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Redaktór przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

£ z wyjątkiem poniedzialkėw i dni pošwiątecznvch.

HODOWLA I SKŁAD NASION

BRACIA FHOSER w wARSZAWIE
POEECAJM

TELEFON 5-81

NASIONA warzywne, pastewne i kwiatowe NARZĘDZIA | wszelkie przybory ogrodnicze
CEBULKI kwiatowe, KŁĄCZE roślin ozdobnych NAWÓZ ogrodowy „Chorzów”

Środki chemiczne oraz aparaty do walki ze szkodnikami ROZSADY warzyw i kwiatów

|| mamma WYSYŁKA CENNIKA BEZPŁATNIE NA_ŻĄDANIE_ ggłgggyggy
||| WŁASNE PLANTACJEwRAKOWCU pod Warszawą. FIRMA ISTNIEJE od 1848 r..

|
| JEROZOLIMSKA 45

r

4 WIELKI ZŁOTY I DWA MAŁE ZŁOTE
Powszechnej

 

Wystawy Krajowej w Poznaniu

 

j- Wszystkim, którzy w mojem nieszczęściu okazali mi tyle serca
14 i współczucia, a w szczególności Przewielebnemu Duchowieństwu z Epi-

skopatem na czele, Władzom Bezpieczeństwa z p. Komisarzem Glińskim,
Związkowi KupcówiPrzemysłowców z p. Rochowiczem, całej mojej Wiel-
ce Szanownej Klijenteli, tą drogą składam serdeczne „Bóg zapłać".

KAZIMIERZ MALINOWSKI*
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g,

  3 właściciel firmy s.

| „PERKOWSKI i MALINOWSKI“.

Zebranie dyskusyjne
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a „MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ'"
*wędzie się w dniu 25 marca (wtorek), o godz. 19 wieczorem,

| w sali 3 gmachu głównego U. S$. B.

Dyskusję na temat

|„Problem narodowości mniejszościowych
Ę 46i w Polsce

| zagai kol. J. CIESZEWSKI.

DKAADA AADE
į F . . r . . l . | =

JF Tani Tydzien Ksiązki!
42 od 20—29 marca r. b.

i KSIĘGARIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO
Š W WiLNIE, ZAMKOWA 22.

Pa Sprzedaje książki wybrane z róż-

i nych działów oraz nuty ze zniżką

ję 300/, — 75%, od cen katalogowych.

| UWAGA: Wyprzedaż posezonowa!

ELLg

Narady z przedstawicielami klubów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek marsz. Szymański przyjął przedstawi-
Šieli „Wyzwolenia” w osobach pos. Roya, i Januszewskiego, klubu

raińskiego: pos. Lewickiego, Celewicza, Rudzkiego i Błaszkiewicza,

4 bu bialoruskiego—pos. Jeremicza i kl. Narodowego—poslėw prof.

barskiego, Głąbińskiego i Winiarskiego.

Klub Narodowy i „Wyzwolenie* złożyły piśmienne oświadczenie.

iadczenie to będzie ogłoszone z chwilą ogłoszenia innych oświad-
zeń. Niedyskrecję popełnili białorusini i rusini:

Jaremicz oświadczył, w rozmowie z marsz. Szymańskim, że
Białorusini popierali już Sikorskiego, lecz doznali zawodu. Uzaležnili

wój stosunek do rządu od postępowania rządu.

Rusini ogłosili, że marsz. Szymański zapytał się ich, jak się

Odnoszą do państwowości polskiej, na co odpowiedzieli marszałkowi,

e każdy naród dąży do samodzielności, lecz „(lndo” walczy środ-

mi legalnemi. Sprawa granic wschodnich Polski może być osta-

tecznie rozstrzygnięta dopiero przez przyszłe państwo ukraińskie

| państwo polskie. Następnie poruszyli sprawy uniwersytetu i auto-

omii.
Komunikat kl. ukraińskiego wywołał zrozumiałe poruszenie.

