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pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Czwartek 20-go marca 1930 r. Nr 66. +
 

DZIENNI
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

i Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni:

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta

|w niedzielę od 12 — 1 pp.

Za spokój duszy

m

Ś. P.

JÓZEFA MONTWIŁŁA
Wielkiego Działacza Społecznego I Niezrównanego Filantropa
odbędzie się dziś w czwartek 20-go marca o godz. 9 min. 30 r.

w Bazylice Metropolitalnej nabożeństwo żałobne,
na które zaprasza

Zarząd po Popierania
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Tani Tydzien Ksiąžki!

od 20—29 marca r. b.

KSIĘGARIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO
W WILNIE, ZAMKOWA 22.

Sprzedaje książki wybrane z róż-
nych działów oraz nuty ze zniżką
307/, — 75%/, od cen katalogowych.

UWAGA: Wyprzedaż posezońowa!

pi

+ Od Administracii.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI* do-

łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-

kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1-ym kwietnia 1930 r. wstrzymane.

i
i

—
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Rozmowy marsz. Szymańskiego z klubami
poselskiemi.

e: (Telefonem od własnego korespondanta).

: WARSZAWA. Marszałek Senatu Szymański we czwartek rozpo-
zyna rozmowy: o godz. 11-tej naradzać się będzie z B. B., o godz.

tej ppoł. z P. P. Ś. a godz. 6-tej z „Wyzwoleniem*. Centrolew
pracuje nad ujednostajnieniem swego stanowiska, które będzie jed-
nolite jak przy poprzedniem przesileniu. Mówią, że p. Szymański
Stara się pozyskać dla teki ministra skarbu prof. Krzyżanow-
skiego, ministerstwo spraw wewnętrznych chciałby powierzyć

posłowi Polakiewiczowi lub Prystorowi, tekę zaś ministra
pracy i opieki społecznej p. Zofji Moraczewskiej.

Ządanie zwołania komisji konstytucyjnej.
Ė (Telełonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z powodu odroczenia posiedzenia Komisji Kon-
stytucyjnej przez przewodniczącego prof. Wacława Makowskiego

większość członków Komisji wystosowała pismo z żądaniem naj-

|Szybszego zwołania komisji.

ś Ulotki przeciwko Sejmowi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Podczas wczorajszej „gałówki* w Warszawie roz-

rzucane były ulotki Związku Legjonistów i Ligi Mocarstwowej Polski
skierowane przeciwko Sejmowi.

Katedra historii sztuki na Uniwersy-
] tecie S. B.

(Telefonem od własnego korespondenta).

S WARSZAWA. Katedrę historji sztuki na Ūniwersytecie Stefana

Batorego w Wilnie obejmie dr. Marjan .Morelowski.

Ukraińskie petardy we Lwowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. O godz. 9 rano w Katedrze grecko - katolickiej
św Jura we Lwowie podczas nabożeństwa z okazji imienin

 J. Piłsudskiego odprawionego przez biskupa Budkę wybuchła pe-

tarda napełniając dymem świątynię. Mresztowani zostali Płoszczuk

uczeń gimnazjum państwowego oraz student uniwersytetu Jana, Ka-
zimierza Mulkiewicz przy których znaleziono ulotki ukraińskiej orga-
nizacji wojskowej. Druga peterda wybuchła u wejścia do pałacu
metropolity Szeptyckiego.
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Znaczna kradziež na poczcie.
WARSZAWA, 19.II1. (Pat.). Na leźli go w mieszkaniu narzeczo-

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

( poczcie głównej stwierdzono kra-
dzież przesyłki pieniężnej dla
Banku Dyskontowego w Warsza-

_ wi wartości 20 tys. zł. Dochodze-
nie policyjne ustaliło, że kradzie-
ży dopuścił się praktykant Du-
brawski. Dziś wywiadowcy zna-

WARSZAWA, 19.3. (Pat.) Dziś
wieczorem komuniści usiłowali
urządzić w Warszawie demon-
strację na ul. Żełaznej przy zbie-
gu z ul. Ogrodową. Zebrało się

' około 200 osób, które usiłowały
utworzyć pochód. Policja rozpę- dziła manifestantów, przyczem
jedna osoba została ranna. Poza-
tem usiłowano urządzić pochód
na ul. Żelaznej ua rogu Siennej.
Policja również i tu rozpędziła

nej. Ujrzawszy policję, Dubrowski
skierował rewolwer w stronę wy-
wiadowców, gdy ci cofnęli się,
sprzeniewierca popełnił samobój-
stwo wystrzałem w skroń. Du-
brawskiego w stanie agonji od-
wieziono do szpitala.

Komunistyczne demonstracje w Warszawie
demonstrantów. O godz. 8 wiecz.
rozproszeni komuniści zebrali się
na ul. Długiej przed domem Nr.
50, gdzie mieści się na pierwszem
piętrze redakcja i administracja
emigracyjnego pisma rosyjskiego
„Za Swobodu“. Zanim przybyła
policja, demonstranci wybili ka-
mieniami wszystkie szyby w lo-
kalu redakcji i administracji pi-
sma, poczem natychmiast rzucili
się do ucieczki.

Mostowa 1.

od g. 9—5,

Projekt

   
ILENJKI
 

terminowe umieszczenie oa

polsko-sowieckiego paktu o nie-
agresji.

LONDYN, 19.3. (Pat.) „Daily
Herald" w korespondencji z Mos-
kwy, p. t. „Sowiety boją się Pol-
ski* podkreśla pragnienie Sowie-
tów, zawarcia z Poiską paktu o
nieagresji. Korespondent zazna-
cza, że ze strony oficjalnej oświad-
czono mu, iż rząd sowiecki go-
tów jest prowadzić rokowania
w sprawie paktu bezpieczeństwa

i neutralności z Polską i włączyć
doń uznanie zobowiązań polskich
wobec Rumunji na mocy sojuszu.
Te zobowiązania—według kores-
pondenta — obejmują pomoc dla
Rumunji w wypadku sowieckiej
inwazji do Besarabji. Decyzja so-
wiecka spowodowana zostala—
według korespondenta — rosnącą
obawą co do polskich zamiarów.

Sprawa komunikacji tranzytowej przez
Litwę.

Wywiad z ministrem Zauniusem.

KOWNO, 193. (Pat). Minister
spraw zagranicznych Zaunius, in-
formując wczoraj przedstawicieli
prasy, poruszył sprawę komuni-
kacji z Polską. Liga Narodów,
rozważając sprawę komunikacji
Litwy z Polską i tranzytu przez
terytorjum Litwy, wyłoniła ko-
misję techniczną do zbadania tej
sprawy. Z technicznego punktu
widzenia sprawa jest łatwa, nic
więc dziwnego, że orzeczenie ko-

misji technicznej może być nie-
skoplikowane, ale my — mówił
minister — na tę sprawę patrzy-
my z punktu widzenia  politycz-
nego. Sprawa wileńska nie po-
zwala nam na żadne kompromisy.
Następnie, mówiąc o odloženiu
sesji wrześniowej, minister wyra-
ził następujący pogląd: Niema
wątpliwości, iż Liga Narodów nie
może nam nic narzucić wbrew
naszej woli.

Niemcy podpisując umowę z Polską... bu-
dują twierdze na granicy wschodniej.
PRAGA, 19.3. (Pat). Pisma in-

teresują się losem umowy  likwi-
dacyjnej polsko-niemieckiej, przy-
czem „Narodni Politika* zamiesz-
cza artykuł, demaskujący nacjo-
nalistyczne tendencje,  jakiemi
kieruje się prezydent Hindenburg,
ogłaszając orędzie do narodu nie-

mieckiego w związku z ratyfikacją
planu Younga i umowy  likwida-
cyjnej z Polską. Prasa zwraca
uwagę na olbrzymie sumy, przy-
znane w budżecie niemieckim na
twierdze na wschodnich grani-
cach Rzeszy.

Budżet Rzeszy niemieckiej.
BERLIN, 19.3. (Pat.)—Według

ogłoszonego wczoraj zestawienia,
wydatki rządu Rzeszy netto wro-
kū budžutowym 'od 1 kwietnia
1929. roku do 31 marca 1930 roku
wyniosą 10.828 miljonów marek.
Z tego przypada na świadczenia

reparacyjne 1.882 miljony marek,
pensje dla byłych uczestników
wojny—1.685  miljonów marek,
wewnętrzne ciężary wojenne—
342 miljony. Pozostałe 6819 mi-
ljonów przypada na wydatki Rze-
szy i państw związkowych.

"MSZA EKSPIACYJNA W RZYMIE.
RZYM, 19.3. (Pat). W dniu dzi-

siejszym w bazylice św. Piotra
Ojciec Święty odprawił cichą
mszę ekspiacyjną dla przebłaga-
nia Opatrzności za okrucieństwa
i prześladowania religijne w Rosji
sowieckiej oraz na intencję po-
wrotu narodu rosyjskiego do
prawdziwego pokoju Chrystuso-
wego. Na mszy obecni byli kar-
dynałowie, członkowie korpusu
dyplomatycznego, przedstawiciele
arystokracji, szlachty. rzymskiej,
bractwa zakonne, sentinarja, in-
stytuty katolickie i olbrzymie
tłumy wiernych.

CITTA DEL VATICANO, 1.3.
(Pat.). Nabożeństwo, odprawiona
przez Papieża na intencje wier-

nych, prześladowanych w Rosji
sowieckiej, miało charakter nie-
zwykle uroczysty. Tłumy publicz-
ności zalewały świątynię oraz plac
św. Piotra. Ojciec Święty niesio-
ny na podia gestatoria. powitany

.został fanfarą, odegraną na sre-
brnych trąbach, poczem chór se-
minarzystów odśpiewał pienia li-
turgiczne po łacinie i po sło-
wiańsku. Po mszy, na której
obecni byli wszyscy dygnitarze
kościelni, przebywający w Rzy-
mie, oraz przedstawiciele arysto-
kracji rzymskiej, odśpiewano  li-
tanję błagalną odprawiono mo-
dły, według tekstu rozdawanego
wiernym.

Pogrzeb dyktatora Hiszpanii.
MADRYT, 19.3, (Pat.). O godz.

7 po południu pociąg, wiozący
zwłoki Primo de Rivery, przybył
na dworzec. Jedną z sal dworca
zamieniono na kaplicę, w której
zwłoki zostały złożone. Adjutanci
byłego dyktatora pełnili straż ho-
norową. Przy zwłokach odprawio-
ne kilka mszy świętych. Na je-
dnej z nich obecny był króli

członkowie rządu. Następnie zwło-
ki zostały przewiezione na cmęn-
tarz san lzadoro. Na czele kon-
duktu żałobnego kroczył infant
Ferdynand, jako przedstawiciel
króla. Wdłuż ulic, któremi prze-
jażdżał kondukt, ustawiło się woj-
sko garnizonu stolicy i olbrzymie
tłumy publiczności,

Zgon Balfoura.
LONDYN, 19.II1. (Pat). Były

premjer-konserwatysta lord Bal-
four zmarł w Weking dziś rano

o godzinie 8-ej min. 15, przeży-
wszy lat 81.

Zamieszki w Indjach.
Starcie między tłumem a policją.

RANGOON, 19.3. (Pat). — W
czasie odbywającego się tu pro-
cesu Sengupty, burmistrza miasta
Kalkuty, oskarżonego 0 akcję
konspiracyjną, doszło przed gma-
chem sądu do starcia między

tłumem a policją, w wyniku któ-
rego było 100 rannych, w tej
liczbie 30 policjantów i jeden
dostojnik indyjski. Po interwencji
policji wojskowej zdołano mani-
festantów rozproszyć.
 

 

Konunikai Stronnictwa Karodowego.
w sobotę dnia 22 marca odbędzie się zebranie

Narodowego koła dzielnicowego „Za-i sympatyków Stronnictwa

członków

rzecze” w sali przy pl. Orzeszkowej Nr. 11 o godzinie 7 wieczorem.

W niedzielę dnia 23 marca odbędzie się walne zebranie człon-

ków Stronnictwa Narodowego koła dz. „Snipiszki** w lokalu włas-

nym przy ul. Lwowskiej Nr. 7 m. 6 o godz. 1 popołudniu. Obecność

członków obowiązkowa.

Sekretarjat Stronnictwa w piątek będzie nieczynny z po-

wodu przeprowadzki do nowego lokalu przy placu Orzesz-

kowej Ne 11.

zagraniczne o 50 proc. drożej.

za granicę 8 zi.
PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł.4gr. 8,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 46 gr., za

tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

niem miejsca o 25 proc.pa M Administracja nie bierze odpowiedzialności za
oszeń. Konto czakowe w P. O. Ni 80187.

lawe wystąpienie p. min. Płyndskego.
Wczoraj cala prasa sanacyjna zamieściła obszerną deklarację

p. min. Piłsudskiego na temat „Dlaczego uchyliłem się od misji two-

rzenia rządu”. Poniżej zamieszczamy w skrócie ten artykuł nie odbie-

gający co do treści i swoistego stylu od poprzednich enuncjacyj p. Pił-

sudskiego, jak „Dno oka" i t. pod. Komentarze z naszej strony uwa-

żamy że zgoła zbyteczne.

Wczoraj, t. zn. w poniedziałek,
Pan Prezydent zwrócił się do mnie
z żądaniem, abym obją! Prezy-
djum i sformował nowy rząd.
Nie zwykłem odmawiać Panu
Prezydentowi jakiejkolwiek po-
mocy w Jego urzędowaniu.

Długą jednak rozmowę z Pa-
nem Prezydentem, ku swemu
wstydowi, zakończyłem nie po-
wiem zupełną odmową, lecz proś-
bą w stosunku do Pana Prezy-
denta, aby zechciał zrobić inne
próby niż ze mną, gdyż nie mógł-
bym nie stwierdzić, że to zadanie
byłoby w tej sytuacji, w jakiej
żyjemy, dla mnie prawie ponad
siły.
(© Przypuszczam, że niejednemu
z Polaków i niejednej z Polek
jest znanym mój wstręt organicz-
ny do metody pracy, którą wo-
góle parlamenty, a nasz sejm
specjalnie stosują do swoich
robót.

