej
sprawie.

Przewodniczący pos. Makow-
ski uważa, że nie może występo-
wać oficjalnie w imieniu komisji,
jeżeli niema wniosku formalnego
i zauważa, że przedstawiciele rzą-
du są obecni na posiedzeniu ko-
misji i poinformują prawdopo-
dobnie p. premjera i p. ministra
sprawiedliwości o  wypowiedzia-
nem tu życzeniu. Pos. Winiarski
(Kl. Nar.) uważa za zbędne po-
nowne wzywanie rządu, co mogio-
by wyglądać na wywieranie na-
cisku. Ponieważ pos. Dębski for-

Komisja do zbadania zajść
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malnego wniosku nie postawił,

uznano tę sprawę za załatwioną.

Pos. Jankowski (NPR) uważa,
że autorytet Prezydenta będzie
zależny od jego uprawnień i je-
go osobistych kwalifikacyj, a nie
od sposobu wyboru.

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) pole-
mizuje z przedmówcami, pod-
kreślając między innemi, że nie
uważa systemu plebiscytowego,
ani elektoralnego za gwarancję
wybitnej indywidualności elekta.
Mówca uważa, że dotychczasowe
nasze doświadczenia przy wybo-
rach prezydentów nie są bynaj-
mniej zachęcające. Pos. Bittner
(Ch. D.) twierdzi, że wybory Pre-
ydy mają większe znaczenie,

niż jego uprawnienia, gdyż od
tych wyborów właśnie zależy,
czy Prezydent będzie jednostką
o silnej indywidualności. Mówca
krytykuje system  plebiscytowy i
broni systemu elektoralnego. Po
tem przemówieniu dyskusję nad
wyborem Prezydenta ukończono.
Następne posiedzenie odbędzie
się jutro o godz. 10.

31 października ponownie
wybiera na przewodniczącego p. Czetwertyńskiego.

WARSZAWA, 27.2. (Pat). Dziś
pod przewodnictwem marszałka
Daszyńskiego odbyła swe posie-
dzenie komisja do zbadania zajść
w gmachu Sejmu w dniu 31 pa-
ždziernika r. ub., wybierając na
wniosek pos. Liebermana na prze-
wodniczącego pos. Czetwertyń-
skiego. Pos. Czetwertyński prze-
wodnictwo przyjął, podkreślając,

że czyni to nie ze względu na
inny skład komisji, ale wyłącznie,
aby prace komisji przyśpieszyć i
jaknajprędzej zakończyć.  Po-
stanowiono zgodnie z wnioskiem
referenta. pos. Liebermana, zgło-
szonym i przyjętym na posiedze-
niu komisji w dniu 13 lutego, na
następnem posiedzeniu przeslu-
chać pod przysięgą 13 świadków.

PRZESILENIE WE FRANCJI.
Kłopoty p. Tardieu.—Brak stałej większości.—Komuniści języcz-

+: kiem u wagi.

PARYŽ, 27.2 (Pat). Dzien dzi-
siejszy upłynie prawdopodobnie
na naradach premjera Tardieu z
przedstawicielami stronnictw, z
pośród których zamierza on utwo-
rzyć nowy gabinet. Rozwiązanie
kryzysu nie jest tak łatwe, jak
mogło się wydawać zaraz po
obaleniu gabinetu  Chautemps.
Upadł on, jak wiadomo, 15 gło-
sami, lecz w liczbie tych ostat-
nich było 9 komunistów, którzy
z zasady głosują zawsze z opo-
zycją. Pozostaje więc 6 głosów.
Liczba ta oczywiście jest niedo-
stateczna dla zapewnienia gabi-
netowi stałej większości. Wobec

tego premjer Tardieu zmuszony
był do szukania sposobów roz-
szerzenia tej większości. Usiłowa-
nia te zwrócone zostały ku dwum
skrajnym grupom  centrowym,
mianowicie—ku grupie Franklin-
Bouillona i Danielou, które wczo-
raj wypowiedziały się za udzia-
łem w gabinecie koalicyjnym.Je-
żeli dodać do tego, że grupa
socjalistów-republikanów, której
przewodzi Painlevć, wypowiedzia-
ła się w tym samym sensie,
można uważać,że Tardieu potrafi
posunąć natyle swe zabiegi, że
gabinet może być jutro ukonsty-
tuowany.

Synod ewangelicki w Prusachłączy się
z odezwą Papieża. |

BERLIN. 27.2. (Pat.). Synod
generalny ewangelicki w Prusach
uchwalił dziś rezolucję, wzywają-
cą członków kościoła ewangelic-
kiego do pośpieszenia z pomocą

ofiarom prześladowań religijnych
w związku Sowieckim. Cierpienia,
jakie znosić muszą ofiary tych
prześladowań, są sprawą, obcho-
dzącą cały świat chrześcijański.

Program finansowy Niemiec.
Możliwe przesilenie gabinetowe.

BERLIN, 27.2. (Pat). Dziś przed
południem rozpoczęły się pod
przewodnictwem kanclerza Muelle-

ra narady gabMetu Rzeszy nad
przedłożonym przez ministra Mol-
denhauera programem  finanso-
wym. Naradom tym cała prasa
niemiecka przypisuje znaczenie
decydujące o istnieniu gabinetu.
Minister Moldenhauer w obszer-
nym referacie uzasadniał prelimi-

narz budżetowy na rok 1930. Nad
wywodami ministra Moldenhauera
rozwinęła się dłuższa dyskusja.

Obrady gabinetu napotkały na
większe trudności, aniżeli po-
czątkowo przypuszczano. Socjalni
demokraci domagali się uwzględ-
nienia ich postulatu o koniecz-
ności jednorazowej daniny, od-
rzucając jednocześnie żądanie
podwyższenia podatków pośred-
nich, które proponuje ministel
finansów. Ostre ataki socjalistycz-
ne zwróciły się pozatem przeciw-
ko projektowi ministra, dotyczą-
cego sposobu pokrycia deficytu
w funduszu ubezpieczeniowym
dla bezrobotnych. Cały spór kon-

centrował się jednak głównie
około kwestji, czy danina jedno-
razowa ma być przyjęta, czy też
odrzucona.
W łonie centrum zaznaczyła

się silna tendencja w kierunku
żądania daniny, za którą, w.g in-
formacyj dzienników, wypowie-
dzieć się mieli na posiedzeniu
dzisiejszem ministrowie centrum
With i Guerard. W związku z tą

sytuacją — jak zapewnia prasa —
możliwe jest przesilenie na sta-
nowisku ministra finansów. Sy-
tuacja wydaje się być tem bar-
dziej skomplikowaną, że, jak wia-
domo. partja centrowa uzależnia

swą zgodę na przyjęcie planu
Younga od uprzedniego przepro-
wadzenia reformy finansowej.
Dyskusja trwała do godziny 1-ej
w południe, poczem posiedzenie
odroczono do godziny 5-ej po poł.
Oczekiwanie, iż uda się dziś
jeszcze doprowadzić do końca
narady, okazało się przedwczesne.
Prawdopodobnie gabinet obrado-
wać będzie jeszcze przez cały
dzień jutrzejszy.

Włamanie do arsenału Reichswehry.
BERLIN, 27.2. Z Lipska do-

noszą, że w czasie włamania do

arsenału Reichswehry skradziono
jeden duży karabin naszynowy,

38 małych karabinów maszyno-
wych. Waga skradzionej broni

wynosić ma 70 centnarów tak, iż
dla przewiezienia tej broni spraw-
cy kradzieży użyć musieli conaj-
mniej dwóch ciężarowych samo-

chodów.

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w.P.
WCC NNT POR OEZTYNY WNEARS.

za gianicę w eń

    

na rzecz budowy własnej Sokolnii rozwoju
lekkiej atletyki; do wygrania moc cennych

króliki, kaczki

uniwersytetu w Gandawie

 

  
Fiamandyzacja

BRUKSELA, 27.2 (Pat). — lzba
na dzisiejszem posiedzeniu popo-
łudniowem przyjęła 154 NE
przeciwko 10 pierwszy artykuł
ustawy o flamandyzacji uniwer-

  
    

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

sytetu w Gandawie. Flamandy-
zacja ta ma nastąpić wraz z
otwarciem roku akademickiego
1930-31.

Manifestacje bezrobotnych w Ameryce.
NOWY JORK, 27.2. (Pat). W

dniu wczorajszym w wielu mia-
stach odbyły się manifestacje,
bezrobotnych, kierowane przez
komunistów. W Los Angeles gru-
pa kobiet i mężczyzn w liczbie
koło 3 tys. udała się przed gmach
ratusza, niosąc sztandary z napi-

sami: „Precz z kapitalizmem,
chcemy pracy”. Manifestanci zo-
stali rozproszeni przez oddziały
policji, które posługiwały się ga-
zami łzawiącemi. W Chicago po-
licja aresztowała w czasie wiel-
kiego wiecu bezrobotnych 135
osób.

Z prasv.
Marzec — decydujący

__ miesiąc.
Warszawski korespondent „Na-

przodu” przepowiada na marzec
decydujące zmiany. Nawiązując
do konferncji gospodarczej, któ-
ra w tych dniach odbyła się na
Zamku, pisze:

Wedle pogłesek, które naturalnie
trudno sprawdzić, na konferencji tej
ujawniły się dwa sprzeczne zapatry=
wania, jakich środków należy użyć dla
przeciwdziałania kryzysowi gospodar-
czemu. Jedno zapatrywanie reprezento-
wane przez p. Bartla opiera się na, jak
je określono,  zaciśnięciu pasa, na
eszczędnościach na zredukowaniu bu-
dżetu o kilkaset miljonów, których na-
leży użyć na ulgi podatkowe. Drugie
zapatrywanie reprezentowane przez
p. Matuszewskiego obstaje przy wyko-
naniu 3-miljardowego budżetu, zaś dla
ożywienia życia gospodarczego chce
użyć zapasów kasowych — także kilka-
set miljonów złotych. Które zapatrywa-
nie zwycięży, musi być w najbliższym
czasie rozstrzygnięte, gdyż sytuacja go-
spodarcza nie pozwala na wyczekiwanie,
które zapatrywanie zwycięży. Zmagają
się więc dwa piądy, które w marcu
muszą dojść do decyzji — albo p. Bar-
tel zostanie i swój program oszczędno-
ciowy zacznie urzeczywisłniać, albo
p. Matuszewski zwycięży i wtedy on —
odwlekło się, ale może teraz przyszła
jego pora — będzie ta „drugą zmianą”,
która zluzuje p. Bartla...

A więc marzec zadecyduje. Dla nie-
których, głównie dla konserwatystów,
decyzja nie podlega już teraz żadnej
wątpliwości: około 15 marca sesja zo-
stanie odroczena czy zamknięta. Głosy
te idą jeszce dalej: obecna sesja wo-
góle będzie ostatnia, nastąpi rozwiąza=
nie Sejmu, nowe zaś wybory stoją pod
znakiem zapytania. Wszystko, jak wi-
dać, pięknie obmyślane i ułożone —
jeden tylko w tem haczyk: czy „On*
zob Sep ale te plany. Mówią, że w roz-
mowach gospodarczych na Zamku brał
też udział p. marszałek Piłsudski,
rzucił szereg uwag i wogóle okazał wiel-
kie dla tej sprawy zainteresowanie.
Jeżeli tak jest, to pp. pułkownicy
będą w strachu: kto zna położenie go-
spodarcze, kto na serjo myśli o środ-
kach zaradczych, ten nie może pozbyć
się Sejmu, ten nie może oddać władzy
w ręce zupełnie nie nadające się do
rozwikłania trudności gospodarczych.

Ale—zawsze te wątpliwości wyłażą na
wierzch: jaka będzie decyzja, kiedy

ona zapadnie, kto będzie powołany do
jej wykonania, tego nikt nie wie. Nato-
miast wiadomo, że wbrew wszelkim
prawom decyduje ciągle czynnik, który
do tego nie ma konstytucyjnej legity-
macji.

Klub B. B. przechodzi do
ofenzywy.

Sanacyjny  „Kurj.
zapowiada:

Klub B. B. przechodzi do ofenzywy!

Czerwony”.

Taka wiadomość gruchnęła wczoraj
w czasie posiedzenia sejmu po calej
godzinie nieobecności posłów B. B. na
obradach w izbie: nieobecności, wywie-
rającej na większość opozycyjną wpływ
coraz bardziej denerwujący.

Po kuluarachi w bufecie zaczęły krą-
żyć wiadomości, źe stukilkudziesięciu
posłów B. B. solidarnie jak jeden mąż
oklaskami i okrzykami powitało „ostre*
przemówienie prezesa posła Sławka,
wygłoszone na poufnem zebraniu.

Mówiono że poseł Sławek zapowia-
da nowy okres zdecydowanej akcji
Bloku, że cały klub bez względu na
odcienie, solidaryzował się ze swoim
prezesem, który w dobitnych słowach,
ilustrując na świeżych przykładach, wy-
kazał celowość i konieczność deklaracji
o zrzeczeniu się nietykalności poselskiej.

Bardzo swoistą próbkę tej
„ofenzywy” mieliśmy na środo-
wem posiedzeniu komisji wojsko-
wej, na którem BB. sprowokował
znaną już z depesz burdę kar-
czemną.

