
  

t
Ir
=

“
a

_
ata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Czwartek6-go marca 1930 r.

   
 

i Administracji 448, Drukarni 1244. Fidres drukarni:

j w niedzielę od 12 —1 pp.
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śzypon baro BAUM

OBYWATEL ZIEMSKI, FILISTER ARKONJI e
zmarł nagle w Powermeniu na Litwie w dniu 1-go Lutego 1930 r. Pocho-

wany w grobach rodzinnych na cmentarzu w Truskowie.
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni

y w głębokim smutku

      
  

  
Brat, Siostra, Bratowa, Bratanice.
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Wszystkim, którzy w tak ciężkiej dla nas chwili okazali tyle współczucia

i uczcili pamięć
„+ P, +

FRANCISZKA PIETRASZKIEWICZA
Wielebnemu Księdzu Kanonikowi Kuleszy, a zwłaszcza Wielebnemu Księ-

* dzu Prałatowl Lubiańcowi za udzielanie duchowych pociech w czasie dłu-
giej i ciężkiej choroby, Czcigodnym Zakonnicom z Domu Opieki Matki
Bożej, Doktorom i całemu Personelowi Kliniki U. S. B przy Szpitalu św.
Jakóba, Zarządowi Wileńskiego Banku Handlowego, Kolegom zmarłego,
Przedstawicielom Straży Ogniowej, oraz Krewnym, Przyjaciołom i Zna-
jomym zmerłego składają wyrazy głębokiej i serdecznej wdzięczności

ona, Syn i Rodzina.

     
  

        

    

      

WIECZOR ARTYSTYCZNY
dnia4 marca o godzinie 19 punktualnie w Sali Gimna-„ w niedziel:

zjum MICKIEWIC Dominikańska, urządza na cel najbiedniejszych
Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo oddziału XX parafji Św.
Ducha, w programie:| część jednoaktówka „Ciocia Femcia* Madejskiego
wykona zespół młodzieży akademickiej, Il część dział koncertowy.

Bilety w cenie od 3 zł. do 50 gr. są do nabycia: w Redakcji Dzien-
nika Wileńskiego w księgarni Św. Wojciecha i w cukierni Sztralla róg
Mickiewicza i Tatarskiej. —to

DRS

NASIONA DOBOROWEJ JAKOŚCI

CEBULKI i KŁĄCZE KWIATOWE oraz KARZĘDZIA

HODOWLA i skład NASION

B= Hoser
W Warszawie, Jerozolimska 45.

Tel. 5—81.

FIRMA ISTNIEJE OD 1848 ROKU

WIELKI ZŁOTYI dwa małe ZŁOTE NEDALEJ  pawzcnacEc SAGA
Popierajcie Polską MacierzPowszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929

2 Szkolną.

- STANOWISKO RZĄDU WOBEC REFORMY
KONSTYTUCJI.

Ma być zwołana nadzwyczajna sesja Sejmu poświęcona
Konstytucji.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. P. Prezydent powrócił ze Spały w środę zrana.
O godzinie 11-ej przyjął p. premjera Bartla na godzinnej kon-

ferencji.
O godz. 12-ej odbyła się rada gabinetowa z udziałem p. min.

Piłsudskiego w sprawie Konstytucji. gi
Obrady ściśle poufne trwały dwie godziny.
Zdaje się, że w toku obecnej dyskusji, rząd swego stanowiska

nie wyjaśni, natomiast określi je dopiero na nadzwyczajnej sesji Sej-
mu, poświęconej Konstytucji.

| Skutki «radosnej twórczości».

DROGIE POŃCZOCHY
zaoszczędzają się przez dorabianie

podeszewek w dobrym gatunku przę-

dzy na Trockiej 19 ŹRÓDŁO PRACY.

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

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

   

 

  

   

  

 

Dalszy upadek fabryk w Białymstoku. 620 robotników utraciło
i pracę. š

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Białymstoku znowu zamknięto kilka fabryk,
przyczem straciło posadę 620 robotników.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
dochodzido 300 tys.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W dn. 3 b. m. stan bezrobocia na terenie Polski
wyraził się cyfrą 291.000 osób pozbawionych pracy.

KTO PONIESIE KOSZTA UTRZYMANIA
UCHODŹTWA Z ROSJI?

Rząd Polski zwrócił się do komitetu Nansena.
- Stolica Apostolska ofiaruje swą pomoc.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wobec ruchu uchodźców z Rosji Rząd Polski
zwrócił się do komitetu Nansena, przedstawiając, że niema obo-
wiązku brać na siebie kosztu z tego tytułu.

Komitet Nansena zgodził się zająć losem uchodźców.
Sekretarz komitetu p. Galawski informował się w tej sprawie u

rządu polskiego.
Także nuncjusz apostolski w Warszawie konferował z władzami

administracyjnemi, oświadczając gotowość przyjścia z pomocą rzą-
, dowi przy organizowaniu kwarantan i obozów koncentracyjnych.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA, 5.3. (Pat). Bilans niż w poprzedniej dekadzie. W

Banku Polskiego za trzecią de- passywach pozycja natychmiast
kadę lutego rb. wykazuje zapas płatnych zobowiązań zmniejszyła
złota 701,055 tys., tj. 051 tys. zł. się o 96.603 tys. zł. Obieg bile-
więcej, niż w poprzedniej deka- tów bankowych wzrósł o 116.511
dzie. Pieniądze i należności za- tys. zł. Stosunek procentowy po-
graniczne zaliczone do. pokrycia Krycia obiegu biletów i natych-
zwiększyły się o 4.573 tys. zł. do miast płatnych zobowiązań Ban-

 

sumy 360.481 tys., niezaliczone ku wyłącznie złotem wynosi
do pokrycia — 1.168 tys. zł. do 40,33 proc. (10,33 proc. ponad

' sumu 100.400 tys. Portfel wekslo- pokrycie statutowe), pokrycie
wy spadł o 1.874 tys. zł. i wyno- kruszcowo-walutowe — 61,7 proc.

(21,7 proc. ponad pokrycie sta-
tutowe). Wreszcie pokrycie zło-
tem samego tylko obiegu biletów
bankowych: wynosi 54,69 proc.

si 668.446 tys. zł. Natomiast po-
życzki zastawowe wzrosły o 813
tys. zł. do kwoty 70.269 tys. zł.
Inne aktywa wynoszą 118.343 tys.
zł., zatem o 18.391 tys, zł. więcej, 4.

REDAKCIJA I ADMIMISTKACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

„z wyjątkiem poniedziaików i dni poświątecznych.
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Sejmowa komisja budżetowa w sprawie
podatku obrotowego.

WARSZAWA, 5.3, (Pat). Na
posiedzeniu sejmowej komisji
skarbowej pod przewodnictwem
pos. Krzyżanowskiego oraz w
obecności ministra skarbu Matu-
szewskiego i wicemin. Grodyń-
skiego odbyło się trzecie czyta-
nie projektu ustawy o refor-
mie podatku obrotowego. Ko-
misja większością głosów klu-
bu B. B., stronnictw chłopskich
i częściowo P.P. S$. przyjęła
projekt w tej formie, w jakiej
ustalony został w drugiem czy-

taniu. Ponadto komisja przyjęła
rezolucję, wzywającą rząd do
przedłożenia Sejmowi do dnia 30
marca 1931 roku projektu ustawy
o podatku, zastępującym w zu-
peiności obowiązujący obecnie
podatek obrotowy, a opartym
częściowo na zasadach podatku
dochodowego, względnie zarob-
kowego. Pozatem przyjęto rezo-
lucję co do ryczałtowania podat-
ku obrotowego oraz w sprawie
ulg dla przemysłu chałupniczego.

Ostmarkverein przeciwko umowie z Polską.
BERLIN, 5.3. (Pat). Ostmark-

verein na zgromadzeniu odby-
tem wczoraj uchwalił rezolucję,
opowiadającą się przeciwko umo-
wie likwidacyjnej w Polską. Re-

zolucja zaznacza między innemi
z naciskiem, że umowa ta raz na
zawsze pozbawi rząd Rzeszy
możności skania rewizji
wschodnich grfinic niemieckich.

Program nowego rządu francuskiego
PARYŻ, 5.3. (Pat.) Deklaracja

rządowa podkreśla konieczność
jaknajszybszego uchwalenia bud-
żetu, doprowadzenia do pomyśl-
nych wyników obrad konferencji
londyńskiej i genewskiej, zastoso-
wania planu Younga, przeprowa-
dzenia reformy finansowej i po-
datkowej, wprowadzenia nowych
ubezpieczeń społecznych, oraz
przyjęcia projektu amnestji. Rząd
dążyć będzie do zachowania rów-
nowagi budżetowej, prowadzić
będzie politykę amortyzacji dłu-
gów i domagać się uchwalenia

budżetu na podstawach, przyję-
tych w propozycjach komisji fi-
nansowej. Dalej, dążyć będzie
rząd do uprzemysłowienia krajui
do odciążenia podatkowego. W
konkluzji zaznacza deklaracja, iż
pomimo odrzucenia propozycji
utworzenia gabinetu rozejmu, tak
upragnionego i faktyczne możli-
wego, rząd poświęci wszystkie
swoje wysiłki dla realizacji wy-
tkniętego problemu i będzie dzia-
łał zawsze w duchu unji republi-
kańskiej.

Tardieu składa deklarację rządową.
Socjaliści wywołują skandal.

PARYŻ, 5.3. (Pat). Na dzisiej-
szem posiedzeniu |zby Deputo-
wanych w. obecności 450 depu-
towanych i przy pełnych trybu-
nach premjer Tardieu odczytał
deklarację rządową. Początek
dekiaracji przyjęty został przez
lewicę szmerami i okrzykami:
„Do dymisji*. Przewodniczący
Izby usiłuje przywrócić spokój.
Tardieu oczekuje. z uśmiechem
na uspokojenie się opozycji, przy-
czem znaczna większość izby
akiaskuje go. Po przywróceniu
spokoju Tardieu ukończył od-

Czytanie deklaracji, którą więk-
szość centrum i prawicy przy-
gła frenetycznemi oklaskami.
astępnie premjer zażądał na-

tychmiastowej dyskusji nad inter-
pelacjami w sprawie ogólnej po-
lityki rządu oraz składu gabinetu.
Wszedł na trybunę socjalista
Frossard, powitany okrzykami
swych przyjaciół partyjnych
oraz biciem w pulpity przez
prawicę i centrum. Wobec wiel-
kiego tumultu przewodniczący
Izby zawiesił posiedzenie.

WIELKIE ZWYCIĘSTWO RZĄDU TARDIEU.
PARYŻ, 5.2. (Pat). łzba uchwaliła votum zaufania dla rządu

316 głosami przeciwko 263.

Katastrofa powodzi we Francji.
TULUZA, 5.3 (Pat) Setki do-

mów zwaliły się w miasteczku
Reynes. Według otrzymanych
stamtąd doniesień utonęły trzy
osoby. Mimo obniżenia się po-
ziomu wody narzece Tarn dostęp
do miejscowości Villemur jest w
dalszym ciągu niemożliwy. W
Mont-au-Ban poziom wody wrze-
ce Tarn opadł o jeden metr,
jednakże wezbrane fale zalewają
w dalszym ciągu okolice. Domy
walą się dziesiątkami, grzebiąc
pod gruzami mieszkańców. Wczo-
raj wieczorem znaleziono dwóch
topielców. Z niżej położonych
dzielnic wiele osób ulokowało się
na dachach domów, wzywając
pomocy. Gwałtowny prąd wody
uniemożliwia jednak akcję ra-
towniczą. W miejscowości Moissac

wezbrane fale przerwały tamę,
zalewając dwie dzielnice oraz
pociągając ofiary w ludziach.
Według niepotwierdzonych do-
tychczas pogłosek, ilość osób,
które zginęły z powodu ka-
tasirofy wylewu dochodzi do

TULUZA, 5.3. (Pat.) W Mois-
sac runęło w gruzy 100 do-
mów. W Viliemur runęło 130
domów mieszkalnych. Całe
Villemur przedstawia obecnie
zupełną ruiną. Z osób, prowa-
dzących akcję rarunkową, uto-
nęły jeszcze dwie. Departament
Tarn et Garonne jest zupełnie
oddzieiony od świata. W oko-
licy Bordeaux dolina la Reole
została zalana. Ludność jednak
poprzednio ewakuowano.

Na konferencji morskiej sytuacja się wy-
jaśnia.

LONDYN, 5.3. (Pat). Na kon-
ferencji morskiej sytuacja się
wyjaśniła. Obecnie panuje na-
strój optymistyczny. Zawarto pew-
ne układy zasadnicze w. sprawie
humanitarniejszego zastosowania
łodzi podwodnych. Delegacja ja-

pońska miała się domagać ton-
nażu maksymalnego 2 tysiący
tonn dla łodzi podwodnych, wy-
chodząc z założenia, że lżejsze
łodzie podwodne nie mogą być
używane na burzliwych wodach,
otaczających Japonję północną.