Nad tem  przeszedłbym nie-
trudno do porządku dziennego.

Przeszkody główne dla mnie,
które Panu Prezydentowi krótko
wyiuszczyłem, są całkiem innej

natury. Pierwsze jest to niezwy-
kła łatwość u p. p. Posłów bru-
dzenia sobie języka niezwykle
łatwem u nich oszczerstwem.

Przyczem rzeczą najcharakte-
rystyczniejszą i najbardziej ni-
kczemną jest zawsze to, że taki
oszczerczy język zaczyna swoją
niecną pracę nagle i niespodzie-
wanie wtedy jedynie, gdy chodzi
o osobę, która wchodzi w ten
czy w inny sposób w jakąś grę
polityczną. Tak, że taki oszczer-
czy język nie może nie dać po-
wodu do myślenia, że działają
w tym wypadku nie inne motywy,
jak drobny nawet interes własnej
korzyści czy zazdrości, czy też
korzyści jakiejś grupy, czy grupki

pp. Posłów. Nie szczędzą wtedy
ci panowie ani przyjaciół, ani
nieprzyjaciół, utrzymują zresztą
z takim panem zaszczekanym i
zabrudzonym ich brudną śliną,
stosunki nawet zażylej znajomości.

Dodam, że nie szczędzą wtedy

ani czci kobiet, ani dziecka, ani
kogokolwiek nawet . z bliskich
znajomych danego objektu dla
ich brudnej śliny.

Drugie: w zwyczajach i oby-
czajach panów posłów istnieje
jakaś śmieszna, jakaś nieprzyzwo-
ita forma bytowania, która dla

mnie jest poprostu niedopusz-

czalna, mianowicie mówienie nie-

rzeczowe 0 każdej kwestji i o

każdej pracy. Taka zwykła gadal-

nia. Ale dlaczego, ja sumienny

człowiek, który się na rzeczy zna

i rzeczowo o niej myśli, ma siu-

chać tych słów nierzeczowych.
Nie mógłbym łatwo i trudno na-

wet znosić ton panów posłów,

który pozwala na tom wyższości

swego często durackiego sądu w

stosunku do ludzi, którzy masę

pracy włożyli w to, aby o rzeczy

rzeczowo mówić. Tego nikczem-

nego tonu wyższości, który jak-

kolwiek oznacza prestiżowe sta-

nowisko pana posła, tej napastli-

wej, głupio przyczepskiej formy

ja osobiście poprostu nie znoszę.

Zwyczajem i obyczajem panów

posłów jest bezceremonjalny sto-

sunek jedynie wtedy, gdy chodzi

o osobistą korzyść lub zawiść,

lub też o korzyść tak zwanej
przezemnie wygódki partyjnej.

Pan poseł, jako nieodpowie-
dzialny ani honorowo, ani pod

względem czci, ani pod wzglę-

dem rozumu, ani pod względem

rozsądku, ani pod względem pra-

poprostu potworka, który dla
swego jakoby prestiżu, skacze po
różnych pracach w każdej chwili
zmieniając swój sąd o rzeczyi
czepiając się ludzi w sposób ja-
kiegoś gałgańskiego psa.

Nie kto inny, jak ja był w
Polsce wynalazcą Sejmu, a zatem
i wynalazcą panów posłów. I nie
mogę nie powiedzieć, że natych-
miast nauczony  nikczemnością
niecnego Sejmu pierwszego, twier-
dziłem sobie ciągle i dotąd to
twierdzę, że pomiędzy nowemi
nabytkami, które Polska ma od
czasu swego niepodległego bytu,
bodaj najnikczemniejszym jest
pan poseł Sejmu. Oto jeden
z charakterystycznych obrazków.
Wszyscy u nas przysięgali, przy-

sięga więc każdy z Ministrów,

przysięga Pan Prezydent, przysię-
ga każdy sędzia, przysięga każdy
oficer, ci panowie jakoby ślubują.
| widziałem tą scenę, jak ja na-

zywam ślabowanie. Taki bezczel-
ny pan, który od innych przysię-
gi żąda, rozwalony z rozpiętemi
spodniami łaskawie wymawia, tak,

że nikt go nie rozumie, jakieś

słowa zaczynające się na ś. I ta-
kie ślabowane portki chcą odbie-

rać przysięgi i chcą się panoszyć

swoim brudnym jakoby prestiżo-
wym językiem.

Wreszcie przechodzę do trze-

ciej prawie niemożliwości mego

współżycia nawet z Sejmem, już

nie mówię o współpracy. Mówię

tu o poczuciu honoru. Ja oso-
biście, o ile sobie przypominam,

nigdy w życiu nie potrafiłem na-

ruszyć granic honoru i dlatego

jestem niezwykle wrażliwy, gdy

wymogi honoru są naruszane.
Niestety panowie posłowie już w

samem początku istnienia u nas

Sejmu, poszli na drogę wymaza*

nia ze słownika swego słowa

„honor“. Ja nie przypuszczam,
aby można było znaleźć bezwstyd
tak daleki i tak nikczemny, jak

ten, który został wynaleziony dla

panów posłów właśnie w Polsce.

Wyznaję, że będąc Naczelnikiem
Państwa przypuszczałem, że znaj-

dę w Polsce, gdzie jakoby honor

stoi wysoko, jakiś odruch niwe-

czący to niecne dzieło pana

Trąpczyńskiego. Osobiście widzia-
łem ludzi, którzy mnie prosili o

pozwolenie jako swego Wodza
zastrzelenia kilku panów pomię-

dzy innemi i pana Trąpczyńskie-
go, i którzy gdym im tego od-

mówił, szukali śmierci samobój-

czej.
Wyłuszczając te motywy Pa-

nu Prezydentowi zakończyłem

prośbą do Niego, aby zechciał

może próbować innych wyjść,

nie robiąc dla mnie tak wielkiego

wysiłku, w którym dusza moja
zanadto łamać się będzie. Pozo-

stał jednak we mnie wstyd, że

Panu Prezydentowi mogłem od-
mówić pomocy. | pomimo woli

przypominały mi się moje złote

sny dziecka. W dzieciństwie bo-

wiem, kiedy byłem małym chłop-

cem, sądziłem naiwnie, że niema

granic dla tego, co znieść mogę

i granic dla tego, co mogę na

sobie wymóc. | wtedy zawsze

stawiałem przed sobą talerz z

ekskrementami, twierdząc: więc

spróbuj. Ta Próba* dziecinnej
prawdy, gdy dziecko rosło w

wielkość powracała mi często

pod tą właśnie nazwą, jako jakiś

egzamin do złożenia gdy stawa-

łem przed jakoby niemożliwościa-
mi. To samo wspomnienie na

myśl mi przychodziio gdyim Panu

Prezydentowi wreszcie odpowie-

dział, że gdyby Panu Prezydento-

wi inne próby się nie udały, staję

do Jego rozporządzenia._

cy i uciekający jaknajstaranniej

nie od czego innego jak od od-

dowiedzialności, czyni z siebie

WALKA Z OBJAWAMI ŻYCIA NARODOWEGO
POLSKIEGO NA BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.

Zamknięcie sekcyj polskich.

Centralny komitet partji komunistycznej wydał polecenie zwró-

<enia uwagi na istniejące przy komunistycznej partji białoruskiej

i obiegowych zarządach partji sekcje polskie, które zaczęły uważać

się za przedstawicielstwa narodowe polskie i niejednokrotnie składały

skargi na przymusową białorutenizację polaków i domagały się szkół

polskich. Na mocy tego orędzia, komunistyczna partja białoruska

zlikwidowała sekcję polską w Mińsku, oraz sekcje polskie w Połocku

i Witebsku. Zawiadywanie sprawami kulturalno-oświatowemi powie-

rzone zostało inspektorom szkolnym danych okręgów,
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Diełanie na zwłokę
P. prof. Szymański przyjął mi-

sję utworzenia rządu — jak ją

jednak spełni i czy spełni ją wo-

góle? W praktyce parlamentar-

nej dość często zdarzają się wy-

padki, iż desygnowany przez Pre-

zydenta premjer, po bezowocnych

staraniach sformowania rządu,

składa swą misję z powrotem w

ręce Prezydenta — tak było nie-

dawno we Francji. Na zachodzie,

w państwach prawdziwie demo-

kratycznych, gdzie bizantynizm

nie jest znany, gdzie interes na-

rodu góruje nadewszystkiem, taki

desygnowany premjer nie tracąc

chwili cennego czasu porozumie-

wa się z przywódcami stronnictw,

odbywają się liczne narady, któ-

rych nie przerywa nawet noc,
tak, że zwykle nazajutrz sytuacja

© tyle bywa wyjaśniona, że mož-

na wnosić, czy gabinet da się

uformować, lub—nie.

W razie bezowocnych zabie-

gów niedoszły premjer jak naj-

śpieszniej zawiadamia o tem gło-

wę państwa, by nie przedłużać

przesilenia i dać możność powie-

rzenia misji innemu politykowi.

U nas dzieje się inaczej. Prof.

Szymański, przyjąwszy misję utwo-

rzenia gabinetu, oświadczył, że

przedewszystkiem pragnie w spo-

koju i skupieniu obchodzić „ga-

lówkę*—wobec której cały ogrom

niecierpiących chwili zwłoki spraw:

kwestje budżetu, rosnące z go-

dziny na godzinę przesilenie go-

spodarcze, sprawa reformy po-

datkowej, sprawa traktatów etc.

etc. to drobiazgi, które mogą

sobie poczekać.

W tem wszystkiem: w ociąga-

niu się z przyjęciem dymisji p.

Bartla, w samem mianowaniu

prof. Szymańskiego, w jego tak-

tyce, która niewątpliwie została

mu podyktowana... „zgóry*, jedno

przedewszystkiem przebija wy-

raźnie: chęć działania na

zwłokę.

Komu i na co potrzebna jest

ta zwłoka?

Przypuszczalnie chodzi o to,

by minął termin przewidziany

przez konstytucję uchwalenia bud-

żetu, poczem wyśle się posłów

na 7-mio miesięczne wakacje, do

czasu jesiennej sesji budżetowej,

w międzyczasie zaś można będzie

rządzić bez kontroli, żaden sejm

nie zakłóci idylicznego spokoju,

nie uchwali nowego votum nie-

ufności.

Tak przynajmniej było w ro-

ku zeszłym, wtedy jednak warun-

ki gospodarcze nie przedstawiały

się jeszcze tak katastrofalnie, co

pozwoliło p. SŚwitalskiemu używać

miłych w Biaritz wywczasów.

Czemuż nie powtórzyć
idylli w r. 1930-tym?

Nasze „miarodajne” sfery nie

interesują się sprawami gospo-

darczemi, podobnie nie zdają so-

bie sprawy z istotnej grozy sy-

tuacji — zdaje sobie jednak z te-

go dokładnie sprawę większość

sejmowa, która bynajmniej nie

jest spragniona przedwczesnych

tej

wakacyj i na podstawie konsty-

tucji zażądać może zwołania nad-

zwyczajnej sesji. Jeżeli w roku

ubiegłym Sejm nie skorzystał z
tego przywileju, była to wina le-

wicy, która prowadziła tajne kon-

szachty z rządem, wierząc w

możliwość jakiegoś modus vivendi

z „demokratyczną“ dyktaturą.

Od tego czasu jednak roz-

wiało się dużo złudzeń, socjaliści

zostali dość radykalnie wyleczeni,

jeżeli nie na zawsze, to na dłuż-

szą bądź co bądź metę, z mrzo-

nek „demokratycznego  cezaryz-

mu*, z którego jakoś ułotnił się

demokratyzm, pozostał jeno ce-

zaryzm, najczystszej, moskiewsko-

bizantyńskiej wody.

Tak więc zamiary działania na

zwłokę, celem uniknięcia kontroli

Sejmu, mogą zawieść.

Nominacja prof. Szymańskie-

go miała jednak niezawodie jesz-

cze jeden cel ukryty—wzgląd na

zagranicę, ściślej mówiąc na po-

tężną opinję demokracji zachod-
niej, która/coraz krytyczniejszem
okiem spogląda na nasze dykła-

torsko-cezarystyczne zakusy. Cho-

dzi o to by wmówić zagranicy,

że w Polsce panuje szczery ustrój
demokratyczny, że mamy nawet

rząd parlamentarny. Bóć przecie

prof. Szymański, jako marsz. Se-

natu jest członkiem parlamentu,

prawdopodobnie poszuka on so-
bie kolegów również ze sfer par-

lamentarnych, o czem świadc:;

E N N I

z orasy.
istota konfliktu.

Nie wszyscy zdają sobie jasno
sprawę, na czem właściwie pole-
gała istota konfliktu pomiędzy
Sejmem i rządem p. Bartla —
konfliktu, który w wyniku swym
doprowadził do dymisji rządu.
Bo, że sprawa p. Prystora była
nie zasadnicza, była raczej pre-
tekstem, pierwszym z brzegu —
to przyznali nawet socjaliści. Jak
wyjaśnia „Gazeta Warsz." po
dłuższych próbach znalezienia
jakiejś wspólnej platformy, jakie-
goś sposobu zgodnego pożycia
między Sejmem a rządem

„nadszedł moment, kiedy Sejm nie
mógł dłużej tolerować bez protestu
rządu pozornej współpracy, a naprawdę
dyktatorskiego — i to nie Prezydenta
Rzeczypospolitej, "nie gabinetu mini-
strów jako całości, ale jednego mini-
stra. | właśnie taki rząd, jakim był
ostatni p. Bartla, który przez pozory
współpracy zmierzał w gruncie do ob-
ciążenia Sejmu jak największą dozą
odpowiedzialności za klęskę gospodar-
czą, taki rząd był w obecnej chwili nie-
znośniejszy od kaźdego innego.

Bo szło przedewszystkiem o prze-
rzucenie odpowiedzialności. Trzymiljar-
dowy budżet — uchwalił Sejm; reformę
podadku obrotowego, zupełnie niedo-
stateczną — miał uchwalić także Sejm;
rozmaiie plany gospodarcze rządu —
miał żyrować także Sejm.