„Gazeta Warszawska”, podając
szczegółowy przebieg zajścia, ta-
ką nawiązuje uwagę:

Zajścia, opisane w powyższem spra-
wozdaniu, stoją niewątpliwie w związku
z onegdajszą zapowiedzią prezesa klu-
bu B, B., p Sławka—przejścia do „ofen-
zywy”. Oczywistą jest rzeczą, że klub
B. B., tak rozbity wewnętrznie, w tak
grożnej, jak obecnie, sytuacji gos
darczej państwa, zdolny jest prowadzić
„ofenzywę” jedynie przez wywoływanie
burd“ i awantur, rzucanie oszczerstw i
rozsiewanie kłamstw. Do pozytywnej
akcji B. B, nie ma ani sił, ani progra-
mu, ani sympatji w kraju.

Naturalną jest również rzeczą, że
przedmiotem ataków stał się w pierw-
Szym rzędzie czcigodny marsz. Trąmp-
czyński, który jest dziś przez sanację
najbardziej znienawidzony za śmiałe i
konsekwentne wytykanie jej potwor-
nych zbrodni, nieprawości | nadużyć,
za nieustanne domaganie się kary na
zbrodniarzy, złodziei grosza publiczne-
go, demorallzatorów społecznych i ni-
szczycieli praworządności.

Ale jeżeli niektórym dotychczaso-
wym przedsięwzięciom B. B. w tej dzie-
dzinie przyświecało niekiedy chwilowe
powodzenie, to ostatnia impreza spotka
się napewno z druzgocącym odporem.
Opinja publiczna, szerokie masy społe-
czeństwa są dość He uświadomione i
poruszone katastrofalną dla państwa
działalnością obozu sanacyjnego, w
szczególności mafji, która kieruje B. B.,
ażeby spokojnie i biernie, jak dotych-
czas, przejść do porzątku dziennego
nad jego nieprzytomnem i awanturni-
czem miotanie'm się w sieci.

Jeżeli tego nie rozumieją odpowie-
dzialni kierownicy BB. — tem gorzej dla
nich. Spotka ich kara i dotkliwsza
i wcześniejsza.
 

 

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

własnego lokalu przy uł. Orzeszkowej Nr 11,

Wielkie Zebranie Polityczne
CZŁONKÓW i SYMPATYKÓW

STRONNICTWA NARODOWEGO,
na którem poseł Pomorza 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
mają prawo wstępu za okazaniem legitymacji członkowskich.

sza „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje w.
= dobry krajowy towar i nie przepłaca". z j ==

= Polska Składnica Galanteryjna =
= WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK =
= FRANCISZEK FRLICZKA =
sz Wilno, ul. Zamkowa 9, róg l. — Telefon 6—46. =

tańsze źródło kupna nii |skarpetek i bielizny.
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GŁOS SUMIENIA.
Niewdzięczność jest cechą naj-

niższych charakterów, zdawałoby

się więc,że obcą być musinarodowi

polskiemu, tak rycerskiemu, szla-

chetnemu...

A jednak...

Jeżeli trzeba przykładu naj-

ohydniejszej niewdzięczności, dość

wskazać na stosunek nasz, a ra-

czej stosunek oficjalny państwa

naszego do tych, którym za-

wdzięczamy dziś wolną Polskę,

którzy w czasach niezmiernie

ciężkich za nią walczyli i cierpieli

najstraszniejsze prześladowania.

Wystąpienie  prokuratorji w

znanej sprawie o zwrot córce

powstańca zagrabionego ongiś

mienia, jest jednym z licznych

niestety, jaskrawych przykiadów.

Wystąpienie to pełne naigrywa-

nia, odbiło się echem zgrozy w

całem patrjotycznem społeczeń-

stwie—tylko ze strony miarodaj-

nej nie otrzymaliśmy dotąd żad-

nej satysfakcji, ani słowa potę-

pienia, przeciwnie, oficjalna Pol.

Ag. Telegraficzna rozesłała do

prasy oświadczenie prezesa Pro-

kuratorji Generalnej p. Bukowiec-

kiego, w którym tenże stwierdza,

że „całą działalność Prokuratorji
Generalnej aprobuje".

Niestety, nie jest to przykład

jedyny. Stosunek nasz do wete-

ranów 1863 r., głodowe emery-

tury „z łaski”, które otrzymują,

podczas gdy różni rosyjscy gene-
rałowie, niedawni gnębiciele nasi

i obrusiciele, otrzymują po 700

zł. miesięcznie, siedząc na zagra-

bionych majątkach—czyż nie jest

to fakt, który purpurą wstydu za-

barwić musi lice każdego uczci-

wego Polaka?

Powie kto może, że skarb

nasz jest ubogi, że musimy  „za-

ciskać pasa"—słusznie, ale garstka

pozostałych weteranów jest tak

nikła, z miesiąca na miesiąc top-

niejąca, że... kilka Cadiflaców do
użytku Inspektoratu Armji mniej,

jedna nocna orgja w „Oazie*
lub innym tego rodzaju zakładzie

mniej—a opromieniło by się wie-

czór życia tych, których życie

całe było goryczą, wyrzeczeniem

się i ofiarą.

Z kolei poświęćmy nieco

uwagi weteranom innej armii,

tym, co z elementatzem i kate-

chizmem w ręku docierali do
najgłębszych suteren, do najyyż-

szych poddaszy, pod słomiane

strzechy  nieśli złoty promyk

wiedzy i wielkiej serdecznej mi-

łości, tworzyli „komplety”, bez-

interesownie poświęcali czas, ży-

cie, których jedyną zapłatą było

moskiewskie więzienie i zsyłka.

A dziś? Jakże to odplacila
się im wolna Polska? Wyrzucono

ich za bort — jak balast niepo-

trzebny, chociaż wielu, wielu z

nich posiadało jeszcze siły, które
tak chętnie poświęciłoby młode-

mu pokoleniu w odrodzonej Oj-

czyźnie.

Nie przyjęto z serca płynącej

ofiary... gdyż nie posiadają „kwa-

lifikacyj“, „dyplomėw“. Pewien
wysoki dygnitarz szkolny oświad-

czył, że nauczycielki przedwojen-

nych szkółek tajnych, to — „ku-

charki*. Zapomniał jednak p. dy-

gnitarz, że te „kucharki* wycho-

wały pokolenie, które krwią

swą wywalczyło niepodległość

Polski — jakie zaś będą rezultaty

nowych „postępowych” metod

nauczania — jeszcze nie wiemy;

dej Boże zby były najlepsze, z
tego jednak nie wynika, abyśmy

mieli plwač na całą przeszłość
naszą! Jeszcze w Polsce nie obo-
wiązuje etyka bolszewicka, jesz-

cze nie wyrwano nam z serca

czwartego przykazania.

W tem wszystkiem, co się u
nas dzieje, w tej całej smutnej

naszej „rzeczywistej rzeczywistoś-

ci” jest jednak pewien system,
jest czyjaś celowa wola — poni-

żania wszystkiego, wszelkiej za-

sługi — celem wywyższenia... jed-
nego.

Marne są to zasługi, marne

charaktery, które dla wywyższe-

nia siebie muszą poniżać innych.

Naród, jego ogromna masa z

tego rodzaju machinacjami nic

niema wspólnego—naród w grun-
cie jest szlachetny, odczuwa bo-
leśnie, ze wstydem, wszystkie za-

dawane mu upokorzenia—nieste-

ty jednak naród nasz zbyt jest

jeszcze bierny, zbyt zahukany z

czasów niewoli, by potrafił odpo-

wiedzieć i samorzutnie reagować
na te gwałty, które zadaje się
jego sumieniu.

      
 

 

DoZ | SEANEŚNJYW

[ZAMACH NA KONKORDAT.
Stanowisko Rządu i Klubu BB.

Na komisji sejmowej w dniu
25 b. m. był rozpatrywany pro-
jekt ustawy w formie wniosku
nagłego, zgłoszonego przez PPS.,
w sprawie ustałenia tytułu włas-
ności dóbr pounickich, t. zw.
„popówek”. Art. 1 tej ustawy
brzmi: „Właściwe okręgowe urzę-
dy ziemskie na podstawie niniej-
szej ustawy wpiszą do ksiąg hi-
potecznych prawo własności
Skarbu Państwa odnośnie do
wszystkich dóbr Kościoła grecko-
katolickiego (unickiego), odda-
nych przez rząd rosyjski do użyt-
kowania Cerkwi prawosławnej, a
które podlegały przymusowemu
zarządowi państwowemu na mo-
cy art. 1 punktu b. dekretu Na-
czelnika Państwa z 16 grudnia
1918".

Powyższy projekt ustawy jest,
sprzeczny z Konkordatem, który
w art. 24 p. 3 postanawia: „Spra-
wa dóbr, których Kościół został
pozbawiony przez Rosję, Austrję
i Prusy, a które obecnie znajdują
się w posiadaniu Państwa pol-
skiego, zostanie załatwiona przez
układ później”.

zatem umowa ze Stolicą
Apostolską wyraźnie postanawia,
że sprawa skonfiskowanych dóbr
pounickich może być załatwiona
w porozumieniu tylko ze Stolicą
Apostolską. Na tem stanowisku,
tak wyraźnem zresztą i niedo-
puszczającem żadnych wątpliwoś-
ci, stanął przedstawiciel departa-
mentu wyznań. Natomiast przed-
stawiciel Min. Reform Rolnych
był zdania, że sprawa może być
rozpatrywana na podstawie wnio-
sku P. P. S. i ustawa może być
przyjęta z pewnemi tylko zmia-
nami. Na tem samem stanowisku
stanął i Klub rządowy B. B.

Jeżeli stronnictwa lewicowe w
swej demagogji i nienawiści do
Kościoła pozwalają sobie nieraz
na propczycje łamania ustaw i
umów, zabezpieczających prawa
Kościoła, to w każdym bądź razie
nie wolno tego czynić przedsta-
wicielom Władz państwowych.

Każdy rząd, który dba o prawo-
rządność w państwie, o zaufanie
i dobre imię, nietylko u swoich
ale i zagranicą, zawsze dochowu-
je przyjętych zobowiązań. Słyszy-
my nieraz zapewnienia ze strony
Rządu o przestrzeganiu w sto-
sunku do Kościoła Konstytucji i
ustaw (n. p. mowa p. min. Czer-
wińskiego z dn. 7-go b. m.), w
pismach B.B.W.R. czytamy nie-
raz o lojalnem ustosunkowaniu
się do Kościoła, a oto jeden z
przykładów tej „lojalności”!

Charakterystyczną cechą na-
szych obyczajów politycznych jest
fakt zwrócenia uwagi na komisji,
że ustawa we wniosku PPS., a
więc klubu, będącego w ostrej
opozycji do rządu, była przygo-
towywana.. w Ministerstwie Re-
form Rolnych! Czyż Ministerstwo
nie może zgłosić ustawy do Sej-
mu w trybie normalnym przez
Radę Ministrów, lecz musi koniecz-
nie posługiwać się klubem nawet
nie rządowym, ale opozycyjnym?
Poco ta okólna droga?

Drugą cechą charakterystycz-
ną to nadzwyczajny wprost po-
śpiech, z jakim potraktowano
sprawę dóbr pounickich, którego
nie stosuje się u nas w Sejmie
nawet do spraw wielkiej wagi.
Wniosek został wydrukowany i
rozdany posłom  23-go lutego,
a już na 25-go zwołano komisję
reform rolnych!

Trzecią wreszcie cechą, świad-
czącą o niezdrowych naszych sto-
sunkach wewnętrznych, to fakt
odłożenia komisji do 2-go marca
nie na skutek sprzeczności pro-
jekiu z Konkordatem, nie na sku-
tek sprzecznošci w zajęciu stano-
wiska przez przedstawicieli Rządu,
ale na skutek oświadczenia...
członka klubu ukraińskiego, po-
sia Łuckiego, że nie zdążył on
jeszcze porozumieć się co do
wniosku ze swymi wyborcami.

To są rzeczy nie do pomyśle-
nia w praworządnem i szanują-
cem się państwie. (Kap).

"KRONIKA.
— Przy dzisiejszym numerze

„Dziennika Wileńskiego"  zalą-
czamy dla wszystkich naszych
przedpłatników zamiejscowych
cennik firmy Zygmunt Nagrodzki
w Wilnie.

Jeżeliby kto nie otrzymał cen-
nika niech napisze do wyżej wy-
mienionej firmy a niezwiocznie
zostanie mu on wysłany.

Wiadomości kościelne.
— Powrót ks. Arcybiskupa.

J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
onegdaj rano powrócił z Warsza-
wy, gdzie przebywał w ciągu jed-
nego dnia w sprawach, urzędo-
wych. |.
— Przesunięcia personalne.

Ks. Bolesław Janowicz, proboszcz
w Hožy, pow. Grodzieńskiego,
przechodzi z racji podeszłego
wieku i choroby na emeryturę. |.
— Modły za Rosję. Jak się

dowiadujemy, na skutek znanego
już powszechnie listu Jego Świę-
tobliwości Papieża Piusa XI do
J. Em. ks. Kardynała Bazylego
Pampilli w:sprawie prześladowań
religijnych w Rosji, J. E. ks. Arcy
biskup-Metropolita Wileński zarzą-
dził, aby we wszystkich świąty-
niach archidjecezjj w dniu 16
marca r. b. odprawione było na-
bożeństwo przebłagalne za Rosję,
podczas którego ma być odczy-
tany wspomniany list Papieża,
oraz wygłoszone kazanie okolicz-
nościowe i odśpiewane  supli-
kacje. |. A

Sprawy administracyjne.
— Zjazd starostów woj. wi-

leńskiego. Dnia 26 w Sali kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkie-
go pod przewodnictwem p woje-
wody Raczkiewicza przy udziale
naczelników wydziałów i woje-
wódzkiego inspektoratu starostów,
odbyła się konferencja starostów
województwa wileńskiego.