Rząd angielski wobec prześladowań reli-
gijnych w Sowietach.

LONDYN, 5.3. (Pat). Na dzi-
siejszem posiedzeniu lzby Gmin
w odpowiedzi na zapytanie Hen-
derson odmówił ogłoszenia ra-
portu, otrzymanego od ambasa-
dora angielskiego w Moskwie w

Tragiczny
TALLIN. 5.3. (Pat.). W związ-

ku z zarządzonem dziś w nocy
próbnem pogotowiem oddziału
samoobrony t. zw. Kaitseliid, za-
szedł następujący tragiczny wy-
padek: w kierunku koszar od-
działu tanków jechał samochód
szefa sztabu estońskiego gen.
Tórwanda w towarzystwie mjr.
Ibrusa. Na znak dany przez war-

sprawie prześladowań religijnych
w ZSSR, a także jakiegokoiwiek
dokumentu, opartego na podsta-
wie raportu, zaznaczając, że ogło-
szenie tych aktów byłoby sprzecz-
ne z interesami publicznemi.

wypadek.
townika, stojącego przed bramą
koszar, szofer zahamował, lecz
samochód potoczył się dalej po
śliskiej jezdni. Wówczas żołnierz,
sądząc, że samochód nie zatrzy-
muje się i nie widząc w ciemno-
ści, kto w nim jedzie, wystrzelił.
Kula trafiła mjr. Ibrusa, zabijając
go na miejscu, zaś odłamki szkła
lekko raniły gen. Tórwanda.

terminowe um
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PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4 gr.0a

GGŁOSZENIA: 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, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

oałoszeń. Konto cz
As MP

owe w P. K. O. Nė 80187.
NES Tas ATĖNAI  

KLUB NARODOWY WALCZYĆ BĘDZIE
o ulgi przy podatku przemysłowym.

Jak Czytelnikom wiadomo z
wiadomości podanej telefonicz-
nie przez korespondenta naszego
z Warszawy, p. min. Matuszew-
ski na posiedzeniu komisji skar-
bowej cofnął wszystkie poprzed-
nio udzielone ulgi, a stanowisko
jego niestety podzieliła większość
komisji wbrew głosom Klubu Na-
rodowego.
W związku z tą uchwałą

„A. B. C.“ zwróciło się do posła
Lewandowskiego z Kl. narodowe-
go, z zapytaniem jak ocenia wy-
niki obrad komisyjnych. Pos. Le-
wandowski odpowiada:
— Niepomiernie zdziwiony je-

stem postępowaniem ministra,
który wynosi projekt, a potem
nagle cofa się. Zakwestjonować
muszę  przedewszystkiem cyfry
podane przez ministra, który chy-
ba sam w to nie wierzy, ażeby z

cofnięcia ulg mogła wyniknąć
różnica dla skarbu 64 miljonów.

Poseł Lewandowski przypomi-
na dalej, jakie były propozycje
Klubu narodowego, wyrażając
przekonanie, że propozycje te
utrzymywały równowagę budżetu
na rok 1930-31, a ca do następ-
nego roku, nie byłoby wątpliwo-
ści, bo do tych stawek można
było dostosować preliminarz.

Następnie wskazywał p. Le-
wandowski na przykład zagrani-
cy, gdzie przy stawkach zniżo-
nych do połowy efekt został nie-
mal że ten sam, bo wpływy
zmniejszyły się tylko o 10 proc.
W końcu pos. Lewandowski o-
świadcza nam, że Klub narodo-
wy zgłosi na plenum szereg
wniosków mniejszości, o które
walczyć będzie do końca.

 

 

W obronie ofiar przewrotu majowego.
Na jednem z ostatnich posie-

dzeń Sejmu wniósł Klub Narodo-
wy interpelację do prezesa Rady
ministrów w sprawie wynagro-
dzenia szkód i krzywd, wyrządzo-
nych funkcjonarjuszom  publicz-
nym wskutek  lekkomyślnego
oskarżenia i więzienia przez Ko-
misję nadzwyczajną dla zwalcza-
nia nadużyć.

Interpelacja brzmi:
W związku z działalnością po-

wołanej przez rządy pomajowe
Komisji dla zwalczania nadużyć
wytoczono dochodzenia karne
wielu funkcjonarjuszom  publicz-
nym, których następnie w ogrom-
nej większości sądy zwalniały od
winy i kary.

Między innemi w listopadzie
1927 roku na poleceniepułk. Lu-
bodzieckiego  pelniącego  obo-
wiązki oskaržyciela przy nadzwy-
czajnej komisji, został pod zarzu-
tem wymuszania t. z. łapówek
uwięziony na przeciąg zgórą 3
miesięcy wicedyrektor Banku
Gospodarstwa Krajowego  Wła-
dysław Murczyński.

Zarówno Sąd Okręgowy, jak

i Sąd Apelacyjny w Warszawie
stwierdziły prawomocnym i osta-
tecznym wyrokiem bezpodstaw-
ność czynionych p. Murczyńskie-
mu zarzutów. Pomimo tego jed-
nak nie została naprawiona krzyw-
da moralna i materjalna, wyrzą-
dzona człowiekowi, który po 30-
letniej nienagannej, ciężkiej pra-
cy padł ofiarą anormalnych sto-
sunków politycznych, powstałych
po przewrocie majowym.

Ponieważ wypadków podob-
nych było więcej, ponieważ ko-
misja nadzwyczajna działała z ra-
mienia i na odpowiedzialność
rządu, ponieważ wreszcie szkody
materjalne, poniesione przez oso-
by prywatne wskutek działań w
dniach 13—15 maja 1926 roku,
zóstały wynagrodzone, — przeto
podpisani zapytują p. prezesa
rady ministrów: 7

Czy uznaje obowiązek Rządu
do wynagrodzenia ludziom nie-
winnym moralnej i materjainej
krzywdy, wyrządzonej im przez
działalność nadzwyczajnej komisji,
a ewentualnie: jakie w tym kie-
runku'ma zamiar poczynić kroki?

 

i tałej Polski.
Zebranie Rady Naczelnej
Polskiego f-wa Opieki nad

Kresami.

Dnia 2 marca r. b. odbyło się
zebranie Rady Naczelnej Pol.
T-wa Opieki nad Kresami. Po za-
gajeniu przez Prezesa Zarządu
Głównego dr. St. Szurleja doko-
nano wyborów Prezydjum Rady,
powołując na stanowisko Prezesa
Rady p. Józefata FAndrzejowskie-
go, na wice-prezesa p. Józefę
Szebeko i na sekretarza p. dr.
Jana  Skibińskiego — redaktora
„Straży n-Bugiem".

Referat sprawozdawczy o dzia-
łalności Zarządu Głównego T-wa
przedstawił p. Mieczysław Piot-
rowski, sprawozdanie o działal-
ności Koła Lwowskiego złożyła
p. M. Demelówna i 6 działalności
Koła Lubelskiego p. dr. Jan Ski-
biński.

Źródła inspiracji „Wolno-
myśliciela Polskiego“.
(Kap) Ostatni numer „Wolno-

myśliciela Polskiego" (z dn. 1
marca) w bluźnierczy sposób tak
mówi o kulcie Bogarodzicy: Kult
matki boskiej, który kościołowi
katolickiemu narzucony został
przez ludy pogańskie (sic!), jest
da!szą formą czci oddawanej po-
gańskim dziewicom, matkom, jak

Wenera,
Fryda*.

Przytoczony ustęp jest dosłow-
nie wyjęty z „Encyklopedji bez-
božniczej“, wydawanej obecnie
przez „Związek bezbożników* w
Leningradzie. To czerpanie ze
źródeł bolszewickich jest tem
więcej znamienne, że Polski Zwią-
zek Myśli Wolnej niejednokrotnie
usiłował wypierać się swych związ-
ków z bezbożnikami sowieckimi.
FA jednak całą swoją „wiedzę* i
metody akcji, jak już nieraz mie-
liśmy sposobność udowodnić,
czerpie żywcem ze wzorów i in-
spiracji swych towarzyszów z za
kordonu sowieckiego.

Na czele „Związku myśli wol-
nej* stoją pp. Jabłoński i Wroń-
ski, obaj Zydzi, mimo nazwisk o
brzmieniu polskiem.

Cerera, lzyda, Frejai

Diodne Wiadomości.
Zgon znakomitego pianisty.
WARSZAWA. 5.3. (Pat.). Wczo-

raj o godzinie 23 min. 30 zmarł
znakomity pianista i muzyk pol-
ski Józef Śliwiński.

Flamandyzacja uniwersyte-
tu w Gandawie.

BRUKSELA, 5.3. (Pat.) — Izba
przyjęła 125 głosami przeciwko
25 przy 6 wstrzymujących się,
ustawę o flamandyzacji uniwer-
sytetu w Gandawie.
 

 

Komunikai Stronnictwa darodowegi.
Zarząd Koła Miejskiego

zechcieli przyczynić się do

przy ulicy Orzeszkowej Nr. 11 przez datki pieniężne,

Stronnictwa Narodowego w Wilnie,
zwraca się do swych członków i sympatyków z

urządzenia nowego lokalu Stronnictwa

gorącą prośbą, by

lub w przed-
miotach umeblowania, jak krzesła, stoły, obrazy i t. p.

Pragniemy z nowej siedziby Stronnictwa uczynić ognisko, skąd-

by na Wilno i Wileńszczyznę promieniowaia idea narodowa i
licka.

kato-

Za wszelką pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Ofiary prosimy nadsyłać do 15 b. m. Dominikańska 4, a od tej
daty Orzeszkowej 11.

Sekretarjat czynny od godz. 11-ej do 3-ej popoł. i od godz. 6-ej
do 8-ej wiecz.
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W n-rze wczorajszym zamie-

šcilišmy sensacyjne zarządzenie

Stalina, ogłoszone w oficjalnej

prasie sowieckiej: Przerażony roz-

paczliwym oporem chłopów i

grożnemi skutkami swej polityki,

krwawy dyxtator cofnął się —

jako prawdziwy tchórz (przymiot

ten dzieli ze Stalinem szereg in-

nych dyktatorów) niema on odwa-

gi przyznać się do popełnionego

błędu, lecz stara się zwalić od-

powiedzialność ze swoich bark

na „zbyt gorliwych komunistów i

urzędników”. Nakazuje użycie

łagodniejszych środków, przyzna-

je się w końcu, że kolektywizacja

stworzyła wielkie niebezpieczeń-

stwo dla Sowietów, stwierdzając,

że teror stosowany dotychczas,

przyczynił się do zwiększenia za-

stępów wrogów sowieckich.

To co się stało i co jeszcze

stać się musi — było do przewi-

dzenia. Również z całą pewno-

ścią przeprowadzić można, że

wcześniej lub później załamie się

akcja bezbożników, polityka ter-

roru i prześladowania  religji.

Szkoda wprawdzie tych niezli-

czonych ofiar, które ta walka po-

chłonęła i jeszcze pochłonie,

aliści krew ofiarna to ten naj-

trwalszy fundament, na którym

zbudowany został Kościół Chry-

stusowy.

Gdziekolwiek i kiedykolwiek

podniesiona została walka bez-

bożników przeciwko religji, sro-

giemi i bezwzględnemi przepro-

wadzona była środkami—od cza-

sów Nerona po dni nasze—stale

kończyła się zwycięstwem „Gali-

lejczyka“.

Tak šwiežo bylo w Meksyku—

tak bedzie w Rosji.

Ale nie tylko tam, gdzie pod-

jęto walkę przeciwko odwiecznym

prawom i prawdom Boskim wy-

nik ostateczny tej walki nie ulega

wątpliwości — nieinaczej dzieje

się w tych wypadkach, gdy no-

watorzy i fanatycy porywają się

przeciwko przyrodzonym prawom

ludzkim.

Do tych przyrodzonych praw

należy, też bezsprzecznie prawo

własności. Przechodziło ono przez

różne fazy, w różnych epokach,

różnę przybierało formy prawne
i na przyszłość niewątpliwie nie-

raz jeszcze ulegać będzie róż-

nym ewolucjom — zasada jednak,

przywiązania człowieka do wła-

sności osobistej, jest odwieczna

i nikt jej nie wydrze z serca ludz-

kiego, dopóki trwać będzie ród

ludzki.

Poszanowanie prawa własności

nakazuje już Mojżesz, zakazując

kradzieży i pożądania mienia cu-

dzego, co zresztą nie było no-

wością, gdyż znacznie przed nim

prawodawcy wszystkich ludów i

czasów najsurowsze nakładali ka-

ry na gwałcicieli cudzej włas-

ności.

Kościół nasz, jak wiadomo,

przykazania mojżeszowe (które

zresztą Zbawiciel w zupełności

  

Zwątpienie i uśmiech
skazańca.

Chcesz emigrację czytać? Po-
patrz raczej, jak się rozkłada na-
ród od rozpaczy.