Inna rzecz, źe autorem i obrońcą
trzymiljardowego budžetu by! p. Matu-
szewski, a w większości, przeciwnej
oszczędnościom, 23 stanowił klub B.B.,
wraz z B. B. S. Inna rzecz, źe równo-
legle z rzekomemi „ułgami* w podatku
obrotowym władze skarbowe popod-
wyższały wymiary nieraz o kilkaset
procent. Inna też rzecz, źe wśród „uią*
dla rolnictwa znalazło się podwyższenie
wpływów z podatku majątkowego i pro-
jekty nowych ciężarów podatkowych,
jak np. ustawa o funduszu dyspozycyj-
nym Znana dwutorowość rządu p. Bar-
tla nie polegała tylko na stosunku
ogólnym do Sejmu: znajdowała ona dc-
sadny wyraz także w polityce gospo-
darczej rządu.

Sejm nie mógł się zgodzić na to,
aby za cenę pozorów „współpracy* po-
nieść odpowiedzialność za winy rzą-
du. | dlatego musiał odpowiedzialność
tę umiejscowić tam, gdzie ona napraw-
dę ciąży.

Na tem polega istota ostatniego
konfliktu. Sztuka p. Bartla tym razem
się nie udała. Sejm nie mógł poświęcić
się w całopaleniu za winy rządu, tem-
bardziej, że krajowi nietylko nicby to
nie pomogło, ale jeszcze pogorszyłoby
Sytuację. Radosna twórczość, zrzu-
ciwszy ciężar odpowiedzialności ze
swych bark, tworzyłaby dalej — coraz
większą biedę”.

Liberum veto.
W związku z buńczuczną uchwa-

łą klubu BB (zamieszczoną we

wczorajszym  n-rze „Dziennika
Wil.*) w której odgraża się, że
„oprze się z całą bezwzględno-
ścią, niecofając się przed uży-
ciem jak najostrzejszych środków*
zwołaniu plenarnego posiedzenia
Sejmu aż do czasu załatwienia
przesilenia, pisze „Gaz. Warsz.*"

Pomijamy już to, że wojownicza ta-
ktyka klubu B. B. nie jest w zgodzie
z taktyką czynników decydujących o
załatwieniu przesilenia rządowego. Boć
zamiast byńczucznych uchwał stron-
nictwa rządowego, byłoby rzeczą i lo-
giczniejszą i świadczącą o realnej sile
i jasnym programie spokojne rozwią-
zanie Sejmu i zarządzenie nowych wy-
borów. Jeśli się tego nie robi, to
wszelkie wojownicze uchwały świadczą
tylko o dezorjentacji, nerwowości i sła-
bości tych, którzy są ich autorami.

Lecz jest w tem wszystkiem strona
bardzo ciekawa i znamienna: klub rzą-
dowy, deklamujący wciąż o sile pań-
stwa i o konieczności w niem ładu i po-
rządku, nie może się wykazać ani su-
mienną pracą, ani opartemi o logikę
i spokój, przemyślanemi przejawami siły
i konsekwencji.

Jest natomiast czynnikiem wnoszą-
cym do życia parlamentu złe obyczaje
towarzyskie i polityczne. Czemżźe jest
bowiem owa buńczuczna zapowiedź
B. B, okraszana niewybrednemi insy-
nuacjami i obelgami, jak nie typowym
przykładem powrotu do „najlepszych*
tradycyj anarchji szlacheckiej, powro-
tem do osławionego liberum veto i oby-
czaju „roznoszenia* na szablach, tych,
co się sprzeciwiali widzimisię war-
chołów.

FRżeby dowieść, że Sejm jest nie-
zdolny do twórczej pracy, wprowadza
klub B. B. stan rozprzęženia i anarchję
własnemi rękami. Rachuba jednak „przy-

wódców"* tego klubu jest fałszywa —
opinja publiczna zdaje sobie doskonale
sprawę z tego, że czynnikiem „war-

cholstwa partyjnego" w tym Sejmie są
właśnie podkomendni p. Sławka.

Propaganda zamachu stanu.
Sekcja  Propagandowa. Ligi

Rozwoju  Mocarstwowej Polski,
instytucji zgoła zresztą „kanapo-
wej”, wydała odezwę z powodu
imienin marsz. Piłsudskiego.
W odezwie tej znajdujemy

ustęp następujący:
„Żądamy rozpędzenia Sejmu i Se-

natul
Żądamy nadania przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego
i Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego takiej Konstytucji, jakiej
potrzebujemy..."

innemi słowy Liga nawoluje
do zamachu stanu za co kodeks
nasz grozi surowemi karami. Fle
w Pólsce pomajowej kodeks sto-
sowany bywa tylko do obywateli
drugiej klasy tamci, wybrani, oby-
wałele I-szej klasy są ponad
prawem.

sz seimu.
Komisja budżetowa.

WARSZAWA, 19.3. (Pat). Sej-
mowa komisja budżetowa odbyła
w dniu dzisiejszym trzecie czy-
tanie projektu ustawy o  dodat-
kowych kredytach na rok 1927-28:
 

 

Dziwnie zapowiada się rewo-
lucja narodowa Hindusów. Nie
spiskiem, jak nasze listopadowe
powstanie, nie demonstracjami
ulicznemi, nie jaskrawym jakimś
czynem rewolucyjnym, ale uchwa-
łą kongresu narodowego Hindu-
sów i listem Gandhiego do wice-
króla Indji lorda Irwinga. Przy-
wódca narodowców hinduskich
zawiadamia „drogiego pana” (dear
sir), który jest. przedstawicielem
potęgi najezdniczej w Indjach,
że od 25 b. m. Hindusi nie będą
uznawać rządów W. Brytanii.
Wice-król przyjmuje z ubolewa-
niem tę zapowiedź przejścia
Gandhiego do nielega!lności. Na-
turalnie wice-król zarządził także
przygotowania wojskowe. . Ale
Gandhi zapewnia, że do żadnych
starć nie dojdzie, gdyż Hindusi
postanowili wypędzić Anglików
na drodze pokojowej, przez nie
wypełnianie ich rozkazów i praw,
przez stosowanie biernego oporu
wobec ich zarządzeń.

Naturalnie mogą władze angiel-
skie aresztować  nieposłusznych,
nie zamkną jednak chyba  dzie-
siątek tysięcy obywateli w  wię-
zieniach, a gdyby to uczynili, to
znajdzie się wobec setek tysięcy
jeszcze bardziej opornych niepod-

takie nazwiska, jak Krzyżanow-

skiego, Prystora, Polakiewicza.

Wszyscy czystej wody „parlamen-

tarzyści"'. Że p. prof. Szymański

zamierza dobrać sobie kolegów

wyłącznie z jednego klubu
BB—o tem świadczą bardzo wy-

raźnie własne jego słowa. „Jutro

galówka, którą osobiście szanuję

i ci, którzy wejdą ze mną do ga-

binetu, muszą ją również sza-
nować".

Czy prof. Szymański poza ła-
wami B B i BBS znajdzie jeszcze

entuzjastów „galówek* jest rze-

cżą mocno wątpliwą, sądzimy że

nawet prof. Sz. mimo swego ró-

żowego optymizmu |od tym

względem niema chyba złudzeń.

A więc powstać ma gabinet „par-

lamentarny”, z przedstawicieli te-

go stronnictwa, które wypisało

na szrandarach swych walkę na

INDJE PRZED REWOLUCJA?

Komisja przyjęła wszystkie arty-
kuły projektu ustawy o  dodat-
kowych kredytach i w ten spo-
sób sprawa została załatwiona w
drugiem i trzeciem czytaniu.

 

ległościowców.. Nie pozostaje
wobec tego Anglikom nic innego
do zrobienia, jak Indje opuścić...

Nam europejczykom wydają
się metody Grandhiego trochę
naiwnemi... Wiemy, że Anglicy
nie ustępują dobrowolnie z żad-
nego kraju, który podbili. Indje
są podstawą ich światowego im-
perjum, są olbrzymim rynkiem
zbytu dla ich przemysłu i niewy-
czerpanym rezerwoarem Surow-
ców, dają setkom tysięcy Angli-
ków znakomite dochody w for-
mie poborów i emerytur, a flocie
i armji brytyjskiej zapewniają
wywieranie decydującego wpływu
na losy fizji. Nie można sobie
wyobrazić w Londynie rządu, któ-
ryby zrezygnował z panowania
nad 300 miljonami Hindusówi
któryby ugiął się przed groźbą
odmowy posłuszeństwa ze strony
kilkudziesięciu tysięcy patrjotów
hinduskich. Tu bowiem nasuwa
się wątpliwość: czy za żądaniem
nacjonalistów hinduskich stoi caly
naród? | druga jeszcze ważniej-
sza: czy naród hinduski lub in-
dyjski istnieje. Tyle się słyszy o
przewadze elementu religijnego
nad nerodowym w Indjach,o an-
tagonizmie między 80 miljonami
mahometan, a wyznawcami reli-

życie i śmierć z parlamentem,

które, niedalej jak we wtorek

uchwaliło wbrew opinji marszałka

sejmu oraz sejmowej większości

„oprzeć się wszelkiej próbie zwo-

łania  plenarnego posiedzenia

Sejmu... z całą bezwzględnością,

nie cofając się przed użyciem

jaknajostrzejszych środków".
Ladni „parlamentarzyšci“!

Antyparlamentarny parlamen-

taryzm—to jeden jeszcze jaskra-

wy paradoks naszej pomajowej

„rzeczywistej rzeczywistości".

W kołach „miarodajnych* praw-

dopodobnie przypuszczają, że de-

mokracja zachodnia nie pozna się

na naszych „parlamentarnych“
lisach farbowanych...

I to jest złudzenie. Zagranica,

zwłaszcza ta, wroga nam, lepiej

jest poinformowana o naszych

sprawach niżeli my sami.

     
2 Emi
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gji hinduskiej, że niełatwo jest
uwierzyć, iż ludność Indji już jest
narodem.

Ileż tam jest religij, ras, języ-
ków, systemów rządzenia, stopni
cywilizacji, kastowych odrębności,
jak umiejętnie umieli dotąd An-
glicy różnice te pogłębiać i wy-
zyskiwać. Czyżby rozwój świado-
mości narodowej poczynił w o-
statnich latach takie postępy, że
dziś kierownicza inteligencja In-
dji jest już solidarną w swych
uczuciach i dążeniach? Gdyby
tak było, to Indje stałyby istot-
nie w przededniu niepodległości.
Dążenia narodowo - polityczne są
bowiem w dzisiejszych czasach
nie do zwalczania, a cóż dopieró
dążenia 300 miljonów ludzi, spo-
glądających na trzy tysiące lat
historjii uprzytomniających sobie,
że ich przodkowie wydali wyso-
ką cywilizację, kiedy jeszcze na
Palatynie rzymskim rosły dzikie
dęby i pinje, a Europa była pusz-
czą przez dzikusów zamieszkałą.
Któżby mógł oprzeć się rewolu-
cji tego narodu, chyba nie woj-
ska angielskie, których trzebaby

     

chyba 100 dywizyj dla. utrzyma-
nia go w posłuszeństwie!

Kto wie, może przy jedno-
myślnym oporze całego narodu
orężna walka okazałaby się istot-
nie zbyteczną, gdyż dysproporcja
sił zmusiłaby Aglików do kapitu-
lacji. Ale wiemy, że o takiej jed-
nomyślności mowy nawet niema.
Książęta indyjscy sprzyjają FAnglji,
a plemienia północne są wierne
najeźdźcy, wszak Gurhasi i Sikho-
wie w czasie wojny przybyli do
Europy, by bić się z Niemcami.
Nawet w obozie narodowym pa-

różnice zdań co donują silne
sposobów zwalczania zaborcy.
Wydaje się wykluczoną możli-
wość ograniczenia choćby na kil-
ka miesięcy walki do biernego
oporu. Same rewolwery i karabi-
ny zaczną strzelać, a bomby wy-
buchać, gdy „bierny opór” za-
ostrzy sytuację, zresztą kto na-
prawdę chce uzyskać niepodleg-
łość, ten nie cofnie się w chwili
decydującej przed użyciem broni.

Gdyby rewolucja istotnie wę
Indjach wybuchła, to byłby to
wypadek wyjątkowej doniosłości.
Anglja nie mogłaby prowadzić
czynnej polityki zagranicznej, gdyż
musiałaby walczyć o swe życie.
Zapewne i Egipt i Arabja stanę-
łaby w ogniu. Nie byłoby to tyl-
ko powstanie Ingji, ale i przebu-
dzenie Azji... ax
wn

Mussolini o ochronie
lokatorów.

Ochrona lokatorów przedsta”
wia zło o dwuchstronnem ostrzu,
bo z jednej strorfy, jest niechy-
bną i być może nawet główną
przeszkodą w rozbudowie miast,
a z drugiej strony przedstawia zło,
prawdopodobnie jeszcze większe
przez to, że trwając tak długo,
wprowadza kompletny zamęt w
pojęcie o własności i sprawiedli-
wości.

O tym przedmiocie pisałem
już dość obrzernie w „Dzienniku
Wileńskim" z dnia 25 czerwca
1929 re w artykule pod tytułem
„Spaczona ustawa", więc wracać
do tego nie będę, a obecnie
chcę tylko zaznajomić czytelni-
ków „Dziennika Wileńskiego" z
treścią tego, co powiedział o po-
wrocie do prawa ogólnego, w in-
teresie przyciągnięcia do rozbu-
dowy miast kapitałów prywatnych
własnych czy też zagranicznych,
taki mąż stanu jak Mussolini.
W tym celu cytuję urywek

jego mowy, który był odczytany
na trzecim jubileuszowym Zjež-
dzie przemysłowców  budowla-
nych w Warszawie, a miano-
wicie:

„Rząd faszystowski przyzwy-
czaił Włochów do tego, że
dotrzymuje swoich  przyrze-
czeń. Na dzień 30 czerwca
1930 r. jest ustanowione wy-
gaśnięcie ustaw wyjątkowych,
które trwały lat 16. I w czerw-
cu to nieubłaganie nastąpi.
Ale położenie jest całkowicie
zadowalające. Sama pewność
końca ustaw wyjątkowych wy-

wołała trwałe wzmożenie ruchn
budowlanego.