Przedmiotem obrad konferen-
cji była sprawa opracowania pro-
gramu pobytu Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej na terenie wo-
jewództwa wileńskiego w czerw-
cu r. b., aktualne sprawy samo-
rządowe (zespolenie administracji
drogowej, państwowej i samorzą-
dowej, powstanie związku mię-
dzykomunalnego), sanitarne (ak*
cja przeciwjagliczna), sprawy z
dziedziny przejawów życia spo-
łecznego na terenie wojewódz-
twa oraz aktualne zagadnienia w
związku ze zbliżającym się pobo-
rem rocznika 1909. (d)

 

Jedynie nieliczna w obecnym
Sejmie grupa Narodowa potrafi

wyraz dać temu, co w głębi swej

duszy zbiorowej,wgłębi sumienia
swego odczuwa naród cały. Takim
wyrazem była ostatnio interpelacja,
złożona przez Klub Narodowy
w sprawie stanowiska, zajętego
przez Prokuraturę Generalną w
sprawie o zwrot mienia powstań-
ców, takim wyrazem jest wnio-
sek tego klubu „o zaopatrzenie
nauczycieli weteranów, to jest
tych, którzy w okresie rządów

— (zas ochronny na zwie-
rzynę. W ostatnim numerze Wi-
leńskiego Dziennika Wojewódz-
kiego ukazało się rozporządzenie
p. wojewody, wprowadzające no-
we i rozszerzone terminy ochron-
ne na niektóre gatunki zwierzy-
ny. Według tego rozporządzenia
nie wolno polować na zające
(szaraki i bielaki) od 15 stycznia
do 31 października, zaś na kaczo-
ry i kaczki do 20 lipca. Nato-
miast czas ochrorhy na sarny,
kozły i kuropatwy rozszerzony
nie został i obowiązuje według
normalnych przepisów prawa ło-
wieckiego.

— Nowe urzędy celne. Z roz-
porządzenia ministerstwa skarbu
ustalone zostały okręgi celne na
terenie województw północnych.
W ten sposób do urzędu celne-
go Wilno należą powiaty: Wilno,
Oszmiana, Lida i Szczuczyn. Do
urzędu celnego Turmont I klasy—
powiaty: Brasław i Swięciany.
Urząd celny w Zahaciu obejmuje
powiaty: Dzisna i Postawy. (lrząd
celny w Olechnowiczach—powia-
ty: wilejski i molodeczanski. Urząd
celny Stolpce—powiaty: stolpec-
ki, nieświeski, baranowicki, sło-
nimski, nowogródzki i wółożyński.

Sprawy wojskowe.
— 15-lecie 1 Dywizji piecho-

ty Leg. W najbliższym czasie
1 Dywizja Piechoty leg. obcho-
dzić będzie uroczyście 15-lecie
swego istnienia.
W związku z temi uroczystoś-

ciami zaproszeni zostali do Wilna
Pan Prezydent Rzeczypospolitej,
minister spraw wojskowych, człon-
kowie rządu, generałowie Kona-
rzewski, Zaruski, Litwinowicz i
inni.

Sprawy miejskie.
— Dokształcanie  Urzędni-

ków Magistratu. Dziś o godz. 6
w lokalu gimn. im. Adama Mickie-
wicza przy ul. Dominikańskiej
nastąpi uroczyste otwarcie 6 mie-
sięcznego Kursu  Dokształcania
Pracowników Magistratu. Kurs
został zorganizowany przez Insty-
tut Nauk Handlowo - Gospodar-
czych w Wilnie z inicjatywy Ma-
gistratu i przy poparciu władz
Urzędu Wojewódzkiego. Kierow-
niem kursu jest p. Teodor Gorta
prof. Instytutu Nauk Handlowo *
Gospodarczych w Wilnie.

Kurs został podzielony na 2
części: ogólno-kształcący i spe-

zaborczych pracowali w  taj-
nych kompletach lub prywat-
nych szkołach bez praw, a którzy
nie weszli do służby pańswowej".
(Por. wiadomość „Z Sejmu" w
nrze wczorajszym „Dziennika'”).

Żywe echo, jakie budzi każde
wystąpienie Klubu Narodowegow
najszerszych warstwach spoleczeń-
stwa, jest dowodem, jak głęboko
korzeniami swemi tkwi to stron-
nictwo w duszy Narodu z które-
go wyrosło—którego jest głosem
sumienia.
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cjalny. Wykłady w części ogólnej
trwać będą przez marzec i kwie-
cień, a w części specjalnej od
października roku bieżącego do
końca stycznia r. p. Kurs spe-
cjalny, zastosowany do wydzia-
łów i sekcyj, w których pracują
poszczególni urzędnicy Magistra-
tu zostanie zakończony odpo-
wiedniemi egzaminami.

Na kurs zapisało się 350 osób.
— Kursy dokształcające na

rzemieślników a Magistrat.
Związek Cechów w Wilnie, idąc
na spotkanie licznym rzemieślni-
kom nie posiadającym dyplomów,
zorganizował Kursy dokształcają-
ce, na które zapisało się przeszło
100 rzemieślników. Otwarcie kur-
sów miało nastąpić już w tych
dniach, lecz uległo niespodziewa-
nej zwłoce, gdyż Szkolny Wydział
Magistratu odmówił lokalu w jed-
nej ze szkół miejskich, motywu-
jąc odmowę rzekomemi wzglę-
dami... higjenicznemi. Podobna
„teorja higieniczna", wykoncypo-
wana przez pomyslowego d-ra
Brokowskiego, świeżo  wprowa-
dzona została w życie i dotknę-
ła — niewiadomo dlaczego stan
rzemieślniczy, wogóle przez Ma-
gistrat nielubiany (dość wspomnieć
szykanowanie rzemieślników pod-
czas Wileńskich Targów- Wystawy).
A trzeba w tem miejscu zazna-
czyć, że podobne postępowanie
Magistratu jest całkiem nieuza-
sadnione, gdyż w szeregu szkół
miejskich znajdują przytułek w
godzinach poobiednich rozliczne
kursy. Z drugiej zaś strony Zwią-
zek Cechu nie rozporządzający
wystarczającemi środkami na wy-
najem odpowiedniego kosztow-
nego lokalu, staje przed koniecz-
nością nieotwierania Kursów. A
co w konsekwencji? Po wyczer-
paniu .ulgowego terminu  (gru-
dzień r.:b.), nie posiadający dy-
plomów rzemieślnicy, w myśl
ustawy, pozbawieni są prawa wy-
konywania rzemiosła,—zatem lik-
widacja szeregu warsztatów. Tak
to Magistrat wileński dba o roz-
wój rzemiosła. (f)

Sprawy sanitarne.
— Lustracja sanitarna skle-

pów spożywczych i mleczar-
skich. W dniu wczorajszym spe-
cjalna komisja sanitarna doko-
nała lustracji sanitarnej i tech-
nicznej w sklepach spożywczych,
zakładach mleczarskich i innych,
położonych na terenie m. Wilna.

Komisja w szeregu sklepów
stwierdziła antysanitarny stan lo-
kali, wobec czego właścicielom
polecono przeprowadzenie odpo-
wiednich remontów. d. |
— Posiedzenie komisji sani-

tarnej. Zapowiedziane na środę
posiedzenie komisji sanitarnej nie
doszło do skutku.

Budżet sekcji zdrowia zostanie
rozpatrzony i zatwierdzony w
przyszłym tygodniu. d.

Handel i przemysł.
— Fabryka „Bałtyk. W dniu

wczorajszym stanęła fabryka kon-
serw „Baltyk“.

Około 150 robotników pozo-
stało bez pracy. (d)
— izba Handiowo-Przemy-

słowa w Wilnie rezesłała do
wszystkich kupców i przemysłow-
ców, zamieszkałych na terenie
Wileńskiej Izby, kwestjonarjusze,
które kupcy winni odpowiednio
wypełnić. Kwestjonarjusz zawiera
rubryki w sprawie wysokości za-
robków, wysokości płaconych po-
datków i zaległości podatkowych.
Izba Przemysłowo-Handlowa, po
sporządzeniu tej statystyki, zwró-
ci się do władz skarbowych wce-
lu przeprowadzenia reform po-
datkowych. (d)
— Ruch graniczny z Łotwą.

Na podstawie przepustek granicz-
nych w clągu ubiegłego tygodnia
granicę polską do Łotwy przekro-
czyło 112 osób, które przewiozły
75 sztuk nierogacizny, 6 koni,
20 pudów soli, 40 zboża. Z Ło-
twy w tymże czasie przeszło” do
Polski 96 osób, wraz z towarem
wartości 6 tys. złotych. d
— Na targowisku miejskiem.

W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono_1996 sztuk
bydła.

Na konsumcję miejscową za-
kupiono 1945 sztuk, pozostałe
bydło zakupiły pobliskie gminy.

Ceny w porównaniu z poprzed-
nim tygodniem wzrosły o 2 zł. na
100 klg. bitego mięsa. d.

"Sprawy akademickie.
— Akademicki Aeroklub za-

prasza wszystkich na „Latającą
Sobėtkę“, która odbędzie się dnia
1-go marca r. b. w lokalu Ogni-
ska Akademickiego (ul. Wielka 24).
Początek o godz. 8-ej; koniec o
4ej. Bilety w cenie -2 i 3 zł.
przy wejściu.

Sprawy szkolne.
— Posiedzenie Pow. Komi-

sji Oświaty Pozaszkolnej. Dnia
22 b. m. pod przewodnictwem
starosty p. J. Radwańskiego od-
było się posiedzenie Pow. Komi-
sji Oświaty Pozaszkolnej w lokalu
Sejmiku wileńsko-trockiego.

Licznie zebrani członkowie Ko-
misji i zaproszeni goście z zain-
teresowaniem wysłuchali spra-
wozdania powiatowego instrukto-
ra oświaty pozaszkolnej p. Aluch-
ny Edwarda o obecnym stanie
pracy oświatowej na terenie po-
wiatu i wzięli żywy udział w omó-
wieniu spraw związanych z obecną
i dalszą akcją kulturalno-oświa-
tową.

Na szczególniejszą uwagę za-
sługuje coraz silniej rozwijająca
się i budząca duże zainteresowa-
nie w tutejsz. powiecie akcja
świetlicowa, która znajduje po-
ważne poparcie ze strony Pow.
Komisji Oświaty Pozaszkolnej i
Pow. Komit. P. W. i W.F.
W związku ze znacznem oży-

wieniem ruchu kulturalno-ošwia-
towego i zwiększonemi kosztami
subsydjowania tego ruchu — sa-
morządy gminne i powiatowy w
zrozumieniu doniosłości sprawy
na następny rok budżetowy 1930-
3! uchwaliły na ten cel łączną
sumę 13.200 zł., co przy odpo-
wiednim' zasiiku Ministerstwa W.
R. i O. P. umożliwi zaspokojenie
najważniejszych potrzeb w tej
dziedzinie pracy społecznej.

Na posiedzeniu  załatwiono
szereg spraw bież., między inne-
mi ustalono na rok 1930-31 ra-
mowy budżet Powiatowej Komisji
Oświaty Poz., związany z planem
pracy na następny rok szkolny.

zjazd absolwentów
Szkoły technicznej w Wilnie.
Dnia 8 marca r. b. odbędzie sie
w Wilnie I-szy zjazd absolwentów
Szkoły technicznej w Wilnie.

Na zjazd przybędzie około
200 wychowanków szkoły. (d)

Tornistry dla uczniów.
Wydział Hygjeny Szkolnej przy
Min. Oświaty stwierdził, że dy-
rektorzy szkół nie zwracają zu-
pełnie uwagi na wykonanie za-
rządzenia ministra w sprawie tor-
nistrów. Dotychczas zauważono,
że dzieci w wieku szkolnym za-
miast tornistrów noszą teczkii
koszyczki, które stanowczo muszą
być odrzucone. Dziecko według
przepisów musi mieć wolne ręce,
przy przechodzeniu przez ulicę
musi mieć możność wygodnego
operowania rękoma, podczas gdy
teczki krępują swobodę ruchów.
Pozatem noszenie książek w ręku
przyczynia się do skrzywienia
delikatnych kręgosłupów. Szcze-
gólnie w okresie zimy niedopu-
szczalne jest noszenie teczek.

Ministerstwo Oświaty zwróci
się obecnie z monitem do dyrek-
torów szkół, przypominając o
swem zarządzeniu.

Poczta i telegraf.

— Służba telegraficzna i te-
lefoniczna w agencji poczt.
Kurhan. Wileńska dyrekcja poczt
i telegrafów w agencji pocztowej
Kurhan, w pow. lidzkim, zaprowa-
dziła służbę telegraficzną i tele-
foniczną. (d)

Sprawy kolejowe.
— Ruch graniczny obcokra-

jowców. W ubiegłym tygodniu
przez stacje graniczne Stołpce,
Olechnowicze i Zahacie przybyło
z Rosji 311 obcokrajowców, z
których 17 osób zostały w Polsce,
reszta zaś udała się dalej na
zachód.

Z Łotwy, Estonji i Finlandji
przez Turmonty przybyło 412 ob-
cokrajowców, z czego 408 odje-
chało po kilku dniach zpowrotem
do miejsc zamieszkania. (d)
— Okrężne bilety turystycz-

ne zostaną utrzymane w Se-

zonie letnim 1930 r. W roku
bieżącym wprowadzono w czasie
P. W. K. 15-dniowe bilety okręż-
ne. Bilety te w znacznym stopniu
przyczyniły się do wzmożenia się
ruchu turystycznego. Ogółem
sprzedano 21.915 sztuk. Minister-
stwo robót publicznych zapropo-
nowało obecnie pozostawienie
tych biletów także na okres letni
1930 r., dla wzmożenia ruchu tu-
tystycznego w Polsce. Minister-
stwo komunikacji odniosło się
życzliwie do togo projektu.

