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Ataki nacjonalistów na Hindenburga
Szumna odezwa „pożegnanie z Hindenburgiem."Drmisja gabineta p. Bara została przyjęta

WARSZAWA, 17.3. (Pat.) Kancelarja cywilna Pana Prezydenta

Rzeczypospolitej komunikuje, że Pąn Prezydent zaprosił w dniu dzi-

BERLIN, 16.3. (Pat). Prasa na-
cjonalistyczna z wyjątkiem orga-
nów agrarjuszy „Deutsche Tages-

zarzuca prezydentowi, że konty-
nuuje politykę swego poprzednika
socjalistycznego, pierwszego pre-

Upadek p. Bartla.
„Robotnik“ "w następujący

sposób charakteryzuje rządy p.
Bartla i jego upadek.

Do tego oświadczenia dodane
jest rozbrajająco naiwne zdanie:

„—Nie wątpimy, że szczególniej głę-
biej myślący świat katolicki stanowisko
to należycie oceni..."

siejszym na konferencję o godz. 12,30 pp. marszałków Sejmu i Senatu. zeitung"* i „Kreuzzeitung” w dal- zydenta Rzeszy Fryderyka Eberta. 5 O 2 2

WARSZAWA, 17.3. (Pat.) W dniu 17 b. m., około godziny 9-ej szym ciagu z coraz większą za” „Prezydent Hindenburg — 0- gazoapaponi zim Badając e niy
| wieczorem, Pan Prezydent podpisał następujący dekret: ciekłością atakuje prezydenta świadcza organ wszechniemiecki kiem zmiany kursu z „ostrego* na „ła- nieufność aga o WSE

Da Aukos Rodenas Bartla. P Rady Mi. Mindenburga. —ciąży niby koszmar nad rzeczy- godniejszy* po nieudanej próbie „puł- EU ność do działalnościp.Czer-
* +6 s R a. P e ag = a. = y Mi- Wszechniemiecka „Deutsche wistošcią niemiecką. Respekt  Kownikowskiej“p. Świtalskiego. P. Świ- o S alkas namie
strów w arszawie. rzyć ając się do przedstawionej mi i “ ; J talski reprezentował w gruncie rzeczy i religji, są... głębiej myślącymi

y p j Zeitung" w tryumfalnym tonie przed tym starcem byłby zbrod Ideę zastąpienia systemu dyktatury „u - katolikachi niż nawet ks.ks. Arcy-

prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu Prezesa Rady Mi-

nistrów wraz z całym gabinetem i poruczam Panu i wszyst-

donosi, że ogłoszona w czwartko-
wem wydaniu tego "dziennika

nią*. Charakteryzując mentalność
prezydenta jako „mentalność lu-

krytej* przez dyktaturę jawną. P. Świ-
talski upadł i z powodu rosnącej opo-

biskupi, którzy na Konferencji
7-go lutego b. r. i w zwróceniu

kim ustępującym Panom Ministrom i Kierownikom Ministers szumna odezwa p. t. „pożegna- dzi klęski niemieckiej z jesieni zycji w kraju. P. Bartel reprezentował | ż : x

ępujący tw nie z Hindenburgiem" została te- 1918 r.“, „Deutsche Zeitung“ Rrzeciwnie — ideę t. zw. współpracy SIĘdo Rządu po tej Konferencji
Rządu z Sejmem: Tragedją p. Bartla nie Ukrywali nieufności i żądaniadalsze kierownictwo spraw państwowych, aż do chwili powo-

łania nowego rządu.

Warszawa, dnia 17 marca 1930 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) IGNACY MOŚCICKI.

Prezes Rady Ministrów (—) KAZIMIERZ BARTEL".

Równocześnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej

wiednie pismo do poszczególnych ministrów i

podpisał odpo-
kierowników mi-

goż dnia rochwytana i że okaza-
ła się potrzeba wydania odezwy
w formie osobnej ulotki. Dziennik

wzywa młodzież niemiecką do
podjęcia wałki przeciwko Hinden-
burgowi.

Wiece i Demesio i niemiec-
ej.

Przeciwko traktatom haskim.

stał się prosty fakt, że nie potrafił on,
zostać prawdziwym

kierownikiem Rządu. P. Bartel chciał
pozostać człowiekiem  „pornajowego"
systemu rządzenia a zarazem usiłował
odrzucić to, co stanowi istotę systemu.
Gdyby, wziął na siebie rolę premjera
stopniowej i pokojowej likwidacji sy»
stemu,—mógłby z pewnością wiele zdzia-
łać dobrego.

czy też nie mógł,
zmiany.

Myśmy nie mieli złudzeń.
„Gazeta Warsz.” pisze w związ-

ku z obecnem przesileniem:
Może kłoś zastanawiać się nad tem,

w jakim kierunku w ostatnich dwóch
latach poszły nastroje narodu, czy na
prawo, czy na lewo. Ale jedna rzecz

nisterstw. i» z RZ P. Bartel wolał rolę inną; został rzez chwiłę nawet nie ulega wątpliwo-

(Telefonem od własnego korespondenta). epe ARONSON ZZO anona A a a ag Ści. Nastroje te, z każdym dniem nie-
4 ż ź 3 t rzecim dniu po podpisaniu przez eferent w obecnošci zebranyc og resu; zosta: premje- mal coraz silniej, caj ię przeci

WARSZAWA. Sytuacja polityczna w ciągu poniedziałku posu- P P P y rem, którego „tolerowano* w kolach“ tym, którzy selenas Bea r

| nęła się znacznie naprzódo tyle, że po konferencji odbytej w po-

łudnie z marszałkami izb ustawodawczych wieczorem P. Prezydent

przyjął dymisję gabinetu.

P. Prezydent zaprosił na godz. 12 m. 30 w południe obu mar-

 szałków.

prezydenta Hindenburga ustaw
haskich i w przededniu zapowie-
dzianego przez prasę demokra-
tyczną podpisaniu układów z Pol-
ską związki niemieckiej młodzieży
nacjonalistycznej zorganizowały
w całych Niemczech wiece de-

rozdarł na znak protestu egzem-
plarze traktatu wersalskiego, pak-
tu lokarneńskiego. planu Younga
oraz umowy warszawskiej. Na-
stępnie odczytano deklarację,
zapowiadającą, iż odtąd niemiec-
ka młodzież narodowa walczyć

miarodajnych systemu i w Belwederze;
został premjerem, któremu kierownic-
two Klubu B. B. rzucało ustawicznie
pod nogi, który tolerował z kolel istnie-
nie tuż obok Rządu oiicjalnego jakichś
„rządów ubocznych".

Zabrakło p. Bartlowi sił* i decyzji
dła przeprowadzenia, choćby częścio-

publiczna nie odróżnia dokładnie  licz-
nych odcieni rządowego obozu. Nie
wszyscy wiedzą jakie są różnice mię-
dzy „pulkownikami*, a innemi grupami
czy koterjami, wiele jęst różnych bry-
gad w tym obozie, czem one od siebie
się różnią. Dla ogółu wystarczy jedno
pojęcie: „sanacja*. Ma ono treść nie-

Konferencja trwała godzinę i kwadrans. monstracyjne. będzie pod czarnym sztandarem. wej, ale rzeczywistej i głębszej napra- dwuznaczną i niedwuznacznem jest sta-

Na konferencji marszałek Daszyński wyraził przekonanie, że W Berlinie zjednoczenie sto- Zebrani złożyli uroczystą przysię- WY stosunków. Oazaa ogromnej większo-
4 5 s A sj 5 r 74 > ; Ą ież i į- i i ż z ci narodu polskiege.
przesilenie załatwione będzie jaknajszybciej i wskazał konieczność  Warzyszen młodzieży nacjonali- gę, że nie uznają żadnych trak Zachowawcy B. B. jako Niektóre NA lewicowe I tak zw.

| załatwienia przez Sejm wielu spraw terminowych, jak: poprawek Se-

natu do budżetu, ustawy o funduszu Kultury Narodowej, sprawy b.

min. Czechowicza oraz ratyfikacje umów.

Wieczorem pojawił się około godz. 9-ej komunikat, zawiada-

miający o przyjęciu dymisji gabinetu, powierzeniu p. Bartlowi spra-

wowania rządów do utworzenia nowego gabinetu.

Kursują pogłoski, że od wtorku zacznie się kolejka rozmów

stycznej urządziło dziś przed po-
łudniem wielki meeting, na któ-
rym odczytano kilka urywków z
tekstów powojennych traktatów,

tatów powojennych i że będą
odtąd przeciwko nim prowadzić
nieustanną walkę.

Zgon dyktatora Primo de Rivera.
PARYZ, 16.3. (Pat)Gen. Primo

de Rivera zmarł nagle.
miast lekarz stwierdził śmierć,
która nastąpiła prawdopodobnie

wierny hufiec p. Czer-
wińskiego.

Chociaż do głosowania w Sej-
mie dnia 14-go b. m. nad wnio-
skami Kl. Nar. i Chrz. Dem, żą-
dającemi ustąpienia p. Min. W.
Rel. i Ośw. P. Czerwińskiego nie

„centrowe* wiązały pewne nadzieje z
ostatnim gabinetem p. Bartla. Spodzie-
wano się że p. Bartel będzie, używając
modnego wyrażenia „likwidował obecny
system". Myśmy nie mieli co do tego
żadnych złudzeń. | gdy onegdaj różne
inne stonnictwa dawały wyraz swojemu
rozczarowaniu, myśmy mogli milczeć.
Nie społkał nas żaden zawód, bo wie-
dzieliśmy naprzód, na czem to wszyst-

z przywódcami kiubów pariamentarnych. PARYZ, 16.3. (Pat.) B. dykta- na skutek skrzepu. Niepodobna doszło, jednak świat się dowie- e a

: AS tor Primo de Rivera od tygodnia było przewidzieć tego, tembar- dział, że.. zachowawczy odłam Marzec to nie grudzień. |

nie opuszczał łóżka, przyjmując dziej, że wczoraj jeszcze Primo B. B. postanowił nie głosować „Kurjer Warsz.” stwierdza, że |

Bilans handlowy. jedynie niewiele osób z najbliż- de Rivera wyznaczył na dzień przeciw p. Czerwińskiemu. marzec to już nie grudzień: |
szego otoczenia. Stan jego był dzisiejszy spotkanie z osobami, Wiadomo to zaś dzięki p. pos. od dołu idzie i prze prąd zniecier- |

(Telefonem od własnego korespondanta).

„WARSZAWA. Bilans handłowy za luty wynosi w imporcie
181.469.000 zł., w exporcie zaś — 218.092.000 zł.
, Nadwyżka exportu nad importem wynosi 36 i pół miljona zł.

Zwraca uwagę osłabienie importu o 35 milj. zł., co można tło-
maczyć osłabieniem zdolności finansowej społeczeństwa.

Nadużycia wyborcze przed Sądem Naj-

wybory w okręgu Tarnopolskim, stwierdzając, iż 912 głosów wpisano
na listę B. B. W. z Rz. zamiast na listę Nr. 18.

Kwestja, którą rozpatruje Sąd Najwyższy polega na tem, czy
'unieważnić- całe wybory w tym okręgu,
tury cyfr.

czy też dokonać korek-

W okręgu Tarnopolskim uzyskały: 4 mandaty B. B., 4 mandaty
Rusini, 1 mandat ukraińscy socjaliści i 1 mandat żydzi.

Jeżeli nastąpi korektura głosów, wówczas straci mandat Karol
ojewoda z B. B. na rzecz adw. Jaworskiego Rusina.

Prócz tego B. B. straciłoby mandat
mandat ten przypadłby prawdopo-padłby Kozłowski ze Lwowa, a

dobnie Str. Narodowemu.

Umowa

   

    

z listy państwowej i od-

gospodarcza Polski z Rzeszą nie-

ciężki ze względu na silnie rozwi-
niętą a cukrową. Chory
miał wyjechać do Frankfurtu w
celu przeprowadzenia kuracji.
Wczoraj wieczorem Primo de Ri-
vera robił wrażenie zdrowszego.
Smierć nastąpiła o godz. 11 rano.
Rodzina Primo de Rivera wyszła
zrana z hotelu, gdzie mieszkała

czytaniu. Po powrocie znaleziono
go na łóżku, z okularami zsunię-
temi na czoło. Wezwany natych-

które chciał widzieć przed wy-
jazdem do Niemiec, m. in. z marsz.
Petain, min. Malvy i Hennessy.
Przypuszczalnie po odejściu człon-
ków swej rodziny, b. dyktator
poczuł się źle i zapewne chciał
odpocząć na łóku. $mierć nastą
piła tak nagle, że chory nie miał
czasu nawet zadzwonić na służbę.

ryża do Madrytu. Wiele osób zło-
żyło kondolencje rodzinie zmar-
łego.

Ameryka przeciwko prześladowaniom
religijnym w Rosji.

Kontrdemonstracje komunistyczne.

NOWY-YORK, 17.3. (Pat.) Ty-
siące chrześcijan, oraz żydów za-
nosiło w dniu wczorajszym mo-
dły za wiernych, prześladowanych
w Rosji. Olbrzymie tłumy zebra-

lu zapobieżenia ewentualnym de-
monstracjom anarchistów. Do
żadnych zajść nie doszło. Kontr-
manifestacja odbyła się w sali
gimnastycznej Colosseum, gdzie

A. Piaseckiemu z B. B., który w
przeddzień głosowania zamieścił
w „Dniu Polskim* (nr. 71 i 13-go
marca b. r.) długi artykuł naczel-
ny, którego mętne wywody zmie-
rzają do jednego jedynego waż-
nego zdania na końcu:

„—Posłowie konserwatywni, rozu-
miejąc jałowość i szkodliwość jutrzej-

N.-Decji oczywiście. nie poprą".

pliwienia. Od góry zaczyna dominować
świadomość, że trzeba skończyć z tym-
czasowością

ponad wszystko wybija się proble-
mat praworządności.