Tylko jeżeli-się zerwie od-
ważnie i przeciwdemagogicz-
nie z polityką ustaw wyjątko-
wych, powstaną stopniowo do-
my dla wszystkich, a tymcza-
sem zapewniona praca dla se-
tek tysięcy rodaków, murarzy,
malarzy, stolarzy, kowali, elek-
trotechników, a cóż dopiero
dla przemysłu hutniczego, tak
ściśle związanego z nowoczes-
nem budownictwem.

„Utrzymanie ustaw wyjątko-
wych sprawiłoby, że węzeł stałby
się nie do rozwiązana i dopro-
wadziłby do olbrzymiego zapo-
trzebowania. domów od gmin i
od rządu z nową potężną biuro-
kracją, któraby prowadziła ad-
ministrację, co naturalnie zacią-
żyłoby na wysokości komornego.
Tego rodzaju ekspery-
menty mogą być narzu-
cone przez konieczność
okresu wojny,alesą czy-
stem szaleństwem wcza-
sie pokoju"
Oczywiście zachodzą niemałe

różnice co do warunków budowy
domów w ojczyźnie Mussoliniego
i u nasiz tej racji moglyby mieć
miejsce pewne modyfikacje, tem
niemniej jednak sama treść
sprawy i jej rozwiązanie pod
względem znaczenia praktyczne-
go i moralnego są identyczne.

Nie przyciągniemy kapitałów
i nie utrzymamy egzystujących
budynków w dobrym stanie —
(od 1921 do 1929 r. zawaliło się
w Polsce 107.000 mieszkań) bez
przywrócenia zaufania do posza-
nowania prawa własności.

Inżynier Br. Chądzyński.

  

«Pieniądz palestyński.»
Opłakana sytuacja w rzemiośle szewckim w Wilnie.

Na ostatniem walnem zebra-
niu członków  chrześcijańskiego
«związku zawodowego szewców w
Wilnie w dniu 17 b. m. powzięto
uchwałę treści następującej:

Od kilku lat w największem
liczbowo rzemiośle w Wilnie bo
liczącem około 2500 rzemieślni
ków —rzemiośle szewckiem panuje
fatalnie odbijający się na warun-
kach życiowych i społecznych
każdego pracownika chaos wsto-
sunkach i warunkach pracy i pła-
cy, wynikający w znacznej mie-
rze stąd, że pracodawcy nasi
(kupcy) korzystając z nadmiernej
podaży rąk na szewckim rynku
pracy, najukrótniej wyzyskują pra-
cownika szewca. Powstające zaś
stąd rozgoryczenie pracowników
szewckich oraz ich nieświadomość,
niejednokrotnie były wyzyskiwane
przez żywioły wywrotowe.

Pracownik szewcki jest naj-
bardziej upośledzonym ze wszyst-
kich pracowników innych zawo-
dów, bo z dobrodziejstw wypły-
wających z ustawodawstwa ro-
botniczego korzystać nie może,
przepisy ustawy ubezpieczającej
robotników od bezrobocia, jego
nie dotyczą, ze względu na drobne
zakłady rzemieślnicze, w których
jest zatrudniony, z ubezpieczenia
na wypadek choroby nie korzysta,
bo pracodawcy tak się urządzają,
że do Kasy Chorych robotników
nie rejestrują, tłumacząc to spe-
cjalnemi warunkami zatrudnienia
(praca z materjału pracodawcy
od sztuki w domu, t. zw. cha-
łupnictwo). (Z tychże samych
powodów pracownik szewcki nie
ma określonego czasu pracy ani
też z urlopów nie korzysta.

Określonego wynagrodzenia
czy też wynagrodzenia dającego
minimum egzystencji niema. Za-
miast wynagrodzenia za pracę w
gotówce, t. j. w państwowych
znakach obiegowych, ogromna
większość szewców pracujących
otrzymuje wynagrodzenie w „pie-
niądzach* wewnętrznych, sprepa-
rowanych naprędce przez każde-
go z pracodawców w postaci tak
zw. „Kartek*, nazywanych ogólnie
„pieniędzmi palestyńskiemi" ze

względu na semickie pochodze-
nie p-ów fabrykujących. „Pienią-
dze te są zbywane przez pracow-
ników na ruchomej giełdzie, któ-
ra obrała sobie za siedlisko ul.
Rudnicką, lecz z sumy wykaza-
nej w kartce potrąca się zawsze
od 20 do 25proc. Kartki te przyj-
mują również i sami pracodawcy,
lecz pod warunkiem potrącenia
takiegoż prócentu. Jest to zwykła,
zakrojona na szerszą skalęiopar-
ta na „uprawnionyrń* zwyczajo-
wo wyzysku robotnika—spekula:
cja. Dotychczas byliśmy wobec
niej bezsilni, ze względu na to,
że każdorazowe odmawianie przy-
jęcia zamiast pieniądza prawdzi-
wego, „pieniądza pajestyńskiego"
pociąga za sobą pozbawienie pra-
cy i bojkot zarobkowy, stosowa-
ny przez p-ów kupców na „opor-
nych*. Kupcy są mocno zsolida-
ryzowani w Związku kupców prze-
mysłu skórzanego, „wygrywające-
go* zgodnie swe rozkazy robotni-
kom pod batutą p. Ofmana, ul.
W. Stefańska 2.

Co prawda już nawet poza
uznaniem tego rodzaju „wypłat*
za spekulację—art. 22 Rozporz.
Prez. Rz. Pol. z dn. 16.3 28r. poz.
324, wogóle zabrania dokonywa-
nia wypłat robotnikom: skryptami
dłużnemi, kartkami, wekslami i t.
p., art. zaś 61 tego rozporz. prze-
widuje nakładanie kar w wyso-
kości do 1000 zł. za uskutecznia-
nie takich „wypłat”, lecz przepi-
sy te w nieodpowiednio energicz-
nych rękach, czy też lekceważą-
co pojmowanego przez pana in-
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spektora pracy spełniania swoich
obowiązków, stają się w praktyce
tylko „pobożnem życzeniem", bo
już w swoim czasie szereg ro-
botników złożył do rąk p. in-
spektora pracy kartki, prosząc o
interwencję, lecz już z górą rok,
jak z tą sprawą jest cicho. Teo-
retycznie wysokość wynagrodze-
nia wykwalifikowanego rzemieślni-
ka wynosi od 2-ch do 3-ch zło-
tych, jeżeli obliczać dzień robo-
czy na 8 godzin.

To wszystko razem wzięte
przyczynia się do rozwoju naj-
skrajniejszej nędzy wśród ogrom-
nej masy szewców i ich rodzin.
Na nędzy zaś tej żerują, czując
dobry łup agitacyjny—bolszewi-
ckie pasorzyty.

Sytuacja więc z górą 2-ch ty-
sięcznej masy rzemieślników
szewckich jest bez wyjścia.

Wobec powyższego Chrześć.
Związek Zaw. szewców domaga
się od władz państwowych przyj-
ścia z pomocą przez energiczną
interwencję, zmierzającą do zli-
kwidowania „pieniędzy* kartko-
wych, do zwołania konferencji
przedstawicieli Związku i Związku
Kupców z udziałem przedstawi-
cieli rządowych, na której można
by było uregulować stosunki pra-
cy i płacy i częściowo przynaj-
mniej złagodzić rozmiary strasznej
nędzy i głodu pracowników szew-
ckich i to w możliwie najkrótszym
terminie, gdyż sytuacja jaka obec-
nie się wytworzyła jest już nie
do zniesienia.

 

Z sali sądowej.
Komunista z bibułą wywro-
tową skazany na ciężkie

więzienie.
W końcu października ub. r.

pełniący służbę wywiadowca wydz.
śledczego na dworcu osobowym
w Wilnie, śród przyjezdnych po-
ciągiem z Mołodeczna spostrzegł
młodego żydka, dźwigającego ol-
brzymią pakę.

Zwłaszcza zawartość tej pacz-
ki zaintrygowała przebiegłego po-
licjanta, a wobec tego wylegity-
mował go i przekonał się, iż jest
to mieszkaniec Wilna, Menachim-
Mendel Zuzman, liczący lat 20, a
następnie zaprosił na posterunek,
celem skontrolowania zawartości
podejrzanej paczki.

Okazało się, iż wywiadowca
dobrze się orjentował, gdyż po
rozpakowaniu zawiniątka rozsy-
pał się cały stos książek, pism,
oraz odezw i ulotek, a wszystko
o treści wywrotowej i antypań-
stwowej.

Indagowany Zusman usiłował
twierdzić, iż to ktośzpodróżnych
tuż przed Wilnem poprosił go o
chwilowe  potrzymanie paczki,
lecz po przybyciu na stację ów
nieznajomy nie zgłosił ślę po
odbiór.

Zusman stanął przed Ill-im'|
wydziałem karnym Sądu Okrę-
gowego, zasiadającym pod prze-
wodnictwem p. sędziego Miłasze-
wicza. Jego naiwne tłomaczenie
się sąd pod uwagę nie wziął, a
uznając go za winnego należenia
do K. P. Z. B., skazał na osadze-
nie w ciężkiem więzieniu przez
5 lat z zaliczeniem na poczet tej
kary 4-ch miesi cznego aresztu
prewencyjnego.

Kos.

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handiu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/,* 1 kig. 40—32, chleb

żytni 70%/, — 43—4 , chieb razowy —
35—30, 'hleb pszenny przemiał 65%/, —
90-40, mąsa rszenna — 90—70, ży»
tna razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza ję zmienna — 65—50, ja-
gla" 85— 0,  gryczana — 90 — 80,
man 1,40 -1,00, owsiana—!,20 — 85
perłowa — *0—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60==40 fasola bisła— ,20—1,00,
rvż—1,00—90. mieko, niezblier:'e 1 btr
50—4 , śmiet-na—2 30—2,0, masło nie-
solon- | «g. 8,00 6,0, zma-ł> solone—
6.50—5.50, ser «row! wy zajny—2,00—
160, aja 1 szt .27—20 słonna świeża
1 kg. 4,00—3,60, -łonina solona kraj. —
4, 0—3,60, szmalec w'eprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—5,F0, sledź (szmalców-
ka) 1 szt. 25 -15, olej | ką 240—2,00
kartofle—'0—8, kapusta świeża—15—8
marchew—/0—15, buraxi—15—8, bru
kiew — 15,—8 c-bu'- — 45—, 5 cukier
kryszt Ł — 1,70—0,00, cukier kostka —
2, 5—0,00, +! bi-ł-—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00. kawa z-ožowa —
2,80—2,00, herbat —30,00—20 00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16— 7, nafta
1 htr 65—00. mydło zwycz. do prania
1 kg. 1,80—1,50, soda do vrania—50—45,
proszek myala1v — 50—45, świece —
240—2,00, pszenica—16—29, żyto—25 —
24,  jęc mień — 23 — 22,  salera —
80—70, >wes wykiy—23—21. gryka —
31—29 «iełbasa w:epr . zwycz—4,20 —
4.00, mieto wołowe—2,20—1,80, mięso
€ qc-—2,40—2,00, mięs” ba n= —

2,40—2 20, męso wieprz we 3,20—2,80,
s —/2-9 sł'ma si00ki—9—8, ot:ę-
by psze n —22—21, otręby zytń —
19—17, n'ztly 1 szto—15- 10. bul
1 k, —1.40— „00, suchar«—220 2,00.
łuszcz oślinny—3,50, oliwa—3,00 —2,50*
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Dnia 16 marca r. b. odbył się
W Sali Śniadeckich U. S. B. wiec
Jólnoakademicki, zwołany przez
ileński Komitet Akademicki dla

Wyrażenia protestu przeciwko
Prześladowaniom religijnym w
 moOsji Sowieckiej.

. Wiec zagaił o godz. 11 minut
0 prezes Wileńskiego Komitetu
iKademickiego kol. Ochocki,
„Mory w krótkich słowach wyja-
Si] cel wiecu oraz powołał do
€zydjum wiecu szereg przed-
awicieli poszczególnych organi-

yj akademickich. Na sali byli
becni: J. M. Ks. Rektor Falkow-

oraz p. p. profesorowie: Ks.
iekan Swirski, dziekan Gilixelli,
dziechowski i Jaworski.

_ Po ukonstytuowaniu się pre-
djum, przewodniczący udzielił
Osu kol. Ellertowi, który w
ięzłym referacie przedstawił
ektywnie stan prześladowań
gijnych w Z. S S. R., poczem
. Holak zgłosił rezolucję, w
órej Polska Młodzież Pkade-
ka U. S. B. sklada hold sy-

 łówski Ojcu Świętemu, wzywa
 Bąd do użycia dostępnych mu
„Jodków dla zabezpieczenia od

ześladowań Polaków, przebywa-
_Cych w Rosji, oraz wyraża
półczucie i cześć ofiarom prze-
adowań.
W sprawie rezolucji zabrał

0S przedstawiciel Związku Stu
ntów Rosjan, który w imieniu
ej organizacji rezolucję tę po-
rł oraz odczytał deklarację po-
piającą gwałty religijne i naro-
ościowe bolszewików. Dekla-

ję tę przedstawiciele Zw. Ro-
m mieli przedstawić J. M Rek-
owi i p. Wojewodzie.

_ Z kolei zabrał głos kol. Oku-
icz, który zaczął wygłaszać
Owokacyjne i antypaństwowe
Remowienie. Przewadniczący
Bl. Ochocki przywołał go do
rządku, a gdy to nie poskut-
ało, odebrał mu głos, jednak

4Jlówca, nie zważając na decyzję
ewodniczącego, przemawiał w
Szym ciągu prowokacyjnie, co
wolalo ten skutek, że oburze-

A akademicy usunęli go z sali.
Kol. przewodniczący wyraził

01, Okulewiezowi ubolewanie za
lelicujące z godnością akademi-
zachowanie się, oraz w imie-
zebranych przeprosił J. M.