Sprawy rolne.
— Posiedzenie komisji ziem-

sklej. Dnia 28 b. m. odbędzie się
posiedzenie okręgowej komisji
ziemskiej.

Na porządku dziennym figu-
ruje około 60 spraw scalenio-
wych i serwitutowych zaintereso-
wanych ziemian i ralników woje:
wództwa wileńskiego. (d)
— Wywóz żyta z woje-

wództw północno-wsch. Wy-
wóz żyta w styczniu r. b. z wo-
jewództw: białostockiego, nowo-
gródzkigo i wileńskiego osiągnął
dość znaczne rozmiary i skiero-
wany był głównie na Łotwę.
Eksport ten zorganizowany jest
przez nowopowstały zwiążek eks
porterów żyta w Wilnie. W ciągu
stycznia r. b. dały się zauważyć
możliwości eksportowe do Estonii.
Wywóz żyta z tych województw
umożliwiony został przez zasto-
sowanie premji wywozowych.

Ceny żyta w grudniu r. ub. za
tonę franco wagon Zemgale Ło-
tewskie wynosiły 28—29,50 zł., w
styczniu zaś — 27—28 zł.

Sprawy robotnicze.
— Qbostrzona kontrola nad

bezrobotnymi. W związku z po-
ważną liczbą bezrobotnych otrzy-
mujących zasiłki w Wilnie, cen-
tralne organa Funduszu Bezro-
bocia postanowiły przeprowadzić
doraźne kontrole uprawnień bez-
robotnych do korzystania ze
świadczeń z funduszu bezrobocia.
Kontrole te przeprowadzone będą
pod kierunkiem specjalnym dele-
gatów Dyrekcji Funduszu Bezro-
bocia, zarówno w zakładach pra-
cy jak i w miejscach zamieszka-
nia bezrobotnych. O ileby zo-
stały ustalone wypadki niepraw-
nego pobierania świadczeń przez
bezrobotnych, wzgiędnie wysta-
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wianie fałszywych świadectw, win-
ni będą pociągani do odpowie-
dzialności sądowej.

Sądy.
— Uderzenie w twarz jest

gwałtem a nie obrazą. Ogło-
szono ciekawe orzeczenie Sądu
Najwyższego w sprawie uderzenia
w twarz. Otóż uderzenie w twarz,
wywolujące ból lub nieprzyjemne
uczucie fizyczne, gwałci niety-
kalność cielesną i stanowi gwałt,
a nie obrazę, która nastąpić mo-
że bądź w postaci wypowiedze-
nia wyrazów obelżywych, bądź w
postaci uwłaczających godności
pokrzywdzonego gestów, znaków,
zachowania się, lub nawet min,
z jakiemi wypowiedziano wyrazy.

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Stowarzyszenia

Chrześc. Uniwersytesu Robot-
niczego w Wilnie — wybrany
na Walnem Zebraniu członków
Stow. ukonstytuował się—w spo-
sób następujący: P. mec. Józef
Zmitrowicz—prezes, ks. kan. Jan
Kretowicz — wice-prezes, p. Jan
Kazimierz Paprocki — sekretarz,
p. Gustaw Malawko — skarbnik,
p. Marja Tomkiewiczėwna—czio-
nek zarządu, p. Wacław  Marci-
niak — członek zarządu, p. Hen-
ryk Pawilonis — członek zarządu.

Kierownictwo Sekcji Kursów
dokształcających, Czytelni i Bi-
bljoteki objął p. J. K. Paprocki;
kierownictwo Sekcji . Odczyto-
wej—p. M. Tomkiewiczówna.

— Chrześcijański Uniwersy-
tet Robotniczy w Wilnie podaje
do wiadomości, że w sobotę dn.
1 marca r. b. o godz. 7 wiecz.—
w lokalu Chrz. Uniw. Robotn. ul.
Metropolitalna 1, I! piętro — od-
będzie się pierwszy „Wieczór dy-
skusyjny“ na temat: „Belszewizm
a socjalizm". Referat «wygłosi p.
J. Święcicki.

— Protesty preciwko przed-
stawicielom Prokuratorji Ge-
nerainej Państwa. Zywiolowa
fala protestów przeciwko przed-
stawicielom  Prokuratorji Giene-
ralnej w Sądzie Najwyższym, z
powodu ich przemówień w spra-
wie zwrotu skonfiskowanych ma-
jątków powstańcom 63 r., ogar-
nia coraz nowe organizacje. W
dniu wczorajszym do redakcji
naszego pisma napłynęły prote-
sty: Połskiej Korporacji Akade-
mickiej „Concordia Vilnensis“,
Związku Sybiraków Okręgu Wi-
leńskiego, Ligi Robotniczej i inne.
Tekstu protestów tych nie za-
mieszczamy, gdyż są one co do
treści identyczne z poprzednimi,
świadcząc o solidarnym odruchu
całego społeczeństwa naszego.
— Zebranie Wileńskich Orga-

nizacyj Kobiecych odbyło się
dn. 20 b. m. o godz. 6 wiecz. w
lokalu Stow. Techników, stara-
niem p.p. Bortkiewiczowej z ra-
mienia Tow. Zjednoczonych Zie-
mianek, Burhardtowej — Narod.
Organiz. Kobiet i Lewakowskiej
Tow. Ochrony Kobiet z racji
przyjazdu p. Józefy  Szebeko,
przewodniczącej Rady Narodowej
Polek.

Na przewodniczącą złożyła
powołana p. J. Szebeko, na se-
kretarkę p. Wanda Baltutis.

P. Józefa Szebeko dała krót-
ki szkic historyczny i organiza-
cyjny Międzynarodowej Rady Ko-
biet, oraz scharakteryzowała dzia-
łalność Rady Narodowej Polek,
istniejącej od r. 1924.

Następnie p. Szebeko dała
sprawozdanie ze Zjazdu Między-
narodowej Rady Kobiet, który
się odbył w Londynie w maju
r. ub.

Zainteresowanie zebranych da-
ło swój wyraz w licznych zapy-
taniach, na które p. Szebeko da-
wała ścisłe i wyczerpujące odpo-
wiedzi. Po zakończeniu dyskusji
na temat celów i zadań jedno-
czącej społeczeństwo kobiece
organizacji, zebrane delegatki wy-
raziły życzenie utworzenia w Wil-
nie zrzeszenia organizacji kobie-

*" cych celem wspólnego uzyskania
przedstawicielstwa w Radzie Na-
rodowej Polek.

Następnie, na wniosek p. J.
Burhardtowej zebrane uchwaliły
wspólnemi siłami ufundować ce-
iełkę Instytutu Radowego im.

Curie Skłodowskiej w Warszawie,
oraz na wniosek p. lwaszkewi-
czowej — ofiarować album z wi-
dokami Wilna p. Kazimierze iłła-
kowiczównie z racji przyznania
jej nagródy m. Wilna. Osoby i
organizacje, pragnące przyczynić
się do nabycia albumu proszone
są o doręczanie składek p. Iwa-
szkiewiczowej, ul. Wileńska 26,
do dn. 4 marca r. bież. W skład
komitetu zbiórki na Rzecz Insty-
tutu Radowego weszły panie:
Krok-Paszkowska, Sienkićwiczów-
na, Bałtutisówna i Przewłocka.
— Z Archidiecezjalnej Ligi

Katolickiej. Na zebraniu przed-
stawicieli Lig i stowarzyszeń pa-
rafjalnych, oraz organizacyj ka-
tolicko - społecznych i związków
polskiej młodzieży akademickiej
uchwalono poprzeć gorąco zaini-
cjowane przez Ligę Archidiece-
zjalną Studjum  Katolicko-Spo-
łecżzne, które w Wielkim Poście
w każdą niedzielę organizuje od-
czyty dla inteligencji w lokalu
Ligi przy ul. Metropolitalnej Nr. 1.
Przedstawiciele organizacji zobo-
wiązali się zwrócić do poszcze-
gólnych osób z inteligencji z za-
proszeniem ich do uczęszczania
na wspomniane odczyty. Po każ-
dym odczycie przewidziana jest
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dyskusja. Na odczyty dla inteli-
gencji wstęp wolny.

Na temże posiedzeniu zasta-
nawiano się nad sprawą urządze-
nia dni uczczenia ofiar bolsze-
wizmu i protestu przeciwko prze-
śladowaniu religji w Rosji. Posta-
nowiono w niedzielę 16 marca
zorganizować taki dzień w Wilnie.
Niezależnie od nabożeństw i ze-
brań w poszczególnych parafjach,
oraz poruszenia sprawy terroru
bolszewickiego na zebraniach
organizacjj ma się odbyć w Ba-
zylice nabożeństwo ekspijacyjne
celebrowane przez J. E. Ks. Arcy-
biskupa Metropolitę z odpowied-
niem kazaniem, a o godz. 1 po
poł. w Chrześcijańskim Domu
Ludowym przy ul. Metropolital-
nej Nr. 1 odbędzie się akademja
ku czci ofiar bolszewizmu i dla
zaprotestowania przeciwko gwał-
ceniu sumień przez bolszewików.

Na Akademji moment partyj-
no-polityczny będzie usunięty, a
zostaną uwzględnione tylko wa-
runki religijne w Rosji.

Kronika policyjna.
— Zamkniącie domu nierządu.

Zarządzeniem Starosty Grodzkiego zam-
knięto dom ńierządu w mieszkaniu
Chajkinowej przy ul. EA,Aj 5

d
— Ukarany włamywacz. W czasie

zarządzonej obławy policyjnej w pi-
wiarni przy ul. Zawalnej 21 zatrzymano
znanego wlamywacza Wulfa Kwartow-
skiego, który miał przy sobie rewolwer
systemu „Nagan* nie posiadając na
niego zezwolenia. Starosta Grodzki
skazał Kwartowskiego na 3miesiące
bezwzględnego aresztu za nielegalne
posiadanie broni. (d)

Różne.
— Podziękowanie. Za ofiary

na remont sai Domu Dzieciątka
Jezus łaskawie złożone w Redakcji
„Dziennika Wileńskiego”. najser-
deczniejsze podziękowanie skła-
damy Sz. PP. Witoldostwu Augu-
stowskim, personelowi firmy Rut-
kowski i Domagała, p. Gedeono-
wi Lewkowiczowi, P. P. Urzędni-
kom Województwa oraz P. Józe-
fie Stóllowej i P. Konstantemu
Sawickiemu jak również wszyst-
kim ofiarodawcom za datki bez-
imiennie złożone

Siostry Miłosierdzia
Zgrom. św. Wincentego a Paulo.

Zabawy.
— 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.
1— 3pp. i 7 — 9wiecz. |

— Doroczna zabawa taneczna
pracowników Państwowego Banku Rol-
nego.

W sobotę, dnia 1 marca r. b. Zrze-
szenie Pracowników P. B. R.' urządza
zabawę teneczną w salach hotelu
„Georges“, z której czysty dochód
przeznaczony został na Kuratorjum
rad ociemniałymi.

Pozostałe bilety są do nabycia w
P. B. R, W. Pohulanka 24 u p. Garliń-
skiego (w godzinach urzędowych)

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

Dziś „Broadway“.
Teatr Miejski

Dziś „Gdybym chciała”.

— Najbliższe premiery. W obu
teątrach miejskich rozpoczęto przygo-
towania do wystawienia ostatnich no-
wości: „Miłość czy pięść" Fijałkowskie-
ao i Dunin-Markiewicza „Karol i Anna“
Franka, „Błędny bokser* ' Smėlskiego.

— „Dożywocie dla młodzież,
szkolnej. Jutro o godz. 330 po pol.
w teatrze „Lutnia* poprzedzone słowem
wstępnem dyr,Zelwerowicza. Ceny miejsc
zniżone. >
— Niedzielne przedstawienia po-

południowe. W nadchodzącą niedzielę
w teatrach miejskich odbędą się przed-
stawienia popołudniowe po cenach zni-
żonych. W teatrze na Pohulance „Księ-
źniczka chińska Turandot"*, w teatrze
Lutnia „Mężczyzna i kobieta”.
— Poranek symfoniczny. Program

w „Lutni*.

*'7-my poranku symfonicznego Wil. Tow.
Filharmonicznego, który odbędzie się
w niedzielę w Lutni zapowiada występ
dwuch znanych artystek wileńskich: Elz
Igdal (šį few) i Fanny Krewer (foriepiant
oraz wil. orkiestry symfonicznej.

— Doroczna Reduta Artystyczna.
Zwyczajem lat ubiegłych zapowiada się
znakomicie, odbędzie się ona jak wia-
domo dnia 3 marca w salonach Kasyna
Garnizonowego. Komitet najuprzejmiej
prosi firmy życzące sobie nadesła
dary konkursowe o łaskawe uczynienie

tego. moźliwie w najkrótszym terminie.
Równocześnie celem uniknięcia natłoku
przy wejściu Komitet uprasza o wcze-
śniajsze nabywanie biletów, w które za-
opatrzyć się można za okazaniem zapro-
aa w kasach Teatrów Miejskich juź od
zisiaj.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Progra m:

Piątek, dnia 28 lutego 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej,

poświęcony twórczości Piotra Czajkow-
skiego.