Dziś, jułro, pojutrze — będzie on
zawsze górował, będzie nadawał piętno
każdej sytuacji poliliycznej, będzie sta-
nowił siłę lub słaboć każdego rządu.
Ktokolwiek mniema inaczej,  ludzi się.
Na tym gruncie spotkają się, wcześniej

2 Wwyžszym. ze s + " szych politycznych manifestacji w Sej- lub później, wszystkie ideowe obozy

(Telefonem od własnego korespondenta). wraz z chorym, udała się do koś Ciało zmarłego dyktatora Z0- mię przeciw całości obecnego rządu, w _ polityczne:
oz: ę : > cioła. Primo de Rivera pozostał, stanie zabalsamowane i prawdo- którym zasiada Marszałek Piłsudski, Około tego hasła skupią się wszyst-

WARSZAWA. Sąd Najwyższy zakwestjonował w poniedziałek siedząc w fotelu, zagłębiony w podobnie jutro wywiezione z Pa- mimo wyraźnych zastrzeżeń co do min. kie czynne żywioły polityczne. "Ma ono
Czerwińskiego, taktycznego manewru zapewnione poparcie szerokich rzesz

obywatelskich.

 

Stolica Polski w
obronie wiary.
Jak donosi prasa warszawska

w związku z listem Ojca św. o
prześladowaniu religijnym w Ro-
sji sowieckiej Episkopat polski
zarządził, aby we wszystkich świą-
tyniach katolickich w Polsce dn.
16 b. m., odbyły się uroczyste

darami gniazd warszawskich, prof.
ks. prałat Nowakowski odprawił
uroczyste nabożeństwo za ofiary
prześladowania religijnego w Ro-
sji sowieckiej. Celebrans wygło-
sił płomienne kazanie, wskazując
zgromadzonym w świętyni . drogi,
jakiemi szedł liberalizm  inteli-
gencji rosyjskiej, który doprowa-
dził w końcu do negacji wszy-
stkich prawd i do rozbestwienia

ły się w katedrze. Oddziały po- 12 tys. komunistów odbyło ze- E je ł 0.

| miecką została podpisana. licjj zgromadzone były w czasie branie, przyczem wygłoszono sze- powie: Pe ZA siak i we wszystkich in-
| „APRSZAMA 1PM Pa- dzie których vynas inė będą nabożeństwa przed katedrą, .w ce- reg przemówień. niedieli” jaknajwięcej Ye aoiei nych kościołach błagano Stwórcę

rafowana w piąte „m. rano wymiany produktów hodowlanyc i i żeń- 0 odwrócenie prześladowań wiar

przez obu pełnomocników uwowa między obu krajami. 4) Postano- Wielka śnieżyca w Berlinie. wa KAR o, 0 w Sówiełach. Naród polski +
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gospodarcza między Rzecząpospo-
litą Polską a Rzeszą niemiecką
została dzisiaj o godz. 18.30 przez
tychże pełnomocników min. Jul-
jusza Twardowskiego i posła nie-
mieckiego Ulricha Rauschera for-
imalnie podpisana. (lmowa posia-
da charakter umowy kontyngen-
towej, utrzymując w wymianie
wzajemnej między obu krajami
obowiązujące obecnie zakazy

Najważniejsze postanowienia

na zasadzie salda węglowego
oraz kontyngent 200 tys. sztuk
nierogacizny na rok pierwszy, z

wyższe kontyngenty strona nie-
miecka otrzymała kontyngenty
przemysłowe obecnie obowiązu-
jących w Polsce list zakazowych.
3) W dziedzinie taryfowo - celnej
układ przewiduje udzielenie wza-
jemnie klauzul największego u-
przywilejowania, nie zawiera zaś

żadnych zniżek ani fiksacji seł.
Specjalne postanowienia regulują
przepisy weterynaryjne, na zasa-

BERLIN, 17.3. (Pat.) Wczoraj
w Hemnitz doszło do krwawych
starć między  demonstrującymi
wspólnie przeciwko przyjęciu pla-

nu Younga, stahlhelmowcami i

wienia tranzytowe przewidują wol-
ność tranzytu przez terytorja obu
krajów, nie wyłączając możności
przewozu wszelkiego mięsa przez
terytorjum Rzeszy. 5) Przy okazji
zawarcia umowy przewiduje się
dopuszczenie do przewozu emig-
rantów trzech towarzystw nie-
mieckich w drodze udzielenia im
koncesyj: Hapag, Nord-Deutsche
Lloyd, Hamburg - Sud - America
Line. W traktowaniu towarzystwa

krajowych. 6) Prawo osiedlania
oparte zostało na zasadach proto-
kółu z dnia 21 lipca 1927 roku,

czenia do pewnej kategorji osób
(samodzielni kupcy i przemysłow=
cy)w sprawie osiedlania. Pczatem
oba kraje zobowiązują się do
zniesienia w obronie wzajemnym
wszelkich zarządzeń, związanych
ze stanem wojny celnej. (lmowa
podpisana została na rok z pra-
wem mechanicznego przedłuże-
nia.

Krwawe demonstracje przeciwko planowi
Younga.

hitlerowcami a komunistami. Wie-
lu hitlerowców ciężko pokłótych
nożami, przewieziono do szpitala,
gdzie jeden z nich zmarł.

Zahamowanie ruchu w godzinach rannych.

BERLIN, 16.3. (AW.) W nocy
z soboty na niedzielę, spadł w
Berlinie niezwykle obfity śnieg.
Warstwa śniegu osiągnęła w cią-
gu paru godzin pół metra. Wsku-
tek zasypania torów, ranne posią-
gi nie mogły opuścić dworców
w oznaczonym czasie. Dopiero

po oczyszczeniu torów, a prze-
dewszystkiem zwrotnic, pociągi
odjechały przeciętnie z półgodzin-
nem opóźnieniem

Rano śnieg przestał padać,
popołudniu zaś nastąpiła odwilż,
umożliwiając podjęcie normalnej
komunikacji w okolicach Berlina.

Saragossa zalana przez wodę

dolinie rzeki Ebro przybiera co-
raz groźniejsze rozmiary. Poziom
wód podniósł się o 7 metrów,

SARAGOSSA. (Pat.). W niżej

P. Szymański i Żydzi.
Marszałek Senatu p. Szymań-

ski ma, przyjaciół wileńskich z po-
śród Żydów. Szczególnie przy-
jaźni się z Szabatem. Sympatji
tej dawał wyraz już na łamach
„Naszego Przeglądu".

Na piątkowem posiedzeniu Se-
natu głosowanie przeprowadzał
wicemar. s. Gliwic. P. Szymański
usiadł na ławach senatorskich
obok s. Perzyńskiego i s. min. Zale-
skiego. Kiedy przyszły pod gło-
sowanie poprawki senatorów ży-

rezultacie czego 1500 rodzin po-
zostało bez dachu nad głową.

MADRYT. (Pat.). Poziom wo-

dowskich, którzy domagali się
pewnych subwencji na specjalnie
żydowskie cele humanitarno-spo-
łeczne za kilku poprewkami wraż
z członkami Koła Żydowskiego
głosował tylko... sen. marszałek
Szymański!

Wywołało to zrozumiałe po-
ruszenie. Zwrócono mu z kół BB
na tę niewłaściwość uwagę, tak
że przy dalszych wnioskach ży-
dowskich marsz. Szymański
sympatji swych żydowskich już
nie ujawniał.

mr|
=.

To też w dniu
warszawskie były
modlącymi się.
W archikatedrze św. Jana ce-

lebrował uroczystą sumę o g. 11
r. w licznej asyście duchowień-
stwa J. Em. ks. kardynał Kakow-
ski. W czasie sumy z ambony
zostało odczytane orędzie Ojca
św. o prześladowaniu religji w
Rosji. Po sumie przed wystawio-
nym Najśw. Sakramentem” rozle-

tym kościoły
przepełnione

oraz dla młodzieży akademickiej
_w kościele św. Anny (po-bernar-
dyńskim). Udział zarówno człon-

pełnionym po brzegi przez wier-
nych, wśród których widnieli
umundurowani sokoli z 7 sztan-

tych nabożeństwach ekspijacyj-
nych wziął niezwykle żywy udział.

Po nabożeństwach w salach
„parafjalnych i w innych odbywa*
ły się tłumne zgromadzenia, na
ktorych zapadały uchwały, pro-
testujące przeciwko nieludzkim
prześladowaniom religijnym w
Rosji i domagające się od rzą-
dów państw cywilizowanych uży-
cie wpływu, aby zaprzestano tych
prześladowań. '

| | podpisanej umowy są następują- okrętowe niemieckie korzystać I Ia į że”... AG ; i a

„Į ce: 1) Polsce przyznany zostai mają z klauzuli największego 500 domów runeło, 1500 ludzi bez dachu. gły kl vira sia da a da walić

“| kontyngent na węgiel w wyso- uprzywilejowania, nie korzystając MADRYT. (AW). W z ERN z dod ) o i s
; 7. > + a <= : ). Według do- położonych dzielnicach miasta stały również odprawione dla piej, że naród polski nie mniej

kości 320 tys. tonn miesięcznie jednak z przywilejów towarzystw kalek ona ių zana ię około 500 domów, w „Sokoła" w kościele Zbawiciela od innych narodów domaga się

od władców Rosji poszanowania
religii i wolności sumienia. Prze-
ladowania te naród polski bar-

Szidzwaiem mui pt re Žin kinealk saita wii ati dy wyka EWA polna wę idm złoto: jaki nodze. lej piwny "piesi. oj
> 3 Ę 7 L kość 2 klm. stale. Sytuacja staje się coraz akademickiej byi D. Iiczny. w ciągu długic at niewoli za-

dwóch lat. 2) Wzamian za po- do wjazdu i pobytu oraz ograni- bardziej uispakójica: W kościele Zbawiciela, wy- znał, czemsą prześladowania za
wiarę, których nie szczędził Po-
lakom ani rząd carski, ani pruski
choćby za czasów Kulturkampfu.
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odbędzie się dnia 18—IIl—b. r. we wtorek o godz. 7 pp. w gmachu

głównym U. S. B. sali Nr 3. Dyskusję na temat:

«Dlaczego jesteśmy narodowcami»
zagai kol. K. HAŁABURDA.

Obecność członków bezwzględnie konieczna.

Goście mile widziani.

 



   

    
     
    

 

Dymiojś przyjęta
A więc w poniedziałek wie-

czorem p. Prezydent podpisał dy-

misję gabinetu p. Bartla.

Tem samem zostai położony

koniec różnym niedorzecznym

plotkom i pogłoskom, które krą-

żyły w ciągu soboty, niedzieli i

poniedziałku na temat ogłoszenia

dyktatury i t. pod.
Czy pogłoski te były istotnie

tak niedorzeczne i wyssane z pal-

ca? Nieznane są nam tematy na-

rad zakulisowych, które się to-

czyły w ciągu tych kilku dni, je-

dno tylko stwierdzić należy, iż

niezwykła w podobnych wypad-

kach zwłoka — p. Bartel złożył

podanie o dymisję w sobotę ra-

no, przyjęta została w poniedzia-

łek wieczorem — wywołać mu-

siała pewne zdziwienie i zaniepo-
kojenie. Wprawdzie zdarza się w
praktyce państw zachodnich, że

sformowanie nowego rządu, per-

traktacje ze stronnictwami, prze-

ciągają się kilka dni, a nawet ty-

godni;
cia dymisji, jest zwykle kwestją

krótkiej chwili: <«lbo udziela się

jej rządowi — albo rozwiązuje

Sejm. Mimo zdziwienia, jakie —

według komunikatu  urzędowe-

go — wyrazić miał p. Prezydent

z powodu uchwały- Sejmu, która

wywołała obecne przesilenie, za-

nosiło się przecie na to od dlui-

szego czasu, zaś wynik glosowa-

nia nad votum nieufności dla p.

Prystora był do przewidzenia z

całą pewnością, na kilka dni przed

posiedzeniem Sejmu przewidział
go też p. Bartel, skoro się we

środę zdecydował na swą mowę

w Sejmie.
Bądź jak bądź: podpisanie

przez p. Prezydenta dymisji świad-

czy a

primo, že wszelkie niekonsty-

' tucyjne wyjścia i środki (o ile
wogóle przez pewne koła czy

jednostki brane były pod uwagę)

zostały zaniechane

sekundo, że całkiem konsty-

tucyjne rozwiązanie Sejmu rów-

nież uznane zostało przez sfery

wpływowe za niewłaściwe i nie-

bezpieczne w obecnych czasach

ogólnej gospodarczej depresji.

Czegoż obecnie należy się spo-

dziewać?

Jak donosi nasz korespon-

dent warszawski, dziś mają roz-

począć się narady na Zamku

z przywódcami poszczególnych

stronnictw. Z tego nie należy

jednak wnosić, iż otrzymamy rząd

parlamentarny, złożony z przed-

stawicieli tej większości opozy-

cyjnej, która obaliła p. Bartla—

takie obyczaje panują na zacho-

dzie, u nas zostały-one zaniecha-

ne od czasu przewrotu majowe-

go. Rząd parłamentarny, z przed-

stawicieli opozycji złożony, ozna-

czałby stanowcze zerwanie z sy-

stemem pomajowym, na co by-
najmniej dziś jeszcze się nie za-

nosi. Słusznie zaznacza w „Ga-

zecie Warszawskiej* prof. Rybar-

ski, że „ci, którzy dzisiaj rządzą,

nie chcą odejść. Mają wiele po-

wodów, by kurczowo trzymać się

władzy, i to powodów najroz-

maitszych, począwszy od fana-

tycznej wiary w siebie, a skoń-

czywszy na dość poziomych

względach*.

Wobec tego pozostają dwa

przypuszczenia: albo mianowany

zostanie rząd „ugodowy* w  ro-

dzaju „Bartel Vi"—albo też „bo-

jowy“, pulkownikowski.

Co do pierwszego, „ugodowe-
go“—bylaby to tylko nieszczera

ugoda, a więc przejście choroby

przesileniowej, na którą cierpi

Polska, od której więdnie i usy-

cha już czwarty rok — ze sianu

ostrego znowu. do przewlekłego,

chronicznego. Wiedeńczycy ukuli

w swoim czasie w stosunku do

swych rządów dowcipne słówko:

„weiterfortwurschteln“ u nas mož-

naby zastosować za zmianą jed-

nej litery ludowe przysłowie „Do

około Bartel*.