(Nerwid),

Przeszłość, żeby się tak wyra-
zić, wciąż nam, w oczach na-
szych, „rogowacieje*. Wygodnie
nam jest patrzeć na nią, jakby
na coś gotowego, automatyczne-
go, a koniecznie musiało być tak,
a nie inaczej, szablonem zdawko-
wego podziwu otoczyć jej boha-
terstwa i nie troszczyć się o to,
ile trudu one kosztowały. W ten
sposób bohaterstwo staje się nam
czemš niedramatycznem, niezaj-
mującem, łatwem — ale zarazem
dużo się marnuje z dziejowej
wdzięczności, a także ze wznio-
słości tego mrowiska, jakiem jest
historja — kiedy się robi. Chce-
my więc z powrotem mieć „ży-
wych ludzi"... Godzi się jednak
uprzytomnić sobie, że wyrażenie
„człowiek żywy”, niekoniecznie
oznaczać musi — porażkę...

Może nie od rzeczy będzie,
przypomnieć tu, drukowany już
zresztą, ale mało znany, wiersz

Szymona Konarskiego, pisany w,
przeddzień jego stracenia (27.11
1839 r.) w Wilnie. Mamy tu spo-
sobność wglądu w duszę boha-
tera — nie bohatera konwencjo-
nalnych wyobrażeń, automatycz-
nej spektaklowej cnoty—ale czło-
wieka żywego, który wszystkiemi
siłami życia zmaga się z rozpa-
czą. Poprzez szablonowe, chwila-
mi romantyczne formy, przyjrzy-
my się procesowi dojrzewania do
spokojnej, pięknej śmierci. Całą

starcza, Ten, o ile nie jest oślepio-

ny fałszywą doktryną, niechże

własnym uwierzy oczom, wlasnej

obserwacji. Weźmy dla przy-

kładu dziecko, dziecko majętnych

i kochających rodziców, rozpiesz:

czone, opływające w domu we

wszystko czego zapragnie — to

dziecko od  najwcześniejszego

swego niemowlęcego niemal wie-

ku, gdy zaledwo pierwsze prze-

błyski myśli się objawiają—juź w

jakimś kąciku gromadzi kamyki,

muszelki, gałganki, które posia-

dają dlań. największy  powab,

gdyż są jegowłasnością.

Tak samo zupełnie postępuje

dziecko nędzarza.

Piszący te słowa miał sposob-

ność zwiedzić zagranicą praw-

dziwie wzorowy przytułek dla

starców i kobiet. Był on urzą-

dzony niemal luksusowo, nie

zbywało nic co służy osobistej

wygodzie i rozrywce, poczynając

od miękiej, czystej pościeli, koń-

cząc na wyborowej bibliotece,

sali koncertowej i t. p. Bieliznę i

ubranie bardzo wygodne, este-

tyczne, otrzymywali pensjonarze

od zakładu — warunkiem jednak

przyjęcia było aby nikt nie po-

siadał jakichkolwie własnych rze-

czy ponieważ, zdaniem dyrekcji

w ten sposób zaśmieca się tylko

zakład, rozszerza zarazy i t. pod.

A jednak--jak w sekrecie objaśnił

mnie jeden z kierowników, każda

babuleńka posiadała gdzieś w ukry-

ciu węzełek czy skrzyneczkę z ja-

kiemiś zgoła niepotrzebnemi gra-

tami, każdy starzec ukrywał ja-

kąś „swoją* ksiąžczynę, fajkę,

tabakierkę czy coś w tym rodza-

ju. Potrzeba posiadania osobi-

stej własności była silniejsza

niż obawa być wydalonym z za-

kładu.

Nie przytaczamy dalszych przy-

kładów, które narzucają się wprost

na każdym kroku—wystarczy je-

den jeszcze, najjaskrawszy: to

opór żywiołowy, jaki stawia wło-

ściaństwo w Rosji projektom ko-

munizowania wsi. Odruch ten był

tak potężny, żywiołowy, że przed

nim ustąpić musiał nawet Stalin,

który dotychczas, przed niczem i
nikim się nie cofał, który z

wszystkich konfliktów wychodził

zwycięsko.

Gdyby Stalin chciał, czy po-

trafił być konsekwentnym, to po-

winienby zawrócić z błędnej dro-

gi i(podobnie jak Lenin, przy po-

mocy Nep'u) życie Rosji na nor-

malne skierować tory. O ile jed-

nak „sądzić można z oficjalnej

deklaracji rządu sowieckiego, nie

zanosi się na to — Stalin nieza-

wodnie jest człowiekiem silnym,

doktryna jednak jest silniejsza;

nie stać dyktatora Rosji na naj-

wyższe bohaterstwo, jakiem jest

szczere przyznanie się do błędu.

Zarządzenie Stalina „nie jest

zwrotem —- jest tylko cofnięciem

się przed stanowczą rozgrywką.
Cel ten prawdopodobnie zo-

powagę i prawdę tej poezji zwa-
żymy, unaoczniwszy sobie, że pi-
sał ją człowiek, który za 24 go-
dzin miat nie żyć. W takich mo-
mmentach, jeśliby nawet była jaka
„gra“, to taka, co się zmienia w
rzeczywistość...

Musiał to być piękny, pełen
już przeczuć przedwiośnia dziert,—
odwilż i słońce, — kiedy skazań-
cowi oznajmiono, że jutro zosta-
nie stracony:

„Świat wiełki i piękny i w
szczęście obfity i urok wiosny po
nim rozlała natura. Siłę uczucia
mego na pal cierpień wbity prze-
żyłem na nim młodość jak wśród
burzy chmura (gwałtownie wichrem
gnana). (1—4). Dzisiaj tu na dnie
duszy, na sercu zbolałem, kamień
ciężkiej niedoli myśl i _ czucie
gniecie". (11—12).

Zwraca się do narzeczonej,
uwięzionej również: człowiek mę-
ski, którego prawem jest niezło-
mnem, nieść opiekę ukochanej
istocie, widzi oto ją, wciągniętą
przez się — może niebacznie? —
w ten sam wir, co jego pochło-
nął:

„Do łez dzisiejszych narodu
mojego, co jak mary zgryzoty ze
snu mię zrywają, brakło mi luba,
tylko jęku twego. Dziś bymn roż-
paczy piersi twoje grają, dziś mi
nic nie brak, los obficie darzy,
wszystkie moje nadzieje mieści ta
komnata, od wszystkich wspom-
nień oddziela mię krata, a przy-
szłość moją Bóg z katem kojarzy”.
(13—20).

Myśl o poranku jutrzejszytn,
jawi się z plastyką nieubłaganą:

„Błysnę wam jeszcze ponad

Odpowiadając „Robotnikowi*
twierdzi „Przedšwit“, że awantur
w sejmie nie zaczął klub rządo-

wy, ale
„gwałtowne zajście w sejmie roz-

poczęli cekawiści (PPS), dokonywując
na sali sejmowej popisów fizycznego
terroru — poprostu bicia — na obez-
władnionych juź uprzednio i reagować
nie mogących komunistycznych swych
kolegach".

O, jakże biedni i prześlado-
wani są panowie komuniści, jeśli
nawet „Frakcja Rewolucyjna nad
nimi się lituje.

„Hołd dla awanturników.

W „Gazecie Polskiej" czyta-
my:

„Wczoraj edbyło się liczae zebranie
towarzyskie generałów i oficerów, b.
legjonistów, którzy podejmowali swoich
kolegów posłów Kleszczyńskiego i Ła-
zarskiego“.

Miał to być „hołd* złożony
tym, którzy prowokują awantury
w sejmie. Nawet „jeneraiowie“
mieli w nim wziąć udział! Zna-
miennel

Równocześnie lwowskie „Sło-
wo Polskie" występuje z myślą—
mobilizacji „elit bojowych* obozu
rządowego. Lecz po co mobilizo-
wać? Czyż nie macie, panowie,
świetnej bojówki w postaci „Frak-
cji Rewolucyjnej*?

Kupujmy perkaliki.

Beztreściwa mowa wygłosona
świeżo przez p. „dorddcę* finan-
sowego Devey'a, w której jako
jedyne lekarstwa na ciężki kry-
zys gospodarczy doradza paniom...
kupowanie perkalików krajowego
wyrobu, wywołała szereg ironicz-
nych uwag: „Polska" pisze

„P. Dewey po powrocie swoim z
Ameryki nie mógł powiedzieć nic cie-
kawego na temat ewentualnej pomocy
finansowej dla Polski, z czego wynika,
że w dalszym ciągu pozostawieni je-
steśmy własnym jedynie siłom i własnej
inicjatywie.

Mówiąc o środkach walki z nasze-
mi trudnościami gospodarczemi, p. De-
wey zaapelował m. in. do kobiet pol-
skich i wskazał, że gdyby zecliciały one
skroraniej się ubierać, używając do te-
go mniej jedwabi zagranicznych, a wię-
cej krajowych perkali — wówczas nie-
zwykle trudne położenie naszego prze-
mysłu włókiennicznego zostałoby zna-
komicie ułatwione.

„.. Myśl p. Dewey'a jest piękną...
.„„Ale bezwzględną przesadą jest

narzucanie społeczeństwu  „orjentacji
perkalikowej", jakby jakowegoś wszech-
skutecznego środka ns nasze troskii
trudności gospodarcze. Nie jest io sta-
nowczo ten plaster, którym dałoby się
zalepić nasze zasadnicze dziury ekono-
miczne".

„Nasze trudności leżą znacznie głę-
biej. Polegają one na tem, że spożycie
nawet najprostszych, nawet najbardziej
krajowych produktów, jak węgiel, ce-
ment, cegła, len, papier, cukier, mięso
i t. p. jest bardzo nikłe, a nikłe jest dla-
tego, że jesteśmy społeczeństwem izo-
lowanem i bojkotowanem kredytowo,
wątłem pod względem natężenia pro-
cesów produkcji i wymiany, ubogiem
pod względem stopy dochodu społecz-
nego.

„Perkalikowy* rzut oka na tru-
dności gospodarcze naszego kraju jest
bardzo wdzięczny i może nawet sym-
patyczny, ale nie ogarnia całości spra-
wy. Mielibyśmy prawo oczekiwać, że
po dziesięciu latach naszyćh borykań
sią o byt, po stworzeniu rzeczy, które
już powinny rozbroić nieufność finan-
sjery światowej do nas — usłyszymy
coś ciekawszego i... trešciwszego“.

Świat pogodził się formalnie z na-
den +
aw,

stanie osiągnięty, czasowo — atoli

o stanowczem polepszeniu stanu

gospodarczego Rosji w tych wa-

runkach oczywiście mowy być

nie może. Pólśrodki mogą odwlec

kryzys, ałe nigdy go nie zażegna-

ją. Zubożenie wsi rosyjskiej — a

co za tem idzie, także i miast —

będzie postępować dalej, nieu-

spełnić wyrok

mego przeznaczenia—tam was po-
żegnam z pod stryczka chrapa-

rusztowaniem, by

niem i z sobą wezmę wszystkie

me wspomnienia”. (21—24). :

Jeszcze raz zwraca się do
dziewczyny:

„Zmęczony ciężkim trudem me-

go powołania, wśród wielu serc

przyjaznych poznałem i ciebie —

— — (25—26). Tyś mi otarła łzy
sieroctwa znoju i dozwoliła cbwilę

spocząć przy twych nogach, a

gwiazda życia mego strzeliła pogo-

gą. Ja niebem oddychałem, żyjąc

w waszych progach. Dzisiaj wam

zamiast nieba, zamiast odpoczynku,

męki i łzy rozpaczy, niosę w upo-
minku. Bom tułacz droga! Ciężka
moja dola! Tcbnienie me w śmier-
ci całuny obwiją!" — — (3—40).

Wejść w dom, miłość tam za-
brać i nieszczęście wzamian przy-

nieść, — oto jest ból najstraszli-
Wszy: i

„Tam byjenę przyprowadź od
trupiej biesiady, a byjena się
wzdrygnie, łzami spławi oczy i

litości ryk w niebo po ziemi roz-
toczy — — — (51—58).

Niemasz pełni cierpienia, ani
pełni odwagi bez zwątpień.
Oto człowiek, który dla miłości
ojczyzny i ludu, własne życie na-
raził, — wątpi, sam w sobie kru-
szy się tą myślą, azali działalność
jego była celową, czy miał do-
stateczną podstawę do tego, aby
do cierpień, dodawać nowe cier-
pienia:

„O, ciężka moja dola i oddech
mój ciężki, jak trupa przed sko-
naniem; narodowe klęski przeto-
pione w mem sercu na trucizny.

jady, pełzają w mojej duszy jak

międzynarodowych kraj nasz jest stale
na ostatnim planie, wskutek czego re-
generacja ekonomiczna Polski postę-
puje powoli i łatwo ulega wstrząsom i
zachwianiom.

O jakich to „rzeczach wspo-
mina „Polska“, ktėre rzekomo
„powinny rozbroič nieufność fi-
nansjery światowej?" Może o
przewrocie mejowym, lub usta-
wicznych pogróżkach sfer bardzo
wpływowych, grożących zama-
chem stanu?