13,10. Koraunikat
16,15. Muzyka

stacyj zagranicznych.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Audycja dla młodzieży „Cze-

go ludzie nie wymyślą".
17,45. Koncert z Warsz.

meteorologiczny.
retransmisyjna ze

18,45. Audycja
król* O. Wilde'a.

19,15. Skrzynka pocztowa.
20,05. Z Warsz. koncert symfo-

niczny.
23,00. Gramofon.

Nowy Wielki Sukces Radjo-
odbiornika Philipsa.

Dnia 10 stycznia r. b. redakcja cze-
skiego organu radjowego „Radioama-
teur" odbyła posiedzenie sądu konkur-
sowego na odbiornik radjowy.

Jury składało się z wysokich urzę-
dników państwowych, 2 profesorów
wyższych uczelni, jednego oficera radjo-
technika i z redaktora pisma „Radio
amateur".

Wynik konkursu był następujący:
I-sza nagroda: Luksusowy radjo-

odbiornik Philipca 2511;
Il-ga nagroda: Radjo-Slavia S.F.R. 30;
ill-cia nagroda: Atwater Kent;
IV-ta nagroda: Atwater Kent;
V-ta nagroda: Telefunken 90 W;
V|-ta nagroda: Brown Boveri;
VII-ma nagroda: Telefunken 40 W;
Próby z radjooblorników przepro-

wadzane były w samej Pradze i w od-
ległości 30 klm. od stacji nadawczej.
Odbiornik Philipsa 2511 został uznany

pogodna: „Młody

przez jury za aparat wzorowy. Bliźsze
szczegóły tego konkursu będą wkrótce
podane.

kagistrat krzywdzi akademików odbie-
rając im kort tenisowy.

Będąc w ogrodzie Bernardyń-
skim, każdy chyba zatrzymy-
wał się choć na chwilkę, by przyj-
rzeć się latającym piłkom w teni-
sowym korcie, by napatrzyć się
choć przez drucianne siatki jak
wyciągnięta ręka odbija rakietą
piłki, jak pełna życia, opalona
słońcem roześmiana twarz akade-
mika w wolnych od nauki chwi-
lach używa sportowych rozkoszy,
krzepiąc swe siły do dalszej
pracy.

Kort tenisowy w ogrodzie Ber-
nardyńskim był dzierżawiony od
Magistratu przez Fkad. Zw. Sport.
od roku 1921, a więc pełnych
dziewięć lat. Dziś magistrat za-
wiadamia A. Z. 5., że kortu na
rok 1930 A. Z. S. nie wydzier-
żawi.

Dlaczego?
Może nie wszyscy wiedzą i

pamiętają, a szczególniej panowie
ojcowie miasta, ile to trzeba było
A. Z. S$. włożyć pracy i kosztów,
by doprowadzić kort ten do dzi-
siejszego stanu. Zaraz po okupa-
cji niemieckiej. studenci chwy-
tają rydle, by własnemi siłami
uporządkować ruinę, jaką przed-
stawiał plac tenisowy. Potem nad-
chodzą lata, kiedy to technika
budowy kortów wymagała ko-
niecznie przeróbki i całego sze-
regu udoskonaleń, jedynego w
Wilnie kortu. To też A. Z. >.
wkłada znaczne sumy i własnym
kosztem reperuje go, a w końcu
przed samą wystawą stawia nową
siatkę, która kosztowała koło
tysiąca złotych i t. d. Jednem
słowem A. Z. $. starał się na ile
było go tylko stać, by kort stał
się upiększeniem ogrodu. Zapo-
mniał jednak A. Z. $., że kort
nie jest jego własnością, że na-
łeży do miasta.

Postanowienie magistratu, od-
dające kort na rok 1930 „Zwią-
zkowi Prac. Miejskich”, świadczy
o całkowitym braku Orjentacji
w życiu sportowem miasta.
M Dość wymienić parę tylko

faktów z działalności A.Z.S., któ-
ry ma najlepszych tenistów miasta
i często musi na przeróżnych
turniejach bronić jego honoru i
barw. Sekcja.. tenisowa A. Z. S$.
liczy przeszło 70 członków i od

«godziny 6 rano, przez cały dzień
'w korcie znajdują się grające
pary — nie stoi więc on bez
użytku.
W innych miastach jest nieco

inaczej, tam magistraty przycho-
dzą młodzieży akademickiej z '
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pomocą budując place, boiska,
korty, fundują nagrody przechod-
nie itd.

Cyž nie leżałoby .w granicach
możliwości magistratu (jeśli już
tak wielka zaszła potrzeba od-
dania kortu Zw. Prac. Miejsk.)
wybudowanie nowego kortu. Czy
to koniecznie trzeba zawsze ko-
muś robić krzywdę?

Czy skoro Wil. Tow. Wioślar-
skie wybuduje swoją przystańi
gdy wygaśnie kontrakt dzierżawny,
magistrat tak samo je wyrzuci,
by wprowadzić nowych lokato-
rów?

Nie chcę tu przytaczać  caie-
go szeregu politycznych posunięć
jakie często magistrat przepro-
wadza nawet na polu sportowem
krzywdząc tych, którzy mają
większe prawa od „Makabi”, „Tu-
ra”, „Siły” itp.

Owszem jeśli chodzi o suchą
ilterę prawną magistrat jest w
zupełnym porządku, ale czy jest
tu choć o drobinę etyki?

Sądzimy, że pan Wojewoda,
zechce rozejrzeć tę sprawę osta-
teczny wydając sąd, że stary kort
powróci znów do A. Z. S. a dla
Zw. Prac. Miejskich / magistrat
wybuduje nowy.

Ja. Nie.

 

Że świata.
Atera niedoszłego małżeństwa

h. Hochberga z ks. ileaną.

Jeden z dzienników angiel-
skich podaje zajmujące szczegóły,
które poprzedziły słynne już na
cały świat, zerwanie zaręczyn
księżniczki lleany rumuńskiej z
hr. Hochbergiem, synem księcia
na Pszczynie.

Wiadome jest—pisze ów dzien-
nik na podstawie wiadomości
otrzymańych z Bukaresztu — że
cała sprawa zaczęła się od taje-
mniczego kurjera, który przybył
z Berlina do Bukaresztu poprze-
dniego poniedziałku.

Równocześnie zaś, kiedy kurjer
wręczał królowej wdowie, Marji
zarzuty przeciw hr. Hochbergowi,
tajemnicza ręka urządzała rzecz
tak, że ataki przeciw hrabiemu
znalazły się w komunikatach do
dzienników pewnej agencji pra-
sowej.

W ten sposób postawiono kró-
lewską rodzinę rumuńską w po-
łożeniu przymusowem, robiąc ca-
ły skandal rzeczą publiczną, przed *

wdrożeniem jakiegokolwiek bada-

nia, a nawet przed wyjaśnieniami
ze strony hr. Hochberga.

Nacjonalistom niemieckim, ciąg-

le wedle dziennika angielskiego,

chodzić miało o to, że książę na

Pszczynie, ojciec hr. Hochberga,

chociaż niemiecki arystokrata i

zaufany przyjacjel byłego cesarza,
po wojnie opowiedział się za Pol-
ską, ażeby obronić swoje rozlegie
posiadłości 'w polskiej części
Śląska.

Mszcząc się więc za to, na-
cjonaliści albo namówili prowin-

cjonalny komunistyczny dzienni-
czek, noszący taką samą nazwę,

jak znany dziennik berliński „Ro-
te Fahne*, ażeby zaatakował hr.
Hochberga, albo też komuniści
dali nacjonalistom wycinki z daw-
nych artykułów, zamieszczonych
w „Rote Fahne“, w roku 1924,
kiedy sprawa hrabiego Hochber-
ga miala się rozegrač.

Jedne, czy drugie wycinki nie-
mieccy nacjonaliści wysłali przez
swojego kurjera do Bukaresztu,
gdzie skandaliczne te wiadomości
były powitane z radością przez
mały, ale wpływowy, odłam ru-
muńskiej arystokracji, który od
początku uważał zamierzone mał-
żeństwo księżniczki lleany za me-
zaljans, gdyż hr. Hochberg nie
pochodzi z rodu panujących ksią-
żąt.

Zwolennicy byłego następcy
tronu ks. Karola—kończy dziennik
angielski—zawsze gotowi do zbi-
jania kapitału dla swojej sprawy,
głoszą teraz, że gdyby ks. Karol
zasiadł był na tronie, to umiałby
dzisiaj bronić honoru swojej
siostry i potrafiłby stwierdzić ho-
norowość hr. Hochberga jeszcze
przed zaręczynami.

Z ostatniej chwili.
Posiedzenie Rady Miejskiej.

Na porządku dziennym wczo-
rajszego posiedzenia Rady Miej-
skiej było kilka spraw bardzo
ważnych dla gospodarki miej-
skiej, między terni sprawami był
statut zebezpieczenia emerytal-
nego pracowników miejskich.

Jak zwykle sprawy przypad-
kowe, powodowane interesem
politycznym zajęły dużo czasu.

Pierwszy punkt porządku dzien-
nego przewidywał odpowiedzi na
interpelacje zgłoszone na posie-
dzeniu Rady Miejskiej w dniu
27 stycznia 1930 r.

Dyskusję rozpoczęto od inter-
pelacji radnych PPS. i Bundu w
sprawie wzrastającego bezrobo-
cia w Wilnie.
W odpowiedzi na tę interpe-

lację magistrat odpowiedzał, że
„Od początku swej kadencji Ma-
gistrat uważał kwestję zażegna-
nia bezrobocia w mieście za jed-
ną z najbardziej ważnych. Roz-
wiązanie tej sprawy w  cało-
kształcie przekracza możność
samorządu. Magistrat m. Wilna
dokładnie sobie zdaje sprawę z
obowiązku ciążącego na nim
względem zubożałych i pozbawio-
nych pracy obywateli m. Wilna
i wszystko możliwe czyni dla
ulżenia ich doli. Zaprojektował na
początku swej kadencji plan robót
inwestycyjnych, dotyczących oży;
wienia ruchu budowlanego, za”
opatrzenia miasta w wodę, świa-
tło, sanitarno - hygieniczne inwe-
stycje, oraz poprowadził inten-
sywną pracę nad ulepszeniem
dróg komunikacyjnych. Wzrost
zatrudnionych na robotach miej-
skich, jek i robotach wykonywa-
nych za pośrednictwem miasta w
porównaniu z latami 1926-27
wzniósł w pierwszym roku 1928-29
dwukrotnie (z 250 na 560) — zaś
w chwili obecnej 700 osób, i w
najbliższym czasie Magistrat za-
trudni jeszcze kilkuset, uzależnia-
jąc od wysokości dotacji według
stawek Min. Op. Sp. i obowiązu-

sposobności by miarodajnym
czynnikiem przedstawiać następ-
stwa zubożenie ogółu ludności w
mieście. Magistrat również zdaje
sobie sprawę, o pogłębieniu kry-
zysu, ekonomicznego. (lważa za
swój obowiązek stwierdzić, że
idąc po drodze zwiększenia za-
trudnienia bezrobotnych w. obec-
nie najbardziej ciężkim okresie
zimowym — wszystkich pozba-
wionych pracy nie będzie w sta-
nie zatrudnić.

Przedkładając powyższe do
wiadomości Rady Miejskiej, Ma-
gistrat oświadcza, że i nadal trak-
tuje sprawę walki z bezrobociem,
jako jedno z swych najgłówniej-
szych zadań*.

Odpowiedź magistratu wywo-
łała wielką dyskusję. W dyskusji
przemawiali radni ze wszystkich
ugrupowań

Poruszono wszystkie sprawy,
mówiono o ustroju państwa, o
Kasie Chorych i o Izbie Skarbo-
wej, najmniej mówiono'o spra-
wach miejskich. Dyskusja była
chaotyczna.

Bozstronny słuchacz mógł od-
nieść wrażenie, że niektórym
radnym chodziło o zademonstro-
wanie swego stanowiska  poli-
tycznego.

Niektórzy radni urządzili przed-
stawienie dla galerji. Popisywali
się demagogją.

Celował pos. Stążowski, który
nie mając innych argumentów
przeciwko wywodom przeciwni-
ków oświadczył od usum galerji,
że „nie jest dobrze wychowany*.

To, że poseł Stążowski mówił
demagogicznie, to nie mogło ni-
kogo zdziwić. Zdziwienie nato-
miast wywołało wystąpienie posła
Pławskiego, który ogólnie był
uważany za człowieka inteligient-
nego. Przemówienie posła Pław-
skiego wywołało ogólne zdziwie-
nie. Mówił dużo, ale nikt nie
mógł zrozumieć, o co mu chodzi

, Wogóle wrażenie wczorajsze-

 

 

jących instrukcyj władz nadzor- go posiedzenia Rady Miejskiej
czych. da się określić w następnych

Magistrat wystąpił do B. G. słowach: „Wybory się zbliżają".
Kr. o udzielenie dalszych kredy- Szczegółowe sprawozdanie z
tów na inwestycje. wczorajszego posiedzenia  po-

Magistrat nie ominął żadnej damy w N-rze jutrzejszym.

R 0 7 M A l T 0 5 £i. ku z nową rewizją na parowcu

W „sucheį“ Ameryce.
Walka z alkoholem, prowa-

dzona w Stanach Zjednoczonych
na zasadzie ustawy, nie daje za-
dowalających wyników. Amery-
kanie zaspakajają  „pragnienie”
ilekroć zechcą, znajdując drogi
do obejścia prawa o prohibicji.