Co się tyczy drugiej ewentu-

alności — gabinetu, „bojowego*,

podzielamy również w zupełności

zdanie p. R. Rybarskiego:

„Jeżeli jednak walka jest ko-

nieczna, to w takim razie wyma-

ga tego interes społeczeństwa,

by jej niepotrzebnie nie przewle-

kać. Jeżeli raa przyjść rząd „bo-

jowy“, niechaj przychodzi jak

najprędzej. lm wcześniej, tem

lepiej dla wszystkich,  przede-

wszystkiem dla caiego narodu*.

natomiast sprawa przyję-

a rw

UPADEK P. BARTLA.
Warszawa 16.lll.

Dnia 27 grudnia 1929 r. p. Pre-
zydent Rzplitej zatwierdził gabi-
net prof. Kazimierza Bartla, któ-
ry dnia 31 grudnia z. r. złożył na
jego ręce przysięgę. Gabinet Bar-
tła V-go rządził przez 74 dni i
dnia 14 marca otrzymał od sej-
mu votum nieufności. Dnia 15
marca p. Bartel prosił p. Prezy-
denta o zwolnienie go ze stano-
wiska.

Przed kilku dniami, pisząc o
perspektywach, jakie się wyła-
niały na tle zgłoszonych wnio-
sków o votum nieufności dla
dwuch ministrów, wyraziliśmy hi-
potezę, czy też p. Bartel nie uznał
obecnego momentu za odpowie-
dni do ustąpienia.

Okoliczności, które towarzy-
szyły przebiegowi ostatnich narad
poprzedzających piątkowe głoso-
wanie sejmu, bynajmniej nie za-
powiadały tak ostrego ostateczne-
go wyniku. Poprawdzie sytuacja
przedstawiała się następująco:
PPS dla względów polityki o-

portunistycznej i ze względów
prestiżowych ze względów na
swoich wyborców była zmuszona
wystąpić z wnioskiem przeciwko
min. Prystorowi.. Tak dalece się
zaangażowała w kampanji przeciw-
ko niemu, że nie byłoby dla
mas socjalistycznych zrozumiałe
niepostawienie odpowiedniego
wniosku.

Inaczej zupełnie rzecz się mia-
ła z Klubem Narodowym. Jesz-
cze podczas dyskusji i nad bud-
żetem  ministerjum oświaty p.
Czetwertyński wyglosił wielkie
oskarżenie ministra Czerwińskie-
go, zakończone deklaracją, że
Klub nie posiada do niego za-
ufania. Potwierdził to w całej
rozciągłości sen. Jabłonowski w
dyskusji budżetowej senatu. Wnio-
sek swój Klub Narodowy zgiosił
ze względów zasadniczych, „nie
oglądając się bynajmniej na to,
jaki będzie jego ostateczny re-
zultat.

PPS. stdrała się zapewnić só-
bie współdziałanie innych klubów
centrowych i lewicowych. Kluby
robotnicze: ChD i NPR. nie mo-
gły nie głosować za takim wnios-
kiem, podobnie jak PPS., ze,wzglę-
dów oportunistycznych. Mogła też

4

PPS liczyć i na głosy Klubu Na-,
rodowego, który stałe uprawiał
zasadniczą opozycję wobec rzą-
dów pomajowych i pomajowego
systemu. Ale P. P. $. liczyła się
z możliwością nieuzyskania po-
parcia u stronnictw chłopskich.
Kasy chorych i cała polityka
ubezpieczeń społecznych nie po-
siada w stronnictwach chłopskich
zwolenników. Przy każdej sposo-
bności starają się one podkreślić
swój nieprzyjazny stosunek do
tych zagadnień. Jeszcze niedawno
toczyły się rozprawy nad zwol-
nieniem włościan, mieszkających
na peryferjach miejskich od obo-
wiązku ubezpieczenia w kasach
chorych. Stronnictwa chłopskie
nie miały też zgoła zamiaru po-
pierać wniosku socjalistycznego.

Wniosek przeciwko min. Czer-
wińskiemu był dla lewicy nie na
rękę. Lewica zresztą odnosiła się
do min. Czerwińskiego życzliwie.

Wystąpienia jego zwłaszcza zaś
ustępy, skierowane przeciwko
obozowi narodowemu i utrzyma-
ne w duchu liberalizmu religij-
nego—zyskiwały zawsze aplauzy
ze strony lewicy.

Premjer Bartel był zatem w tej
sytuacji, że wniosek przeciw p.
Prystorowi nie pozyskałby stron-
uictw chłopskich, a wniosek prze-
ciw p. Czerwińskiemu natrafiłby
na opozycję całej lewicy. Mógł
być przeto poniekąd spokojny
o los tych wniosków. Inna rzecz,
czy było mu na rękę pośrednie—
wskutek  nieuchwalenia takich
wniosków—umocnienie i p. Pry-
stora, i p. Czerwińskiego, z któ-
rymi miał dużo trudności.

Wiedział jednak, że prędzej
czy później, sejm przystąpi do
wielkiej dyskusji nad sytuacją
gospodarczą i będzie szukał.środ-
ków zaradczych i sposobów wyj-
ścia z fatalnego naszego poło-
żenia. Równocześnie zdawał sobie
sprawę z całokształtu położenia
gospodarczego, którego grozy nie
doceniały czynniki decydujące:
dla nich bowiem, jak dla całej
t. zw. grupy pułkowników zaga-
dnienia gospodarcze są zupełnie
obce.

Od chwili objęcia władzy. P.
Bartel starał się poprawić sytua-
cję gospodarczą. Po okresie cał-
kowitego impassu za rządów p.
Switalskiego jego gabinet poświę-
cił szereg posiedzeń, aby sytuację
opanować, i powziął szereg uchwał
zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa,
aby położenie poprawić. Tymcza-
sem sytuacja nietylko się nie po-
lepszała, ale systematycznie ule-
gała pogorszeniu.

Jeżeli do tego dodamy, że w
samym rządżie p. Bartel posiadał
duże trudności, że — jak to w
dyskusji piątkowej powiedziano—
mieliśmy faktycznie dwa rządy:
nieoficjalny, obok oficjalnego —
dojdziemy do wniosku, że p. Bar-
tel mógł przyjść do przekonania,
iż należy stworzyć taką sytuację,
ażeby odejść od władzy z hono-
rem. Dlatego też środowe jego
wystąpienie w senacie, było nie-
jako jego śpiewem łabędzim, by-
ło rzuceniem rękawicy sejmowi i
uniemożliwieniem mu, względnie
stronnictwom centrolewu, upra-
wiania gry czysto taktycznej. Po
środowem sprowokowaniu stron-
nictwa centrolewu, stojące ciągle
na gruncie demokracji parlamen-
tarnej, musiały już wystąpić z
otwartą przyłbicą. Pomógł im pre-
mjer Bartel, przez postawienie
kwestji zaufania.

Taktyka p. Bartla, polegająca
na chęci uchylenia się od wła-
dzy, przez obalenie go przez
sejm — zakończyła się po jego
myśli. Nie pomógł nawet osobli-
wy wniosek Stronnictwa Chłop-
skiego, odesłania całej sprawy do
komisji; rzecz niepraktykowana w
życiu parlamentarnem, by wnio-
sek o votum nieufności dla mini-
stra, stawał się przedmiotem de-
bat komisyjnych.

Stajemy, zdaje się, w Gbil-
czu przesilenia rządowego,
które będzie DŁUGOTRWAŁE I

ODKRYCIE P. CZERWIŃSKIEGO.
Co wie on o Obozie Narodowym?

Byłoby niedobrze, gdyby z
posiedzenia Senatu 12 marca br.,
obok dużej mowy p. Prezesa R. M.
Bartla, która odrazu miala znacz-
ny odgłos, niepostrzeżenie uszła
maleńka mówka p. Ministra Wyzn.
R. i Ośw. P. Czerwińskiego w
rozprawie nad budżetem itego

ministerstwa. .
P. min. Czerwiński, chcąc się

zasłonić przed zarzutami z wielu
stron w sprawie działalności mi-
nisterstwa, naruszającej religijne
wychowanie młodzieży, postano-
wił osiągnąć to przez takie przed-
stawienie sprawy, że to wyłącznie
obóz Stronnictwa Narodowego
go zwalcza, oraz przez zupełnie
niezwykłe wystąpienie przeciw
temu obozowi, gdyż urządził so-
bie w Senacie, jako mówca rzą-
dowy, ni mniej ni więcej tylko
taki oto wypad, jako główną za-
wartość krótkiej mówki:

— „Widzę, że tam się uczy, iż
najlepszy patrjotyzm, najlepsza miłość
ku narodowi, to jest największa niena-
wiść do innych narodów; tam się uczy,
że najlepsza służba dla narodu, to jest
wieczna walka narędowa; tam się uczy
młodzież, teraz w czasach niepodle-
głości, że nasze insurekcje, nasze po-
wstania, nasze walki zbrojne, które
przecież zmyły krwią z czoła naszego
narodu hańbę niewoli, źe to była
błędna polityka, tylko pomyłka poli-
tyczna; tam się uczy, że i ten czyn
zbrojny, jedna z najświetniejszych kart
naszej historji czasów ostatnich, czyn
Legjonów, to była tylko pomyłka poli-
tyćzna. Tam się uczy, że niepodległość
państwa została zdobyta nie tym wysił-
kiem społeczeństwa i narodu, aje wła-
śnie kalkulacją polityczną, jak gdyby
„czapką i papką* naszych dyplomatów
na terenie międzynarodowym. Kiedy
chodzi o tę piękną kartę naszej hi-
storji, o rok 1920, przed którą cały
świat kulturalny chyli czoło, to zasługę
tego stara się wyrwać genjuszowi wo-

Naród dość rna polityki „pi-

łowania", kto zaś szuka rozgryw-

ki z narodem -— będzie ją miał

i niewątpimy bynajmniej po czy-

jej stronie będzie ostateczne zwy-

cięstwo.

Dłużej klasztora niż przeora.

GŁĘBSZE. H. W.

dza polskiego i stara się złożyć na
genjusz obcy. Tam wreszcie, wypadki
majowe przedstawia się rnłodzieży tak,
że ta młodzieź, rozumując logicznie,
musi dojść do wniosku, że ci innl z
przeszłości dalekiej, z 1791 r., którzy
zrobili także zamach stanu i także w
maju, że to byli zbrodniarze i szkod:ii-
cy, a praworządni w tym czasie byli
tylko Targowiczanie".

Jeśli p. Czerwiński myśli, że
to tak można gadać w Senacie,
co się tylko spodoba, widać, że
słabo rozróżnia między mową
ministra w Senacie a opowieścia-
mi w swojem kėleczku lub na
zapadłem zebrańku, gdzie wszyst-
ko ujdzie.

Możeby tak p. Czerwiński po-
wiedział, na czem opiera zdanie,
iż obóz narodowy utożsamia mi-
łość własnego narodu z niena-
wiścią innych narodów. Gdzie to
znalazł i czem zdoła uzasad-
nić takie twierdzenie? W rzeczy-
wistóści bowiem, wobec tego, że
u nas, szczególnie w kołach prze-
wrotu majowego istnieje skłon-
ność do lekceważenia innych na-
rodów i państw, nawet program
Str. Nar. zawiera we wstępie
działu polityki zagranicznej uwagę:
"  — Niemniej szkodliwe jest
wprowadzanie w umysły społe-
czeństwa pierwiastków niedoce-
niania innych narodów i państw...

Ale p. Czerwińskiemu z bru-
kowych, kawiarnianych, czy wie-
cowych paplanin ułożyło się już
tak w głowie, że dla obozu naro-
dowego miłość ojczyzny to nie-
nawiść innych i występuje z tem
Senacie.

Podobną wartość ma twier-
dzenie p. Czerwińskiego, że naj-
lepszą służbą dla narodu jest
wieczna walka narodowa. A tym-
czasem obóz narodowy w Polsce
tem się odznacza, że z niezmier-
ną wytrwałością głosi politykę
pokoju, opartego na poszanowa-
niu prawa czyto migdzynarodowe-
go czy wewnętrznego. Skoro p.
Czerwiński tkwi w przewrocie ma-
jowym, niechże poprostu ustawi
to z buńczucznem potrząsaniem
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i walki tam w
tym obozie przewrotu majowego,
hasłami wałki tu

które są tam poprostu główną
treścią i głównem znamieniem a
nawet jakby dumą, bo oni ciągle
na wszystkie strony... walczą. Fle
okazuje się, że p. Czerwiński wo-
góle słabo rozeznaje się w tych
sprawach i baje piąte przez dzie-
siąte.

Taksamo nieoczekiwane jest
twierdzenie p. Czerwińskiego, ja-
koby obóz narodowy potępiał
powstania. Można być, skoro już
takie czasy nastały, ministrem
oświaty, a mało wiedzieć z dzie-
dziny rozwoju życia duchowego
i umysłowego narodu, ale jakieś
granice tej niewiedzy powinny
istnieć nawet dla dzisiejszych
p. p. ministrów przewrotowych.
Wszakże to ruch wszechpolski
właśnie, blisko pół wieku temu,
zrodził się pod hasłami sprzeciwu
wobec ówczesnego  potępiania
powstań i walki narodowej o nie-
podległość czyto przez t. zw.
szkołę krakowską  stańczyków,
czyto przez pozytywizm, czyto
przez ugodowe stronnictwa' Ci,
którzy potępiali powstania, tkwią
obecnie, jako t. zw. sanacyjny
zachowawczy, z krakowskimi na
czele, razem z p. Czerwińskim, w
obozie rządowym.  Niechże p.
Czerwiński obejrzy sobie dokoła
p. Franciszka Potockiego, który
z nim razem włodarzy w Mini:
sterstwie W. Rel. i Ośw. Publ.,
niech go zapyta trochę o to, a
może wtedy to i owo zrozumie z
rzeczy, o których tak zamaszyście
rozprawia.

mina p. Czerwiński o poglądach
obozu narodowego w sprawie
Legjonów w czasie wojny świa:
towej. Ale bo też tym zarzutem
niedaleko zajedzie. To wiadomo,
że polityka obozu narodowego
była w czasie wojny światowej
inna niż obozu obecnie majowe-
go w różnych odcieniach od
pierwszej do czwartej brygady.
Ale wiadomo także, która polity-
ka była dobra, bo te,o, że Pań-
stwo Polskie odbudowało się we
współdziałaniu ze Sprzymierzony-
mi a przeciw Niemcom i Austro-
Węgrom nawet p. Czerwiński w
Senacie nijak nie zagada.