Može „Polska“ sądzi, że 50
samochodów, którymi jeździ nasz
Inspektorat Frmji zdolne są impo-
nować „finansjerze šwiatowej“
albo owe 500 miljonów wydane
ponad budżet przez obóz „rados-
nej twórczości? Takiemi „wyczy-
nami* nie zdobywa się zaufania
zagranicy, która niestety stawia
nas... tuż obok Meksyku, a może
nieco niżej, p. Devey zaś zbywa
„nas humorystyczną radą: „kupuj-
cie perkaliki“.

Gryzonie.

W ostatnim numerze „Tygod-
nia“ pos. Thugutt tak okrešla
stosunek obozu rządzącego do
Konstytucji.

„Jeżeli przyszła konstytucja w wier-
szach czy między wierszami, w zasa-
dniczem ujęciu czy praktycznem zasfo-
sowaniu nie zagwarantuje im (obozowi
rządzącemu) tego (nietykalności wpły-
wów i rządów), będą ją podgryzali jak
podgryzają i podważają dzisiejszą.

Do powyższego zdania p. Thu-
gutta nawiązuje „Robotnik“ na-
stępujące uwagi:

Zgodzić się trzeba bez zastrzeżeń
na określenie obozu rządzącego, jako
gryzoniów, dla których każdą konsty-
tucję, nie zabezpieczającą ich wpływów
i rządów, naležy podgryzač.

Podgryzać, lecz nie — zagryźć! Bo
cechą najbardziej znamienną taktyki
B. B. w sprawie konstytucji jest to,
że unika on za wszelką cenę rozwią-
zania tej sprawy przez Sejm. B. B.
stara slę przewlec obrady sejmowe
w nadziei, źe zmianę konstytucji uda
się przeprowadzić poza Sejmem i bez
Sejmu. B. B. chce „przeczekać* Sejm,
spodziewając się już to lepszej dla
siebie konjunktury, sprzyjającej oktro-
jowaniu projektu B.B., czy innej formie
zamachu, już to „lepszego* sejmu, nie-
tyle wybranego 'co dobranego wedle
woli i na modłę „pułkowników*. W każ-
dym razie B, B. woli obecny stan rze-
czy, kiedy im nienajgorzej się powodzi,
niż uregulowanie i stabilizację stosun-
ków prawnych na mocy kenstytucji,
którąby trzeba było na nowo pod-
gryzać.

Nie jest to źaden paradoks. lecz
„najrzeczywistsza rzeczywistość* pol
ska, że stronnictwo rządowe, które po-
szło do wyborów pod hasłem zmiany
Konstytucji, które przy każdej spo-
sobności wyśmiewa i opluwa konsty-
tucję marcową, które używa i naduży-
wa ministrów do propagandy raczej
antysejmowej, niż konstytucyjnej — źe
to stronnictwo rządowe nie chce do-
puścić do zmiany konstytucji na drodze
legalnej, prawem przepisanej. A nie
chce dlatego, źe jest w mniejszości w
Sejmie i wie, że więksżość nie zgodzi
się na jego, stronnictwa rządowego,
projekt.

Nieco humoru.

„Placėwka“ w ostatnim nu-
merze zamieszcza następujące
wesołe „hocki-klocki“:

— „Co to za dzika zabawa? czemu
wy się tak przezywacie chłopcy?"

— „Bo my proszę Tatusia bawimy

się w „postacie historyczne" więc Pio-
truś nazwa! mnie „idjotą* warjatem“ i

błaganie, aż w końcu doprowadzi

do katastrofy.

Zdawało się, że Rosja już,

już stoi w obliczu tej katastrofy.

Ostatnie zarządzenie Stalina od-

roczy ją nieco... lecz „co się od-

wlecze to nie uciecze". Komu-

nizm wcześniej lub później musi

się załamać.

szkodliwe gadv i toczą pierś tu-

łacza, jak robactwo zgniłe, (które

rojem napada na świeżą mogiłę...

Myśl, co mię pośród trudów po-

cieszać umiała; — — — (54—60)

myśl, co w niebie wolności życie

swoje brała — dzisiaj, ciężarem

śledztwa zszarpana,  strudzona,

jak starzec w konwulsjach poci

się i konal... Jeśli się przypadkiem

wykradnie wieczorem i do ludzi
pobieży przeszłości mej torem i

zajrzy w serca polskich żon, dzie-

ci, sióstr, matek — wnet slabieje,

omdlewa, traci sił' ostatek i co

prędzej za kratę ucieka od świa-

ta, jak męczennik, co wyszedł

znękany z rąk kata —i wróciwszy

zakipi w sercu niewolnika, jak jęk

męczonych braci, co cię wskróś

przenika”. (63—73).
Teraz zrywa się jakiemś Hio-

bowem, w niebo wołaniem, co

się układa, jakby w melodję psal-

mu:
„Panie! Za co jacierpię? I jak

cierpię jeszcze? Ucbwyciłeś mię w

srogie cierpień ludu kleszcze i
dręczysz i mordujesz jak szkodli-

wą žiniję, co kijem przygnieciona

kurczy się i wije. Wszakże ja w

w sobie serce mam tylko człowie-

ka, a Ty w niem umieściłeś wszyst-

ko co dopieka, co męczy, co mor-
duje, co gryzie, co boli..." (73—80).

| jeszcze jedno zwątpienie,

tym razem już natury religijnej:

Jakto, więc życie według praw

świętych, nie broni od utraty wia-

ry? I cudotwórcza wartość cnoty

i cierpienia, wymyka się zwątpia-
łemu sercu chrześcijanina:

„W życiu niebo nadziei, tu —

piekło niedoli. I cóż mi Panie, po
tem spokojnem sumieniu, co po

  

 

kłamcą”, a ja jego „f... łajdakiem zło-
dziejem“.

*

Dlaczego nasi dygnitarze mają da-
leko większą liczbę samochodów niż
dygnitarze innych bez porównania bo-
gatszych krajów?

— Podobno dlatego, że na naszych
drogach prędko się psują.

— To może lepiej byłoby drogi
utrzymywać w lepszym stanie.

— Według zwykłej logiki takby się
zdawało, ale logika „radosnej twór-

Podobno  ministerjalni prelegenci
zamierzają ogłosić drukiem swoje od-
Czyty z listopada i grudnia ub. pod zbio-
rowym tytułem „Kulą w płot".

P. Juljan Bandrowski przygotowuje
odczyt p. t. „Walka „o pelną Kaletę“.

Słyszeliśmy, że niebawem jedno
z pism sanacyjnych ogłosi Konkurs lite-
racki na temat;

„Kto jest największym w kraju idjo-
tów". Dziesięć najlepszych prac będzie
nagrodzonych zbiornikiem znanych prze-
póweń ilustrowanych pięknemi obraz-
ami.

  

Coraz gorzej na froncie gospodarczym.
Instytut Badania Konjunktur

Gospodarczych i Cen w następu-
jący sposób charakteryzuje obec-
ną sytuację gospodarczą w Polsce:

Zmniejszenie rozmiarów pro-
dukcji przemysłowej wystąpiło w
styczniu silniej niż kiedykolwiek
w okresie trwającej obecnie fazy
depresji. Ogólny wskaźnik pro-
dukcji spadł ze 124,9 w grudniu
do 116,3 w styczniu. Po raz
pierwszy w istniejącej fazie kon-
junktury zmniejszone zostało zna-
cznie wydobycie węgla, które
dotychczas utrzymywało się na
wysokim poziomie.

Redukcja rozmiarów wytwór:
czości oddziałała upłynniająco na
rynek pieniężny. Pozabankowa
stopa dyskontowa w Łodzi wyka-
zywała w ciągu stycznia i w
pierwszej połowie lutego tenden-
cję zniżkową. Silnie wzrosły kur-
sy listów zastawnych. Protesty
wekslowe utrzymują się jednak
od listopada na wysokim  pozio-
mie, wykazując w grudniuistycz-
niu sezonowy wzrost. Również i
wskaźnik sumy weksli wystawio-
nych w dalszym ciągu jest wy-
soki (116,68 w styczniu wobec
116,6 w grudniu). Obieg pienię-
dzy, wykazujący od kilku miesię-
cy zniżkę w związku ze zmniej-
szeniem 'się obrotów, skurczył się
w styczniu jeszcze bardziej, w
lutym jednak ta zniżkowa ten-
dencja uległa już zatrzymaniu.

Ceny surowców dla przemysłu
wykazały w styczniu dalszą zniżkę
w związku z powszechnem nie-
mal pogorszeniem się konjunktu-
ry na terenie międzynarodowym.
Natomiast ceny wyrobów goto-
wych u producentów, pomimo
spadku cen surowców i niepo-
myślnej konjunktury w kraju
utrzymały się naogól na poprzed-
nim poziomie,

Położenie rolnictwa uległo
dalszemu pogorszeniu. Prawie nie-
ustanny w ciągu stycznia i lute-
go spadek cen zbóż odbywał się
zgodnie z tendencją światową, a
ponadto szczególnie utrudniony
zbyt wszystkich niemal produktów
roślinnych, a także nabiału, przy
powoli obniżających się cenach
zwierząt, powodowały dla rolni:
ków niemożność pokrycia najpil-
niejszych wydatków.

Znaczne ograniczenie produk-
cji dóbr konsumcyjnych, zwłasz-
cza w przemyśle włókienniczym,
przyśpiesza moment, w którym
nastąpi ukończenie procesów
likwidacyjnych. Przy tak ograni-
czonych rozmiarach wytwórczości
zapasy ulegają zapewne dość
znacznej redukcji. Stosunkowo
bardzo niskie przewozy kolejowe
tkanin wskazują na niewielkie
rozmiary zakupów ze strony han-
dlu, ostateczny zbyt jest niewątpli-
wie wyższy. Jeżeli mimo to pro-
testy wekslowe w branży włókien-
niczej utrzymują się na poziomie
bardzo wysokim i wykazują tylko
niewielki spadek, to fakt ten na-
leży tłumaczyć nagromadzeniem
się terminów płatności weksli w
branży włókienniczej vod wpły-
wem ograniczeń kredytowych,
zastosowanych przez producen-
tów względem odbiorców.

Inaczej przedstawia się sytu-
acja w gałęziach produkcji dóbr
wytwórczych. Produkcja w tych
gałęziach nie została coprawda
ograniczona dotychczas tak sil-
nie, jak w gałęziach konsumcyj-
nych, ale też z porównania
wskaźników produkcji ze wskaż-
nikami -przewozów kolejowych
wynika, że produkcja nie była w
tej dziedzinie dostatecznie zmniej-
szona, tak, ża u producentów na-
gromadzają się w dalszym ciągu
zapewne dość znaczne zapasy
dóbr wytwórczych. Proces gro-
madzenia się tych zapasów, któ-
ry trwa w silniejszym stopniu
już od września roku ubiegłego,
jest czynnikiem, który może zmu-
sić producentów do dalszego o-
graniczenia produkcji, o ile nie
znajdą się środki na uruchomie-
nie budownictwa w nadchodzą-
cym sezonie w odpowiednich
rozmiarach.

Na drodze do szybszego u-
kończenia procesów likwidacyj-
nych stoją trudności eksportu
wyrobów przemysiowych, które
ostatnio znacznie się zwiększyły
w związku z osłabieniem kon-
junktury w większości państw za-
granicznych. Wobec tego eksport
nie może już odgrywać poważ-
niejszej roli, jako czynnik wyrów-
nywający zmniejszenie zbytu
wewnętrznego.

 

$cialoja stwierdza, że Gdańsk nie jest
państwem.

W czasie pierwszych dyskusji
w Genewie nad uzgodnieniem
paktu Kelloga z paktem Ligi Na-
rodów, rozpatrywano ilość pod-
pisów złożonych pod dokumen-
tem paryskim. Wśród dziewięciu
państw, które pakt ten podpisały,
a do Ligi nie należą, było rów-
nież Wolne Miasto Gdańsk. Oma-
wiając tę kwestję przewodniczący
Scialoja, znakomity prawnik wło-

ski, oświadczyi: „Tak, lecz jedno
z nich nie jest całkowicie pań-

cbęciach Ci znanych, co mi po

tem cbceniu? Co mi potem, że
zawsze żyłem nie dla siebie? Że
uczynkami memi cbwaliłem Cię w
niebie? Że po więzieniu biegam
jak pies z głodu wściekły? Że łzy
głodu śledczego w oczach mi się
spiekły?..... Ja drwię teraz już z
wiary, ja się z wiary śmieję... ja

szydzę z przekonania, co daje
nadzieję, że szczęście ludu mego
tylko się odwlekło. Ja w niebo
dziś nie wierzę, ja mam w sercu
pieklo!...“ (81—88)

Prawda po stronie królów?...
Serce „człowieka żelaznego" drży
teraz przed nimi:

„Z całą oprawców zgrają sza-
tan w sercu siedzi i ucztę królom
sprawia wśród brudnej gawiedzi”.
(89—90).