 €ktora za niemiły incydent, za-
Fewniając go jednocześnie o sza-
 nku i przywiązaniu, jaki do
_Soby J. M. Rektora Ks. Falkow-
z żywi ogół Polskiej Mło-

| leży Akademickiej.
|. Zebrani hucznemi oklaskami
 Pzyjęli to oświadczenie przewod-

ącego, manifestując w ten
 „Posób swe przywiązanie do J. M.
 kektora.
|. Następnie przedstawiciel Mło-
1 dzieży Demokratycznej kol. Ser-
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2 Gialis oświadczył, iź Młodzież De-
| Mokratyczna całkowicie popiera
Zgłoszoną w imieniu* Wil. Komi-

| tetų Akademickiego rezolucję.
Kol. Dembiński

totę prześladowań w Rosji So-
gjeckiej oraz w imieniu „Odro-
_łenia* oświadczył się za zgło-
%oną rezolucją.
_ Rezolucja w brzmieniu, opra-
ivanem przez Wileński Komi-

Akademicki została przyjęta
tez aklamację, poczem po ucz-
eniu pamięci ofiar prześlado-

ań bolszewickich, przewodniczą*
“V kol. Ochocki wiec zamknął.

Należy podkreślić, iż na wie-
było ponad 1000 studentów,

(O świadczy o żywiołowym pro-
tescje młodzieży akademickiej

| Przeciwko barbarzyństwu bolsze-
MVików.

Dnia 17 marca r. b. w godzi-
| fach południowych delegacja

ezydjum wiecu ogólnoakademi-
Skiego w osobach kol. kol.: Sta-

| Nislawa Ochockiego, Wladyslawa
abickiego i Witolda Romera

pręczyła J. E. Ks. Arcybiskupowi,
nu Wojewodzie i J. M. Rekto-
Owi rezolucję,
Przedniego dnia.

zanalizował

uchwaloną po-

Studja medyczne w świet-
le nowej ustawy.

W roku 1928 Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenia
Publicznego wydało nową ustawę
o reorganizacji studjów lekarskich
na Uniwersytetach Polskich.

Reorganizacja polega głównie
na tem, że studja trwają XVI try-
mestrów t. j. pieč lat i jeden
trymestr. Dalej zmodyfikowano
system składania egzaminów, co
stanowi wielkie utrudnienie i
przedłużenie okresu studjów.

Wszystkie egzamina są podzie-
lone na VII grup, z których czte-
ry ostatnie można dopiero skła-
dać po uzyskaniu absolutorjum
t. z. po XVI trymestrach. Składa-
nie jest bardzo utrudnione, gdyż
każdą grupę należy złożyć w
ciągu czterech tygodni, w prze-
ciwnym razie do egzaminów po-
prawczych można przystąpić po
miesiącu — przytem- wykluczono
możność składania egzaminów
grupy następnej. Egzamin po-
prawczy można składać tylko dwa
razy i to raz drugi za zezwole-
niem Rady Wydziału. W razie
przeciwnym należy odwołać się
do Ministerstwa. Przez taki roz-
kład egzaminów student traci na
czasie i nawet przy najbardziej
sprzyjających warunkach,na egza-
mina trzeba tracić cały rok czasu
po uzyskaniu absolutorjum. A co
mają robić ci medycy, którzy
nie mogą siedzieć dzień i noc
nad książką, a muszą zapraco-
wać na chleb, mieszkanie, egza-
mina, których cena jestteż wygó-
rowana noi na rzecz konieczną—
książkę. Ustawowo można skła-
dać końcowe egzarnina trzy lata
po uzyskaniu absolutorjum, a po-
tem w razie niezłożenia taki
absolwent idzie pod opiekę Rady
Wydziałowej, gdyż ustawa nie
określa jak w danym wypadku
postąpić. Po złożeniu egzaminów
otrzymuje się dyplom „lekarza*,
a nie jak było dawniej „doktora
wszechnauk lekarskich". Chcąc
uzyskać tytuł doktora medycyny
należy wysłuchać jeszcze dodat-
kowych przedmiotów jak antro-
pologji, psychologji, historji i fi-
lozofji medycyny, odbyć semina-
rjum historjii filozofji medycyny,
złożyć egzamin z tego przedmio-
tu, napisać rozprawę doktorską
jednego z przedmiotów wykłada-
nych na wydziale lekarskim, któ-
ra to rozprawa musi być uznaną
przez Radę Wydziałową za god-
ną druku i wreszcie złożyć egza-
min scisły doktorski z dziedziny
przedmiotu, w którego zakres
wchodzi rozprawa doktorska.
Wreszcie, by uzyskać prawo le-
czenia, każdy lekarz musi odbyć
jeden rok praktyki w szpitalu nie
mniejszym ponad 100 łóżek. Stąd
wniosek prosty, że studja lekar-
skie przy najsolidniejszych wa-
runkach studjującego trwają nie
5 łat i 1 trymestr lecz siedem lat
a dla 75 proc. studentów nieza-
możnych—studja trwają 8, 9 lub
nawet 10 lat. Kto zaś może ubie-
gać się o tytuł doktora medycy-
ny? Ustawowo oczywista każdy,
lecz biorąc sprawę realnie to
tylko ten, kto ma pieniądze. Co
gorsze, że ustawa nowa działa
wstecz i obejmuje wszystkich
tych medyków, którzy wstąpili
w okresie istnienia ustawy starej.

Na medycynę obecnie wstę-
puje ten, kto ma pieniądze. Jak.
wiemy, pieniądze mają żydzi. Dla-
tego też medycyna jest zażydzo-
na, bowiem na każdym kursie do-
chodzi do 45 /, mniejszości naro-
dowych. Zydzi są przyjmowani z
uniwersytetów zagranicznych na
kursa wyższe, nawet na IV i V,i
to dosyć licznie. Dalej, asysten-
tury przy niektórych katedrach,
obsługują w35'/, mniejszości na-
rodowe — w tem przeważnie ży-
dzi. Polak chciałby dostać asysten-
turę i pracować naukowo, lecz
powiadają mu, że etat jest zaję-
ty, a może pracować darmowo.
Tymczasem etat zajmuje żyd.

Idąc konsekwentnie i analogi-
cznie, będziemy mieli fakt, że

uniwersytet w przepisanym i mo-
żliwie najkrótszym czasie, będą
kończyli żydzi, gdyż ci mają ide-
alne warunki materjalne, mają
podręczniki i etc., mogą cały wol-
ny czas poświęcić nauce, a my
Polacy, w wolnej Polsce, zmusze-
ni jesteśmy studjować lat9 i wię-
cej. ldąc dalej, zapytujemy, kto
się będzie doktoryzował? Oczy-
wista, że żydzi, gdyż mają pie-
niądze i będą mogli siedzieć w
Wilnie po skończeniu uniwersy-
tetu. | wreszcie, koniec końców,
my Polacy, we własnej ojczyźnie,
będziemy i pod tym względem
parjasami, obywatelami drugiej
klasy. Spójrzmy już teraz do kas
chorych, po rejonówkach, w ma-
gistracie — ile jest tam żydów, a
czy posadę, młody lekarz polak-
narodowiec, łatwo dostanie w ka-
sie chorych? Tak się przedstawia
smutnie studjum lekarskie w świe-
tle nowej ustawy i w okresie rzą-
dów „sanacji moralnej”.

Czy nie można nareszcie przy
tych warunkach, wprowadzić dla
mniejszości numerus clausus i
nie przyjmować żydów z zagra-
nicy i innych uniwersytetów na
wyższe kursa medycyny, Skoro
jest ich tam procentowo liczba
dostateczna? Czy studenci medy-
cy, którzy rozpoczęli studja na
starych prawach, nie powinni koń-
czyć studja na tychże samych
prawach, jak to prawnie, logicz-
nie i życiowo być powinno? Po-
wiadają niektórzy—dlaczego me-
dycyna ma stanowić wyjątek, dla
czego absolwenci medycy otrzy-
mywać mają doktoraty bezpośre-
dnio po egzaminach końcowych,
gdy na innych wydziałach dzieje
się inaczej? Dla przykładu weź-
miemy wydział prawa. Tam, po
czterech latach studjów, otrzymu-
je się dyplom magistra praw. Ta-
ki sam dyplom na medycynie,
otrzymuje się po siedmiu, óśmiu,
albo i dziesięciu latach, a więc
za podwójną prawie ilośćlat pra-
cy, należy się chyba coś więcćj,
a stąd wniosek, że identyfikować
tych rzeczy nie można. Należy
się poważnie zastanowić i obmy-
śleć sposób na odżydzenie Wsze-
chnic Polskich, a przedewszyst-
kiem wydziałów lekarskich i na
zrehabilitowanie tych medyków,
którzy są pokrzywdzeni przez no-
wą ustawę. H. S.

Sprawa sądu koieżeń-
skiego.

Na zebraniu Wileńskiego Ko-
mitetu Akademickiego, odbytem
w dniu 19.lil r. b. utworzono ko-
misję, mającą w czasie najbliż-
szym opracować statut sądu ko-
leżeńskiego. Do komisji zaproszo-
no szereg b. działaczy akademic-
kich, zajmujących dziś wybitne
stanowiska w palestrze i sądowni-
ctwie. Referentem komisji z ra
mienia Wil. Kom. Akad. jest kol.
R. Puchalski.

Zastepsiwo.
Wilenski Komitet Akademicki

podaje do wiadomości, iż z po-
wodu wyjazdu na urlop prezesa
kol. Stanisława Ochockiego, za-
stępować go będzie w czasie od
23.1] do 28.IV. viceprezes kol.
Tadeusz Malinowski.

Zebranie dyskusyjne Mło-
dzieży Wszechpolskiej. -
Onegdaj w Ili-ej sali gmachu

głównego (I. S$. B. odbyło się ze-
branie dyskusyjne Młodzieży
Wszechpolskiej na temat „Czemu
jesteśmy narodowcami*, zagaił
kol. K. Hałaburda.

Zagajenie to, o charakterze re-
feratu, trwało przeszło godzinę.
Kol. Hałaburda mówił o stosunku
narodu do państwa, narodu do
mniejszości i o stosunku młodzie-
ży narodowej do idei Paneuropy,
jako zagadnienia aktualnego,

Po zagajeniu wywiązała się dy-
skusja, w której zabierali głos kol.
Golcówna i Rawa. Zebranie za-
kończyło się o godz. 9-ej min. 30
wieczorem.

Następne zebranie w przyszły
wtorek zagaja kol. Ciszewski na
temat kwestji mniejszościowej.

WALLESS K

Sąd nad šredniowieczem.
(misterjum)

Dziś Koło Historyków studen-
tow U.S.B. urządza wraz z sekcją
oświatowo-kulturalną Br. P. w sali
dniadeckich widowisko czy też
misterjium — sąd nad šrednio-
wieczem, przewód sądowy, który
ma za zadanie wykazać winę tej *
epoki albo ją zrehabilitować.

Koło historyków  przygotowy-
wało się do tego czwartku dlugo
i solidnie. W szeregu referatów,
w długich dyskusjach pogłębiło
możliwie wiedzę przedmiotu —
stworzyło sobie możliwe jasny i
objektywny pogląd na tysiącletni
niemal okres średniowiecza. Lecz
był to wstęp tylko do prac nad
zorganizowaniem czwartku.

Zasadniczą trudnością był te-
mat ogromnie obszerny—przecież
nie sposób jest w ciągu jednego
wieczoru dać pełną charaktery-
stykę dziesięciu wieków historji.
Drugą trudnością było stworzenie
właściwych ram widowiska —
usunięcie z niego suchości refe-
ratu z równoczesnem jak naj-
mniejszem zredukowaniem treści.
W rezultacie Koło postanowiło
formę referatu usunąć zupełnie.
Postanowiło postawić tylko pewne
pytania, zupełnie ich nie rozwią-
zując. To dało możliwość rozwi-
nięcia strony scenicznej wido-
wiska.

Łącznie z tem trzeba zazna-
czyć, że w widowisku tem chodzi
o dwie rzeczy: o pytanie — czy
dotychczasowy pogląd na epokę
miał jakiekolwiek uzasadnienie—
oraz o stworzenie pewnego na-
stroju, o oddanie pewnych stron
epoki w kontraście z dzisiejszoścą.
W tym też kierunku poszły wy-
siłki realizatorów.

Oczywiście dziś trudno jest
powiedzieć cośkolwiek o istotnej
wartości przedsięwzięcia, w każ-
dym razie samo postawienie pro-
blemu jest bardzo szczęśliwe i
ciekawe. O aktualności zagad-
nienia świadczy też ogromne za-
interesowanie, z jakiem cały uni-
wersytet przyjął wiadomość o
widowisku. Już same sensacyj-
ne afisze-witraże, które ukazały
się wczoraj w uniwersytecie do-
wodzą, iż czeka nas coś napraw-
dę niecodziennego.

A więc dziś w sali Śniadeckich.
Początek og. B-ej.

Czwartek akademicki.

Na ubiegłym „czwartku aka-
demickiem* poruszona została
sprawa typu współczesnego aka-
demika. Zagaił kol. K. Haiaburda
w perespektywie typów akade-
mików przedwojennych, omawia-
jąc typ, jaki się obecnie zaczyna
ksztaltować na polskich wszech-
nicach, szczególnie uwzględniając
akademików wileńskich. Zgodnie
z zagajeniem, kwestja ujęta była
z punktu widzenia przeciętnego
akademika, interesującego się
tem, czem się interesuje ogół
akademicki, pracującego tak, jak
pracuje ogół i operującego poję-
ciami śród ogółu rozpowszech-
nionemi. Po zagajeniu, mimo
bardzo nielicznego zebrania, wy-
wiązała się nader ożywiona dys-
kusja, w której kolejno zabierali

" głos kol. kol. Dąbrowski, Dybow-
ski, Dembiński, Orda i inni.

Dyskusja przeciągnęła się do
godziny 11 w nocy.

Kurs oświaty pozaszkolnej.
Staraniem Akad. Koła Pin-

szczan, został zorganizowany kurs
Oświaty Pozaszkolnej, który pro-
wadzić będzie Dyrektor Pol. Ma-
cierzy Szkolnej, p. Stanisław
Ciozda,

Kurs rozpocznie się dziś w sali
Nr 1 gmachu głównego U. S$. B.
godz. 8 wiecz. Goście mile wi-
dziani. Wstęp wolny.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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KRONIKA.
UJĘCIE BANDY WŁAMYWACZY.