O znaczeniu wysiłku społe-
czeństwa w czasie wojny šwiato-
wej, w zestawieniu z działalnością
na gruncie międzynarodowym,
nie p. Czerwiński będzie pouczał
obóz narodowy. Bo właśnie ten
obóz przez cztery lata wojny, w
zaborze pruskim, rosyjskim i
austrjackim, szedł w społeczeń-
stwie i ze społeczeństwem, utrzy-
mywał jego opór przeciw zabie-
gom niemieckim, odrzucał wszel-
kie przynęty, kalkulacje politycz-
ne, dyplomacje, czapki i papki,
wszystko jednem słowem, jak to
określa p. Czerwiński, czem prze
mądrzeli kalkulatorzy uzasadniali
współdziałanie takie czy owakie
z Niemcami, które miało nam
dać niepodległą Polskę. Społe-
czeństwo, właśnie to społeczeń-
stwo, właśnie ten ogół, poszło
pod przewodem obozu narodo-
wego inną drogą i dobrą drogą.
Tego nie zmienią dzisiejsze kar-
kołomne twierdzenia p. Czerwiń-
skiego.

Własna zasługa narodu pol-
skiego w r. 1920? A któż to, jeśli
nie obóz narodowy, spowodował
"wysiłek powszechny, poruszenie
społeczeństwa i ożywienie jego
zaufania przez, stworzenie Rady
Obrony Państwa i zgodę wszyst-
kich, powołanie wojska ochotni-
czego? Kto twierdzi, że obrona i
zwycięstwo roku 1920 pod War-
szawą, po błędach i klęskach
poprzednich działania na własną
rękę, były dziełem narodu, a kto
usiłuje wmawiać zasługę jednost-
ki wbrew oczywistemu przebiego-
wi zdarzeń? | właśnie dłatego
spokojne uznanie przyczynienia
się np. gen. Weygand'a w niczem
nie uchybia rozstrzygającej zasłu-
dze narodu, a jest ciągle jeszcze
uważane za kamień obrazy w
obozie, któryby chciał całą za-
sługą wieńczyć jednostkę.

Najśmieszniejsze z tych histo-
rjozoficznych twierdzeń p. Czer-
wińskiego jest ostatnie, zestawia-
jące przewrót majowy r. 1926 z
dziełem konstytucyjnym + roku

1791... także w maju, jak powia-

da naprawdę nieoceniony p. Czer-

wiński. Tu już niesposób spierać

się, wystarczy się uśmiechnąć.
Niechaj sobie zostanie tylko naz-

wisko, z przydomkiem: p Czer-

wiński także w Maju.
| pomyśleć, że to jest właśnie

ten zbiór poglądów, jaki Minister

Oświaty Rzplitej Polskiej w peł-

nym Senacie przedstawił jako za-

rzuty przeciw obozowi narodo-

wemu i jako jakieś rzekome uza-

sadnienie swojej polityki wycho-
wywania młodzieży..

St. Stroński.
emo
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Zwrot wpolityce religijnej i rolnej Sowietów
„Żelazny* Stalin pociesza się, że są to tylko czasowe

ustępstwa.
L2. zapowiada nową walkę z Kościołem i wsią.

LEWIEC. (Tel. wł.).
niedzielnym, centralny komitet partji komunistycznej

Jak już donosiłem Wam w numerze

wydał dyrek-

tywy wstrzymania dotychczasowego tempa kolektywizowania

gospodarstw. Decyzja zapadła na posiedzeniu C. K. partji na

Kremlu dnia

o konieczności

który już od dwóch

t. zw. chłopskiej.

14 b. m. Zebraniu przewodniczył

wstrzymania tempa kolektywizacji wygłosił Kalinin,

lat stoi wraz

Kalinin poparł tym razem wywody swoje rapor-

Stalin. Referat

z Rykowem na czele opozycji

tami okręgowych G. P. (., które donosiły, że środkowa i połud-

niowa Rosja z nadejściem wiosny znajdą się w ogniu buntów

chłopskich, które już tu i ówdzie wybuchają.

Zastanawiano się nad stanowiskiem armji czerwonej złożonej

w 85 procentach z synów włościańskich. Według Kalinina hasłem

do buntów mają być prześladowania religiine, które pchną

tłumy chłopskie ku czerwonej Moskwie. „Żelazny* Stalin był

przeciwny jakimkolwiek ustępstwom, uległ wreszcie przedsta-

wicielom rewolucyjnej rady wojennej, którzy nie mogii dać

gwarancji za armię czerwoną. Oświadczył jednak, że zarządze-

nia jakie zostaną wydane, będą tymczasowe i obowiązywać

będą do jesieni. Czas letni należy wyzyskać na zmocnienie arteli

i kolchozów i przygotowanie ludności do nowych ograniczeń kultu

religijnego.
**

„Izwiestja“ organ oficjalny rady komisarzy ludowych zamieszcza

oryginalny tekst uchwały centralnego komitetu partjj w sprawie

zmiany stanowiskawpolityce włościańskiej i religijnej. Zamieszczamy

dla informacji naszych czytelników postanowienia najważniejsze.

A więc przedewszystkiem w sprawie kultu religijnego:

„Stanowczo przerwać praktykę zamykania cerkwi

w trybie administracyjnym

łeczno-dobrowolną wolą ludności.

cerkwi tylko w wypadku rzeczywistej

fikcyjnie pozórowanem spo-

Zezwalač na zamykanie

dobiowolnej chęci

znacznej większości włościan i tylko za zgodą okręgowych

(gubernjalnych) komitetów. wykonawczych partji. Pociągać

do surowej odpowiedzialności winnych naigrawania

się z uczuć religijnych włościan i włościanek*.

W zakresie polityki rolnej,

postanawia:

centralny komitet partji

Punkt 3) „Nie zezwalać na przekształcanie arteli rolnych w ko-

muny wiejskie bez zgody okręgowych komitetów par-

tji i zaprzestać znacjonalizowania budynków miesz-

kalnych, nierogacizny, ptactwa i nierasowego bydła”.

Punkt 4) Sprawdzić listy wydziedziczonych kułaków (zamoż-

nych włościan powyżej 10 ha) i pozbawionych praw

i niezwłocznie naprawić wtej dziedzinie błędy w sto-

sunku do średniaków, b. czerwonych partyzantów

i członków rodzin nauczycieli (lek) wiejskich, żołnierzy

armji czerwonej i floty (szeregowych i dowódców).

Punkt 5) Jciśle kierując się zasadą niedopuszczania do gospo-

darstw skolektywizowanych kułaków i innych pozba-

wionych praw wyborczych czynić wyjątki z tej zasady

dla tych rodzin, w których składzie znajdują się od-

dani władzy sowieckiej czerwonych partyzantów, żoł-

nierzy i dowódców armji czerwonej i floty, nauczy-

cieli (lek).
Punkt 6) Zabronić zamykania rynków, przywrócić bazary

i nie przeszkadzać włościanom sprzedawania na ryn-

Zjazd Dowborczyków
w Warszawie.

W niedzielę obradował w War:
szawie walny zjazd członków Sto-
warzyszenia Dowborczyków „Ku
chwale Ojczyzny". Obrady zjazdu
budziły szczególne zainteresowa-
nie ze względu na próby rozłamu
w jednolitych szeregach Dowbor-
czyków, które ujawniły się w prze-
ciągnięciu do „Federacji Związków
Obrońców Ojczyzny” grupy wscho-
dniej stowarzyszenia. Jednomyślna
opinja całego zjazdu potępiła jak-
najostrzej działalność rozłamową,
prowadzoną przez sanację.

Otwarcia zjazdu dokonał gen.
Dowbór - Muśnicki, wygłaszając
przemówienie powitalne, w któ-
rem podkreślił” specjalną liczeb-
ność zjazdu tegorocznego. Z ko-
lei nastąpiły mowy powitalne.

Po zakończeniu części specjal-
nej, gen. Dowbór-Muśnicki oddał
przewodnictwo pułk. Szulborskie-
mu.
W toku dyskusji uchwalono

jednogłośnie, na wniosek p. Krup-
py, następujące rezolucje:

Walne Zgromadzenie Stowarzysze-
nia Dowborczyków „ku chwale Ojczy-
zny” odbyte w dniu 16 b. m. piętnuje

najenergiczniej tchórzliwych autorów

niegodnego i niepoczytalnego anonimu,

wydrukowanego w „Polsce Zbrojnej"
dnia 27. III. r. pod adresem gen. Dow-

bór-Muśnickiego, oraz centralnego za-

rządu naszego stowarzyszenia i nie

może przypuścić, aby takie nieszla-
chetne metody mogły być dziełem b.

oficerów lub b. żołnierzyb. |-szego kor-

pusu. Anonim” powyższy w swej ni-
kczemnej treści nie może dosięgnąć

osoby b. naszego Dowódcy i zarządu

Stowarzyszenia, a jest tylko dowodem
oszukańczegó nadużywania nazwy „Dow-
borczyków* dla swoich celów osobi-
stych. *

Walne Zgromadzenie Dowborczy-
ków, stwierdza, że były prezes stowa-

rzyszenia p. M. Bohdanowicz pomimo,

że złożył mandat prezesa stowarzysze-
nia Dowborczyków w dniu 15. 12. 29 r.

w wystąpieniach swych publicznych w

prasie, używał nieprawnie tytułu pre-

zesa tegoż stowarzyszenia i jako pre-

zes pod oświadczeniami temi niepra-

wnie się podpisywał przez co popełnił

nadużycie, <o zebrani jednogłośnie
piętnują". ż

Po dyskusji, ustępującemu za-

rządowi udzielono absolutorjum z

podziękowaniem.
Do zarządu powołano pp. gen.

Jaźwińskiego, pułk. Szulborskie-

go, pułk. Kaplińskiego, poruczni-

ka Krupp'ego Leona, por. Gości-

ckiego, por. Swieckiego, Krupp'e-

kach publicznych produktėw spožywczych“.

go Jana, pulk. Swiatopelk-Mir-
skiego, p. Tenerowskiego Zyg-
munta, oraz na zastępców pp.:
rotin. Żółtowskiego, Brzezińskie-
go, Okwiecińskiego, Nosowicza i
Zeleźniaka. Komisję rewizyjną i
rozjemczą powołano w tym sa-
mym składzie.
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Drobne Wladamasti.
Przemówienia poselskie nie

podlegają cenzurze w prasie
WARSZAWA. 17.3. (Pat.). Pan

minister sprawiedliwości w dniu

dzisiejszym polecił prokuratorowi

Sądu Apelacyjnego we Lwowie

uchylić decyzję prokuratury ok-

ręgowej, dotyczącą czasopism

iwowskich, zajętych w dniu 15

b. m. z powodu przytoczenia

przemówień poselskich, wygłoszo-

nych w Sejmie.

W państwie „dobrych oby-
czajów".

BERLIN, 17.3. (Pat). W szero-

kich kołach berlińskich wielkie

wrażenie sprawił kompromitujący

wypadek, jaki wydarzył się w ro-

dzinie prezydenta regencji w

Poczdamie Momma. Od dłuższe--
go czasu z mieszkania prezyden-

ta ginęły w tajemniczy sposób»

srebro stołowe i poważne sumy.

Sledztwo, prowadzone w tej spra-
wie początkowo przez policję
poczdamską, zostało nagle poru-

czone urzędnikom berlińskiej po-

licji kryminalnej. Od pierwszej

chwili skierowało się podejrzenie

policji berlińskiej przeciwko żo-

  

nie prezydenta. W toku przesłu--

przy--chania žona prezydenta

znała się do popelnienia kra--

dzieży. Dr. Momm na wiadomość

o tem zgłosił natychmiast dy--

misję.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ.
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Dzień ekspiacji i protestu przeciwko prze-
śladowaniom religijnym w Rosji sowieckiej.
Nabożeństwa ekspiacyįne.

Zgodnie z poleceniem Ordy-
narjatu, w niedzielę ubiegłą, 16
b. m., we wszystkich świątyniach*
archidiecezji odprawione zostały
modły ekspiacyjne za straszne
prześladowanie religii w Sowie-
tach.
W Bazylice Metropolitalnej,

pontyfikalną Mszę św. celebrował
J. E. ks. Arcybiskup w asyście
licznego kleru.

Świątynię szczelnie wypełnili
wierni. Przed presbiterjum usta-
wiło się kilkanaście pocztów sztan-
darowych organizacyj społecznych
i rzemieślniczych. Nikogo z przed-
stawicieli władz na nabożeństwie
nie zauważyliśmy. 2

Ks. kanonik Leon Żebrowski
odczytał znany list Ojca św., po-
czem wygłosił krótkie, lecz silne
kazanie.

J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-
lita udzielił następnie wiernym
błogosławieństwa apostolskiego i
arcypasterskiego.

Wiec-akademja Archidiece-
zjalnej Ligi Katolickiej.
Staraniem Archidjecezjalnej Li-

gi Katolickiej odbył się w nie-
dzielę wiec protestu przeciwko
prześladowaniom religii w sali
Chrześcijańskiego Domu Ludo-
wego.

Obszerna sala, pięknie udeko-
rowana kilimami, zielenią i bar-
wami narodowemi i papieskiemi;
na estradzie — portret Ś. p. pier-
wszego Arcybiskupa - Metropolity
Wileńskiego ks. Jana Cieplaka.

Sala szczelnie wypełniona.
Miejsca honorowe zajęli: J.J. E.E.
ks. ks. Arcybiskup Jałbrzykowski
i Biskup Michalkiewicz, J. M. ks.
Rektor Falkowski, p. poseł prof.
dr. W. Komarnicki, oraz kilku
wyższych urzędników. Akademję
zagaja dyr. Białas, wyjaśniając
charakter i cel obecnego wiecu—
jako pokojowej manifestacji pro-
testacyjnej, poczem udziela głosu
p. mec. Englowi, który wygłosił
obszerny, obfity w fakty i cyfry,
referat odporności i hartu ducha
przeciwko hasłom skrajnego ra-
dykalizmu, nietylko przenikające-
go z poza kordonu, lecz pod roz-
maitemi pozorami szerzone przez
wrogów wewnętrznych.

Gorące i rzeczowe przemó-
wienie nagrodzone zostało dlu-
gotrwałemi oklaskami.