Ale oto błysk nadziei religij-
nej:

i Mo i ten zaś jeszcze, Pa-
nie, mię próbujesz, może za piekło
w życiu, niebo mi gotujesz?”....
(91—92).

Ale błysk to krótki, jak mgnie-
nie oka. Myśl w odmęty zwątpie-
nia pogrąża się z jakąś namiętną
zawziętością. Rozpoczyna się pro-
metejski — (jak typowo roman:
tyczny) pojedynek z Bogiem, —
ale w istocie najgłębiej) chrześci-
jański. On nie chce być zbawio-
ny sam —i czyż może być więk-
sza milość?... Niebo? A cóż bę-
dzie z tą niedolą tu, na ziemi?
Odejść od niej — i zostawić ją
niezagojoną? Więc zwraca się ra-
czej do ludzi z otchłani, do tych,
co z miłości, nazbyt dolegliwej
sercu — bluźnili... Ale już prze-
Išniewa przez ciemności wyobra-
żenie Chrystusa.

stwem, a mianowicie Wolne Mia-
sto Gdansk“.

Po tem oświadczeniu mówio-
no tylko oośmiu państwach, a w
sprawozdaniach Ligi Gdańsk zo-
stał wyeliminowany jako „pań-
stwo".

Słusznem byłoby, gdyby ta
rezolucja dotarła nad ujście Wi-
sły i wbiła się w pamięć tych,
którzy podobieństwem wyrazów
„die Stadt" i „der Staat" próbują
łudzić siebie i innych, że Gdańsk
jest „państwem".

„.. ja nieba nie cbcę, ja nieba
nie widzę!... ja do nieba nie pójdę,
ja niebem się brzydzęł... Ja pójdę
ludzi szukać, co jak Cbrystus na
krzyżu, ludzkość w sercu czuli, co
nie mogąc jej zbawić, ludzkością
się struli (98—97). I powiem im:
ludzie! Kraj mój i lud kochałem
sercem żony, matki, świadkiem
dusza rozdarta i łzy spiekłe świad-
ki. Jam się nigdy nie zmazał w
samolubstwa brudzie, żyłem, jak
wy żyliście. Niebo jednak chciało
bym dla kraju był dżumą, dla
serc drogich katem (znowu ta
troska człowieka najgłębiej su-
miennego), bym skąpany w łzach
bratnich rozstał się z tym świa-
tem... By mi tylko sumienie spo-
kojne zostało... Z. wysokości wię-
zienia, zakuty w kajdany, žegna-
łem kraj rodzimy i lud mój znę--
kany; pożegnałem przyjaciół, ko--
chankę, rodzinę i tułaczów żegna-
łem i przeklęty ginęł... Do nieba
iść nie chciałem, bo mój lud w
niewoli, bo ojczyzna skrwawiona,
bo: mnie serce boli". (101—113).

Tylko duszom potępionych wol-
no płakać:

„Tu płakać nam nie wzbronią
nad męką Ojczyzny — gdy tam
cieszyć się każą, patrząc na jej

blizn (118—119).
Lecz oto z najgłębszych mro-

ków zwiątpienia, wydźwignęła się:
myśl, aż do wyżyn jakiegoś
przesłonecznego, metafizycznego
uśmiechu. Ręce sobie podajmy,
utwórzmy łańcuch magiczny mi-
łości, a okaże się, że Bóg po nu
szej stronie: -

„w... ręce sobie damy, świata
męczennicy. Naprzód piekło wzbu-
rzym, bo piekło jest stare. Potem
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KRONIKA.
Prowokacyjny napad Litwinów na prze-

Dn. 4 b. m. około bursy li-
I tewskiej do przechodzącego ul.

Filarecką, Stanisława Andruszkie-
wicza zwrócił się nieznany osob-
nik ze słowami: „ty polska świ-
nia" poczem zbiegł do gmachu
bursy. Andruszkiewicz udał się
za nim do bursy w celu wyja-
śnienia osoby napastnika, iecz
przy wejściu został napadnięty
przez trzech drabów litewskich,

Wiadomości kościelne.
Adoracja. Zarząd Kato-

lickiego Związku Polek przypo-
mina. że 7-go bm. jako w pierw-
Szy piątek miesiąca odbędzie się
w Kaplicy Serca Eucharystycz-
nego (Mickiewicza 19—2) adoracja
Przenajświętszego Sakramentu od
godz. 4i pół do 7i pół w. —
zakończona  blogoslawienstwem
Przenajświętszym Sakramentem.

— Popielec. Wczoraj odbyło
się tradycyjne nabożeństwo po-
pielcowe w Bazylice archikate-
dralnej. Nabożeństwo celebrował
ks. kan. Maciejewicz przy konce-
lebrze J. E. ks. Arcybiskupa-Me-
tropolity, który też dokonał po-
święcenia popiołu. Okolicznościo-
we kazanie wygłosił ks. prof. Jó-

j

zef Poniatowski. Swiątynię wy-
pełniali po brzegi wierni. e.

Z miasta.
— Częšciowa zmiana usta-

wy o ochronie lokatorów. Rada
ministrów na posiedzeniu w dniu
1 marca uchwaliła projekt ustawy
zmieniający ustawę o ochronie
lokatorów. W myśl tego projektu,
mieszkania 7 pokojowe i większe,
0 ile liczba mieszkających osób
jest mniejsza niż liczba pokojów,
wyjęte być mają z pod ochrony
lokatorów.

Sprawy miejskie.
— Uchylenie podatku „elek-  trycznego”, (rząd wojewódzki

uchylił powziętą na jednem z
„ostatnich posiedzeń Rady Miej-
skiej uchwałę w sprawie ustalenia
|nowego podatku od oświetlenia
elektrycznego i gazowego w loka-
lach z wyszynkiem alkoholu oraz
w lokalach zabaw, rozrywek i wi-
dowisk. W związku z powyższem
Uchwała ta została zanulowana. d

— Apteka miejska musi
dawać dochód. Urząd wojewódz-
ki powiadomił Magistrat m. Wil-
na, że rok bieżący jest ostatnim
okresem, w którem tolerowany
będzie przez władze nadzorcze
deficyt apteki miejskiej, a w
żwiązku z tem stałe przenoszenia

kredytów z jednych działów bud-
Żetu do drugich w celu pokrycia
niedoborów apteki miejskiej. d
— Roboty kanaiizacyjno-

wodociągowe. Magistrat m. Wil-
na rozpoczął budowę  chlorowni
ścieków przy szpitalu zakaźnym
na Zwierzyńcu. Równocześnie na
ukończeniu są roboty kanaliza-
cyjne na ulicy Słowackiego i
Bakszcie. Roboty wodociągowe
Magistrat prowadzi na ul. Solnej,
Rossa, Nowogródzkiej i Oranże-
ryjnym. Studnie artezyjskie wier-
cone są na ul. Gajowej, Mosto-
wej i Kopanicy. d
— Robotnikom kanalizacyj-

ne-wodociągowym nie wolno
oiitykować. Magistrat wydał po-
ecenie, żeby robotnicy wodocią-

„Jgowii kanalizacyjni podczas pra-
ky nie załatwiali porachunków
Pyra lub związkowych.
o dwukrotnem upomnieniu win-

ni będą zwolnieni z pracy.

 
wspólną rozlejem uczuć naszych
wiarę, i zadrżą wszyscy króle,
zbrodni niewolnicy, I Niebo się roz-
jaśni i Bóg się rozśmieje, Bogu

| pokłon oddamy,
dnieje..." (121—125).

Dziwne, niesamowicie piękne,
słowa. Po dramacie zwątpienia—
słoneczne pojednanie. A to wszy-
stko w straszliwej rzeczywistości
dnia przedzgonnego.

Po tem uspokojeniu, mijały
widocznie długie godziny myśli,
skoro Konarski wraca raz jeszcze
do swego bluźnierstwa, ale już
po nad niem staje, z Bogiem już
gwarzy tak, jak ten, co wie, że
jest po jednej stronie z Bogiem:

„Ja Ci bluźniłem, Panie, bluž-
nirestwem tulacza! Lecz gdzie o
przyszłość Kraju, o łzy bratnie
chodzi — tam lepszy ten, co bluź-
ni, niż ten co rozpacza: Tam
(gdzie rozpacz) — i ciało i duszę

| tępić się godzi. Kiedym żebrał
po świecie ponury i młody, kiedy
nadziei gwiazda skroń moją zdo-
biła, nie żądałem dla siebie ży-
cia ni swobody. Myśl zdjęta z
Krzyża Twego  wszystkiem dla
mnie była. Cieszyłem się tą mvślą,
jak młodość nadzieją. Z tej myśli
dzisiaj, Panie, tyrani się śmieją”.
(126—135).

Moce Niebieskie, zaklina się
modlitwą zasługi, ofiarą, dymem
żertwy, krwią serca nabrzmiałego
cierpieniem.  Brutalną, cierpką,
męską, jest wyobraźnia Konar-
skiego: krwawa, jadem cuchnąca
fontanna krwi, tryska z potężne-
go pękniętego serca, wysoko, aż
w niebo bije, poprzed. oczyma
Boga, wieje jak posępny sztan-
dar: 
 

bo Bóg odmło- -

chodnia Polaka.
którzy krzycząc „bić polaków",
„precz z polakami* zadali niesz-
częśliwemu rany w głowę i twarz.
Na krzyki Andruszkiewicza przy-
biegli mieszkańcy sąsiednich do-
mów, którzy wyrwali Andruszkie-
wicza z rąk domorosłych szau-
lisów.

Policja przeprowadza docho-
dzenie w celu wykrycia spraw-
ców.

Sprawy administracyjne.
— Uigowe paszporty dla

nauczycieli. Ostatnio ukazały się
nowe przepisy w sprawie ulgo-
wych paszportów dla nauczycieli,
udających się w czasie wakacyj
zagranicę w celach naukowych,
turystycznych i t. p. W myśl no-
wych przepisów, petent dla uzy-
skania paszportu nie potrzebuje
przedkładać zaświadczeń  kura-
torjów. ad)
— Niezamożni a uigowe

paszporty zagraniczne. Przepi-
sy w sprawie opłat za paszporty
stanowią, że za niezamożne uwa-
żać należy osoby, ktorych dochód
roczny netto, po obliczeniu po-
trąceń na podatki, emeryturę,
kasę chorych „oraz ubezpieczenia
społeczne, nie przekracza: 7.200 zł.
dla samotnych i 9.600 zł. dla żo-
natych, oraz których majątek nie
przekracza wartości 30.000 zł.

Stan majątkowy i dochodów
ustalany jest w tych razach przez
władze administracyjne, z reguły
na podstawie danych urzędu skar-
bowego co do wysokości opłaca-
nego przez daną osobę podatku
dochodowego, względnie mająt-
kowego.

Półroczne świadectwa
dla restauracyj, których koncesja
wygasa 1 lipca r. Na mocy art.
97 ustawy o państwowym podat-
ku przemysłowym upoważniono
Izby Skarbowe do udzielania we
własnym zakresie działania ze-
zwoleń na prowadzenie restaura-
cyj w l-em półroczu 1930 roku
na podstawie półrocznych świa-
dectw przemysłowych w- tych
wypadkach, gdy właściciel przed-
siębiorstwa wykaże się zaświad-
czeniem właściwegękllrzędu Skar-
bowego Akcyz i Monopoli Pań-
stwowych, iż koncesja na prowa-
dzenie restauracji zostaje cofnię-
ta najpóźniej z dniem 1 lipca
1930 roku.

Ulga powyższa” winna ;być
udzielana na indywidualne poda-
nia zainteresowanych.

Handel i przemysł.
— Z lzby PrzemysłowoHan-

dłowej w Wiinie. Izba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie jest w
posiadaniu informacyj, że ekspor-
tem następujących artykułów z
Polski do Niemiec interesują się
firmy niemieckie:

Produktów rolnych paszy, sie-
mienia lnianego, rzepakowego i
gorczycy, łoju oraz materjałów
drzewnych.

Importem z Niemiec do Pol-
ski interesują się firmy niemiec-
kie następujących branż: handlu
maszynami (maszyny włókienni-
cze, rolne, maszyny i narzędzia
precyzyjne (branży chemicznej)

  

„Ja dzisiaj męczennikiem Two-
jej myśli żyję, ja krew drogich
mych braci i icb rodzin piję (oto
jest męczeństwo człowieką z su-
mieniem) — aż serce wżźdęte ża-
lem rozpryśnie się, pęknie, tak, że
aż Niebo Twoje wzdęte żalem
jęknie. Jad: z mego serca — aż
tam, w niebo, tryśnie, i jak sztan-
dar niewoli przed Tobą zawiśnie i
powiewem swym krwawym niebo
Ci zatruje, bo przypomni Ci, Pa-
nie, co mój naród czuje” .(136—143).*

Ale wizja to już nie bluźnier-
cza — bo oto za chwilę, Szymon
Konarski, tak się zwraca do Bo-
ga, w swojej ostatniej modlitwie:
„Ja w tej izbie przeżyłem wszyst-

kich serc Katusze,
Stąd widziałem, jak Polskę zalało

łez morze.
Tam nie dbałem o ciało, tu nie

j dbam o duszę —
Ale Polskę zbaw Panie, Polskę

wybaw Bože!“
Potem pisał już tylko list do

brata, rnatki, przyjaciół, a w
nim słowa cichego, jak słońce je-
sienne, pojednania z Bogiemi lo-
sem. | umarł śmiercią piękną,
spokojną,niezapomnianą.