Wobec tego marsz. Szymański ogłosił nowy komunikat, stwier-

jący, że relacje podane w. komunikacie kl. ukraińskiego nie od-

Powiadają rzeczywistości albowiem o granicach państwa polskiego

Nie było i nie mogło być mowy przy rozmowach, dotyczących for-

| mowania rządu.
| W sobotę przyjęci będą na dalszych konferencjach z p. marsz.

i  Szymańskim przedstawiciele: Str. Chłopskiego, „Piasta”, Ch. Demo-

| Mracji, N. P. R i Niemców.
R W niedzielę—Koło żydowskie, a w poniedziałek: grupa pos.

i Stapińskiego, grupa Kiszaka oraz przedstawiciele frakcji Rewol. .BB.S.

14 o A Ž

| Kiedy odbędzie się posiedzenie Sejmu?
1 B. B. przygotowuje obstrukcję.

(Telełonem od własnego korespondenta).

ją © WARSZAWA. W sobotę odbędzie się posiedzenie prezydjum
ją Iejmu, ktore prawdopodobnie wyznaczy posiedzenie sejmowe na

Wtorek.
M Rozeszły się w związku z tem pogłoski, że B. B. przygotuje
Nielką obstrukcję, nie wyłączając: pulpitów, lasek i bomb woniejących.

dąd honorowy w sprawie Miedzińskiego?
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ogłoszono oświadczenie sądu honorowego,
nego przez B. B. W. z Rz. w sprawie b. min: Miedzińskiego,

że: „..p. Bogusław Miedziński nie uchybił

ZWO-
któ-

k arzekł, zasadom
noru“.

Incydent na granicy sowiecko-rumuńskiej.
1, BUKARESZT, 21.3. (Pat.) W

olicy Sidina patrol straży po-
nicznej dostrzegł łódź, która

Vdbiła od sowieckiego brzegu
iestru i skierowała się na
eg rumuński. Osoby, będące

w łodzi, zaatakowały strażników
granatami, przyczem jeden żoł-
nierż został zabity, zaś inny od-
niósł rany. Napastnikom udało
się odpłynąć z powrotem na
brzeg sowiecki.
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Oddział i przedstawicielstwo: M. GIRDA,
Wilno, Szopena 8, tel. 16-72
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Jak Niemcy wspierają niemczyznę na
Wschodzie.

BERLIN, 21.3. (Pat). „Demo-
kratischer Zeitungsdienst” ogła-
sza zarządzenia, zawartewuchwa-
lonym wczoraj przez gabinet Rze-
szy programie pomocy dla
wschodnich prowincyj niemiec-
kich. Program ten przewiduje w
szerokim zakresie akcję kredyto-
wą i meljoracyjną dla obszarów,
położonych na Zachód od woje-
wództwa pomorskiego. Marchja
Graniczna otrzymać ma większe
subwencje w formie pożyczek
bezzwrotnych, dla umożliwienia
prowincjom graniczącym z Pol-
ską łatwiejszego dostępu do ryn-
ków wewnętrzuych niemieckich.
Przewidziana jest wzdłuż całego

pogranicza polsko - niemieckiego
m. in. budowa nowych szos dłu-
gości przeszło 7 tysięcy klm.
kosztem ponad 400 miljonów.

Władze oczekują, że otwarcie
nowych warsztatów pracy zapo-
bieganie bezrobociu i wstrzyma
uchodźtwo ludności rolniczej w
Prusach Wschodnich, zwłaszcza
w okolicy jezior Mazurskich.
Otwarte mają być wielkie polą-
czenia komunikacyjne wodne.
Doniosłe znaczenie przywiązuje
program do elektryfikacji tere-
nów pogranicznych. W  dziedzi-
nie kulturalnej planowana jest
budowa nowych szkół i instytucyj
wychowawczych.