Z kolei krótkie przemówienie
wygłosili: p. prof. Otrębska oraz
akademik H. Dembiński. P. Ocho-
cki, prezes Komitetu Akademickie-
go odczytał świeżo przyjętą na

- analogicznym wiecu akademickim *
rezolucję protestacyjną.

Poczem przyjęto przez akla-
mację rezolucję i akademję za-

„ mknięto.
*._ Urozmaicenie stanowiły pro-
dukcje chóru „Hasło* oraz or-
kiestry Zw. Prac. P. T. i T. Rze-
czypospolitej Polskiej.

uchwalonej następnie re-
zolucji zebrani złożyli cześć
wszystkim ofiarom, które nawzór
Arcybiskupa Cieplaka, ks. Bud-
kiewicza i wielu innych po boha-
tersku stają w obronie Boga i
świętych ideałów, Ojcu zaś Chrze-
ścijaństwa,” Piusowi XI, za Jego
list w obronie nieszczęśliwych
ofiar w chwili, gdy cały świat
milczał, hołd najwyższy, protestu-

 

KRONIK

jąc jednocześnie przeciwko bol-
szewickiej bluźnierczej walce z
Bogiem i wiarą, oraz przeciwko
wyzyskiwaniu biedy i nędzy ludz-
kiej do celów bezbożnych i bluž-
nierczych.

inne wiece i akademje pro-
testacyjne.

Równocześnie przy kościele
ś. ś. Filipa i Jakóba została zor-
ganizowana przez parafjalną Ligę
Katolicką akademja, która zgro-
madziła około 400 osób. Na treść
jej złożył się odczyt p. prof. Z.
Hryniewicza.

Zakończono akademję hymnem
„Boże coś Polskę*.

*

* *

W sali im. Sniadeckich odbyl
się bardzo liczny wiec protesta-
cyjny miodzieży akademickiej,
zagajony przez prezesa Komitetu
Akademickiego p. Ochockiego.

Po kilku przemówieniach przed-
stawicieli różnych odłamów mło-
dzieży akademickiej uchwalono
rezolucję, wyrażającą hołd Ojcu
św. oraz współczucie dla cierpią-
cych prześladowania współbraci.

Przyjęto też zgłoszoną przez
związek studentów Rosjan (I. S. B.
rezolucję, poczem obydwie rezo-
lucje zostały złożone na' ręce
J. M. ks. Rektora celem przesła-
nia ich Papieżowi, Arcybiskupo-
wi i Wojewodzie.

Stanowisko rosjan, wśród
ktorych nastąpił rozłam.

Wśród społeczeństwa  rosyj-
skiego w Wilnie, z powodu wie-
ców-protestów przeciwko prześla-
dowaniom religijnym wRosji, na-
stąpił całkowity rozłam.
W dn. 16 b. m. we wstępnym

artykule gazeta rosyjska „Wre-
mia* wyraża hołd i najwyższe
uznanie Ojcu Swiętemu za wystą-
pienie w obronie katowanej przez
rząd bolszewicki ludności i potę-
pia władze prawosławne w Polsce,
które postanowiły nie brać udzia-
łu w modłach w dn. 16 b. m.

Druga gazeta rosyjska „Nasza
Zyźń* w artykule wstępnym z
dn. 16 b. m. proponuje ludności
prawosławnej nie brać udziału w
wiecach, ponieważ protest prze-
ciwko prześladowaniom  religij-
nym pochodzi od Ojca Świętego.
Gazeta „Nasza Zyźń'* uznaje za
słuszną uchwałę władz prawo-
sławnych w Polsce, żeby ducho-
wieństwo nie brało udziału w
wiecach w dn. 16 b. m.

Studenci rosjanie (l. S. B.
brali udział w wiecu studentów,
następnie zaś byli na wiecu przy
ul. Metropolitalnej.

* Duchowieństwo rosyjskie, oraz
Wileńskie Towarzystwo Rosyjskie,
Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe
z p. Buturlinem na czele, zwią-
zek inwalidów rosyjskich, zarząd
„Domu Rosyjskiego”, oraz Pra-
wosławne  Filantropijne  Towa-
rzystwo pomocy biednym z p.
Maryną Bielawską na czele
zbojkotowały wiece,  ponie-
waż protest przeciwko prześlado-
waniom pochodził od Ojca Swig-
tego.

Staroobrzędowcy w dn. 16 b.
m. odprawili w swej cerkwi uro-
czyste nabożeństwo i wznosili
modły, za prześladowanych w
Rosji.

 

A.
Niezwykłe włamanie do skiepu jubiler-
skiego Malinowskiego i Perkowskiego
W nocy z 16 na 17 b. m. do-

Ikonano w naszem mieście nie-

zwykle zuchwałego włamania do
znanej firmy jubilerskiej Malinow-

ski i Perkowski przy ul. św. Jań-

skiej 2. Fachowi kasiarze po wy-

łamaniu ściany murowanej w

kościełe św. Jana przylegającej

do sklepu, dostali się do lokalu

i rozpruli kasę ogniotrwałą. Łu-

pem złoczyńców padła cała bi-

żuterja, drogie kamienie, złote

zegarki znajdujące się w sklepie

za dnia, a na noc chowane w
kasie. S

Wartość zrabowanych przed-

miotów jest nieustalona i waha

się od 50 do 70 tys. zt.

Na miejscu włamania znale-

ziono rękawiczki skórzane,w któ-

rych włamywacze pracowali oraz

rozbitą flaszkę od płynu acetyle-

nowego.
Według bliższych informacyj,

włamywacze w niedzielę zakradli
się do kościoła św. Jana, skąd

specjalnymi przyrządami przebili
52 cent. ścianę przylegającą do

sklepu jubilerskiego.

Po dostaniu się do sklepu wła-

mywacze ogniem acetylenowem
rozpruli potrójnej grubości ścianę

ogniotrwaiej kasy. Robotę wyko-

nywali rano aby blask światła nie

był widziany z ulicy! Włamania

dokonali bezwątpienia specjaliści

warszawscy,

Policja wdrożyła energiczne

dochodzenie, mobilizując cały

swój aparat. (d)
 

Z miasta.
— Dziennikarz francuski ba-

da przesadne wiadomości na
granicy. W dniu 17 bm. przybył
do Wilna ż Paryża p. Jules Chan-
cel, korespondent prasy francus-
kiej i po zwiedzeniu Wilna i Trok
udaje się w dniu 18 bm. do
Stołpców. Dziennikarz francuski
interesuje się głównie sprawą
ucieczki włościan z Rosji sowiec-
kiej i wyjazd jego do Stołpców
jest właśnie w związku ze zbada-
niem tej sprawy na samej gra-
nicy.

Ze Stołpców p. Chancel via
Warszawa i Gdynia odjedzie z
powrotem do Paryża. d 

Sprawy miejskie.

—Posiedzenie komisji kul-
turalno-oświatowej. We wtorek
18 bm. odbędzie się posiedzenie
komisji kulturalno-oświatowej, ma-
gistratu, na którem rozpatrzone
zostaną następujące sprawy:

1) subsydjowanie żydowskich
"szkół prywatnych, 2) preliminarz
budżetowy wydziału kultury i
oświaty na rok 1930-31. d

Sprawy administracyjne.

— Zjazd nadleśniczych. Oneg-
daj pod przewodnictwem dyrek-
tora lasów państwowych E. Sze-
miota odbył się zjazd nadleśni-

+:

czych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Wilnie. 5

Na zježdzie omawiane byly
sprawy adminisrracyjne i gospo-
darcze, dotyczące eksploatacji
odnowienia i urządzenia lasów."

Również szeroko omawiana
była sprawa zwiększenia kontyn-
gensu drewna, przeznaczonego
dla kredytowej sprzedaży ludno-
ści miejscowej oraz sprawy go-
spodarki rybnej itp.

Poruszona była sprawa udzia-
łu leśniczych w pracach kultu-
ralno-oświatowych. (d)

Sprawy kolejowe.
— Przywrócenie normalnej

komunikacji. Panujące na te-
renie województwa zawieje śnież-
ne już ustały. W związku z tem
nie zagraża już żadne niebezpie-
czeństwo komunikacji kolejowej.
Wczoraj w obrębie Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej specjalne bry-
gady robotnicze zakończyły pra-
ce oczyszczenia zupełnie linji od
zasp śnieżnych.

Komunikacja pociągów odby-
wa się obecnie bez żadnych
przeszkód. Pociągi przybywają
do Wilna bez opóźnień. (d)

Handel i przemysł.
Rejestracja rzemieślni-

ków grupy usług osobistych
(fryzjerzy i fotografowie). Za-
rząd lzby Rzemieślniczej w Wil-
nie przypomina, iż w dniach od
17 do 22 b. m. w lokalu Izby Rze-
mieślniczej przy. ul. Niemieckiej
Nr. 25, codziennie w godzinach
od 10-ej do 14-ej, odbywa się re-
jestracja ostatniej grupy rzemie-
ślników — fryzjerów i fotografów.
Zgłaszający się muszą posiadać ze
sobą dowody osobiste i rzemieśl-
nicze. Rejestracja dotyczy tych
osób, które dotychczas nie zare-
jestrowały się za pośrednictwem
właściwych cechów.

Winni niezarejestrowania się
pociągnięci zostaną do odpowie-
dzialności na mocy art. 192 (sta-
wy Przemysłowej.

Sprawy Sanitarne.
— Choroby zakażne. Wy-

dział zdrowia Magistratu m. Wil-
na w ciągu ubiegłego tygodnia
na terenie miasta zanotował na-
stępujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny1 (1 zgon), plamisty 1,
czerwonka 1 (1 zgon), płonica 12,
błonica 5 (3 zgony), zapalenie
opon mózgowych 2 (2 zgony),
odra 4 (4 zgony), róża 1 -(1 zgon),
ksztusiec 7 (2 zgony), gruźlica 15
(12 zgonów), grypa 1, drętwica
karku 2. d

Sprawy akademickie.
— Zarząd chóru akademi-

ckiego zawiadamia, że we wto-
rek dn. 18.III r. b. o godz. Beej
wiecz. w Zakładzie Etnologicznym
(Zamkowa 11—5) odbędzie się
próba chóru, na której obecność
wszystkich członków jest bez-
względnie konieczna.
— Kasa Chorych przy Bra-

tniej Pomocy. Na zebraniu w
dniu 14 b. m. ukonstytuował się
nowy Zarząd Akademicki Kasy
Chorych w sposób następujący:
prezes — kol. Felicjan Michałow-
ski, wice-prezes — kol. Tadeusz
Opoczyński, sekretarz — kol. Sta-
nisław Babicki, skarbnik — kol.
Donat Stankiewicz, członek Za-
rządu — kol. Witalis Chromiński,
kandydat — kol. Władysław Kwit,
kandydat — kol. Donat Massalski.

Sprawy szkolne.
— (Chrześcijański Uniwersy-

tet Robotniczy w Wilnie powia-
damia, że w czwartek dnia 20
marca r. b. o godz. 6-ej wiecz.
(w lokalu Chrześc. Uniw. Robotn.
ul. Metropolitalna 1 — drugie pię-
tro) rozpoczną się wykłady _na
„Kursie dla analfabetów”.

Zajęcia na Kursie będą się od-
bywały codziennie (prócz sobót)
od godz. 6-ej do 8-ej wiecz.
— Wizytator szkół rolni-

czych. Do Wilna przybył wizy-
tator szkół rolniczych p. Tadeusz
Szymański, który jako delegat
Ministerstwa Rolnictwa dokona
na terenie Wileńszczyzny wizyta-
cji szkół rolniczych.

Pierwszym etapem wizytacji
będzie szkoła rolnicza w Bukisz-
kach. (d)

Sprawy robotnicze.

= Demonstracja nie doszta

do skutku. W dniu wczorajszym
o godz. 12 i pół w południe gru-
pa bezrobotnych pod wpływem
agitacji czynników wywrotowych
usiłowała urządzić demonstrację
przed (lrzędem Wojewódzkim.
W ostatniej chwili jednak bez-

robotni spokojnie rozeszli się i
opuścili Plac Magdaleny.
— (Cennik murarzy. Chrze-

ścijański Związek Zawodowy Mu-
rarzy uchwalił cennik w biežą-
cym sezonie budowlanym w wy-
sokości 2 zł. za godzinę Pracy.

Z życia stowarzyszeń.
— Z Towarzystwa Miłośni-

ków Wiedzy Skarbowej w
Wilnie. W sobotę, dnia 15 b. m.
w lokalu Izby Skarbowej w Wil-
nie odbyło się kolejne zebranie
dyskusyjne Towarzystwa, na któ-
rem p. Władysław Brużyk wygło-
sił referat p. t. „Polski podatek
dochodowy w świetle teorji po-
datkowej*. Referent przedstawił
najpierw zarys pojęć ekonomicz-
nych, dotyczących zagadnienia
dochodu, a następnie po uwzględ-
nieniu rozwoju typów podatku
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dochodowego w państwach Zach.
Europy: poddał szczegółowej ana-
lizie nasz podatek dochodowy,
poprzedzając tę analizę krótkim
zarysem rozwoju tej instytucji fi-
nansowej w Polsce. W swej ana-
lizie referent  przedewszystkiem
zatrzymał się na samej ustawie,
a następnie uwzględnił szereg
rozporządzeń i okólników  Mini-
sterstwa Skarbu, ujmując w ten
sposób zagadnienie nietylko pod
kątem widzenia samej ustawy,
lecz i polskiej praktyki skarbowo-
administracyjnej. Na zakończenie
referent wypowiedział się co do
konieczności i zasadniczego kie-
runku przyszłej reformy tego po-
datku. Po referacie wywiązała się
dyskusja nad szeregiem kwestyj
poruszonych przez referenta. Na-
stępne zebranie dyskusyjne To-
warzystwa odbędzie się 28 marca
5 b. w tymże lokalu. Na przy-
szłem zebraniu p. magister praw
Michał Brojdes wygłosi referat
o wpływie podatku przemysłowe-
go na produkcję. Wstęp na ze-
brania dyskusyjne Towarzystwa
wolny. Wprowadzeni przez człon-
ków goście mile widziani.
— 96 Środa Literacka odbę

dzie się dopiero 26 marca. Pro-
jektowany na jutrzejszy wieczór
temat „Kościół katolicki a bol-
szewizm“ został odłożony, z po-
wodu wyjazdu prelegenta, preze-
sa prof. Zdziechowskiego. Wobec
tego jutro „Środy" nie będzie.