W wyniku energicznej akcii policji i władz bezpieczeń-
stwa, wczoraj we środę 19 b. m. w godzinach wieczornych
ujęta została banda włamywaczy, składająca się z trzech
członków, która dokonała kilku włamań, m. in. głośnego wła-
mania do sklepu jubilerskiego „Malinowski, Perkowski", przy

ul. Świętojańskiej, dnia 17 b. m. — Część łupu została już od-
zyskana. — Daisze dochodzenie w toku.

Wiadomości kościelne.
— Uroczystość Św. Bene-

dykta odbędzie się w dn. 21 b.m.
w kościele św. Katarzyny. Suma
uroczysta z kazaniem o godzinie
10%, i całodzienne wystawienie
Najśw. Sakramentu. Wierni, od-

- wiedzający kościół św. Katarzyny,
uzyskać mogą odpust zupełny,
pod zwykłemi warunkami, tyle ra-
zy, ilekroć odwiedzą tenże ko-
ściół w czasie, od południa 20
marca, aż do wieczora następne-
go dnia. Odpust ten można ofia-
rować za dusze w -czyścu.
— Nabożeństwo za spokój

duszy $. p. Józefa Śliwińskiego.
W poniedziałek 24 b. m. o g. 10
odbędzie się nabożeństwo żało-
bne w kościele św. Jana za spo-
kój duszy ś. p. Józefa Sliwiń-
skiego, wielkiego pianisty pol-
skiego, niedawno zmarłego w War-
szawie.

Z miasta.

— „kŁańcuch szczęścia czyli
kawał amerykański. Od pe-
wnego czasu Wilno obiega t. zw.
łańcuch szczęścia rozsyłany do.
9 najinteligentniejszych przyjaciół”
przez osobnika,
szczęście być obdarzonym takiem
wezwaniem. Łańcuch szczęścia
miał zapoczątkować jakiś prze-
sądny pułkownik armji amerykań-
skiej i puszcza terazwświat głup-
stwo, które oparte na przesądach
wrodzonych prawie każdemu czło-
wiekowi wędruje od jednej do
drugiej „najinteligentniejszej* oso-
by. „Łańcuch* grożi opornemu
nieszczęściem w razie wzięcia te-
go kawała amerykańskiego za
żart a powodzeniem w życiu w
razie posiusznego wykonania we-
zwania. Wiemy że na łańcuch ta-
ki dały się wziąć w Wilnie skąd-
inąd rozsądne osoby. Można wy-
razić tylko z tego powodu zdzi-
wienieł Potwierdzałoby to zasady,
że niema takiego idjotyzmu któ-
ry odpowiednio spreparowany i
puszczony w świat nie znalazby
naśladowców.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Komitetu Il

Targów Północnych. Dnia 20
b. m. w lokalu Magistratu m. Wil-
na odbędzie się posiedzenie Ko-
mitetu Il Targów Północnych.

Na posiedzeniu tem rozważa-
na będzie sprawa ostatecznego
ustalenia terminu II Targów Pół-
nocnych w Wilnie, oraz nastąpią
wybory 3-ch członków do Komisji
rewizyjnej. (d)

— Z posiedzenia komisji
kulturaino-ošwiatowej. We wto-
rek 18 b. m. odbylo się posiedze-
nie Komisji kulturalno-ošwiatowej,
na którem rozważane były spra-
wy subsydjum dla rolnictwa ży-
dowskiego prywatnego.
W sprawie tej Komisja nie po-

wzięła żadnego wniosku, przeka-
zując ją specjalnie wyłonionej
podkomisji w składzie: dr. Fedo-
rowicza, dr.Dobrzańskiego, Młod-

który miał nie-.

kowskiego, inż. Szapiro, dr. Ra-
fesa i Szlapelisa.

Dalej rozpatrywano  prelimi-
marz budżetowy na rok 193031
oświaty pozaszkolnej, przyczem
uchwalono wstawić do budżetu
następujące subwencje: dla Pol-
skiej Macierzy Szkolnej 3.000 zło-
tych, dla Kół naukowych U. S. B.
4.000 zł., dla Towarzystwa Ulniw.
Robotniczych 3.000 zł., dla Chrze-
ścijańskiego lniwersytetu Robo-
tniczego 2.000zł. i dla T-wa „Kul-
tura" 1.000 złotych.

Następne posiedzenie Komisji
kulturalno-oświatowej poświęcone
zostanie preliminarzowi budżeto-
wemu działu kultury i oświaty.

Posiedzenie to odbędzie się w
poniedziałek 24 b. m. (d)

Sprawy sanitarne.
— Šrodki odurzające. Z roz-

porządzenia wladz administracyj-
nych zaklady lecznicze znajdujące
się na terenie miasta Wilna nie
posiadające aptek, nie są upraw-
nione do przechowywania šrod-
ków odurzających. d

Poczta i telegraf.
— Dokładne potwierdzenie

recepisów zwrotnych. W związ-
ku z twierdzeniem, że urzędy i
agencje pocztowe nie wypełniają
należycie recepisów zwrotnych,
a mianowicie nie żądają od adre-
satów wystawienia daty doręcze-
nia przesyłki do miejsca na to
przeznaczonego,oraz,że niepiśmien
ni odbiorcy przesyłek nie potwier-
dzają odbioru tych przesyłek, Wi-
leńska dyrekcja poczt i telegra-
fów, celem uniknięcia na przy-
szłość skarg zainteresowanych,
wydała zarządzenie bezwzględne-
go przestrzegania należytego wy-
pełniania recepisów zwrotnych w
obrocie krajowym i zagranicz-
nym. d

Sprawy białoruskie.
— Antykomunistyczne de-

monstracje białorusinów. W
dniu wczorajszym w Wilnie od-
były się demonstracje antykomu-
nistyczne urządzone przez mło-
dzież białoruską.

Grupa młodzieży białoruskiej
wznosząc okrzyki „hańbu* i „precz
ze sługami kominternu* zerwała
i połamana szyld, wiszący na do-
mu przy ul. Piwnej gdzie mieści
się Centralny Sekretarjat Bialo-
ruskiego Włościańsko - Robotni-
czego Klubu. Przed przybyciem
policji demonstranci zdołali się
ukryć. W tymże dniu popołudniu
inna grupa młodzieży zerwała
szyld Białoruskiego Banku Spół-
dzielczego, przy ul. Gdańskiej.
Sprawcy nie zostali ujawnieni.

Wystąpienia te nastąpiły po
zebraniu Związku Studentów Bia-
łorusinów, którzy na wfecu po-
wzięli szereg rezolucji protestn-
jących przeciwko prześladowaniu
religii i ruchu białoruskiego na-
rodowego na Białorusi sowiec-
kiej. (a)

4) zabitej. Ponieważ nie znaleziono przy niej żad-

  

   

Rene Pujol.

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

„. Miejscowedozety nie zawierały także sensa-
Švinych wiadomości. Nie słychać było 0 żadnej
»rodni w okolicy. Znaleziono wprawdzie martwego
żłowieka na drodze do Lannemezan, ale stwierdzo-

"0, że zmarł nagle na anawryzm serca.
Popołudniowy pociąg przyniósł ostatnie wy-

| danie dzienników. Sempć poszedł zaopatrzyć się
1 M gazety, podczas gdy reszta towarzystwa prze-

erała się w hotelu.
Literat wrócił szybko, nieco zdyszany,

Nie kurę zarżnięto w szopie... | drżącym
$łosem przeczytał:

że to
trochę

Tajemnicza zbrodnial

Wczoraj około dziewiątej wieczorem p.
Jan Fabreguat, właściciel kamieniołomów w
Lacave, wracał do domu, gdy na skraju szosy
spostrzegł na stosie kamieni leżącego człowie-
ka. Podszedłszy bliżej, p. Fabreguat przekonał
się, że jest to trup młodej kobiety. Nieszczę-
śliwa została zabita kilkoma kulami, z ktorych
jedna utkwiła w stosie pacierzowym. Przy zmarłej
nie znaleziono żadnych dowodów osobistych,
co nie pozwoliło stwierdzić jej identyczności.
Nikt też w okolicy nie umiał rozpožnač rysów

 

nych pieniędzy, zrodziło się się przvpuszcze-
nie, że mord dokonany został w celach rabun-
kowych, tembardziej, że bardzo elegancki
ubiór ofiary wskazuje na pewną zamożność.
Zbrodnia dokonana była przed paroma godzi-
nami, gdyż zwłoki były już zupełnie zimne.
Policja w Taluzie, powiadomiona o zbrodni,
wysłała natychmiast swój lotny oddział dla
poszukiwania zbrodniarzy*.
Po przeczytaniu, Sempć udzielił towarzystwu

informacyj co do položonia Lacave znadującego
się pomiędzy Castagnede i Salat, na drodze do
Saint Girons.

— Wzmianka napisana jest stylem  policyj-
nym, ale zupełnie wyraźnie. Smiało może z niej
wnioskować, że zabójstwo zostało dokonane w
Santandrea, poczem trupa wywieziono autem, czy
też w jakiś inny sposób, w stronę Lacave, a potem
korzystając z ciemności, porzucono na szosie —
powiedział Valle.

— Tak, wypadki musiały się prawdopodobnie
rozwijać w ten właśnie sposób — potwierdził Sem-
pó — W każdym razie naszym obowiązkiem jest
opowiedzieć policji wszystko, co wiemy.

— Boję się, że nie na wiele się to przyda —
rzekła Janina.

— lm się przyda, być może, ale nam zepsuje
wakacje z pewnością — nadąsała się Anka.

Sempć zwrócił się do żony z łagodnym wy-
rzutem:

— Zbyt egoistycznie zapatrujesz się na tę
sprawę, kochanie. Nie znaliśmy wprawdzie tej bie-

daczki, ale byłoby krzywdzącą niesprawiedliwościa,
aby ci, co jej śmierć zadali nie ponieśli zasłużonej
kary. To, co wiem, naprowadzić może policję na
właściwy. trop.

— Zresztą ty przecież lubisz przygody — do-
rzuciła Janina — Masz więc to, co chciałaś!

Przygotowania do odjazdu poszły szybko i
auto wytoczono z garażu. Wszyscy zajęli swoje
miejsca, gdy nagle Anka wydała okrzyk zdziwienia.

Do skórzanych poduszek siedzenia przypięta
była kartka papieru ze slowaini:

„Nie mieszajciesię do tej sprawy”.

Turyści spojrzeli po sobie ze zdumieniem.
Była to zwykła kwadratowa ćwiartka papieru, pis-
mo mocne i wyraźne świadczyłoo tem, że piszący
umie obchodzić się z piórem.

— Tego już za wiele! — zawołał Valleć. —
Kto mógł to przypiąć? Garaż zamknięty był na
klucz. Otworzono go dopiero dla mnie. Przepro-
wadźmy zaraz śledztwo, ale dyskretnie, żeby nikt
się nie domyślił, o co nam chodzi.

Siedztwo było bardzo łatwe do przeprowadze-
nia. Do garażu nikt nie wchodził, nie było też
chwilowo w hotelu żadnych innych podróżnych,
oprócz stałych 'jego mieszkańców: urzędnika pocz-
towego, dwóch komiwojażerów, nieobecnych od
rana i trzech Amerykanek, bawiących od kilku dni
na wycieczce.

Służący, który udzielił tych informacyj, był
dobrodusznym człowiekiem, zbyt naiwnym, aby
miał ukrywać. Nie można było przypuszczać ani
na chwilę, że nie mówił prawdy.

— Jednakże ktoś
zamyślając się, Sempe.

— | ten ktoś daje nam na pewno dobrą radę—
dodała Janina.

— Nie przeszkodzi nam to jednak opowie-
dzieć, co wiemy — zawołała żywo Anka, oburzona
tajemniczą groźbą.

— A jeśli nas napadną?
— Będziemy się bronili — powiedział Vallć,

który zwykł był robić postanowienia dopiero po
głębszym namyśle. — Jedźmy przedewszystkiem
do Lacave, a tam zobaczymy, co mamy dalej
robić.

Pojechali więc do Lacave. Po drodze zwracali
uwagę na wszystko. Spotkali jednak tylko parę
furmanek i kilka aut, jadących im naprzeciw. Nikt
ich nie wyminął, ani nie jechał za nimi, mieli więc
pewność, że nie są śledzeni. Aby się w tem upew-
nić do końca, zatrzymali się parokronie, badając
horyzonł, jednakże bez skutku. Raz tylko wyminął
ich jakiś żołnierz, zgięty we dwoje na motocyklu.
Systematyczny Vallć zanotował jego numer 63-42-7 8.

— Zbyteczna ostrożność — rzekł Sempć. —
Ten wojak wcale o nas nie dba. Na pewno udaje
się do Tuluzy, gdyż jest artylerzystą a w tej sto-
licy fiołków stoją właśnie dwa pułki artylerji.

— Zbyteczna — lub też nie — odpowiedział
Vallć—postanowiłem nie zaniedbać żadnego środka
ostrożniści. „Jestem pewien, że zwracając uwagę
na wszystko, co się dokoła nas dzieje, możemy
uniknąć przykrych niespodzianek.

(D: <.)

tam wchodził — rzekł,

 



Kronika policyjna.
— Demonstracja wyrostków

żydowskich. W związku z rocz-
nicą paryskiej komuny w dniu
18 b. m. o godz. 9 wieczór przy
ul. Portowej i 3 Maja zebrała się
grupa komunistów—żydków. Przy-
wódcy grupy naprędce utworzyli
pochód i ze śpiewem 3 między-
narodówki ruszyli w kierunku ul.
J. Jasińskiego. Po drodze wywro-
towcy rozrzucali bibułę komuni-
styczną i wznosili antypaństwowe
okrzyki.

Grupa żydków rozuchwalonych
nieobecnością policji kamieniami
wybiła kilka szyb w gmachu Sądu
Okręgowego.