*

W ostatnich godzinach życia
tego skazańca, słyszymy tylko o
doli wielkiego człowieka, o Bogu,
o ojczyźnie, widzimy tak wznio-
słe zmagania się duszy, iż nawet
zniżenia się jej, to wyżyny, dla
niewielu tylko dostępne. I to był
chyba także człowiek żywy — bo
człowiek w swoich najrzeczywist-
szych godzinach. O: takich rze-
czach warto dziś — pamiętać.

K. L. Koniński,
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laki i pokostowe farby emaljowe
(oraz winno-kolonjalnej, wina).

Firmy rumuńskie interesują
się eksportem z Rumunji do Pol-
ski następujących artykułów: koś-
ci, gałganów oraz surowych skór
jagniąt.

O szczegółach można dowie-
dzieć się w lokalu Izby (Trock3).

— Przydział kontyngentów
towarów.  lzba  Przemysłowo-
Handlowa w Wilnie podaje do
wiadomości zainteresowanych firm
Okręgu Izby (woj. Wileńskie, Bia-
łostockie,  Nowogródzkie,  Po-
leskie), że podania o przydział
kontygentów towarów (zezwole-
nie na przywóz towarów) na Il
kwartał rb. należy składać za po-
średnictwem lokalnych Stowarzy-
szeń Kupców Chrześcjan, Związ-
ków Kupców Żydowskich, — do
Izby Przemysłowo-Handlowej w
Wilnie najpóźniej do dn. 17-go
marca rb.

Blankiety podań
wani mogą uzyskać
Stowarzyszeniach i  Związkach
Kupców, ewentualnie w  lzbie
Przemysłowo-Handlowej w Wil-
nie. Należycie wypełnione po-
dania składa się do Stowarzysze-
nia lub Związku, które następnie
skierują te podania do lzby P. H.
w Wilnie. Szczegóły postępowa-
nia obowiązującego przy: składa-
niu podań, są podane na blan-
kietach podań. Informacyj do-
datkowych udzielają Stowarzysze-
nia i Związki Kupców oraz Izba
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie.

— W sprawie ceł wywozo-

wych na drzewo  osikowe.
Eksporterzy osikowego drewna
zapałczanego zostali ostatnio za-
niepokojeni wiadomościami o rze-
komem podwyższeniu cła wywo-
zowego na wspomniane drewno.
W związku z powyższem Izba
Przemysłowo-Handlowa w Wilnie
wyjaśnia, iż obowiązujące od 15
lutego r. b. nowe rozporządzenie
ministrów Skarbu, Przemysłu i
Handlu oraz Ro!nictwa w sprawie
ceł wywozowych na drewno osi-
kowe (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 55)
wprowadza jedynie następujące
inowacje:

1) zawieszenie na rok 1930
pobierania cła wywozowego od
szczepowej papierówki osikowej;

2) zwolnienie od cła wywozo-
wego osiki w stanie tartym i cio-
sanym;

3) skreślenie punktu, dotyczą-
cego wywozu bez cła przez fa-
bryki spraterji, kłód i wyżynków
długości do 3 m.

Cło wywozowe na osikę za-
pałczaną pozostało bez zmian
w wysokości 1 zł. 50 gr. od 100
kg. Pobieranie cła wywozowego
od osiki zapałczanej w wysokości
3 zł. za 100 klg., które miało
miejsce w Zebrzydowicach, było
spowodowane mylną interpretacją
przez tamt. Urząd Celny wspo-
mnianego rozporządzenia. Na sku-
tek interwencji Izby, Ministerstwo
Skarbu udzieliło wymienionemu
wyżej Urzędowi odpowiednich wy-
jaśnień. a

— Ruch graniczny. W ciągu
ubiegłego miesiąca w obrębie
wileńskiej dyrekcji kolejowej przez
stację graniczną Turmonty prze-
wieziono do Łotwy 165 wagonów
węgla, żelaza, cyny i blachy, 32
manufaktury, 12  superfosfatu,
15 drzewa oraz 20 wagonów to-
warów różnych.

zaintereso-
w lokalnych

Z Łotwy do Polski
ziono 215 wagonów towarów.

przywie-

Do Rosji w tymże: okresie
przez stację graniczną Stołpce
przeszło 136 wagonów towarów,
Olechnowicze 48 i Zahacie 56
wagonów skór, 120 drzewa, 15
zabawek, 5 nafty i 75 wagonów
innych towarów. (d).
— Na targowisku bydlęcem.

W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono 2075 sztuk
bydła. Na konsumcję miejscową
zakupiono 2015 sztuk, pozostałe
bydło, w ilości 60 sztuk, zakupiły
pobliskie gminy.

Spęd bydła ożywiony. Popyt
znaczny. Ceny utrzymały się na
poziomie poprzedniego tygodnia.
W związku z okresem. wiel-

kiego postu spodziewana jest
zniżka cen mięsa. (d)

Sprawy prasowe.
— Konfiskata pisma biało-

ruskiego. Z rozporządzenia sta-
rostwa grodzkiego organa poli-
cyjne skonfiskowały nakład cza-
sopisma białoruskiego „Bielarus-
ka Krynica”.

Redaktora pociągnięto do od-
powiedzialności sądowej. | (d)

Poczta i telegraf.
— Ruch telefoniczny między

Polską i Niemcami. Od 1 mar-
ca rb. wprowadzony został ogól-
ny ruch telefoniczny między Pol-
ską a Niemcami. Dopuszczone
są rozmowy prywatne zwykłe za
opłatą normalną, pilne za opłatą
potrójną i błyskawiczne za opłatą
dziesięciokrotną. W okresie słab-
szego ruchu tj. od godz. 19 do
8-ej opłata za prywatną rozmowę
zwykłą wynosi 3/5 normalnej
oplaty. Urzędy niemieckie mogą

K

uoslę

BSW

wzywać do swych rozmów osoby
zamieszkałe poza miejscowym
okręgiem doręczeń za opłatę do-
datkową w kwocie 1 franka.

Spisy abonentów sieci nie-
mieckich można nabyć w Dyrekcji
Telegrafów w Wilnie. d

Sprawy podatkowe.
Delegacja ministerstwa

skarbu w Wilnie. Jak już w
swoim czasie donosiliśmy, wileń-
skie sfery kupieckie i przemysło-
we, na skutek niezwykle ciężkie-
go kryzysu gospodarczego, na
specjalnie zwołanem wiecu po-
wzięły cały szereg rezolucyj, do-
magających się daleko idących
ulg podatkowych. Rezolucje te
włączone zostały do memorjału,
który został już przedłożony wła-
dzom centralnym. W związku z
powyższem dowiadujemy się, iż
z ramienia ministerstwa skarbu
przybywa do Wilna specjalna de-
legacja w celu zaznajomienia się
na miejscu z istotnym stanem
rzeczy. (d)

Sprawy akademickie.
— „Czwartek* akademicki.

Dziś, dnia 6 b. m, w Ognisku
Wielka 24, dyskusja z powodu
„Brodway'u*, zagaja p. W. Wojt-
kiewicz. Początek o g. 19 m. 45.
— Zarząd Chóru Akademic-

kiego zawiadamia, że po przer-
wie, spowodowanej chorobą dy-
rygenta chóru, pierwsza próba
odbędzie się dziś w „Ognisku”.
Początek o godz. 8 wiecz. Wszys-
cy członkowie proszeni są o przy-
bycie.

Sądy.
— Udzielanie pomocy cho-

remu. Dość często się zdarza, że
ktoś z bliższego otoczenia osoby
chorej, zwraca się do lekarza
z prośbą o natychmiastowe przy-
bycie, a lekarz odmawia tego
przybycia. Na podstawie ustawy
o praktyce lekarskiej, lekarz obo-
wiązany jest każdej chwill dnia i
nocy udzielić pomocy choremu,
o ile ten chory był w  niebez-
piecznem położeniu, a lekarz
wiedział o tem. Jednak przy we-
zwaniach telefonicznych trudno
jest przekonać opornego lekarza,
że chory jest w  niebezpieczeń-
stwie. Na tem tle niejednokrotnie
dochodziło do spraw, z których
niektóre opierały się nawet o
sąd najwyższy. W jednem z orze-
czeń Sąd Najwyższy ustalił, że
w myśl art. 14 Ustawy o wyko-
naniu praktyki lekarskiej musi
być ustalone, że nie zachodziła
poważna przeszkoda ku udziele-
niu przez lekarza pomocy cho-
remu i że wypadek był nagły,
grożący choremu śmiercią.

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Związku Właści-

cieli Średniej i Drobnej Nieru-
chomości m. Wilna i wojewódz-
twa Wileńskiego podjął akcję
przeprowadzenia na drodze usta-
wowej uwłaszczenia gruntów nie-
własnych i w tym celu sporzą-
dził kwestjonarjusz informacyjny,
który, winien być wypełniony
przez, każdego właściciela „nie-
własnego gruntu”.

Zarząd prosi pośpieszyć wszyst-
kich zainteresowanych w tej spra-
wie z wypełnieniem kwestjonar-
juszy, gdyż tylko ten materjał da
możność opracowania memorjału
do Ministerstwa Sprawiedliwości i
wyjednania ustawy Sejmowej, u-
możliwiającej nabycie niewłas-

nych gruntów na dogodnych wa-
runkach.

Kwestjonarjusze są do naby-
cia w Sekretarjacie Związku, któ-
ry mieści się w Wilnie przy ul.
Magdaleny Nr. 4—1 i czynny jest
w dnie powszednie od g. 17—19.
— Przyjazd laureatki K. iłła-

kowiczówny. Znakomita poetka
Kazimiera  lłłakowiczówna  przy-
bywa do Wilna w. piątek o godz.
5.40. Na dworcu powitana zosta-
nie przez prezydenta miasta p. J.
Folejewskiego i przedstawicieli
Związku Literatów. (lprasza się
członków Związku Literatów o
liczne przybycie na dworzec.
W sobotę o godz. 8 wieczo-

rem odbędzie się w siedzibie Zw.
Literatów herbatka na cześć lau-
reatki.
W niedzielę o godz. 12 odbę-

dzie się w sali posiedzeń Rady
Miejskiej uroczyste wręczenieżdy-
plomu nagrody. am
— A jednak p. Kirtiklis za-

łoży Towarzystwo Polsko-Ło-
tewskie. Na dzień 7 marca wy-
znaczone zostało posiedzenie Ko-
mitetu organizacyjnego Towarzy-
stwa Polsko-Lotewskiego Zbliže-
nia. Porządek dzienny obejmuje:
1) sprawozdanie komisji organiza-
cyjnej; 2) wybory władz T-wa oraz
3) wolne wnioski.

Posiedzenie odbędzie się o
godz. 18 w sali Rady Miejskiej.
— Zebranie dyskusyjne To-

warzystwa Miłośników Wiedzy
Skarbowej w Wiinie odbyło się
w dniu 28 lutego w lokalu Izby
Skarbowej. Zebranie zagaił prof.
M. Gutkowski, który w krótkiem
przemówieniu, nawiązując do ce-
lów Towarzystwa, zapraszał do
współpracy osoby, interesujące
się zagadnieniami finansowemi. 

Następnie asystent przy katedrze
skarbowości U. S. B, A. Dmi-
trjew, wygłosił referat p. t. „Sy-
stem obciążenia podatkowego w
Polsce*. W referacie swym, refe-
rent poruszył przedewszystkiem
zagadnienie systemu podatkowe-
go wogóle, następnie zaś dał za-
rys rozwoju systemu obciążenia
podatkowego w Polsce, by za-
trzymać się na obecnie obowią-
zującym systemie danin publicz-
nych w Polsce (państwowychi
komunalnych), poddając analizie
poszczególne daniny, obowiązują-
ce w Rzpltej i podkreślając ogól-
ne tendencje, cechujące ten sy-
stem. Po referacie wywiązała się
dyskusja, trwająca około godziny.

Towarzystwo zamierza zorga-
nizować dalszy szereg zebrań
dyskusyjnych, na których mają
być wygłoszone referaty z róż-
nych dziedzin skarbowości. Ze-
brania dyskusyjne Towarzystwa
odbywać się mają co dwa tygo-
dnie w piątki w lokalu Izby Skar-
bowej. Na najbliższych zebraniach
wygłoszone zostaną referaty
„O polskim podatku dochodo-
wym* (p. Władysława Bružyka)
i „O polskim podatku przemy-
słowym” (p. mr. praw Michała
Brojdesa). Wstęp wolny dla człon-
ków. Goście wprowadzeni przez
członków mile widziani.