„Naukowe posiedzenie
Towarzystwa Ginekologiczne-
90 odbędzie się w czwartek- dn.
20.lil. o godz 8-ej w lokalu kli-
niki Poł.-Gin. O. Ś. B. z następu-
jącym porządkiem dziennym: 1.
Pokazy preparatów z kllniki Poł.-
Gin. USB. 2. Dr. Sedlis. Zašniad
groniasty,  sorbiele luteniowe,
a szormon przysadki mózgowej.

Z życia rosyjskiego.
—  Subsydjum dia staro-

obrzędowców. Ministerstwo O.
i W. R. wyasygnowało na potrze-
by Rady Naczelnej Staroobrzę-
dowców w Wilnie 5 tys. zł.

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

Dziš „Broadway“.
W przygotowaniu sztuka

L. Franka „Karol i Anna“.
Jutro „Krakowiacy i Gėrale“. Ceny

miejsc znižone.
— Teatr Miejski w „Lutni“.

Dziś o godz. 8 w. wystąpi na koncercie
Wil. Tow. Filharmonicznego poraz
pierwszy w Wilnie znakomita špie-
waczka Ada Sari.

— jutrzejszy występ H. Ordo-
nówna i E. Bodo w Teatrze Lutnia.
Początek wyjątkowo o godz. 9 m. 30
wiecz.

—_ Przedstawienie dia wszyst-
kich. Dyrekcja Teatrów w porozumieniu
z Magistratem m. Wilna organizuje ce:
lem próby przedstawienia dla wszyst-
kich . przeznaczone dla najuboższej
ludności miasta. Ceny miejsc na wido-
wiska powyższe są minimalne i dla
wszystkich dostępne — od 40 groszy
do 80 (pierwszy rząd parteru). Wysta-
wione zostanie w dniu 24 marca o
godz. 8-mej w. nieśmiertelne dzieło A.
Fredry „Dožywocie“. Bilety juź są do
nabycia w kasie zamawiań 11—9 w.

— Koncert chórów związkowych.
W niedzielę 23 b. m. w sali Śniadeckich
U. S$. B. odbędzie się koncert chórów,
należących do Wil. Związku Tow Spie-
waczych i Muzycznych. Oprócz zbioro-
wego występu kilku chórów pod kier.
dyrygenta Związkowego Wł Kalinow-
skiego, wystąpią samodzielnie z wła-
snym programem chóry następujące:
Drukarzy (dyrygent W. Mołodecki),
„Echo* (dyrygent Wł. Kalinowski), „Ha-
sło" (dyrygent J. „ebbrowski), Poczto-
wy (dyrygent p. Juszkiewicz i Tow. Muz.
„Lutnia“ (dy rygent J. Leśniewski).

Początek o godzinie 8 i pół wie-
czorem

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.

Progra m:

Wtorek, dnia 18 marca 1930 r.
11,55. Czas i hejnał.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,00. Odczyty dla maturzystów:

1) Idea Jagiellońska (drof. H. Mościcki),
2) Skarga — (dr. K. Górski).

15,45. „Co nas boli?" przechadzka
Mika po mieście.

16,15. Muzyka popularna z
„Bristol* w Wilnie.

17,00. „Opieka polska nad Rodaka-
mi na obczyźnie".

17,15. Audycja dla dzieci.
17,45. Koncert muzyki lekkiej.
19,00. Koncert okolicznościowy z

Warszawy.

Wil. T-wo Art. - Piastyków.
We środę o godz. 17,15 p. Jerzy

Wyszomirski wygłosi Il odczyt na te-
mat działalności T-wa Art. - Plastyków
p. t. „Pejzaź — Jamontt, Rouba i inni.

Ostatni zaś odczyt z tego cyklu
usłyszymy we czwartek o g. 19,10.

Radjo Poznańskie w służbie policji.
Szybkość, z jaką do najdalszego

zakątka dochodzi wieść, rozesłana na
falach eteru, od samego początku ro-
zwoju radjofonji wskazywała na mo-
źność współpracy policji ze stacjami
nadawczemi w wypadkach pościgu za
zbrodniarzem. Wiadomo, że w szero-
kim zakresie radjotelegrafję i radjotele-
fonję zastosowała do swej służby po-
licja angielska, która też wielokrotnie
odniosła poważne sukcesy. Mało kto
zapewne jednak przypuszcza, że i stacja
poznańską ma do zenotowania już sze-
reg wypadków, gdy mogła przysłużyć
się dobru bezpieczeństwa publicznego.

Oto podobnie miało się przy wy-
kryciu zbrodni, która zaledwie kilka ty-
godni temu wstrząsnęła całym Pozna-
niem. W jasny dzień bandyta zastrzelił
sprzedającą w sklepie filjalnym du-
żej piekarni i zbiegł, zabierając z kasy
gotówkę w wysokości zalewie dwustu
złotych. Stało się to około godz. 6-stej
po południu. Natychmiast straszny ten
wypadek podano do wiadomości ogółu
przez mikrofon Radja Poznańskiego.
Traf chciał, že gdy zbrodniarz wycho
dził ze sklepu na ulicę, nadchodziło
kilka osób po zakupy. Zbrodniarz
oświadczył spokojnie, że „sklep juź jest
zamknięty". Dzięki temu policja zna-
lazła się w posiadaniu dość szczegóło-
wego opisu mordercy, co podano ró-
wnież przeż Radje. Otóż na podstawie
tego komunikatu radjowego tego sa-
mego dnia, o godzinie 12-tej w nocy,

wojenna

rest.

           
  

Wczorajsze posiedzenie Rady
Miejskiej było niezwykle ożywio-
ne. Jak dalece emocjunująca
była dyskusja może świadczyć,
chociażby tak wyjątkowy w dzie-
jach samorządu wileńskiego fakt,
że mimo spóźnionej pory ani je-
den radny nie opuścił sali przed
końcem posiedzenia.

Momentem emocjonującym
była sprawa gospodarki technicz-
nej magistratu, która jest dzisiaj
na ustach całego miasta.

Przed porządkiem” dziennym
odczytano, jak zwykle, interpela-
cje i wnioski nagłe. Na pierw-
szem miejscu znalazła się interpe-
lacja Narodowego Koła Radnych,
w sprawie znanych artykulów red.
Kownackiego, o gospodarce ka-
nalizacyjno-wodociągowej.

Interpelanci stwierdzają, że w
„Dzienniku Wileńskim” ukazał się
szereg artykułów dotyczących
gospodarki miejskiej, które w
wysokim stopniu zaniepokoniły
opinję publiczną. W związku z
tym interpelanci proszą magistrat
o wyjaśnienia spraw poruszonych
w „Dzienniku Wileńskim" na naj-
bliszem posiedzeniu Rady Miej-
skiej.

Następnie odczytany został
wniosek nagły koła radnych P.P.S.,
dotyczący również artykułów
umieszczonych w „Dzienniku Wi-
leńskim*.

Wniosek P. P. S. domagał się
rozpatrzenia tej sprawy już na
bieżącem posiedzeniu.

Wniosek nagły PPS. wyrażał
oburzenie z powodu ukazania się
w „Dzienniku Wileńskim" artyku-
łów 0 gospodarce miejskiej, 0-
burzenie to jednak nie szło w kie-
runku wyświetlenia poruszonych
spraw, tylko w kierunku powią-
zania artykułów p. red. Kownac-
kiego z Narodowem Kołem Rad-
nych oraz ławnikiem Łokuciew-
skim i zrobieniu ze sprawy go-
spodarczej kwestji politycznej.
W tekście wniosku roi się od

słów: obraźliwych pod adresem
red. Kownackiego, niema nato-
miast ani jednego argumentu,
obalającego twierdzenia, zawarte
w jego artykułach.

Po takiem uzasadnieniu, je-
żeli uzasadnieniem można nazwać
obrażenie, następuje żądanie po-
ciągnięcia do odpowiedzialności
karnej red. Kownackiego oraz
„wezwanie* ławnika Lokuciew-
skiego i Narodowego koła rad-
nych do 'oświadczenia jak się
ustosunkowują do artykułów u-
mieszczonych w „Dzienniku Wi-
leńskim*. >

Za naglością przemawiał pos.
Pławski, przeciwko — poseł prof.
Komarnicki. W swem  przemó-
wieniu, prof. Komarnicki stwier-
dził, że artykuły red. Kownac-
kiego nie były inspirowane
przez Narodowe koło radnych
i były pisane bez wiedzy koła.

Koło nie może ponosić odpo-
wiedzialności ani za treść, ani za
formę tego, co pisał. publicysta
spełniający w ten sposób swój
obowiązek społeczny, ale jedno-
cześnie chce, żeby te sprawy by-
ły.na Radzie Miejskiej wyświetlo-
ne. Do tego zdąża interpelacja
koła Narodowego. Do magistratu
wpłynęło sprawozdanie komisji
rewizyjnej, które będzie przed-
miotem obrad następnego posie-
dzenia. To sprawozdanie da ma-

- terjał do wyświetlenia spraw po-
ruszonych w artykułach p. Kow-
nackiego.

Nagłość wniosku została więk-
szością głosów uchwalona.

Następnie przystąpiono do po-
rządku dziennego, a więc prze-

posterunkowy Wojczak rozpoznał na
ulicy mordercę. Przyaresztował go mi-
mo protestów. Kilka godzin później,
skonfrontowany ze świadkami, morder-
ca przyznał się do wszystkiego.

Nie jest to pierwszy wypadek współ-
pracy naszego radja z policją. Rzadko
jednakże moźna było stwierdzić dosko-
nały skutek tej współpracy tak dobitnie,
jak w wypadku, który miał miejsce
kilka miesięcy temu. W Poznaniu skra=
dziono mianowicie samochód prywatny.
Bezzwłocznie poszkodowany zwrócił się
do Radja Poznańskiego, które teź ro-
zesłało natychmiast na eterze dokładny
opis skradzionego auta Komunikat ten
m. in. dotarł do komisarjatu policji pań-
stwowej w Środzie, która w kilka go-
dzin później zatrzymała skradziony sa-
mochód na szosie.

Walce ze światem przestępców
przybyła nowa i i świetna broń.

Konkursy piękności.
Niezmiernie interesujący konkurs

odbył się ostatnio w Czechosłowacji na
odbiornik radjowy, któryby najwierniej
oddawał audycje radjowe i jednocześnie
odznaczał się pięknym wyglądem ze-
wnętrznym

Odbiorniki, zapisane do tego kon-
kursu ustawiono za zasłoną w ten spo-
sób, źe jury konkursu, składające się
z 200 osób, nie mogło dostrzec po-
szczególnych aparatów. Najważniejszym
warunkiem konkursu było uzyskanie w
ciągu 10 minut audycji następujących
stacyj nadawczych: Budapeszt, Londyn,
Warszawa, Wiedeń i wiele innych.

Po obliczeniu głosów okazało się,
że największa ilość głosów padła na
elektryczny odbiornik Philipsa 2511. Zda-
niem zebranych odbiognik ten odtwo-
rzył najwierniej i schwytał najszybciej
wszystkie żądane stacje. Drugie miej-
sce przyznano również odbiornikowi
Philipsa typu 2514

W ten sposób odbiornik Philipsa
obrany zostal Miss Czechosłowacją.

Pzaziębieniejn.
Do nodyc'a w oprekoch

POSIEDZENIE RADY |MIEJSKIEJ.
dewszystkiem odczytano
wiedzi na poprzednio
interpelacje.

Z odpowiedzi tych dowiedzie-
liśmy się, że nadużycia w aptece
miejskiej naraziły miasto na stra-
tę 28 tysięcy złotych, nadużycia
w wydziale opieki społecznej —
na stratę 1936 zł. nie licząc strat
osób prywatnych.
W sprawie szkoły w Kuprja-

niszkach odpowiedź magistratu
była ściśle formalna, wobec cze-
go sprawę przeniesiono na na-
stępne posiedzenie, na którem

odpo-
zgłoszone

magistrat ma dać wyjaśnienie
rzeczowe,

Dalej rozpatrywano sprawę
manka materjalėw opałowych w
elektrowni miejskiej powstałego
przed rokiem 1924. Na skutek
okoliczności właściwych okresowi
następującemu bezpośrednio po
wojnie przy przyjmowaniu elek-
trowni przez dyr. Glatmanaw ro-
ku 1924 okazał się brak materja-
łów opałowych wartości 92 ty-
sięcy złotych. Komisja rewizyjna
poporzedniej Rady Miejskiej spra-
wę dokładnie zbadała i żadnej
winy nie stwierdziła. Jednakowoż
formalnie sprawa nie została za-
łatwiona. Przypomniał o niej o-
becny magistrat po trzech latach
swego urzędowania i po dokład-
nem zbadaniu postanowił jedno-
myślnie złożyć Radzie Miejskiej
wniosek o umorzenie tej sprawy.

Z tej bezsporej, zdawało się,
sprawy socjaliści postanowili ukuć
broń polityczną. Ponieważ obec-
nemu magistratowi zarzuča się
rozrzutną gospodarkę, więc huzia
na dawny magistrat.

Radny Stąžowski (P. P. S.) za-
žądal skierowania sprawy do pro-
kuratora. Kolo Narodowe pow-
strzymało się od głosowania. Zy-
dzi głosowali przeciwko wniosko-
wi, radny żydowski p. Gordon
potwierdził, że mimo szczegėlo-
wego badania sprawy we wiaści-
wym czasie nadużyć nie znale-
ziono. Siedmiu głosami przy 19
powstrzymujących się, wniosek
P. P. S$. został uchwalony.

Z innych spraw zainteresowa-
nie wzbudził projekt magistratu,
podniesienia opłat za wodę. Do-
tychczas obliczano wodę na wia-
dra, obecnie magistrat przecho-
dzi na miarę metryczną. Według
dokładnego przerachowania,1 mtr.
sześciennego wody powinienby
wynosić 52,85 groszy. Magistrat
zgłosił wniosek o zaokrąglenie
tej ceny do 55 groszy. Radny
Koła Narodowego, inż. Kubielus,
w fachowem (przemówieniu, wy-
czerpująco wyjaśnił kwastję. s

Okazuje się, że koszt własnę
wody jest w Wilnie bardzo wyso-
ki i jeżeli traktować wodociągi i
kanalizację, jako jedno przedsię”
biorstwo, to wynosi około 70
groszy za metr sześcienny. Przy-
czyną tego wysokiego kosztu
własnego jest głównie nieracjo-
nalna, rozrzutna gospodarka przy
budowie wodociągów i kanali-
zacji.