Następnie gromada ruszyła w
kierunku ul. Mickiewicza. Na wi-
dok stojącego  posterunkowego
pochód rozwiązał się i demon-
stranci się rozeszli. (d)

Znalezienie zwłok kelnera.
We wsi Podrubucie gm. Trockiej sołtys
tej wsi Fedorowicz, znalazł trupa męż-
czyzny. Jak ustalono jest to A. Laj-
kowski zam. w Wilnie przy ul. *Kaszta-
nowej 4—11, z zawodu kelner.

Władze śledcze prowadzą dochodze-
nle celem wyświetlenia zagadkowego
zgonu. (d)

Rozprawa nožowa. W dniu
wczorajszym w mieszkaniu Sosnowskie-
go Władysława (Betlejemska 86) wynik-
ła podczas libacji bójka podczas której
dwukrotnie zraniony został ciężko no-
żem Błażewicz Romuald (Jerozolim-
ska 66)

Poszwankowanego w stanie ciężkim
odwieziono do szpitala żydowskiego.

Sprawców poranienia Sosnowskiego
Wł. i Łukaszewicza Ignacego areszto-
wano.

— Zderzenie samochodów. Wczo-
raj przy zbiegu ulic M. Pohulanka i
Zawalnej nastąpilo zderzenie samocho-
du szkolnego, prowadzonego przez szo-
fera Iwaszkiewicza Bolesława (Świę-
ciańska 10) z taksówką Ne 14010, kie-
rowaną przez szofera Wacława Błaże-
wicza. Wskutek zderzenia obydwa sa-
mochody zostały uszkodzone. Wypad-
ków z ludżmi nie było. (d)

— Nie gruźlica, lecz bezrobocie
przyczyną samobójstwa. W numerze
z dnia 15 marca w kronice policyjnej
podaliśiny wypadek popełnienia samo-
bójstwa przez niejakiego Józefa Ma-
słowa. Komunikat policyjny gloslł, że
przyczyną samobójstwa była gruźlica
i brak środków do życia. Jak komuni-
kują nam z otoczenia zmarłego, Ś. p.
Józef Masłow targnął się na życie z po-
wodu niemożności znalezienia pracy
przy obecnem groźnem bezrobociu.

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

Dziś „Broadway”*. Sztuka ta niebawem
schodzi z repertuaru, ustępując miejsca
głośnej sztuce wojennej L. Franka „Ka-

„rol i Anna*.
Teatr Miejski w „Lutni*.

Dziś komedja Fijałkowskiego i Dunin -
Markiewicza „Miłość czy pięść”.

—Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę nadchodzącą w obu Te-
atrach Miejskich odbędą się przesta-
wienia popołudniowe po cenach zniźo-
nych. W Teatrze na Pohulance barwna
opera narodowa „Krakowiacy i Górale",
w Teatrze Lutnia doskonała komedja
„Gdybym chciała".

— Koncert Claudio Arrau. Urzą-
dzony staraniem Wil. Tow. Filhnarmo-
nicznego odbędzie się we wtorek 25 bm.
w Teatrze na Pohulance.

Koncert Chórów Wileńskich
odbędzie się w niedzielę 23 b. m. w Sali
Sniadeckich U. S. B.

Prócz chórów, które zbiorowo wy-
konają szereg utworów znanych kompo-
żytorów polskich pod dyr. prof. Wł. Ka-
linowskiego, wystąpią z własnym pro-
gramem chóry męskie: Drukarzy i Pocz-
towy i chóry mieszane „Echo“, „Haslo“
i T-wa „Lutnia*.

Początek 0 godzinie 8 i pół wie-
czorem.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.

Progra m:

Czwartek, dnia 20 marca 1930 r.
11,55. Czas, komunikat, odczyt dla

gospodyń i koncert dia młodzieży.
15,00. Odczyty 'dla maturzystów:

1) „Upadek Grecji* (prof. J. Jakubow-
ski), 2) „Krasicki“ (dr. K. Górski).

16,15. Gramofon.
17,00. Język niemiecki.
17,15. „Wśród książek", prof. H. Mo-

ścicki.
17,45. Koncert kameralny z War-

szawy.
18,45. Pogadanka radjotechniczna.
19,10. „Wileńskie Tow. Artystów -

Plastyków” IIl odczyt (ostatni) p. t. „Gra-
fika i malarstwo dekoracyjne: Hoppen,
Rouba i inni*, wygł. Jerzy Wyszo-
mirski.

19,35. Kurs fotografji dla amatorów
„Powiększanie na papierach i plytach“,
powie Kazimierz Lelewicz.

20,15. Transm. feljetonu i koncertu
z Warsz., oraz słuchowiska z Katowic.

23,00. Muzyka popularna z rest.
„Polonja“.

Polskie piosenki żołnierskie
usłyszymy w piątek o g. 17,45 w

wykonaniu p. Br. Korwin - Krukowskiej
(sopran). .

Na program złożą się piosenki Nie-
wiadomskiego: „Panna i żołnierz", „Wer-
bunek*, „Jadą ułany" i wiele innych.

Recital fortepjanowy A. HNochimso-
nówny

zostanie nadany w sobołę o g. 23,00.

Cieszący się popularnością
feljeton teatralny p. T. Ło-

palewskiego usłyszymy równieź w so-
botę o g. 17,15.

Dokąd idziemy?
Wpadły mi w ręce dwa arty-

kuły, zamieszczone w Kurjerze
Warszawskim z dnia 8.III b. r. p.
Gawrońskiej „W stuleciu dziecka”

 

i z dn. 13.II1 p. Moszczeńskiej
„Macierzyństwo,  Człowieczeńst-
wo”.

Jakże głęboko słowa w obu,
tych artykułach zawarte—powin-
ny wsiąknąć w duszę całego spo-
łeczeństwa. Zarówno mężczyzni,
jak i kobiety — powinni zastano-
wić się nad temi zdaniami—spaj-
rzeć raz prawdzie w oczy! „Ulrzę-
dowe notowania statystyki krymi-
nalnej wykazują przeciętnie rocz-
nie kilkanaście tysięcy podrzu-
ceń, a kilka tysięcy dzieciobójstw*.
Autorka słusznie opatruje tę sta-
tystystykę uwagą: „Tyle stwier-
dzonych, a zatajonych należy
przypuścić wielokrotnie więcej".

Kilka... a może nawet kilka-
naście tysięcy rocznie przyszłych
ludzi, z naszej winy, przez nas
zgładzonych ubywa krajowi!

Z naszej?... Tak, bezwzględnie
naszą to jest winą, iż nie umie-
my się ostać zgubnym i złym
prądom, zalewającym naszą Oj-
czyznę.

Sięgnijmy w przeszłość. Nie
jeden może uśmiechnie się drwią-
co, mówiąc: czyż dawniej nie
było dzieciobójstw, nieślubnych
dzieci—czyż dawniejsi ludzie byli
święci? Oczywiście, że świętymi
nie byli. W każdym czasie, okre-
sie, w każdem społeczeństwie nie
brakło pewnej dozy deprawacji i
złych instynktów. Ale gdybyśmy
porównali procentowo  przestęp-
stwa dawniej, a dziś, włosy po-
wstałyby nam na głowie!

Dawniejsi ludzie mieli bowiem
wiarę w sercu, znali poczucie obo-
wiązku, trzymali się pewnych za-
sad, mężczyźni szanowali kobiety,
a kobiety miały prawo żądać te-
go szacunku od nich dla siebie.
A dziś?... „_Siyszymy wokoło: wy-
rzucić naukę religji ze szkół, uła-
twiać rozwody, wprowadzić śluby
cywilne, iść z prądem czasu, da-
wniejsze teorje to zacofanie, —
zwalczać to wszystkol... Komu-
nizm, bolszewizm, niepostrzeże-
nie, zdradziecko i planowo, coraz
głębiej zapuszczają swe korze-
nie... coraz przenikliwiej ogarniać
zaczynają szczególniej szerokie
masy ludu naszego, klasy robo-
tnicze i rzemieślnicze.

Zdemoralizowanie nie omija
niestety i naszej młodzieży. Dość
przyjrzeć się zachowaniu młodych
ludzi i młodych panien, dość usły-
szeć urywki rozmów, prowadzo-
nych przez młodzież akademicką,
a nawet szkolną... by strach nas
przejął. Do czego się idzie,. do-
kąd się zmierza?... FA dzisiejsza
lektura, filmy, niektóre odczyty...

Czy nie może serce niejednej

matki na myśl o tem wszystkiem,
zamierać z niepokoju o los swej
dorastającej córki?

Rozwody, trójkąty małżeńskie,
wszak dziś są na porządku dzien-
nym. A, jakkolwiek kontredansa
dzisiejszy Świat już nie uznaje
„Changement des dames, chan-
gement des messieurs* dziś ma-
ją zupełne zastosowanie w życiu!
Matki nie mają obecnie kłopotu
i niepokoju, w jaki sposób u-
świadomić swe dzieci, dziś, ra-
czej dzieci dużo więcej wiedzą
od matek!

Czy w takim więc stanie rze-
czy może nas dziwić ta olbrzy-
mia ilość nieślubnych dzieci, te
coraz czętsze wypadki dziecio-
bójstwa?

Lecz dokąd idziemy? Kiedy
zwrócimy z tej okropnej drogi?...
Modlimy się obecnie o opamię-
tanie katów bolszewickich, pamię-
tając, iż modły całej ludzkości
wstrzymały jednak prześladowa-
nia w Meksyku.

Módlmy się tem goręcej, bo
ta zaraza, która ogarnęła Rosję...
niedaleką ma drogę do nas!
Prośmy Boga, byśmy potrafili
precz odrzucić te zgniłe ziarna,
zasiane wrogą ręką na ziemi na-
szej...

„Rolą kobiet (przytaczam tu
słowa p. Moszczeńskiej) jest roz-
budzić uczucia rodzicielskiej od-
powiedzialności w dorosłem spo-
łeczeństwie, aby przez reformę
swych praw i obyczajów, usunęło
krzywdę dzieci i poniżenie ma-
cierzyństwa. Mężczyźni rzadko
tylko zdają sobie sprawę ze zba-
wiennego wpływu, jaki na nich
wywiera ojcostwo, z wysoce
umoralniającego działania tych
pobudek odpowiedzialności i po-
winności, jakie z niego płyną.

Jeszcze rzadziej zastanawiają
się nad tem, że wszystkie te roz-
pacze, zbrodnie, upadki: ta prze-
paść niedoli dziecięcej płyną z
jednego zatrutego źródła— z za-
parcia się obowiązków  ojcow-
skich ze strony mężczyzn.

Wczujmy się w te słowa, za-
stanówmy dokąd możemy dojść
drogą, którą idziemy obecnie i
wytężmy wszystkie siły do wszczę-
cia w całym kraju akcji, któraby
położyła kres temu złu, które
coraz bardziej się u nas rozszerza.

Wł. B-Kazimirska.
 

Z KRAJU.
Bolszewicy wycinają lasy.

Na odcinku granicznym Smo-
licze (pow. Nieśwież) bolszewicy
wycinają w pień las, przez który
przechodzi granica, a którego
większa część została po stronie
sowieckiej.

Widocznie sowieccy siepacze
obawiają się, aby im wszyscy oby-
watele, pod osłoną drzew, nie
uciekli do Polski?

Mianowanie przewodniczą-

cego Okr. Komisji Wybor-

czej w Lidzie.
Generalny Komisarz Wyborczy

mianował przewodniczącym Okrę-
gowej Komisji Wyborczej w Li-
dzie p. sędziego Wojciecha Szczę-
snowicza i zastępcą przewodni-
czącego p. sędziego Aleksandra
Achmatowicza.

Pozostali członkowie Okręgo-
wej Komisji Wyborczej w Lidzie
zostaną powołani w najbliższych
dniach.

Nowe strażnice K.0.P. chylą

się już do upadku.

„Stražnice K. O. P. — jak pisze
„Zycie Nowogródzkie*— które za-
ledwie przed paroma laty zostały
wykończone, przedstawiają się już
w stanie opłakanym. W większo-
ści strażnic musiano zmienić po-
dłogi, gdyż stare, zrobione z naj-
gorszych wybrakowanych desek—
w rekordowym czasie zostały zni-
szczone. Fundamenty przytem są
nadzwyczaj płytkie, co również
nie przyczynia się do długowie-
czności budynków. Na jednej zno-
wu strażnicy, wieżyczka obser-
wacyjna wykazuje całkiem nie-
dwuznaczną tendencję do wywi-
nięcia koziołka.

Firma budowlana, która pro-
wadziła roboty, nie mogła gorzej
wywiązać się z zadania, pozosta:
wiła w dodatku za sobą sporo
narzekań i złorzeczeń, gdyż zban-
krutowawszy, nie zapłaciła wcale
robotnikom zajętym przy budo-
wie.
   

OD ADMINISTRACJI
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Nr.66

Tabela wygranych Lito
Państwowej,

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

15,000 zł. Nr. 154409.
10,000 zł. Nr. 176024.
Po 5,000 zł. Nr. 11666 16623

32369 55468 88562 172222 192317.
Po 3,000 zł. Nr. 8774 10710

26860 33688 157530.
Po 2,000 zł. Nr. 7246 23320

30705 32560 68710 76698 90995
130683 133123 138527 172083
185681.

Po 1,000 zi. Nr. 13741 14625
30360 33595 34030 55121 707104
76730 81687 82769 105530 108711
137632 145533 150941 162261
175345 176009.

Po 600 zi. Nr. 953 6813 1766
27318 30340 30582 32477 3375
56821 71502 72789 82229 86149
93553 99598 105220 110226 112099
114854 116624 124591 126283
126520 127291 129199 13051
130659 133053 152493 1532524
160081 172406 176869 185388“
188267 207074.

WARSZAWA. 19.3. (Pat) —
12 dniu ciągnienia 5 klasy 20-
Polskiej Państwowej Loterji Kla
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące: 350 ty:
sięcy złotych — Nr. 184.188, 60.
tys. — 182.589, 15 tys. — 162,592,
10 tys.—131.227, 134.018, 186,980,
206.140, 5 tys. — 20.737, 26.393,
93.142, 136.172, 178.446, 199.357.