Największe korzyści z tej osta-
tniej ciągnie Kanada.
Według śWieżo ogloszonych spra-
wozdań, 4 miljony obywateli Sta-
nów Zjednoczonych odwiedziło
w roku zeszłym Kanadę, gdzie
mogą bez gwałcenia ustawy, uga-
sić swoje „pragnienie”. Turyści
ci wydali w Kanadzie w przecią-
gu ostatnich dwunastu miesięcy,
przeszło 300 miljonów dolarów.
Olbrzymia ta suma nie figuruje
wprawdzie w oficjalnych staty-
stykach, wytwarza jednak „niewi-
dzialny” bilans handlowy, który
dla Kanady jest korzystny, mimo
to, że importa ze Stanów Zjedno-
czonych znacznie przekraczają
wartością eksportu z Kanady do
jej południowego sąsiada.

Ci obywatele Stanów, którzy
do raju kanadyjskiego wyjechać
nie mogą, piją w domu oczyszczo-
ny denaturat. Mści się to na ich
zdrowiu i życiu nieraz straszliwie.

Według sprawozdania najwięk-
szego Tow. (lbezpieczeniowego w
Ameryce „Metropolitan Life Insu-
rance Company”, cyfra wypad-
ków śmiertelnych, spowodowa-
nych alkoholizmem, wzrosła o
600 procent od czasu zaprowa-
dzenia prohibicji.

Walka z pijaństwem, która po-
ciągnęła już tyle ofiar w ludziach,
ma nieraz prócz stron ponurych—
niekiedy i: wesołe.

Urząd prohibicyjny np. ze
szczególną energją przeszukuje
za każdym przyjazdem parowca
linji francuskiej „Compagnie Ge-
nerale Trensatlantique”. W związ-

„De Grasse”, zarząd linji zaanga-
żował tajnych agentów Pinkierto-
na, celem przypilnowania, aby
służba okrętowa nie przemycała
trunków z okrętu do miasta. In-
wigilacja tych ajentów dała zgoła
nieoczekiwane wyniki. Bo oto,
jak się okazało, pinkertończycy
przyłapali na gorącym uczynku
urzędników prohibicyjnych, któ-
rzy za odpowiednią łapówką prze-
puszczali przemycany towar. Spra-
wa ta wywołała w prasie nowo-
jorskiej łatwo zrozumiałą sen-
sację.

20 ofiar „Klątwy Faraonów".

Liczba ofiar pośrednich lub
bezpośrednich otwarcia grobu Tu-
tankhamena wzrosła do 20.
W piątek wyskoczył z okna

mieszkania na 7 piętrze, 78-letni
lord Westbury, zabijając się na
miejscu. Syn lorda Westbury był
sekretarzem archeologa Cartera i
brał udział«w otwarciu grobowca.
W listopadzie roku ubiegłego
zmarł młody lord Westbury nagle.
Znaleziono go rano nieżywego w
łóżku, mimo, że w najlepszem
zdrowiu udał się na spoczynek.
Komunikat policyjny podaje jako
powód samobójstwa starego lor-
da--rozpacz po stracie syna.

Samobójstwo lorda Westbury
członka jednego z najstarszych
rodów w Anglji, wywołało w ko-
łach arystokratycznych ogromne
wrażenie. (twierdza się przesąd
o „klątwie faraonów", która do-
sięga tych wszystkich, którzy za-
kłócili spokój zmarłym,. leżącym
w dolinie królewskiej.

Prasa przypomina poprzednie
„ofiary* zemsty faraonów: Car-
navona, który prace archeologicz-
ne finansował i zmarł niebawem
po otwarciu grobu, sir Archibalda
Douglas Reida, który zamierzał
zrobić z mumji zdjęcia rentge-
nowskie, prof. Laffleur'a, który

odwiedził grób, mister Evelyn
Withe'a, który popełnii sarnobój-
stwo, pozostawiając list, donoszą-
cy, że dosięgła go zemsta fa-
raona. Tragicznie zmarli także
włoski archeolog Benedite i jego
kolega Casanowa, brat stryjeczny
lorda Carnavona, pułkownik Her-
bert i amerykański magnat kole-
jowy Joy Gould, który po zwie-
dzeniu grobu z*lordem Carnavo-
nem zmari na zapalenie płuc.
Książę Ali Fahmy Bey, bogaty
Egipcjanin, jeden z uczestników
prac archeologicznych, został za-
strzelony przez nieznanych spraw-
ców, zginął także jego sekretarz,
który towarzyszył mu przy od-
wiedzaniu grobu. Amerykanka
panna Greely pp powrocie do
Chicago , pope!niła samobójstwo.
Dr. Carver asystujący przy otwar-
ciu grobu, zginął w katastrofie
samochodowej, jak i sześciu fran-
cuskich literatów i dziennikarzy,
którzy grób opisywali.

Lord Westbury jest 20-tą ofia-
rą. Zostawił kilka listów, których
treść jest narazie nieznana. Ulpa-
dając na bruk nieomal nie zabił
kobiety, która czyściła przed do
mem kamienne schody. Spadko-
biercą jego majątku staje się
15-letni wnuk, którego matka
kilkakrotnie oświadczała publicz-
nie, że nie obawia się zemsty

faraonów, przytaczając na dowód
fakt, że dała swej córce imię
przyjaciółki Tutankhamena—Me-
fertari

Rekordy półgłówków.

Jedno z pism francuskich,
gwoli rozweselenia swych czytel-
ników, zestawiło niedawno wy-
kaz osobliwych rekordów, popeł-
nionych przez różnych półgłów-
ków Anno Dormnini 1929.

Dowiedzieliśmy się więc, że
sławetne miasto Chicago szczyci
się posiadaniem wśród swych
obywateli rekordsmana w jedze-
niu, imć pana Ludwika Karań-
skiego. Nasz znakomity rodak
ustanowił rekord nie bylejaki.
Kropnął na surowo 40 jajek w
niesamowitym czasię 79 sekund.

Rekordzista Wiednia Hans
Miller może się poszczycić rów-
nie wspaniałym wyczynem. Na
zorganizowanym przez siebie kon-
kursie zjadł 69 knedli wielkości
kociej głowy, bijąc na łeb na
szyję innych zawodników, którzy
z trudnością dociągnęli do kopy.

Lista, ogłoszona przez dzien-
nik francuski wylicza długi, długi
szereg podobnie imponujących
rekordów. Jest więc na niej Belg
Gustaw Meunier, który na zwy-
kłej pocztówce wypisał 17131
slów, podczas gdy poprzedni re-
kord, należący do jakiegoś Ame-
rykanina wynosił zaledwie 11000
słów, jest na niej nazwisko wie-
deńczyka Willy Gegenzuga, który
charlestonowai bez przerwy 79
godzin, jest wreszcie nazwisko
budapeszteńskiego pianisty Otto-
na Nowaka, który łupił w forte-
pian przez pełnych godzin 89.

„Szmaka na więcej”.
Generał Haller, bawiąc osta-

tnio w Gdyni, opowiadał poniż-
szą, zabawną historję.
W dniu 11 lutego 1920 roku

wybrałem się poraz pierwszy na
polskie morze. Na pokład i z po-
kładu jechtu nosił mnie na ple-
cach Kaszuba, rybak Piper. Po
powrocie z wycieczki zasiedliśmy
do flaszki węgrzyna, którą przy-
wiózł ze sobą, przybyły z Krako-
wa, mistrz Falat. Do węgrzyna za-
proszony był i rybak Piper. Gdy
do maleńkiego kieliszka nalano
mu złotego, stuletniego węgrzy-
na, był mocno zaintrygowany,
bo nigdy jeszcze chyba nie wi-
dział tak małego naczynia. Kie-
liszek wychylił jednym haustem
mlasnął i zapoznawszy się z nie-
znanym mu dotychczas trunkiem,
rzekł po kaszubsku. „Szmaka na
więcej".

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
1 INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

JADWIGA PLATER ZYBERK.

EAT KH OGZIU.
Pamiętnik z wielkiej wojny I rewolucji rosyjskiej.

(Przedruk wzbroniony).

Nazajutrz,o 8-ej wpada do mnie służąca, bła-
gając, abym z Janiną uciekała, bo żołnierze odgra-
żają się, że Wabol spala, a nas z dowódcą dywizji

Wyskoczyiam z łóżka i zaczęłam się
ubierać. Kto wje jednak, myślałam. Może lepiej
zamordują.

będzie pozostać, bo wyjście me
rabunku, a i na drodze, zanim dojdę do wioski,
gdzie mieszka proboszcz, mogą mię równie dobrze
zabić. Postanowiłam więc pójść
dzieje, i według tego zadecydować jak postąpić.

l spotkałam prezesa komitetu bolszewic-
kiego bardzo zafrasowanego. Dziś się dopiero do-
wiedziaiam, że on to właśnie podmawiał
bieży j mordu. Poszłam dalej. W pralni zastałam

Na ganku

moje baby zawodzące i pakujące
wy, że bolszewicy przed wyjściem podpalą oficynę,
w której mieściła stę ich kancelarja. Zaszłam do
kuchni. Jakiś żołnierz siedział rozwałony i palił pa-
pierosa.

33)

będzie sygnałem szek. Pozostał

zobaczyć, co się 7 nami.

ordynans:do gra- r
— Niemcy

dobytek, z oba-

drogi:

— (Cóż, Niemcy idą, przykra rzecz—zagadnę-
łam, chcąc wiedzieć, co odpowie.

— My ich nie pušcim, za nic nie puścim, du-
szę położym a nie puścim.

Poszłam daiej.
We dworze był wielki ruch. Ogromne wozy,

zaprzężone w strasznie wychudzone konie,
przed domem ekonoma, zajętym przez dywizję.
Żołnierze zdezorjentowani, zbiedzeni.
łam, że tak głowę potracili, tak są przerażeni i za-
jęci ucieczką, że chyba nam nic bardzo złego nie
grozi. Wynieśli się też w popłochu w stronę Wy-

tylko dowódca dywizji p. Szlegel.
Widać było, że mu ciężko przychodzi rozstać się
z Wabolem. Zaczęłam go namawiać,

Obecność szefów dziś nic nie znaczy
w armjach bolszewickich. W ostatniej nawet chwili
zatelefonowano mu ze sztabu korpusu, iż wszyscy
dowódcy są zwolnieni ze siużby. W tem ukazał się

stały

Zmiarkowa-

aby pozostał

już są, proszę pana naczelnika.
Widziałem ich koło budki kolejowej.

Poszłam sprawdzić słowa ordynansa.
wiście ujrzałam patrol
Kołupia. Gdy wróciłam pułkownik był gotów do

Rzeczy-
niemiecki, skręcający do

— Panie są teraz bezpieczne,
wiązkiem jest wracać do dywizji.

Wieczorem postanowiłyśmy z Janiną czuwać
do rana, to samo mieli uczynić ludzie po oficy-
nach, bo Niemców jeszcze nie było, a maruderzy
bolszewicy mogliby dużo złego narobić.

do okna.
W świetle księżyca blyszczały niemieckie pikel-

O 9-tej ktoś zapukał

hauby.
— Czy możemy tu przenocować?
— Ależ naturalnie.
Po chwili weszła do domu grupa młodziutkich

oficerów.
Wskazałam im pokoje i zaprosiłam na kolację.

Zawiązała się zajmująca i ożywiona rozmowa. Po-
wiedziell nam, że posuwają się całym północnym
frontem na Witebsk w celu dopomożenia wojskom
polskim, gnębionym przez bolszewików. Z Ukrainą

I tam wybierają się dla zrobie-
i przykrócenia bolszewickich poczy-

nań. Mieli dzień dzisiejszy z nami spędzić, wszelako
wyruszyli o 7-ej rano ku Wyszkom. Cały ranek de-
filowały wojska niemieckie do Kołupia. Jak się
zdaje, mają zamiar oskrzydlić 5-tą armiję.

Struchlałam, gdy mi rano służąca powiedziała,
pieca w jednym z pokoi,

pokój już zawarty.
nia porządku

że wybierając popiół z

a moim obo- niątko pełne naboi. Widocznie chcieli ci niecni lu.
dzie po wyjściu swem dom wysadzić. Od pierwsze

Wyjrzałyśmy.

go napalenia byłaby katastrofa straszliwa. ,Nie da*
lej jak wczoraj, mieli ordynansi niemieccy tam za-
mieszkać. Tylko zrażeni okropnemi brudami żołnie*
rzy bolszewickich, przenieśli się do innych pokoi.
To nas uratowało.
zasadzka. Byłaby to klęska dla nas na całej linji.

Niemcy mogli pomyśleć, że to

2 lutego 1918.
Bolszewicy w Wabolu są już tylko koszmaro-

wem wspomnieniem. Zapanował we dworze spokój
i porządek. ludzie wracają do pracy. Zajeżdżają
wciąż nowe oddziały i grupy oficerów.

. zajmowanych przez bolszewików, natrafila na zawi-

W dwa dni po wyjeździe z Waboła, zjawił się
u nas w Walonie pułk. Szlegel, w towarzystwie ofi-
„cera niemieckiego. ' Gdy dojechał do Wyszek, nie
zastał już nikogo ze swej dywizji. Jedni się rozpro-
szyli, inni zostali wzięci do niewoli.
do Wabola. W drodze natrafił na patrol niemiecki.
Oficerowie niemieccy bardzo grzecznie się
obchodzą, nazywając go panem pułkownikiem i sa-
dzając na pierwszem miejscu.
go do fortecy Dynaburskiej, pozwalając mu co kil-
ka dni nas odwiedzać.