Jednakowoż ze względu na
to, że woda jest artykułem pierw-
szej potrzeby, inż. Kubielus w
imieniu Koła Narodowego prze-
ciwstawia się podniesieniu opłat
i uważa za możliwe jedynie za-
okrąglenie ceny do 50 groszy.
Wbrew temu wnioskowi większość
rady, a w tej liczbie i socjaliści,
podniosła cenę wody do 55 gr.

Po załatwieniu szeregu spraw
mniejszej wagi przystąpiono do
rozważania wniosku P. P. S. w
sprawie artykułów red. Kownac-
kiego. Radny Engiel wskazał, że
socjaliści dążą do omawiania tej
sprowy przed omówieniem cało-
kształtu gospodarki miejskiej, chcą
sądzić autora artykułów przed wy-
świetleniem,czy to co on pisał, jest
prawdą czy fałszem. Wobec tego
radny Eogiel wnosił o odroczenie
sprawy do następnego posiedze-
nia, na którem będzie omawiane
sprawozdanie komisji rewizyjnej.
Socjaliści sprzeciwili się temu,
jednak pod naciskiem prez. Fo-
lejewskiego, który oświadczył, że
magistrat pociągnie red. Kownac-
kiedo do odpowiedzialności, zgo-
dzili się na odroczenie dyskusji.

Po wyczerpaniu porządku
dziennego p. vice-prezydent Czyż
wyjaśnił, że zerwał stosunki z Ku-
czerowym z chwilą, gdy się do-
wiedział, że jest on sądownie po-
zbawiony praw, oraz, że nie na-
kazywał podwładnym  sporządza-
nia fałszywych sprawozdań.
W zakończeniu sprawozdania

nie sposób pominąć faktu nie-
słychanego zachowania się gale-
rji. Licznie zgromadzeni robotni-
cy ze Związku Budowlanego u-
dawali się w dyskusję z radnymi.
W pewnym momencie dał się
słyszeć. W pewnym momenie
dał się słyszeć głos: „Związek
Budowlany załatwi rachunki 7
Kownackim“.

Należałoby pomyśleć o za-
bezpieczeniu Rady Miejskiej od
wtrącania się do dyskusji osób
postronnych.

 
 

 

 

 



 

Sport.
Wyniki turnieju gier sporto-

wych.
Trwający od dwuch jużtygod-

ni turniej gier sportowych w sali

Ośrodka W. F. dał następujące

wyniki:
Koszykówka panów: A. Z. S.

1. p. p. leg. 45:20. Pierwsze mi-
nuty gry mijają w pewnym ner-

wowym napięciu, który daje przed-
smak ładnej walki. Godlewski z
A. L. S. b. ładnym i dalekim
strzałem zaczyna serję ataków do
kosza wojskowych. Gracz (jest to
nazwisko) z. 1. p. p. teg. zdoby-
wa również dła swego klubu cen-
ne punkty. "Do przerwy wynik
brzmi 17 na 12 dla A. Z. S$. Gra
cały czas bardzo ładnao szybkim
tempie i wysoka, technicznie
szczególniej zaś akak A. Z. S. za-
sługuje na wyróżnienie.

Makabi 3 p. saperów 18: 10.
Saperzy mieli wszelkie szanse do
wygrania, ale w drugiej połowie
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ledyna Nowoczesna pralnia
parowo - mechaniczna p. f.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

kontuzja Gniech przekreśla

wszelkie nadzieje. (U saperów bar-
dzo dobrze gra Rudek w obro-
nie.

Makabi—Ognisko, panie 32—14.
Siatkówka panów.

A. Z. $.—1 p.p. Leg. 30:17.
Drużyna A. Z. S., mająca mistrzo-
stwo Wilna i reprezentująca bar-
wy naszego miasta na mistro-

stwach Polski w Warszawie, jest

dzisiaj tylko cieniem swojej włas-
nej dawnej formy. Mecz z 1 p.
pułkiem wygrywa tylko dlatego,
że wojskowi grają zbyt prymi-
tywnie.

3 p. sap.—Makabi 30:0 (wal-
kower).

3-p. sap. — A.-Z. $, 29—21.
A. Z. S. pewny dosyć wygrania,
wierząc w swoją dotychczasową
tradycję, gra drugi mecz zrzędu,
trafiając na dosyć twardych sa-
perów, którzy stawiają czoło aka-
demikom, z pewną dozą powo-
dzenia. Do przerwy wynik brzmi
15:14 dla A.Z.S. W powietrzu za-

wisa grozaklęski A.Z.S-u, odkażde-

go gracza powiewaz denerwowanie.
Gwizdek sędziego i druga połowa
gry już rozpoczęta. Saperzy sztur-

mują — A. Z. $. traci głowę —
sędzia liczy punkty — garść ze-
branej na galerji publiczności wy-
je z radości.

Sensacja! A. Z. S. przegrywa
pierwszy od swego istnienia mecz
z miejscową drużyną saperów.

Sędzia ogłasza wynik klęski. Ga-

lerja trzęsie się śmiechem! Brawo

saperzy!
A jednak taka przegrana, to

dobrze działa, wtedy jest więcej
życia i opamiętania się.

Po paru minutach przegrania
drużyna A. Z. S. znów wychodzi
na plac poju, oblana zimną wodą
z saperskiego kubła i gra ze
Strzelcem, a biorąc faktycznie to,

załatwia tylko formalność gry.
Wynik brzmi 30:7 dla A. Z. S. +

Chociaż turniej nie jest jeszcze

skończony, to można jednak już

coś nie coś powiedzieć o pierw-

szych miejscach. W Koszykówce
Ognisko z A. Z. S. będzie wal-

czyło o palmę pierwszeństwai
będzie to prawdopodobnie naj-
ładniejszy mecz turnieju. W piłce
siatkowej gdyby Sapery przegrali
od Ogniska, A. Z. S. wygrałby
wszystkie pozostałe mecze, więc
tylko przy tej ewentualności mo-
że A. Z. $. być pierwzzym. Po-
ziom gry w siatkówce jest do-
syć słaby, nawet bardzo słaby.
Przykładem niech służy nam dru-
żyna A. Z. $., tam każdy gracz
przedstawia pewną dodatnią na-
wet wartość: dobrze broni, dobrze
ścina, ale brak jest zgrania, brak
porozumienia się między sobą,
które to czynniki konieczne są
w grach zespołowych.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wiieńska 15—5.

Tabela wygranych Loleji
Państwowej.

W dziewiątym dniu ciągnienia
5-ej klasy 20-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zł. 10.000 na Nr. 37870.
Zl. 5.000 na Nr. 171059.
Zł. 3.000 na N-ry: 22925

63706 173989.
Zł. 2.000 na N-ry 13310 16044

34116 64251 67999 71732 74004
156918 182486:

Zł. 1.000 na N-ry 11826 17199
26060 36290 54317 71529 130231
135782 163557 165615 169401.

Zi. 600 na N-ry 9714 31242
56443 60675 60782 63815 68067
75229 76269 80796 87844 91030
101473 105421 106759 130170
149146 173636 199592 200211
202887 209106.

WARSZAWA, 17.lll. (Pat). W
10-ym dniu ciągnienia 5-ej klasy
20-ej Polskiej Państwowej Loterji

Wyprzedaż wszystkich towarów
Z rabatem od 20 do BO proc.

ALL LU LLS

PIERWSZA PAROWO - MECHANICZNA PRALNIA
wykonuje: pranie bielizny,

Dła p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem

legitymacji 14 „ zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery.

CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy

Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy

NIEMIECKA
22EPSZTEJN
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pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.

Od dnia 17 do 20 marca 1930 roku

   
  

) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37,
kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabierarny od

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu.
iis a ia a ii REREEÓWOEN)

4 £4 (Wyspa straceńców) dramat w 10
„Gwiazda Morza aktach) z najwybitniejszymi akto-

 

STARA WiEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nebycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

Stacja kolei na miejscu w lesie.

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

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

Główny Zarząd Ordynacj! Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

BIELIZNY

rami ekranu francuskiego Henry Kraus, Jean Murati Suzanne Christi. Nad program: Kronika filmowa P.

A. T. w 1 akcie. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. W dniu 19 marca ka-

sa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny program: „Damski pieszczoszek".

| włącznie będą wyświetlane filmy:

 

HM HELIOS" |
ul. wiieńska Nż 38.

DZIŚ! Dawno niewidzia-
na płomienna gwiazda

w wielkim dramacie rozpętanych namiętności

DOLORES DEL RIO $BzikKa M
Wytw. „United Artists". Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15.

iłoś

 

KINO-
TEATR

MICKIEWICZA Ne 22

 

KINO-renra „„Ł U X” ||
ul. Mickiewicza Nr. 11.

nu!

 

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.
"Gino" „WANDA“

 

EKO AIK NES DTSTESTAISSRS

Kino-teatr „Sport“, zgotował Wilnu wielką niespodziankę

bogatej trešci
szające momenty z walk człowieka z siłami prz

aktach. 2) Tygodnik Paramountu.

stów z muzyką solową gitary. Bohaterowie tego filmu, to ludzie,

KULTURALNO-OŚWIATOWY |j
KINO-TEATR „SPORT“
Wilno, Wielka 36. | ||

 

Zaszczyceni uznaniem ich Świątobliwości;
i PAPIEŻA

PIUSA XI w roku 1930, 4 złote med. i inne
Dar najwyższy i podziękowania.

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

Br. BUTKOWSCY.

PAPIEŻA PIUSA X w r. 1905

nagr. —

Firma istnieje od r. 1885.
Misterne upozowania, ceny dostępne.

Uprz. prosimy Sz. Pp. obejrzeć wystawę
przy szkl. WILNO, UL. AD.MICKIEWICZA22

: DZIŚ! Najpiękniejsza gwiazda ekra-
«Holiywood» nu BILLIE DOVE w obrazie p. t.:

tora Francji w Indochinach, która w przecią

Antonio Moreno i brutalny Noah Beery.

Dziś! Największy przebój sezo-
Wszechświatowa sensacjal

wodnej. Nadzwyczajna wystawa!

Dziśl Największy przebój erotyczny!
Dzieje buntu duszy mężczyzny

słynny i niezrównany JOHN BARRYMORE bohater filmu „Burza” i zniewalająco piękna DOLORES
ko. W rolach gł.

Łódź Podwodna „$. 44" (Submarine)
GRAVES. Początek o godzinie 4-ej. Ceny od 40 groszy.

«Gdy Mężczyzna Kocha» 10 akt.

COSTELLO.

 

„Przed śmiercią głodową" w 10 aktach. Cuda pustyni Anatolijskiej

W dni premiery,

Dlatego mogli sprostać wielkim zadaniom naukowej wyprawy do Małej Azji

 

poważny Bank zaanga-
żuje zdolnych i wy-

mownych zastępców do
sprzedaży dolarówek i
premjówek. Płacimy pro-
wizję wyższą o 25 od
konkurencji. Skrupulatne
obliczenia prowizyjne co
15 dni. Początkujących
pouczamy. Zgłoszenia
Lwów, Skrytka poczto-
wa 271. 264—s12

ZASTĘPCY
 Gąseckiego (z, “£

bemoroidalne >>Varicol kogutkiem) u-
 

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do

że w dn. 18-go marca r. b.

o godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy ul. Troc-
kiej Ne 14 odbędzie się licytacja różnego rodzaju

zasekwestrowanych u po-
szczególnych płainików w celu pokrycia zaległo-

ogólnej wiadomości

sprzętów domowych

ści podatkowych.

—0 o Magistrat.

suwoją ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, LOSOWI!
Dosyć „Złotych gór ja-
ko prowizję” obiecywa*
ły Wam rozmaite banki
i dotychczas na obiet-
nicach zostało. Obowią-
zujemy się w ciągu dni
czternastu załatwić Wam
sprawę tak, że wypłacą
Wam zaległą prowizję.
ądamy małe wynagro-

dzenie po otrzymaniu go*
tówki. Zgłoszenia pod
„pewna gotówka" Lwów

zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki,

 

 

 

Dbajcie oswój» zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką „Kogut”) są stosowane
przy cborobach żołądka, ki.
sz.k, obstrukcji i kamieni

żółciowych.