Z życia prawosławnego.
— Walka z unją. Referent

do spraw rozwodowych« konsy-
storza prawosławnego w Wilnie
D. Bochan został mianowany re-
ferentem wydziału do walki z
unją tegoż konsystorza.

Sprawy białoruskie.
„. — Ucieczka b. posła Wo-
łyńca do Mińska. Po unieważ-
nieniu przez Sąd Najwyższy wy-
borów do Sejmu w okręgu wy-
borczym Lida stracił mandat
również członek Białoruskiego
chłopsko-robotniczego klubu po-
selskiego Wołyniec, który w cią-
gu ub. roku zorganizował szereg
wystąpień wywrotowych. Obecnie
Wołyniec zbiegł z Polski w
niewiadomym kierunku. Na dwa
dni przed posiedzeniem
Najwyższego, na którym unieważ-
niono wybory, Wołyniec wywoził
swoje rzeczy do Gdańska.Wdniu
wczorajszym nadeszła do Wilna
wiadomość, iż Wołyniec znajduje
się już w Mińsku.

Odczyty.
— „Neurastenja i neuraste-

nizacja jednostki i społeczeń-
stwa". Odczyt pod powyższym
tytułem wygłosi na rzecz Koła
Medyków U. S. B. w dniu 9 mar-
ca b. r. w sali Śniadeckich (ni-
wersytetu Stefana Batorego o go-
dzinie 19 (7) wieczorem p. prof.
dr. Stanisław Władyczko, kurator
Koła Medyków.
— Studjum katolicko - spo-

łeczne. W niedzielę 9 marca o
g. 1 po południu w sali wykłado-
wej Archidiecezjalnej Ligi Kato-
lickiej przy ul. Metropolitalnej
Nr. 1 odbędzie się pierwszy wy-
kład z szeregu odczytów dla in-
teligencji na temat: „Kościół, a
Państwo”, który wygłosi p. prof.
dr. Alfons Parczewski.

Następnej niedzieli 16 marca
odczyt p. profesora S. Glasera
na temat: „O św. Pawle” z po-
wodu  akademji odbędzie się
wcześniej t. j. o godz. 12 w po-
łudnie.

 

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

Dziš „Broadway“.
Teatr Miejski— w „Łutni*.

„Gdybym chciała".
— „Dożywocie* dla młodzieży.

W:sebotę najbliższą 8 b. m. o godzinie
3 m.30 po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Progra m:

Czwartek, dnia 6 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu, komunikat me-

teorologiczny, odczyt dla gospodyń
i koncert dla młodzieży.

16,15. Gramofon.
17,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. „Wśród książek* i koncert

kameralny z Warsz.
18.45, Pogadanka radjotechniczna.
19,10. „Wesołe wesela", wygł. Zula

Minkiewiczówna. —-
19,35. Kurs fotografji dla amatorów;

wygł. K. Lelewicz.
20,15. Z Warsz. Koncert.
23,00. Muzyka lekka z rest.

lonja* w Wilnie.

Dziś

„Po

ZAŁÓŻCIE NOWE LAMPY. 

Sądu
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Podejrzane zaprzeczenie poselstwa
sowieckiego W Warszawie.
Otrzymaliśmy z poselstwa so-

wieckiego w Warszawie ošwiad-
czenie treści następującej.

„Biuro Prasowe Pełnomocnego
Przedstawicielstwa ZSRR w Pol-
sce upełnomocnione jest katego-
rycznie zaprzeczyć wiadomości
podanej przez Ajencję „Iskra“ do
polskich pism o rzekomem aresz-
towaniu białoruskiego poety i za-
stępcy przewodniczącego  Biało-
ruskiej Akademji  Umiejętnošci
Jakėba Kolosa.

Również nie odpowiadają rze-
czywistošci fakty, przytoczone
przez wyżej wspomnianą „Iskrę“
o usunięciu z kierowniczych sta-
nowisk w Białoruskiej Socjali-
stycznej Republice Rad Ignatow-
skiego, Piczetty, Żyłanowicza*.

Należy zaznaczyć, że równo-
cześnie ajencja sowiecka „Tass*
rozesłała do prasy sowieckiej ko-
munikat, w którym napada na
prasę polską za rzekome  rozsie-
wanie nieprawdziwych wiadomo-
ści o ucieczkach włościan na te-
rytorjum polskie. Według tego
komunikatu rząd polski przygoto-
wuje się rzekomo do wojny z
Rosją sowiecką i rozpowszechnia
wiadomości, które mogą wrogo
usposobić do ustroju sowieckie-
go włościan białoruskich i ukra-
ińskich w Polsce.

Zaprzeczenie poselstwa so-
wieckiego jest więc! próbą uspo-
kojenia sfer białoruskich, aby nie
podzielały wrogiego / nastroju
mas białoruskich przeciwko  bol-
szewikom.

Podziękowanie Niemców „wysokiemu
rządowi w Warszawie”.

Niedawno donosiliśmy, że pis-
ma- niemieckie wychodzące w
Polsce podniosły alarm z powo-
du rzekomego zarządzenia przez
lokalne władze polskie w kilku
wypadkach likwidacji majątków
niemieckich i odkupu osad nie-
mieckich już po podpisaniu umo-
wy likwidacyjnej z Niemcami.
Prasa niemiecka doniosła wów-
czas, że poselstwo niemieckie w
Warszawie .interwenjowało natych-
miast w tej sprawie Ministerjum
spraw zagranicznych i uzyskało
stamtąd zapewnienie, że wspom-
niane wypadki zostaną zbadane,
ewentualnie zaś zarządzenia władz
lokalnych cofnięte.

Obecnie czytamy w „Posener
Tageblacie" następujące ošwiad-
czenie, zamieszczone na naczel-
nem miejscu pod nagłówkiem
„Dziękujemy”!:

„Pisma niemieckie w Polsce
(bydgoska „Deutsche Rundschau“
i „Posener Tageblatt“) ponownie
doniosły, że polskie władze lo-
kalne zrobiły użytek z prawa od-
kupu posiadłości niemieckich,
jakkolwiek stoi to w sprzeczno-
ści z umową likwidacyjną. Poseł
niemiecki pojechał natychmiast
po polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i interwenjował u
ministra. W związku z tem mini-
sterstwo dało wyraz swemu ubo-
lewaniu i poleciło władzom lo-
kalnym, by natychmiast cofnęły
swe zarządzenia. Równocześnie
wydano wskazówkę, by na przy-
szłość tego rodzaju zarządzeń wo-
góle nie podejmowano.

„Wysokiemu rządowi w War-
szawie — kończy „Posener Ta-
geblatt" — należy się za to za-
rządzenie podziękowanie z naszej
strony*.

Czy jednak Polska również
podziękuje za to zarządzenie?

ROZMAITOŚCI.
Niesamowita historja.
Dzienniki miejscowe podają

opis ciekawego faktu w okolicy
Salerno. Pewien rolnik od tygod-
nia widywał we śnie szkielet, któ-
ry zbliżał się doń, wyciągając ra-
mię i mówił: „Jestem pochowany
przed twoim domem. Wydobądź
mnie z mego grobowca*. Pod
wrażeniem snu rolnik ten udał
się do profesora Marzulli, prowa-
dzącego wykopaliska na pobli-
skiem cmentarzysku z czasów
przedchrześcijańskich i opowie-
dział mu o swym śnie. Prof. Mar-
zulli udał się na wskazane miej-
sce wraz z robotnikami i na głę-
bokości metra istotnie odnale-
ziono grobowiec ze szkieletem
doskonale zachowanym. Zdaniem
prof. Marzulli, szkielet pochowano
za pierwszych wieków po Chry-
stusie.
LIKORKL D TA ON POD

OFIARY į
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na Dom Dzieciątka Jezus W.R.2 zł.
Tadzio Lewkowicz 5 zł.

Na "Kościół Sw. Teresy w Kamionce
A. M. 5 zł, M. Łuczycka 2 zł, Marja
Nieciecka z maj. Marjanowo 10 zł. E.
Greczanek 2 zł.

Dla najbiedniejszych dzieci K. D.
2 zł., Emeryt 3 zł.

Dla Komitetu „Chleb Dzieciom, Ta-
dzio Lewkowicz 1 zł.

Dla chorego nauczyciela- (przy ul.
Połockiej) S. Tomklewiczowa 5 zł.

Dla rodziny M. emeryt 5. —

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc MARZEC. |
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cianego. Art. 4 projektu głosi, że cały szereg młodych i nieznanych jesz-  międzymiastowej napewno z. dziewią- 688969 418213 274849 147453 fałszywy, gdyż przerobiony z |

Nowe podatki dla “ pokksiju Žolės  vraliasa A GE zee > Bec pa adanąGy R:gal POSAY SIE 674754 250747 632059 780274 banknotu  jednodolarowego na BE
i ž 3 c : 2 z s o godzi- roc! w rę, a i z - WZA ;

rzemieślników. cydujeo zy m Šis E A as ali drugie AA == Ez, zE dziesięciodolarowy. d |
: Kaja „.. rzemieślniczej a uchwałę iz miejscu. 507 |

Rada ministrów na _posie- -atwierdza minister poddwcióćh Punktacja klubów wioślarskich W każdym razie powinniśmyw tym 457556 464928 586916 557493 |
dzenie w dniu | marca uchwaliła ola. «Pobór opłat na podsta- Pol. Zw. Tow. Wiośl. nadchodzącym sezonie wioślarskim zro” 856870 563925 566802 920988 GIEŁDA
projekt ustawy o zasileniu fun- 2 Ė o ę bić znaczne postępy. Musimy dogonić 939047 33059 814411 591028 WARSZAWA, 4.III. (Pat.)

4 zaćlni wie dostarczanych przezizbę rze- Polski Związek Towarzystw Wio- tych, którzy są przed nami,ga nie dać 3 ,
duszów izb rzemieślniczych. Art. kod] : z ki ag ych, y są p w» “ 687806 487708 403257 599008 Ė zał

- jektu opie.  mieślniczą list , wymiarowych u-  ślarskich ogłosił oficjalną tabelę punk- się wyprzedzić tym, którzy są za nami. Waluty i dewizy:
1 wspomnianego proje pi skuteczniają organa gminne. Od tli klubów za ubiegły sezon 1929 r. Kaźdy klub i każdy wioślarz powi- 819218 833104 315600 641823 Dolary 8,875—8,895—8,585.
wa, że celem zasilenia funduszów + d E Z rzyjemnością znajdujemy wśród całego nien pamiętać, że czeka nas wielkie > 09 369729 772926 Kopenhaga 238,65—239,25—238,05.
i iešini wymiaru opłat oznaczonych w i zd : P ' 291077 5162 6 penhag , i
izb rzemiešlniczych w wypadkach 2 o z Ś szeregu klubów z całej Polski i nasze  ;j trudne zadanie. 580444 649863 544473 654373 Londyn43,34—43,—43,45' ,—43,24 j

gdy budżetizby rzemieślniczej nie nakazie płatniczym /przysługuje  Wileńskie kluby, które znajdują się co Więcej chęci i więcej pracy. Nowy York 8,904—8,924—8,884. |
a ; : h Płatnikowi prawo odwołania się prawda nie na pierwszych miejscach, Ja. Nie. 935015 12090 165895 82897 paryż 34,90—34,99—34,81. |

znajduje pokrycia w samoistnych 0 wojewody w terminie 14-dnio- 312 w każdym bądź razie są w czołowej 146253 98360 939816 92924 Praga 2641 —26,47—26,35. |
dochodach izby ustanawia się CD Z grupie i tak w grupie męskiej: 1) „K. W. 673320 265375 500754 257583  Szwajcarja [172,17:/,—172,60' +—171,74*.. |

specjalne opłaty pobierane na Wym od dnia następnego po do- Poznań 04", 2) Bydgoskie T. W. 3) Try- PTM) i Stokholm 239,45—240,05—238,85. | |
rzecz izby rzemieślniczej od rze- ręczeniu nakazu płatniczego. Art. ton Poznań, 4) Toruń, 5) Włocławek, (iągnienie dolarówki. skaPa Na: Wiochy 6675-4607 1663. BE

i i ž - dopi szóst i iód | i
mieślników  posiadających karty $ Projektu opiewa, że w wypad- EL „najdująsiędwa znanenecałą W swoim czasie zamieściliśmy permw obr pryw: 218: RET

kach zasługujących na uwzględ- J Eu 4 224699 194088 605319 989458
rzemieślnicze i wykonywujących kremie p | Soaiesiiiezz ok Polskę, a iwa i EAT ROPaE A telegraficzną wiadomość o głów- 380696 836160. Papiery procentowe: ii li F

Ai Ź ii zaslužone kluby, 6) A. Z. S. Warszawa, Ź i fa 3 Pożyczka inwestycyjna 127,25—126,75,

swój zawód w okręgu danej izby. poszczególne zakłady rzemieśl- 7) War. T.Wiośl., 8) Wisła (Warszawa). nych wygranych dolarówki. Poni Prarjówa dólacaicte 75,25—73,75—74, Red
Opłaty pobierane są od każdego
zakładu rzemieślnuiczego przyczem
właściciel zakładu o ile zatrudnia

nicze zwolnić od opłat albe też
przyznać pewne ulgi bądź w wy-

Tuź za A. Z. S. Warszawskim i za War.
T. W. znajdujemy nasz A. Z. S$. Wileń-
ski, który ma sobą 10) Sokoła Kraków,

żej zamieszczamy całkowitą ta-
belę:

40 tys. dol. — 505202. Z KRAJU.
5% kolejowa 49, 10%„ kolejowa 102,50.
8%, listy zastawne B. G. K. i,B. R., obli-
gacje B. G. K. 94, te same 7”, — 83,25,

m
.