Krąży pogłoska,
i Rosją jest już zawarty.

Zawrócił więc

z nim

Potem odwieziono

że pokój między Niemcami

(D. c. n.)



93 Środa Literacka.
Na ostatniej Środzie Literackiej

p. dyr. Zelwerowicz wygłosił po-
gadankę na temat „Dole i nie-
dole dyrektora teatru".
W Polsce niema ani jednego

teatru programowego. Jest kilka
teatrów, które postawiły przed
sobą pewne zadania i cele, ale
ich wysiłki często się rozbijają o
zbyt małe subwencje. Obecnie
muszą powstać obok zwykłych
teatrów także teatry dla dzieci,
żołnierzy, robotników i t. p.

Teatr w Wilnie nie ma rów-
nież określonego programu, a
nawet mieć go nie może, gdyż
publiczność jest zbyt różnorodna.
Specjalnych przedstawień dla żoł-
nierzy czy robotników w wileń-
skich teatrach miejskich. nie moż-
na urządzać, boby to zmniejszyło
wartość pedagogiczną teatru, po-
legającą dla warstw niższych w
dużym stopniu na obcowaniu z in-
teligentną publicznością. Instynkt
teatralny w społeczeństwie pol-
skiem jest bardzo mały, trzeba
się więc starać publiczność do
teatru ściągać przez propagandę
teatru w wyższych instytucjach,
prasie, wreszcie przez  zakła-
danie towarzystw teatralnych, któ-
rych członkowie opłacaliby pew-
ne składki, a za to następnie
mogliby korzystać ze zniżek. Wil-
nianin jest skryty, poważny i
zamknięty w sobie, trzeba więc
go w teatrze „rozdyndać* jaskra-
wością i łatwością odczuwania.
Teatr musi być narodowy itę
narodowość musi propagować. W
codziennem życiu teatru muszą
brać udział ci, którzy go subwen-
cjonują, i ci, co z niego korzy-
stają. Więc też komisje teatralne
muszą bliżej w przygotowywanie
przedstawień wgiądać i za nie
pewną odpowiedzialność ponosić.

 

gatów w komisjach teatralnych.
P.-Węsławski twierdzi, że wilnia-
nie chcą wielkiego repertuaru.

P. prof. Srebrny sądzi, że nie
można przeciwstawiać sobie spo-
łecznego i artystycznego czynni-
ków teatru; te dwa czynniki mu-
szą się łączyć. Jak wykazały pró-
by za czasów „Reduty”, bardzo
trudno jest zorganizować wileń-
skie społeczeństwo w towarzy-
stwa literackie. Poziom sztuk,
przeznaczonych dla robotnika,

niekoniecznie musi być niższy,
gdyż robotnika może porwaći
sztuka © wysokim poziomie.

P. Łopalewski poruszył spra-
wę niezdemokratyzowania współ-
czesnego teatru, co wpływa na
odstraszenie publiczności.

Mimo, że dyskusja trwała wy-
jątkowo długo, została przerwana
już po 12-ej w nocy, materjału
całego nie wyczerpała, więc też
dalszy jej ciąg będzie na jednej
ze śród następnych. SSS.
 

 

Z KRAJU.
Pół tysiąca włościan uciekło z Rosji

sowieckiej.
Według danych statystycznych

w ciągu ostatnich dwu tygodni
na odcinkach granicznych Dzisna,
Dołginów, Radoszkowicze, Wilej-
ka, Iwieniec, Rubieżewicze, W. Chu-

Jakich nie powinniśray mieć
urzędników na pograniczu

sowieckiem.
Stacja kolejowa Zahacie (po-

wiat Dziśnieński) leży na magi-
strali kolejowej Mołodeczno —
Królewszczyzna — Połock. Stacja
ta klinem wrzyna się w teren so-
wiecki i do słurów granicznych
od budynku stacyjnego najwyżej
400 metrów. Innemi słowy stacja
owa leży w pasie granicznym,
gdzie obowiązują specjalne prze-
pisy Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Życie tutejszej ludności nad-
zwyczaj skrępowane službowemi
przepisami ze względu na blizkość
państwa Sowieckiego: wystarczy
jeżeli podam jako przykład, iż w
tej strefie każdy obywatel posia-

tory, Stołpce i Filipowicze straż
graniczna K. O. P. zatrzymała 526
włościan wraz z rodzinami, którzy
opuścili teren Rosji Sowieckiej.

(d)

w tych stronach to jedynie .u-
rzędnicy państwowi wszelkich re-
sortów. Taki urzędnik państwowy
w tej stronie służy jako wzór
obywatela — Polaka, od którego
uczą się okoliczni chłopi przy-
patrując się, jak kochać i praco-
wać dla Polski. Jak dotychczas,
wśród tej ludności, wykryto naj-
więcej wszelkiego rodzaju hurt-
ków i innych związków przeciw-
państwowych, a praca i zachowa-
nie się urzędnika państwowego
musi być wzorem uczciwości i
bezinteresowności. Jakżeż będzie
przykro i boleśnie, jeżeli ów u-
rzędnik państwowy zachowaniem
się swem i czynami staje
wbrew obowiązkom każdego praw-
nego obywatela — Polaka. | tu
właśnie chcę podać kilka faktów

czając, że jeszcze nie tak dawno
odbywały się tu napady band dy-
wersyjnych? A co na to władza
do której został wysłany szczegó-
łowy raport sporządzony przez
posterunek tutejszej Policji Pań-
stwowej?

2) Dnia 26 stycznia 1930 roku
miejscowe Ognisko Kolejowe
urządza akademję w budynku
stacyjnym w związku z rocznicą
powstania styczniowego. Co robi
ów urzędnik? Agituje wśród lud-
ności aby nikt nie odważył się
pójść na tę akademję, gdyż to
urządza się specjalnie dla ary-
stokracji, skutkiem czego okolicz-
na ludność na akademię nie zja-
wia się.

3) Dnia 1 lutego br. miejsco-
we Koło Macierzy Szkolnej urzą-
dza przedstawienie z zabawą ta-
neczną, celem uzyskania środków
na pokrycie kosztów poniesio-
nych przez Koło na zakupienie
obuwia dla biednej dziatwy chłop-
skiej, uczęszczającej do tutejszej
szkoły. P. X, gdy się o tem do-
wiedział urządza w tymże dniu
„Bal Maskowy, rozwijając  agi-
tację w tym kierunku, aby szli
na „Bal Maskowy” a nie na za-
bawę inteligencji, panów i bur-
żujów. Naprawdę p. X. nie może
nie rozumieć doniosłości celu
Koła Macierzy Szkolnej i czyni to
złośliwie.  Jakżeż wyglądał ów
tak szumnie zapowiadany Bal
Maskowy urządzony przez p. X.
dla młodzieży tutejszej? — Jako
maska zjawia się kobieta w mę-
skim stroju uwydatniająca swoją
męskość w sposób tak drastycz-
ny, że nie nadaje się to do opisu
publicznego.

Bal Maskowy był urozmaico-
ny i innemi atrakcjami,
jak popisy w tańcach, które
swą etyką wyprzedziły daleko
tańce dzikich ludów. Opisywanie

z postępowania takiego urzędni-
ka państwowego na st. Zahacie:

1) Dnia 12 listopada 1929 ro-
ku urzędnik ów p. X robi napad
nocny z rewolwerem w ręku na

W nader ożywionej dyskusji,
która się następnie rozwinęła,
zabrali głos p. Romer Ochenkow-
ska, p. Leczycki, profesorowie
Glixelli, Kolbuszewski i in.

da specjalną przepustkę, bez któ-
rej nie może opuścić swojej za-
grody.

Prócz tego od zachodu do
wschodu słońca zupełnie wzbro-

ruchów czynionych przez parę
danserów w czasie tańca robi mi
pewne trudności w określeniu, ze-
względów przyzwoitości. Zabawa
tak rozgorzała, że tańczące maski

Prof. Glixelli twierdzi, że kry- nione jest pokazywaniesię poza rej. prywatne mieszkanie Rubina Lif- pozostawiły salę zamieniwszy jątyka ujemna w Wilnie teatrowi onem swych budowli. W poda- szyca zamieszkałego za stacją na „slawojkę“.
nie szkodzi, jeżeli chodzi o fre- nych okolicznościach chcę zapoz- kolejową w kierunku granicy, 4) Dnia 2 lutego b. r. p. X.
kwencję publiczności. Teatr nie nać z życiem towarzyskiem, pra- zaś dla większej powagi bierze wychodząc z Balu Maskowego,może być stale „jaskrawy*, lecz cą kulturalną, krzewieniem pol- ze sobą dwóch strzelców z miej- któremu mógłby pozadrościć Ba!musi dawać sztuki o różnym cha- skości i niesieniem oświaty na ru- scowego Oddziału Strzeleckiego Papuasów  wykrzykiwał: „Niechrakterze. Komisje teatralne, jak biežach pėlnocno-wschodnich po- (niedawno zorganizowanego z żyje proletarjat! Niech żyje rządwykazało doświadczenie, teatrowi między narodem « (białorusini) miejscowych chłopów) i terory- robotniczo - włościański!” Dziwięnic dać nie mogą. Prof. Kolbu- ciemnym i podjudzanym przez zując stawia pewne żądania cha- się tylko, że jako urzędnik pań-szewski wglądanie wyższych in- wrogów za pieniądze sowieckie rakteru prywatnego. Czy to jest stwowy i komendant miejscowe-stytucyj w życie teatru widzi przeciw wszystkiemu co jest pol- dopuszczalne w warunkach jakie ho Oddziału Strzelca w tak bli-tylko w uczestniczeniu ich dele- skie. Inteligencja jaka może być  nadmieniłem na wstępie, zazna- skiej odległości od granicy

BRZOZA REA RE a ROBOTEZATOK TO S A TOWRRCREWNTOMA
arowo -mechaniczna p.f. PIERWSZA PAROWO- MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNYparowo - mechaniczna p. f.

wykonuje: pranie bielizny, pranie i z: chemiczne oraz farbowanie.
zieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kołejowców za okazaniem

legitymacji 14 . zniżki.

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Mło:

CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37,Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 2%) od godż. 9 — 3, które zabieramy od
Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu.

„RAMONA“ W rolach głównych: DOLORES del RIO
zecz dzieje się w Kalifornii. Nad program: „JEJ ZASTĘPCA" groteska w 2akt.

gr., balkon 40 gr.

SO-

  

 

  

  wita, ze św.
mi poszukuje

     
    m. 3 od 9—11

      
  

   

 

 

Od dnia 27 lutego do dnia 2 marca 1930
roku włącznie będą wyświetlane filmy:

I WARNER BAXTER.
Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Cena biletów: Parter 80

przyjmujeMiejski Kinematograf |
ISala Miejska ul. Ostrobramska

 

Następny program: „Pierwsza miłość Kościuszki" Ceny dostępne, Wybo-
nanie sumienne Wygrać

POLSKIE 66 || Dziś! Wielkie wydarzenie historyczne Potężny dramat w 10 aktach ró Aso Tam| «moŹnA. ZŁ.KINO „WANDA || ujęte w ramy Estinenoi TENSTA HRABIEGO MONTE CRRISTOsfacdcdy ys A ias EDMUNDA DAN:Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. TESA. W rolach gł.: LIL DUGOWER i JEAN ANGELO. Wstęp dla uczącej się młodzierzy dozwolony.
Z EC ZE 57 TIIII IIAIKS IISKIIII EEEE EEEE

|i “II Dziš i w dnie dramat w 12 akłach—rycerskie i romantyczne tło Tajnego Kurjera po2V0- ——————Kino Kol. „OGRISKO | następne TAJNY KURJE lilo iwanowi Mozżuchinowi wykazać swe kolosalne możliwości aktorskie(Obok dworca koiejowego)|| w jaknajlepszem oświetleniu. Mozżuchinowi partnerują dwie znane piękności LIL DAGOWER i AGNES PETERSEN. Po-
czątek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 P. P.

NOKÓLIEJNE aparaty EAKMUWAM
o niedoścignionej ELEKTNUI c

ZAANGAŻUJEMY BUCHALTERA—KIEROWNIKA BIURA SPRZEDAŻY
do interesu handlowego o charakterze technicznym, dla prowadzenia
księgowości i zastępstwa właściciela. Reflektujemy tylko na osobępo-
ważną, bez nałogów i pracowitą—wykwallfikowaną należycie i o dobrej
opinji. Obowiązuje wkład od 3,000—5,000 zł. gotówką do interesu, aby

ze składami
najęcia. Wiad

Wilno, Wileńska 24 zagwarantować intensywność pracy i inicjatywę dla pomyślego rozwoju
interesu. Stała gaża i prowizje od obrotu według umow

selekcji i sile,

 

: . — Oferty pi-poleca: tel. 1038 smienne należy składać do Biura Ogłoszeń S$. JUTANA ul. NiemiecNajbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodnych warunkach. ka 4, tel. 223 dla „A. S.* W ofercie należy podać swoje wymagania  

 

co do pensji | warunków i wypisać informacje o sobie. —00

 

łużąca uczciwa, praco=

Zna dobrze kuchnię. Za-
rzecze, ul. Filarecka 20,

 

Polska Pracownia

(BIAŁY ORZEŁ) dramat w 8 aktach. Tapicersko-Dekorac.
wszelkie

obstalunki I przeróbki.

 

DZIERŻAWY |

 

Botnita
Lombard Biskupia 12.