„SZWAJCARSKIE GOFZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-
nia i dz'ał-jącym przeci» ko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudelko aptekii skła-

skrzynka pocztowa Ne 107
-8
 

Gružlica pluc jest nieublaganą i corocz- = „zastęncy i

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- Poszukujen zdołnych

nu, kosi miljony ludzi. —-Przy zwalczaniu zastępców: 1 organizato-

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

stoaują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*
który ułstwiając wydzielanie się plwociny

rów, którzy dotychczas
zajmowali się sprzedażą
papierów państwowych
na raty. Początkujących
pouczamy. Dajemy naj-

wzmacnia organizm i samopoczucie «horego lepsze warunki. Jedyna
oraz powiększa wagę ciała i usuwe kaszel polska instytucja, która

Używa się za poradą lekarza nie obiecuje tylko wy-
Sprzedają apteki 711 204 płaca pełną prowizję,

zwrot kosztów podróży
i stałą gażę. Zgłoszenia

Chcesz otrzymać pod: „Warszawa“ skrzy-
ka poczt 840. 8posadę ? m pocztowa
——o

Ausisukończyć Kursy Administrator - Rządca
dencyjne prof. Selfulo- nieruchomości miejskich,

I _ młody i energiczny, da-
wicza, Warszawa, Żóra jący absolutną gwarancję

PRACA

Z powodu likwidacji wla-
snego przedsiębior-

stwa z dniem 25 marca

 

dy apteczne 667 23 « mogę objąć administra- wia 42-4. Kursy wyuczają i

a cję większych majątków listownie: buchalterji, wa irgi
rolno - leśnych, zasilając chunkowości kupieckiej, ś TA

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ obejmowane interesy wła- korespondencji  handlo- OOO ak:
sną gótówką i znacznym wej, stenografji, nauk z 8 ap

że pończochy i skarpetki modne i mo- kredytem na dalsze pro- handlu, prawa, kaligrafji, z administracyjną, są-

cne oraz płótna, fianele, satyny, jed- wadzenie. Referencje so- pisania na maszynach, W ; AE:

wabie, kołdry watowe sprzedaje lidne. Propozycje pise- towaroznawstwa, angiel- SPOR ROM poc
3 sienia rentowności do-

najtaniej mne proszę kierować do skiego, francuskiego, mew. Wiadomość Ibliž-
Biura Ogłoszeń Teofil niemieckiego, pisowni, <> szczegóły: Wileńskie

Głowiński — Wiieńska

Nauczyciel Kroju R. GISIN ui. Uniwersytecka 1-7

udziela lekcji kroju damskich męskich i wojsko-

wych ubrań. Uczy krawców i nie krawców. Sprze-

dają się różne foremki.—Uwaga krawcom! Kto ma

system niepraktyczny, może zmienić na najnow=

szy za cenę bardzo niską.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

Pietraszek Warszawa, Oraz gramatyki polskiej.
Marszałkowska 115,przed Po ukończeniu świadec-

końcem marca dla „Admi- two. Żądajcie prospek-

nistretora“. 10248—s0 tów. 1790—12

27.
r—0

Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza21,tel. 152

NERGICZNA panienka
znająca się na go-

spodarstwie i prowadze-
niu ogrodu warzywnego
poszukuje posady ul. Sw.
Anny 13—9. 692—s1

Rada - ekonom z dłu-
goletnią praktyką we

wzorowych gospodar-
stwach z poważnemi re-
ferencjami poszukuje po-
sady. Wilno, Szeptyckie-
go 6—5. 1676—1

Gana do wszystkiego

poszukuje pracy,
dobrze gotuje ma reko-
mendacje Bonifraterska

—0o 6. Dozorczyni.  1665—0

 

Šansi i Dramat osnuty na tle głośne

Największa Ofiara Kobiety i Śr CHNE! Pty a

gu 2 lat była głośną na całym świecie Partnerami Billie Dove są: piękny

Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, 6,8i 10,25 w.

 

Potężny dramat miłości i przyjaźni. Wstrząsa-
jące przeżycia na oceanie w tonącej łodzi pod-

W rolach głównych wschodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT i RALPH

ETi

Wżruszający dramat miłości w
silniejszej ponad wszyst-

Pi iiai iaii

na b. tydzień. Oto wyświetla barwny film egzotyczny o prze-
Wstrząsające i do głębi poru-

rody. Bogata treść, żywa akcja. Nad program: 1) Komedja w 2-ch

oraz w Soboty i Niedzieie przygrywa Orkiestra Mandolini-
którzy od wczesnej młodości uprawiali sporty.

i Persji.

MŁODY,
energiczny z maturą i
praktyką rolną we wzo-
rowych majątkach, po-
szukuje posady rolnej
od zaraz. Wymagania
skromne. Łaskawe ofer-
ty. Jezuicka 8 m. 3 dla
EG 1683—s

 

Zastępców
i subzastępców (czyń)
losowych poszukujemy.
Płacimy przeszło 2 raty
prowizji.  Ręczymy za
zł. 1 miesięcznej pro-
wizji. Nieznana dotych-
czas nowość w kombi-
nacji losów, zdolnym
pensja, patent i koszta
podróży. Początkujących
pouczamy najnowszym
systemem. Listy: Lwow-
skie Towarzystwo Kre-
dytowe, Lwów, Legjo-
nów 33. 294—9

jaydphonista
pierwszorzędny, grający
na Violonczeli, solista na
pile, wolny od pierwsze-
go kwietnia. Łaskawe
zgłoszenia Kiciński Lu-
blin. Poste-Restante.

 

 

DZIERŽAWY |
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chodów i

  

   

    

    
  
           

           

      

  
  

     

  
     
  

 

  

SERY LITEWSKIE

 

na główki po zł. 2.80kiloją zł. 20,000 na Nr. 105295
poleca zł. 20,000 na Nr. 121756

A. JANUSZEWICZ „E zł 10000 na Nr. 110672
Zamkowa 20-, —50 E zł 10,000 na Nr. 74931

rząd domamijj zł 10000 na Nr. 72728
Z*ZASie technik Bu: |] zł. 10,000 na Nr. 52062
dowlany, długoletnie do- i wiele po
świadczenie, sporządza-

kosztorysów na re-
preliminarz do-

rozchodów
sprawy sądowe. Zgłosze-
nia ul. Kolejowa 19-a J.
Pieńkowski. 1667—2

ao)STKUCZNE

monty,

padła na los

 

na kredyt dostarcza S

swoim członkom

avzeisies PE LILKTENTEN I 5-la
Bank $ .

Spółdzielczy|H Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146.
Antokolska 28 czynny
od g.9 —1215—7w.

1670—0

WILNO,
 

Sprawy
majątkowe

2 drewniane domy do
sprzedania.  Pole-

ska 17, m. 7. —s0

Zamieniamy stawki.

Konto P. K. O. 81051.   

 

Tel 17-80

WIL

KONCESJONOWANA AJENCJA
POŚREDNICZO-REKLAMOWA I
HANDLOWO - INFORMACYJNA

„POLKRES” ulkvrólewska3.
"„SAUYTOd“ Houojy njuozpojaI Od

 

Do sprzedania
dom w centrum miasta.
Adres w Administracji.

1663—s0

 

Do spzedania WDRO
na Antokolu Nr. 115 po-
sesja obszaru 27,500 mt.*,
4-y domy drewniane, 3-y
fronty od ulic Antokol-

SPRZEDAŻ I KUPNO
wszelkich nieruchomości

miejskich. ziemskich

skiej i Mieszczańskiej, i leśnych.
nadaje się do parcelacji. LOKATY KAPITAŁÓW
Informacje ul. Dąbrow- i a
skiego 10, m. 1. Anto- bon owcze.

nowicz. 1651—s0 DZIERŻAWYnės Ą
INF MACJEZ5

Natychmiast do sprze- KAdažas g
dania posesja na An- PISANIE PODAŃ.

tokolu
w bardzo dobrym sta- " Tel. 17-80
nie, składająca się z do-
mu mieszkalnego 4 po-

ME Kacy20 Lat. Państw.
w pozostałej niewielkiej ilości są jeszcze u nas do nabycia

Ciągnienie już i trwa do 10 kwietnia.

Główna
wygrana

Już w ciągnieniu tej 5 klasy znów padły

unas w dalszym ciągu następujące wygrane:

zł. 3,000, po zł. 2,000 i inne wygrane.

W kole szczęścia znajdują się wszystkie większe
wygrane, wzywamy przeto wszystkich do dalszego kupna

u nas szczęśliwych losów.

Premja zł. 400,000 w zeszłej 5 klasie również

Was wzywa szczęście po szczęście! — Jedyna naj-
większa, najstarsza i najszczęśliwsza kolektura w Polsce

Tabele codziennych ciągnień do obejrzenia u nas darmo!

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą.

 

Klasowej główniejsze wygrane pa
dły na numery następujące: 25
tys. zł. 51360, po 10tys.zł: 36591,
74931, 103537, 117752, po5 tys. zł.:
13771, 73106, 143760, 147209,
154230, 171106, 202920, 203236.

GIEŁDA
WARSZAWA, 15.II. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,95—8,915—8,875.
Londyn 43,37—43,48—43,26.
Nowy York 8,905—8,925—8,885.

Praga 26,43—26,49—26,37.
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Włochy 46,74'/,—46,86—46,63.
Berlin w obr. pryw. 212,76.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 127,50—127—

127,50, Pręmjowa dolarowa 75, 7”, sta-
bilizacyjna 88, 10”. kolejowa 102,50, 8'*
listy zastawne B. G.ospodar. K.i B. R.
obligacje B. G. K. 94, te same 7”, 83,25,
4! 9, ziemskie 52,50—52,75, 7'/, ziemskie
dolarowe 75, 8'„, warszawskie 75—374,75,
8 „ Chęstochowy 65,75—66, 8”, Kalisza
65,65 — 66, 8', Łodzi 67 — 67,25, 107g
Siedlec 78.

Akcje:
Bank Handlowy w Warszawie 117.

Polski 165,75—167,50, Przemysłowy we
Lwowie 105, Spółek Zarobk. 78,50, Spiess
102,50, Norblin 65,50—65,

 

  
L. 00,000

zł. 10,000 na Nr. 69025

zł. 5,000 na Nr. 128491

zł. 5000 na Nr. 86011

zł. 5000 na Nr. -92088

zł. 5,000 na Nr. 79454

naszej kolektury.

Wielka 44.

Wypłacamy wygrane.

Firma egz. od 1835 r.—0 o

Tel. 17-80

ENSKA

TAKSACJE LASÓW,
pomiary, szkice,kreślenia

PRZEPISYWANIA
NA MASZYNIE

itłumaczenia

NAJEM MIESZKAŃ

 

OGŁOSZENIA. REKLA-
MY I PRENUMERATY

PISM. .
Przed zwiedzeniem Ajencj! „POLKRES”,

Tel. 17-80

 

 koi i 2 kuchni, ogrodu *
owocowego (16 drzew, 1-2
96 krzewów), studnia, P ybłąkał. sie -pięs
garaż i inne budynki, wilk, do odebrania

ziemi 366 kw. sążni. Po- za zwrotem kosztów. Po

sesja powyższa także trzech dniach uważam za
może być wydzierżawio-
na na czas
Miejsce odpowiednie dla
ogrodnika, hodowli trzo-
dy chlewnej i t. p. Wy-
czerpujące wiadomości
w Dziale Pośrednictwa
Biura Reklamowego, Gar-
barska 1. Tel. 82. —s0

DiięrżaW(óW
solidnych z kapitałem
posiadamy. Objekty
poważne zgłaszać.

Dom H-K. „Zachęta'*

m. 5 od godz. 4-5-ej pp.

1700—s1

Zazdrosna żona.

 
 

   
 

poszukujemy dzierżaw
mniejszych i wię-

kszych majątków ziem-
skich dla bardzo poważ*
nych : solidnych refle-
ktantów. Ajencja „Pol-
kres", Wilno, ul. Królew=
ska 3, tel. 17-80.

RÓŻNE

RODA stanowiopo
wodzeniu SENOSA
CZERWONOŚĆ NOSA
jest nieraz powodem
niemiłego zakłopota-
nia.—Należy się sta-
rać o szybkie usunię-
cie tego niedomaga-
nia, stosując .„,CHLO-
RONOS“, który wy-
syla za pobraniem
zł.16.80 Laboratorjum
Dr. ADLER, Kraków,
św. Gertrudy 28. II.p. 61

 

ddam na własność 6-cio
miesięczną  dziew-

czynkę. Wiłkomierska 96.
Wiktorja Zarzecka.

 

EETmziocWiNANA NA 0 |
Kupno -

— Ja nic nie mówię Sprzedaż 0/7 do sprzeda-
nia meble miękie kry-

ale na przyszłość mo-

żesz być pewien, że słu-
żąca nie będzie miała

tego samego dnia wy-

chodnego, co ty.

 

 

nc TITITT T.

AKUSZERKI

AKUSZERKA
dłuższy. własność. Białostocka 6,Marja Laknerowa nia Da 2045 1

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

4 wioslowa ze
Łód sterem (lekki
bacik) okazyjnie tanio do
sprzedania. —Informacje:

Ulica Mostowa 1, drukar-

do 4 pop., lub Brzeg An-

wzp69 tokolski 13—2 od g. 2—4
—gr.

 

te bordo pluszem Sko-
PIANI- pówka 5, m. 1. 1674—0

KA | |Omsa
PFORTE-| ——=—7272+
PIANY.

Praktyczna Rada.

 

 

g z światowej sławy
aaa 1kac Mieszkania Ž „Arnold Libigas Żona: Już cały tydzień

. s i pokoje temra Bechsisin, minął od czasu, gdy
p—————, Bluethner, rygas, =

| prowa Uniwersytetu Sommerfeld etc. | 2 DRE CZBOR
SĘ į poszukuje od go- w fabryczne.| łowałeś.

j spodarza mieszkania trzy K. ĄBROWSKA. Mąż (profesor): Czy

| lub czteropokojowego z | WILNO, ul. Nie- | naprawdę nie pocałowa-
dolarów posiadamy / wygodami. Oferty: „Pro. | miecka 3, m.6. | jem cję wczoraj?
do ulokowania na do- fesorowi (niwersytetu" | Sprzedaż I wyna- ę l
brą miejską hipotekę Redakcja Dzien. R 8 jęącie. _17—s8 — Naprawdę!

Dom H-K. „Zachęta | R = >Piekewkja iai emcm PSZCZOŁY dAk,
05. Ej ieszkanie 6 pokojowe2 —05 M pokoj i ule kupuje Wileńskie wezoraj.

do wynajęc a Zawalna 2 cyj

Zs”. ks. wojsk. wyda-
ną przez P.K.U. Wil-

D wynajęcia 2 pokoje
słoneczne ul. Jakó-

ba Jasińskiego 10 m. 23

 

no na imię Antoniego od 2—5. 1657—s0
Żygo zam. w zaścianku
Kinalówka gm Rudomiń- POKÓJ |
skiej. uniewažn.
 

najęcia ul. Dąbrowskie-
go 3, m. 3 od 2-5 1698-1

NAUKA

tudent U. S. B. udzie-
la korepetycyj z jęz.

ZGUBIONA
legitymację kolejową P.
K P. wydan. na imię He-
leny Żywuszko, unieważ-
nia się. 1693—s0
 

1695-s0 duży z wygodami do wy- |
i

Zo kwit lombar-
dowy (Biskupia 12) niemieckiego w zakresie

Nr. 46174 unieważnia się. 8-miu klas Rezner, Gar- x
—s0 barska 8—2. 1673—1

- Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”. uli Mostowa |

2

z wanną na parterze Towarzystwo

i Kółek Rolniczych.
spytać u dozorcy. 1697-2 Wilno,Śiefakowskiecć 4.

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA

„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 77-44

i PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY

Organiza-

EK
POPROTSSC ROCZNIK 3—0

  
   
  

W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA

WCHODZĄCE

 

Rz
sat

cał