«<

E Ai 4 ści Ź inach | a :
u siebie czeladników i uczniów S9koŚci opłat bądź w terminach 11) Piock, 12) Kalisz, 13) „Syrena“ War“ 8 tys. dol. — 555320. 8% L. Z. T. K. Przem. Pol. 80,50, 4*, — |pzzggg

į + sŁniA spłat. szawa, 14) Wileńskie T. W. ównież f i kie 43, 4!:,7], 51,75—52,50, 7”|, ziem-

obowiązany jest uiścić dodatkó- : m za sobą jeszcze siedemklubów jak A.Z. 3 tys. dol. — 451741 668680 Sfałszowany banknot do- skie doltoweł 75, 87%, warszawskie
wą opłatę od każdego czeladni- S. Poznań, Polonję I t. d. 826371. larowy. 74,50—74,37—74,50, 10% Lubllna 77, 89, II
ka i od każdego ucznia. Wyso- W punktacji klubów kobiecych wio- 1000 dol. — 601167 486097 7 Lodzi 65,25, 10', Radomia 76, 10', Sie-

kość opłat wynosi: a) od O do Sport. dacia: 28 Panis eds we 758914 639701 316845. W czasie targu w Święcianach  dlec 75.
25 zł. —od każdego zakładu rze- ia RAZY Klub 500 dol. — 141185 639409 nieznany osobnik kupując u Da- Akcje:
mieślniczego, b) od O do 12 zł., Zawody łyżwiarskie. Wali2 Pod. MiabWieś. 3)A.Z. (8: 316665 184031 681360 20159 wida Ginzburga 4 klg cukru wrę- Bank Polski 164,50—165, Spółek Za-

od każdego zatrudnionego czelad- W niedzielę w sali Ośrodka W. F. Wilno, 4) Bydgoszcz, 5) Wrocławek, 6) 436481 995230 445969 934497. czył banknot 10-cio dolarowy  robkowych 78,50, Siła i Swiatło 90, Lil-

 

nika lub pomocnika, c) od 0 do pracowni CAsięa Kalisz, 7) 3 pułk saperów Wilno. 100 dol. na nr. 375445 134450 otrzymując resztę w kwocie 79 Pop 2, Starachowice 20,50,
6 zł. od każdego zatrudnionego skiego. Mia żodiew zapówiścsja: dd zk poeta:zókot Kai eigos 698391 585730 794078 224965 złotych 90 gr. Jak się później ——
ucznia lub pracownika młodo- dosyć ciekawie, gdyż walczyć będzie startėw i częstszą možnošė rywalizacji 891219 67124 131675 41507 okazało powyższy banknot był
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parowe- mechaniczna p. t. PIERWSZA PAROWO - MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem
legitymacji 14 »„ zniźki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery.

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 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu.
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ali]p Od dnia 3 do 7 marca 1930 roku ka Polana CO TO ZA MAGICZNE SŁOWO: „CIĄGNIENIE"!!

Miejski Kinematograi || 2“ iSaniai„PIERWSZAMIŁOŚĆKOŚCIUSZKI ż->:: qi. JEDOWICZOWA| pyzyŚ wssce, since osób oczekiwać będzie w ra:|| Pro
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 Rajska, M. Wili, Lubobiec, A. Karewicz. Epopea miłosna Naczelnika Narodu. Tragedja wielkiego KOBIECE, prężeniu rezultatów dnia!!

 

hor. dróg
serca! Nad program: „Przechadzka na dnie morza" w | akcie. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Po- MOCZ WENERYCZNE Ś |
czątek seansów od g. 4. Cena biletów: Parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Raz w życiu". prz. 12 — 2 i od 4 —6 DZI da niejednemu szczęście, dobrobyt fortunę!!! R

U tabiansi

- ię Ė si k
REWELACYJNA PREMJERA! Wielka gwia- N 0 R M A T A L M A D G E w potężnym drama- al. Hickiewicza 24 DZIŚ niejeden rozpocznie nową erę życia!!! tóry

zda, znana „Elenora Duze ekranów" cie  ofiarnej miłości
= / rol. główn. urodziwi amanci: GILBERT ROLAND i ARNOLD KENT oraz MI-

« Oo H€ a: CHAL WAWICZ. Wyborowa obsada, niebanalny, šmialy scenarjusz, wysoka
klasa gry.

zabłyśnie promieniami radości, uśmiechu,
zadowolenia!!!

rare „HELIOS
ul. Wileńska Nt 38.

DZIŚ Par,

DZIŚ

 

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

  

AKUSZERKI
kasy nasze rozpoczną wypłatę wygranych!!!

KINO- ó Dzieje miłości LADY HAMILTON do wielkiego ADMIRAŁA D Ś wszyscy bez różnicy winni stanąć przed urną |
TEATR <Hollywood |DZIŚ! KRÓLOWA bez „KORONY CE Realizacja: FRANKA LLOYDA. W rolach głów- AKUSZERKA ZI szczęścia z losem 5żklasy zakupionym w praw- dla dc

MICKIEWICZA Ne 22 nych: CORI GRIFFITH oraz VIKTOR VAR ohater filmu „Kult Ciała". Specjalna ilustracja muzyczna. Po- aji i A ; |
Saale eolinės 5, GOdŁINIA 0-006 11025: ) Marja Laknerowa dziwie najszczęśliwszej kolekturze >

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

NAUKA

tudent U. S. B. udzie-
la korepetycyj wza-

mian za obiady. Oferty
do Adm. dla A. B.

1368—0

Sprawy
majątkowe

p illa do sprzedania,
WIELKANr.36 KINO-TEATR SPORT” w świeżo odnowionejsali WIELKA Nr. 36 w kompletnie urzą-

CODZIENNIE CODZIENNIE " CODZIENNIE CODZIENNIE dzona, bardzo dobrze
Na ogólne żądanie publiczności wznawiamy ten przepyszny, wspaniały film, który w Wllnie wyświetlany był tylko dwa dniwkinie „Sport* „CZŁOWIEK prosperująca w Busku.
O STU OCZACH" (Przygody reportera filmowego) W roli głównej, światowej sławy artysta-sportsman M. L' Agleu 8 aktów niesłabnącej akcji, niezwy- Wiadomość do 8 b. m.
kłych przygód, przedziwnych wypadków. Nad program: 1) „Krajowe zawody konne". 2) Komedja. Początek seansów» o g. 4, 6,81 10. W soboty, nie- W Hotelu George'a, po-

dziele i święta o g. 2, 4, 6, 8 i 10. Ceny biletów: dla młodzieży 50 groszy, dla dorosłych 80 groszy, fotele 1 zł. Kupon do loży 2 zl. 50 groszy. tem listownie Busko —
zdrój Sulisławianka.

1367—s1

 

Dziś! Superfilm kinematografji światowej! Obraz, który poruszył świat! Niezrównany mistrz ekranu IWAN MOZŻUCHIN oraz
iękna CARMEN BONI j dueci iłości, 44przepiękna w czarującym duecie miłości. „A D J U T A N T Zamach na Cara.

rozgrywającym się na tle cudnych bialych nocy p. t.:
Początek o godzinie 4-ej. Ceny od 40 groszy.

ŚWIATOWID
Mickiewicza 9.

TEATR „L U X"R £ LEKTENSTEN | S-ka] ©
Centrala kolektury: Warszawa Marszałkowska 146. chody

a WILNO, WIELKA 44.

Główna wygranazł. 750.000 A
Ogólna suma wygranych tej 5 klasy około

28 miljonów.
Szanse kolosalne! Połowa wygranych i 2 premjeli!

P. T. Graczom naszym za wygrane u nas losy wypłaciła

już kolektura nasza *,

MILJONNY, MILJONY ZŁ.!! |
PREMJA ZŁ. 400.000 *;s'%xiasie"' 3

  

POLSKIEkino“ „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

Dziś! Fenomenalny film jakiego nie było! Królewski przepych wschodu! Najpiękniejsze kobiety światal Cudowna baśń
o miłości i przepiękna powieść wschodu w 10 akt. na tle egzoty-

p. ti Arcyztodziej z Damaszku cznego przepychu, czaru i upojenia. W rolach gł: DOU-
GLAS i MAC LEAN. NAD PROGRAM: Komedja w 2 aktach.
   

KINO-ŻE | Dziś! Ulubienica wil. publiczności CLARA BOW jako urocze dziewczę z Honolulu, swym wdziękiem czaruje wszyst-
EA kich To h ć miłości, któ i .ich w «Egzotyczna Kochanka» o hymn na cześć miłości, która zwalcza wszelkie prze

obrazie ciwieństwa. W rolach gł. znakomity CLIVE BROOK.     
 

  

 

 

  

 
      

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  

   

| > : | 141.— syjne
= = niej
= = padła też u nas na los naszej kolektury
= Koncesjonowane przez Ku- ==Majątek LUDÓW : i pcz

Wiafęczny (d) ! Detjiją(ą [ ją! = ratorjum 0. S. Wileńskiego E pow. wi.-rro | Mie tWlekaj — kup u ma los — zdobędziesz ioritngii Ja | stano
. = =  Wydzierżawia się od Oryginalne losy po otrzymaniu należności odwrotnie |
OBYWATELE! . d ., 6 = Kursy dla dorosłych == | maja r. b. turbinowy 79 wysylamy.

uz dziso marca roz= E przy Gimnazjum Im. J. I. Kra- 27" wodny. Wiadomość źnOŚĆ Drośi ić P.K.O. 81051s > 2 śą = przy akis „Ara = a miejscu, lub Wilno, Należność prosimy wpłacić na konto nasze w P.K.O. ę głosó:
= . = Portowa Nr. 23, m. 21.

poczyna SIĘ ciągnienie = Kancelarja: ul. Orzeszkowej3, od == —s1 ka
Ž = godz. 10 —11 i ul. Ostrobramska * sej= 27 od' godz. 7.30—21. = a

5-ej klasy snynżóiśiniez 5 "amy | NOWOCENE arars, EANMNOWIIE|== (Ustrój półroczny. — System klasowo- 22 re

20-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej JE """"" aa" E aw M RAE= ręczników. or = posiada i lokuje na ion o inis

i trwać będzie do dn. 10-go kwietnia r. b. włącznie. = Kółka naukowe—Lekarz szkolny. ZZ oprocentowanie. o oej Cc Wilno, Wileńska 24 Z
- "INNA AAAANNANNNNNANI "iekiewięża "s, że, | © poleca: śledzil Mickiewicza 1, tel. poleca: tel. 1038 d ę

(WIA JUANA Z 2 2 s a pra Sub Najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodnych warunkach. Sejm

i K kluby
i wi i i i ubioną książeczkę fzotrzebna zaraz na "farządzająca domem -
i wiele, wiele innych wygranych oraz 2 premje w kwocie zł. 250,000 i 150,000 FOLWARK Zs wojskcwą wydaną wyjazd osoba zna- Z lub gospodarstwem Sak

"Kua_"| przez P. K. U. w SŚwię- jąca się na gotowaniu i wiejskiem, może prowa
co DRUGI LOS BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA. eco Roach na imię Mieczy- gospodarstwie.  Zgłosić dzić * większychrot- misji

CENA; | 14 losu zł. 50 | | 1/2 łosu zł. 100 | |_1/ losu zł. 200 | rany Po. ORORYAO 3 oo ad m wa: =
———zin - - ——----- "R. „Zac tychmiast. Adres w Ad- ze.

Nie omijajcie szczęścia tam, gdzie Was szczęście okrąża i pamiętajcie Mickiewicza 1, tel. : RWE TE ORA ministracji Dz. W. pod | mom
że największa i najszczęśliwsza kolektura jest 8901 Inaloziono zegarek Hiniejszem podaję Zarządzająca. 1378 | ły oś

właściciel zwrócił się do 4 asas ne i

H M i HM K 0 W Ś K i bies Wisi o gina, vinis porwie „ję gore| Prze"<> że za weksie, tranzakcje, dyni - kucharki na wypo

m ry wszelki -K dobremi świa- i
A Gružlicn pluc jest sosik i orocz- age SAIBCes aa niec
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