Sprawy
majątkowe

D. sprzedania: 1) place
"ziemi przy ul. Kalwar.

wieckiej może wykrzykiwać po-
dobne hasła. P pomiędzy lud-
nością miejscową opowiada, że
„tu jestem Marszałkiem Piłsud-
skim i mogę robić co mi się
zechce”.

5) Nad samą granicą urzą-
dzono w domu Chackiela zaba-
wę strzelecką, na ktorej tak ocho-
czo się bawiono, że dom splo-
nął. ę

Śmierć — na weselu.
Onegdaj na weselu w zaścian-

ku Nowo-Rudnia gm. žodziskiej
pow. wilejskiego, został ciężko
poraniony przez Menczaka Anto-
niego Marcin Żurawski, który po
upływie kilku godzin zmarł nie
odzyskawszy przytomności. Mor-
dercę aresztowano i osadzono w
więzieniu. (d)

Pożary.
Wskutek nieustalonej narazie

przyczyny w nocy z dnia 25 na
26 b. m. we wsi Gorki gm. szy-
dłowskiej wybuchł pożar, który
strawił zabudowania gospodarskie
Adama Michałowicza i Anny So-
rodzkiej oraz 3 domy mieszkalne
włościan Zygmaja, Szelepki i
Michniejowa.

Straty wynoszą około 15.000
złotych.

Nocy onegdajszej w zaścianku
Stary Strierzeń w rejonie Stołpców
wskutek zbrodniczego podpalenia
spłonął dom mieszkalny, stodoła
wraz z 620 pudami zboża i ma-
szynami rolniczemij na szkodę
Wójcickiego Jana osadnika woj-
skowego. Straty wynoszą 12 tys.
złotych.
W zaścianku Dobrykinej gm.

paprockiej wskutek nieostrożnego
obchodzenia się z ogniem spłonął
dom mieszkalny Walentego Zab-
kowicza. (d)

0D ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc MARZEC.

Sport.
Wyniki zawodów łyżwiarskich
o mistrz. Wileńskiej Chorągwi

Harcerskiej
odbytych dn. 27.I1. 1930 w Parku

Sportowym.
Konkurencja 500 m. (stawało 5 za-

wodników):
l m. Wasilewski Alfred z „Czarnej

trzynastki* czas 1,14.2,

iadectwa-
posady.

w poł.
1312

rozpoczyna się
ciągnienie
wielkiej

A więc obywatele!

do wy-
omość

 

WiLNO,

POZA

i trwać będzie do 10 kwietnia r.b.

750.00
Na ogólną sumę 28 miljanów złotych

Szanse kolosalne! Połowa wygranych
i 2 premiellt!

słynnej z wielkich wygranych kolektury

L LICETENSTEMI.|-la
Centrala kolektury—Warszawa, Marszałkowska 146.

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. graczom.

I! m. Hlebowicz Edmund z „Czarnej
trzynast" czas 1,17,

Konkurencja na 1500 m. (stawało 5
zawodników):

| m. Wasilewski Alfred
trzynastki” czas 4,5,

II m. Hlebowicz Edmund z „Czarnej
trzynastki” czas 4,16.6, .

Konkurencja na 5000 m. (stawało 4
zawodników):

| m. Wasilewski Alfred
trzynastki* czas 14,56.7,

Il m. Sosnowski Henryk z
Wil. Druż. czas 15,37.2.

z „Czarnej

z „Czarnej

8-mej

Ja.

L nest antychrysta
Wniosek bezbożników
o zamknięciu świątyń
w Leningradzie jeszcze
przed 1 maja r. b.

Według doniesienia z Moskwy,
przedstawicie! GPU. w Leningra-
dzie, Miedwied' zażądał od rządu
sowieckiego zamknięcia w stolicy
nad Newą wszystkich cerkwi i
kościołów. GPU zaznacza, że zam-
knięcie świątyń musi być prze-
prowadzone natychmiast. Bezbo-
żnicy oczekują, że od dn. 1 maja
r. b. w Leningradzie nie będzie
już żadnej świątyni i że wszelkie
budowle cerkiewne i kościelne
zostaną zamienione na komuni-
styczne kluby i kina.
ZONO

GIEŁDA
WARSZAWA, 28.II. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,87—8,89—8,85.
Holandja 357,70—358.60—356,80.
Londyn 43,36 ,—43,47—43,26.
Nowy York 8,902—8,922—8,882.
Paryż34,91 —35—34,82.
Szwajcarja 172,07—172,50—171,64.
Stokholm 239,42—240,02—238,32.
Włochy 46,71—46,83—46,59.
Berlin w obr. pryw. 212,88.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 129,50, Prem-
jowa dolarowa 80—79,25, 79,75, 5* , kon-
wersyjna 52, 6*, dolarowa 74, 8%, listy
zastawne B. G. K. iB. R., obligacje B.
G. K. 94, te same 7*, — 83,25,8%, L, Z.
T. K. Przem. Pol. 89,25. 4',*, ziemskie
52, 8”, ziemskie 73, 7*, ziamskie dola-
rowe 75, 5%. warszawskie 55,75, 8” , war-
szawskie 74,25—73,50—73,75, 80, Kielc
63,75.

Akcje:

Bank Polski 164,50—164,75—164,25.
Lilpop 24, Starachowice 20,50—25—20,50;

RROZNEDKEKONTALATJESWETEOWOY dE:

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.

Nie.

  

klasy
20-ej Loterji
Państwowej

i wiele, wiele
innych

Wszyscy po kupno losu

WIELKA 44.

  
43008 tanio na raty bez */ -ów.

Oszczędność przedewszystkiemI 2) Dom murow. i RS:
Nagromad one rieciy trysctowe proszę Na Śnipiszkach Kalwa-

oddawać do przerobienia do „Zródła Pracy*—  !yjsk.3) W malown.miejsc
Trocka 19, /'sko do jedynej praccwni trykotar- dwie wille z ziemią la-
skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do| SEm, wodą. Inform. Kal-
najdroższych pończoch. jak również robotę | war. 70, m. 8 od5 — 6
nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu: | wiecz. 107—0

PREMJA ZŁ. 400.000
19 Loterji Państwowej RÓWNIEŻ PADŁA U NAS.

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą.
Należność wpłacać można do P. K. Q. konto 81051.

Firma egz. od 1835 r. Adres dla depesz „Lichtios'* Wilno.

 

   

 

    

   

  

      

 

      

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ui. Zamkowa 9.
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P D SW — > - —2*2 BÓL GŁOWY Sz RDSZE —— [KURSYKTEROWCÓW SAMOCWOBOWYCHT
SOLIDNA - ZARA Oszczędności Stowarzyszenia iechników Polskich w Wilnie

OSTRZEŻENIE! naprawa z Ul. Penarska 55. — Tel. 13—30.
Przyjmulą zapisy de grup: XLVII Zawodowej z nauką 2, */, miesięczną
I do grupy XLVIII Ametors:'-| dla Pań I Panów » Rauką 5 tygodniową. |.

zajęć w dniu 3 marca r. b. i
Dla łatwiejszego opinowania teorji do dyspozycji słuchaczy są

silniki od 4 do 12 cylindrawych, wszelkie części podwozia, W specjalnie
urzadzonej sali deświadczalnej odbywa się indywidualne szkoienie pra-
ktyczne _ regulowanie silnirów, karbluratorów, ustawianie zapłonu
„MRGNETO* | „DELCO*, Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa
się na czterech typach nowoczesnych, samochodów, bez ograniczenia
Ilości qodzin jardv

Dia p.p. oficerów I p. p. urzędników państwowych specjalne

swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotowka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-

Poszukuję posady mieniami. LOMBARD
Administratora — rządcy PANA: a
rolnego samodzielnego Roa toć PA =
na ordynarją od 1 kwie- £ Sadas A,Edo i i ra, brylantów, futrłt. d.tnia; teorja i dłuższa 2 A Ti-4 0

DOKTÓR

D. Leliokiti
chor. WENERYCZNE
MOCZOPŁ. SKÓRNE

KOBIETA-LEKARZ

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
przy kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie żądać
ORYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM'—
„MIGRENO-NERVOZIN* GĄSECKIEGO, zna-
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od-
rzucajcie UPORCZYWIE POLECANE naślado-
wnictwa w łudząco podobnem do naszego 0-
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków, Kogu-
tek Migreno-Nervozin" w naszem oryginalnem
SU po 5 proszków w pudełku. Cena

Zegarków i Biżuterji.

| Mariomą |
—10 2

PRACA 

               
 

  

      

 

   

 

r. Osoby, dla których użycie proszku przede "PP RÓŻ NN A praktyka w większych owe l. A bLNT> DL. IELDONICZOWA szoa oeo | ansSDIAIUJE USNS KURY|29proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin" w for. us T 24, : x zowce I na Ar Mach, | TRZYMANIE POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW.mj omenzłem proszku przyj- - e. MOCZ WENERYCZNĘ cis aaE S i i į Zapisy Przyjmuje | Informacji udziela sekreteriat kursów codzien-muje się2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta- 2 2 <iwy pełen inicjatywy. : j R 2 arsk nebletek kosztuje Zł. 1,50.— Żądać OygiAkiych Czopki Varicol“ Qqseckiego (z 4 prz. 12 — 2i od 4 —6 Najwięcej opuszczony į sumę gotówki naj- si is kamil o rap a pg DERtakietyk „Kogutek Migreno-Nervozin“ Gąsec- o aa aa aka oz > Il. Mickiewicza 24 madbsk Pw y Powie: i e al 1 WB rólalczych. A —5 oego“ —300 , , pieczenie, krwawienie, spodarczym sposobem do; zabezpiecza przy lo-zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki, Telefon Nr. 277. Jakniej lepszego stanu. Ła- P Kada”: żskawe zgłoszenia: Pińsk, Dom H-K. „Zachęta” PIANINA zsk © pokój, pa- ZZ
OGŁOSZENIA CK) Alala::A, pūlių L 0 Mickiewicza 1, tel. febryki „Sommerteld”, © Po! erze. $ ejdo DZIENNIKA WILEŃSKIEGO i do wszystkich D-r. KENIGSBERG 1 9—05. 64-50 cieszące się uznaniem, za — Na którem piętrze? — Nie rozumiem jak

 

jeden człowiek potrafi
innych pi. lo ce h b j-innych pism po cenach bardzo tanich przyj

sam zrobić tyle błędówiBIURO REKLAMOWE
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów WO e ana
choroby weneryczne i

nastem; ile płacę?skórne

| LEKARZE |
70 Rządca rolny,

  

 

 

 

84—0 o AKUSZERK. Sóekiawicza4. to) 10.99. kawaler 36 lat, katolik, lwowskiego, katowickie- E — wzdycha nauczyciel
Marja Laknerowa l LEON IAEA TA 1 A —. "ze średniem wyksztal- go, bydgoskiego i innych  — To zależy. Jeśli pan czytając zadanie domo-winie,GarbarskaBaoaso |rois amo es I ka Egg gipAa7 Wi > a , SE a

w nie, Garbarska „te 82. 7 w., Kasztanowa 2 AŽ Choroby wwezówe tezy Vo waswi drogo. Gotowe i na Proteżaro berlińskiego z okna —tylko cztery. Ojclec mi pomagał! —si moczo po AAS, Doktor medycyny Remi rekomendacjami sai, oz poato,kę Egona mówi Janek z dumą.na ETGITARZE S poszukuje posady w du- NY Z. dom Legi Nr. 3— etri, Artura Rubinszteina MRUEWNNKOZAGCHANAMA  (ZWZOOOZWKWOWEAprzez łatwą metodę nauczę w ciągi: 1-go mie- LOKALE STALI ASA [||| | żym majątku. Wilno, 9d 11—1 i od4—6(prócz etc. poleca po cenachsiąca z nut lub nut cyfrowych za bardzo małą 8 nis s Skrzynka poczt. 21, P.P. PROW PAR sou Pas SZ Kaasopłatą. Ki k si S EZ 7. 1219—0 wiecz: —5. ilno, ul. Niemiec- mi wlasne, s.Uczę codziennie od g. 12 do 10 w. — Niema- S Šeši ee I | ń i cin A e cio- ANNORZEK m wa WPA CYjących instrum. uczę na swoich-—Przygotowuję| dziedziniec, nie wymaga- l tt 7 SZYRWIKOT > we 44h POSRt mu TCS Wilence | nowo
rėwniež do£orkiestrowej. jący remontu; SiC nistka  rutynowana nie do sprzedania zbudowanym moście o wpgub. ks. wojsk. wyd.

ia“ Choroby weneryczne, przyjmuje od 9—2 i od P jnow-ADRES: ul. Sadowa bez odstępnego do wy: sklenóćmoczopie » przyj r o (repertuar najnow- bardzo tanio z powodu13, m.6 (w dziedzińcu)
Nauczyciel muzyki B. ALPEROWICZ. Hotel w N. Jorku. warunkach dowiedziećsię przez PKU — Wilno szy) przyjmuje zamó- wyjazdu zgłosić się, uli-

—7 M

MICKIEWICZA ulica Popowska Nr. 2-a na imię Jana Stankiewi-

 

a=] najęcia. Ul. S-to Jańska Wielka 19, od 9—1i3—-7. Ul. 12, wienia na bale Mickie- ca Wielka Nr. 37 A. WN. Jorku po kra- Januszewi d 4—61326-10 0 Nr. 7. 101—1 1103—1 róg Tatarskiej. wicza 23 m. 13. 1321 Lam. 1325—2 chu giełdowym: za: wałatejaia as ” sASEAN INK 20 Want YE: ok WODNE) i łWydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ui Mostowa 1. Redsktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDZ,
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