GIEŁDA
WARSZAWA, 19.III. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,34—124,65—123,03.
Holandja 357,70—358.60—356,80.
Londyn 43,32—43,48—43,26.
Nowy York 8,907—8927—8,887.
Paryż 34,90'|,—34,99—34,82.
Praga 26,43—26,49—26,37.
Szwajcarja 172,60—173,03—172,17.
Wiedeń 125,64—125,95—125,33.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obr. pryw. 212,72.

Papiery procentowe: 1

Pożyczka inwestycyjna 126 — 126,50,
Pręmjowa dolarowa 70,50—375, 5', kon*
wersyjna 54, 6 /, dolarowa 75, 8,! list
zastawne B. G.ospodar. K.i B. R., oblis*
gacje B. G. K. 94, te same 7', 83,
4! L. Z. ziemskie 44, 4!,9, ziemskiė
53,50 — 53,75 — 53,50, 8 „ warszawskie
76,25—75,25.

Akcje:

Bank Dyskontowy 125, Polski 168
—168,25, Sp. Zarobk. 78,50, Ostrowiec
serja B—54—55, Starachowice 21, Ha- -
berbusch 107.
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ZASTĘPCY j j
LOSOWI! NRL

„Złotych gór ja* Rzeszy z piękną siedzi-

[JedynaNowoczesnapraina DIERWSZAPAROÓWO-MECHANICZNAPRALNIABIELIZNYparowo - mechaniczna p. ł. PIERWSZA PAROWO - MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY
wykonuje: pranie bielizny, pranie | czyszczenie chemiczne oraz farbowanie.

Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem Dosyć KUP LS
      

legitymacji 14 „ zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery. ko PRONJE: OAZA Zen Kaga 680)
CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37, V A ZDANE R: <owy, stodoła, obora,
Antokolska 36, Kaiwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia teletoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od «dotychczas: na-obiet- -śpichrzy-wozownia,. staj

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu. hlcach zoateło: "ODAWIĄĆ Ala JĘbIÓNIJO AS" pOlR 10
zujemy się w ciąqu dni dziesięcin. Dom może najszczęśliwszej i największej
czternastu załatwić Wam być wynajęty na letnisko.

tak, że wypłacą Ogród i w Polsce kolektury

„Lichlenslėit i
Centrala kolektury

Od dnia 17 do 20 marca 1930 roku ziemia
włącznie będą wyświetlane filmy:

sprawę mogą
Wam zaległą prowizję. być sprzedane na działki.
Żądamy małe wynagro- Na miejscu poczta, te-
dzenie po otrzymaniu go” lef. kościół, gmina. Do-
tówki. Zgłoszenia nod jazd z Wilna szosą au-
„pewna gotówka" Lwów tobusem.—lnformacje na
skrzynkapocztowa Ne 107 miejscu w Rzeszy: Anto-

—7 ni Supranowicz. 1702—4

65 (Wyspa straceńców) dramat w 10
„Gwiazda Morza SKO: z wiet akto-

rami ekranu francuskiego Henry Kraus, Jean Murat i Suzanne Christi. Nad program: Kronika filmowa P.Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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Dziś ostatni dzień! Dawno
niewidziana płomienna gwiazda

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 pleszczoszek“.

DzikaMiłość
 

TEara „HELIOS“ Dolores Del Rio  

  

papierów państwowychMICKIEWICZA Ne 22

ul. Wileńska Ne 38. w wielkim dramacie rozpętanych namiętności į
Wytw. „United Artists“. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15. z Zastępcy 5 Oszczędności Warszawa, Marszałkowska 145.

i Subzastępcy Losowi! iPogaajęty, zdarych na popresentowanie| Wilno, Wielka 44
fio DZiš PREMJERA! Najciekawszy BJABE Wielki dramat życiowy zastępców I organizato:lokuje. Wileńskie Boć , .

- režyserji EDWARDA H. rów, którzy dotychczas ; -
TEATR <Holiywood»|| przebój obecnego sezonu GRIEFITHA. W. rol. gł: zajmowali się sprzedażą ro Komisowo-Handlo- Większe wygrane znajdują się

Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, we Mickiewicza 21, w kole szczęściaRod La Rocque i Sue Carol.
  

  

6, 8 i 10,25 w. Passe-partouts w dniu premjery nieważne. na raty. Początkujących tel. 152 2
pouczamy. Dajemy naj- > > r
lepsze warunki. Jedyna s

KiNO- 66 |i Dziś! Wielki zachwycający erotyczny film. “ jeści H. BATAILL'A „La fem- Polska instytuoja, kiėrasa
TEATR mą U X | Clou stolic ads As mažajai p.t: „Szatan w Jedwabiach za IA: Ww rolach głównychkobie- nie obiecuje tylko wy- Ra
ul. Mickiewicza Nr. 11. ta demon NITA NALDI i ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ. Początek o godzinie 4-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. pasą Tais andris Przyjęcie.y 2 + SA

istalą gażę. Zgłoszenia U państwa Iksów (u- wczorajszego ciągnienia 3

pod: „Warszawa* skrzy- rzędnik 7 stopnia) coPOLSKIE 64 i] Dziśl Wielki niebywały program! Droga Hańby p- świni knhintu** iek cy dra- i
KINO „WANDA | zowiaża sininigo sałora HALE GAJNE'A 2 k „Ciornista dioga UCZCIWEJkobiety Fat e lo aktW toll gl.PO- nka pocztowa 840. 7 SARE LE iajas

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. [iLA NEGRI i uzupełnienie programu gratis król humoru i śmiechul Tempo... tempo coraz prędzejl HAROLD LLOYD asosib, Ya
 

w najnowszej swej kreacji Gwałtu co się dzieje z teściową komedja-farsa w 8 akt. częstuje się niebardzo

skwapliwie, bo pani Ikso- .350,000|BZ panienka
znająca się na go-

Kino „PICCADILLY“|
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.  

 

Dzišl Film ze šp'ewem. Genjelny
Fedi Protasowa w swem najno-
wszem rewelacyjnem arcydziele

mu znakomita artystka opery Warszawskiej wykona szereg najpiękniejszych romansów cygańskich.

realizator

Żywy trup
W. PUDOWKIN twórca filmu „Burza nad Azją” kreuje główną rolę

według dramatu LWA TOŁSTOJA. W reli żony Protaso-
"wa Marja Jacobini.

spodarstwie i prowadze-
niu ogrodu warzywnego
poszukuje posady ul. Św.
Anny 13—9. 1692—s0

UWAGA! Podczas wyšwietlania fil-

wa następnego dnia ma
odnieść torty do cukier-
nika, marynaty i inne
specjaly do handlu deli-
katesėw i zaplaci tylko
za to, co gošcie zjedli.
Wynudziwszy się rze-

na Ne 184188
również przez nas P. T. Graczom

została wypłacona.

Kino-teatr „Sport*, zgotował Wilnu wielką niespodziankę na b. tydzień. Oto wyświetla barwny film egzotyczny o prze- PZK PO telnie goście wychodzą;
 

   

   
 

5 bogatej treści „Przed śmiercią głodową" w 10 aktach. Cuda pustyni Anatolijskiej. Wstrząsające i do głębi poru- ke
a li szające momenty z walk człowieka z siłami przyrody. Bogata asc żywa akcja. Nad program: 1) Komedja w 2-ch Świadectwa długoletniej SPk Ea słu” "Swędzenie ciała orz: wszelkiego rodzaju wy:

Wiino, Wielka X6 36. | || aktach. 2) Tygodnik Paramountu. W dni premjery, oraz w Soboty | Niedziele przygrywa Orkiestra Mandolini- Piakyk. Gospodarstwo „oriwki. Ślużąć aja jej rzuty skórne usuwa
f stów z muzyką solową gitary. Bohaterowie tego filmu, to ludzie, którzy od wczesnej młodości uprawiali sporty. poprowadzę ' wzorowo. i Kiadzi E wa KREM LAIN AGE 4

Dlatego mogli sprostać wielkim zadaniom naukowej wyprawy do Małej Azji i Persji. Oferty do Administracji = ZO Pen + —300Dzien. Wil. 1699—0 garść pieniędzy: | (z Kogutkiem.)
1777-2773——— 2 an pa- s to ay RZE kosmetyk, u-Z]

z Zdolni chrześcijanie na ajentów ===, = „B s suwający wady naskórka tsk u dorosłych jak

PODZIĘKOWANIE. AKUSZERKI do sprzedaży artykułów rolniczych po * wsiach, CEJ ie kot | 1 _u_dzieci R. M. Sp. W. N.. 5338.

Ajentowi Małopolskiego Zakładu Kredytowego p. Władysła- SOM:AASR Różnica, zawsze się jakiś darmo-
wowi Żyworonkowi składam serdeczne podziękowanie za namó- | Żak 2 ate P Zi leci zjad znajdzie. — Który numer?—py- 4 wiosłowa zewienii ie d bycia: Obii j AKUSZERKA niedziałku. — Hotel Szlachecki pokój Ne 15. Ostro- najomi polecili nam i sorzedewaczić sterem (lekki|
Z e mnie do nabycia Obligacji Państwowej na raty z której to pa- M Lak bramska 4. - 20 malarza, który pomalo* ENi lem. Al ia wygrana 1,000 dolarów. i arja aknerowa p wai u nich kuchnię w"za — racka> e SE zakk bacik) okazyjnie tanio do

Stanisław Bańkowski
m.Pińsk.

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

= WZP69

ciągu jednego dnia. (Kupująca pokazuje obie sprzedania. —Informacje:

Przywołany przyszedł,
może z łatwością w każdem mie-

2 ręce). Niech pani zmie- Ulica Mostowa 1, drukar-22 ście zarobić 390—500 złotych mie-KAŻDY
 

 

 

 

————- sigcznie przez odwiedzanie klijenteli prywatnej. obejrzał naszą kuchnięi rzy na moich rękach: nia Dz. Wil Od g. 1
Wymagee są referencje. orzekł: To potrwa 2—3 obie dłonie akuratnie 0- do 4 pop., lub Brzeg An*

STARA WIEŚ Zgłoszenia do Biura ogł. J. KARLINA, Nie- dni. bejmują jego szyję. | tokolski 13—2 od g 2—4
miecka 22, pod „Praktyczne Nowości". —00 Jakto? —zdziwilem się parząd domami

przecieź kuchnię u pań- Z przyjmie technik bu- 3
stwa X pomalował pan w dowlany, długoletnie do-
ciągu dnia, a nasza wca- świadczenie, sporządza-
le nie jest większa? nie kosztorysów na re-

monty, preliminarz do-

— A
 

NAUKA PRACA

 

E=Ppoli

Kupno

Sprzedaż

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
Są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.        KARNIA

Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-

Zgłoszenia | informacje:

Dział Parcelacji:
Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

3091-14 o

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
1673—0 fachowe

3 dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają

barska 8—2. korespon-

  Sprawy
majątkowe

 

 

Wobec wielkiego zastoju
w han SE W.P. Bro-

dłu chockie-
go t.z. litewski kilo 8 zł.

“AEWilno oraz wydzierža-
wiają się ogrody owoco-
wy i warzywny. Zgłosze-
nie się do właścicielki

Komunikacja dogodna. Tak, ale u państwa
Stacja kolei na miejscu w lesie. kucharka jest p dwa. chodów | rozchodów u a

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie tudent U. S. B. udzie- Chcesz otrzymač dziešcia lat młodsza wy- auć RY ZO Do sprzedania RRC.zalesione od 750 m* do 3000 m*. » la korepetycyj z jęz. posadę ? jaśnił fachowo. Da olejowa I9-a J. iūb d TORNIA
Sprzedaž na raty. niemieckiego w zakresie Musi šo a ieńkowski. 1667—1 lub dzierżawy folwark z

8-miu klas Rezner, Gar- Musisz ukończyć kursy zzz(i)Ś-moszz1 Z majątku  Markucie m.

WEŃ" | |
  Mieszkania

i pokoje
 

 

 

      

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- I 5
nu, kosi miljony ludzi.-—-Przy zwalczaniu aaa kepenis poleca firma mes MASKA PAse Wiino, ul, Mosto
cho:ób płucnych, bronchitu. grypy ek korespondencji handlo. —_ __ * 3 3 ż PRA 201 vaik! Tel1244
uporczywego, męczącego kasz. i tp. ieszkanie 6 pokojowe wej, stenografji, nauk Za 2,500 dolarów

stosują p. p. Lekarze: 5 KTO CHCE KUPIĆ M z wanną natieciajze handlu, prawa, kaligrafji, sprzedamy dom pół . oe
„Balssm Thiocolan—Age solidny: £ iniższej cenie, niech do WYnajęca Zawalna 2 pisania na maszynach,| murowany pół dre- poon S: au cola R— olidny towar po najniższej cenie, niech Wileńska 28. 2

który ułstwiając wydzielanie się plwociny žobac GŁOWIŃSKIEGO spytać u dozorcy. 1697-1 towaroznawstwa, angiel-|wniany © 3 mieszka- ska w zakres dru»
wzmacnia organizm i samopoczucie «horego JĄ p RE i s 2 skiego, francuskiego,| niach, z ogrodem o- wodny z folwarkie; karstwaIintrooraz: powiękcza wagę cióła >iusuwa kaszel olecamy pończochy, skarpetki, galanterję, niemieckiego, pisowni, |wocowym placu 428| jE===="==="s==sj woj ASRR "R oaiać

- Używa się za poradą lekarza. różne gatunki płócien, flanełi, satyn, je- POKÓJ oraz gramatyki polskiej. sążni kw. “| sprzedani wcho
dają apteki | 7'1_ 20 e dwabie, kołdry watowe duży z wygodami dowy- Po ukończeniu świadec-|Dom H-K. „Zachęta” Z) Wileńskie „Biuro“ K jdząceWILEŃSKA 27. najęcia > a two. Żądajcie prospek- |Mickiewicza 1, tel. | _ proszę mi dać koł- sowoadliwć Mickie-k go 3, m.3 od 2: -0 tów. 1790—12 ! 9—05. Z5U! nierzyk dla mego męża. wicza 21, tel. 152. K:>
 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1. Redsktorodpowiedzialny:KAZIMIERZHAŁABURDA.
i |

|
Ls?TanaiaZW WSO,wizy|

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.