Stan kolejnictwa w Rosji.
RYGA, 21.3. (Pat.) Nadchodzą

tu wiadomości o katastrofalnym
stanie na kolejach Z. S. S. R.
Psucie się parowozów stało się
chronicznem zjawiskiem. W lu-
tym na zakaukaskiej linji kolejo-
wej nie dostarczono 127 parowo-
zów, na linji Katarzyny—227, na
samarsko-złatoustowskiej — 241,

na zabajkalskiej—332, na połud-
niowo-wschodniej—360. Na linjach
północnych procent niedostarczo-
nych parowozów sięga 6 proc.,
na linjach azjatyckich—14 proc.
Wsdłuyg uadczzłych wiudomości,
w marcu położenie jeszcze się
pogorszyło.

Pyrrusowe zwycięstwo Mac Donalda
Liberałowie częściowo poparli rząd.

LONDYN, 21.3. (Pat.) Wczoraj
wieczorem, podczas czytania. pro-
jektu rządowego ustawy węglo-
wej, konserwatyści wnieśli po-
prawkę do części ustawy o cenach
węgla. Poprawkę Izba odrzuciła
w pierwszem czytaniu większoś-
cią 45 głosów, w drugiem—więk-
szością 54 głosów. Zgodnie z za-

Bankructi

   

powiedzią, liberałowie głosowali
przeciwko poprawce, a częściowo
powstrzymywali się od głosowa-
nia. Obecnie klub parlamentarny
stronnictwa naradza się nad za-
jęciem stanowiska w  trzeciem
czytaniu billu, które odbędzie się
we wtorek przyszłego tygodnia.

konferencji morskiej.
Francja trzasnęła drzwiami.

LONDYN, 21.3. (Pat). Tardieu
nie przybędzie do Londynu na
weekind, nie widząc pożytku ro-
kowań w obecnem stadjum kon-
ferencji. Wobec tego sytuacja
zaczyna się wyjaśniać definityw-
nie w sensie negatywnym. Nie-
wątpliwie wyjazd Brianda coraz
wyraźniej, mimo odmiennych za-
pewnień angielskich, zaczyna wy-
glądać na trzaśnięcie drzwiami,
aczkolwiek Briand zachował nie-
jako pozory, spożywając pożeg-
nalny obiad z Mac Donaldem. W
każdym razie niema mowy chwi-
lowo o powrocie Brianda. i Tar-
dieu, co równa się zawieszeniu
konferencji. Wiadomości z Rzymu
o uchwałach naczelnej Rady fa-
szystowskiej są również niepo-
myślne dla konferencji, albowiem,
jak wiadomo, rada faszystowska
zajęła nieustępliwe stanowiskó w
sprawie parytetu sił morskich
Francji i Włoch. Wbrew bałamut-
nym informacjom prasy angiel-
skiej i amerykańskiej, szerzonym
przed tygodniem nawet przez
Reutera, nie osięgnięto żadnego
porozumienia między Ameryką i
Japonią.
W tym stanie rzeczy trudno

więc oczekiwać jeszcze pomyśl-
nego wyniku konferencjii, chyba
że w ostatniej chwili Anglicy
przyjdą do przekonania, że jed-
nak należą do Europy i zgodzą
się na udzielenie gwarancyj bez-
pieczeństwa. W tym względzie
znamienny jest dzisiejszy artykuł
w dzienniku „News Leader* zna-
komitego publicysty Labour Par-
ty Brailsforga, który broniąc śmia-
ło tezy francuskiej, jako uzasad-
nione, stwierdza, że Francuzi ma-
ją wszelkie powody do żądania
zwiększenia "gwarancyj  bezpie-
czeństwa, zwłaszcza wobec zmian
w polityce brytyjskiej. Zdaniem
Brailsforda takie fakty, jak za-
chowanie się Snowdena w Ha-
dze i akcja Mac Donalda w Ame-

ryce, przesadne pielęgnowanie
aljansu narodów anglo-saskich o-
raz anglo-amerykańskiej hegemo-
nji w świecie, wszystko zdaje się
wpajać przekonanie, że Anglja
oddala się od Europy i że litera
Ligi Narodów zaczyna odegrywać
już tylko drugorzędną rolę w po-
lityce Anglji.

Protokė! genewski, to—rodzo-
ne dziecię Labour Party—pisze
Brailsford—jest już w zupełnem
zaniedbaniu, a dawny entuzjazm
dla paktu Ligi Narodów osiadł na
mieliźnie. Dlaczego W. Brytanja
cofa się przed udzieleniem swojej
gwarancji na morzu Śródziemnem,
tak jak gwarantowała demilitary-
zację Nadrenji? Po raz pierwszy
w  historjj—woła  Brailsford—zo-
stało zaproponowane uczynienie
moralnego użytku z posiadania
Gibraltaru i zamiast czuć się po-
chlebionymi, Anglicy są rozgnie-
wani. — Podobnie znany poseł
Labour Party Kenworthy w arty-
kule pod tyt.: „Powiedźcie naro-
dowi prawdę" podkreśla, że ban-
kructwo konferencji zostanie spo-
wodowane nie postulatami Francji
i Włoch, lecz uchyleniem się
Anglji i Ameryki od rozważania
zagadnienia wolności mórz i od
współdziałania na morzu na wy-
padek wybuchu wojny. —Oba te
głosy są bardzo znamienne i war-
to je przytoczyć jako antytezę
pewnych, czynionych z innej stro-
ny, usiłować przerzucenia odpo-
wiedzialności za niepowodzenie
konferencji na Francję lub Włochy.

LONDYN, 21.3. (Pat.) (Reuter).
W kołach konferencji morskiej
panujegłęboka,depresja. Delega-
ci francuscy postanowili powró-
cić do Paryża po widzeniu się z
Grandim dziś wieczorem. Jak po-
dają, ostatecznie postanowiono,
że Tardieu i Briand nie powrócą
do Londynu, dopóki nie zostaną
wysunięte nowe propozycje.

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

      

za granicę 8 zł.
PRZRUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zl. 4 gr. BB,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czakowe w P. K. O. Ma 80187.

Ponura maskarada pogrzebowa.
Pusta trumna z tektury narzędziem propagandy bolszewickiej.

BERLIN, 20.3. Władze bezpie-
czeństwa w obawie zaburzeń
skonfiskowały zwłoki dwu komu-
nistów, zastrzelonych dnia 6 mar-
ca w czasie t. zw. marszu głodo-
wego, i pogrzebały je po cichu
na odległym cmentarzu Friedrichs-
felde.

Komuniści, pozbawieni w ten
sposób okazji do urządzenia ha-
łaśliwej propagandy, postanowili
zorganizować ponurą maskaradę
pogrzebową. Wynajęli więc kara-
wan, na którym ustawili trumnę

z masy papierowej, nakryli ją
czerwoną płachtą i wieńcami. Po-
przedzany transparentami kara-
wan wjechał na Kiistrinerplatz,
gdzie na „pogrzeb* ten czekało
już kilka tysięcy komunistów.

Podczas wygłaszania nad tą
kartonową trumną  podburzają-
cych przemówień policja utoro-
wała sobie drogę pałami gumo-
wemi po przez tłum i skonfisko-
wała karawan, kładąc kres tej
niesamowitej farsie pogrzebowej.
Kilku demonstrantów aresztowano.

Układ gospodarczy łotewsko-estoński
Podróż łotewskiego ministra spraw zagranicznych do Tallina.

RYGA, 21.3. (Pat.) W środę
udaje się łotewski premjer i mi-
nister spraw zagranicznych Cel-
minsz do Tallina. Pertraktacje z

ministrem spraw zagranicznych
Estonji Lattikiem będą dotyczyły
dalszego rozszerzenia obecnego
układu gospodarczego.
 

 

KU CZCI BOHATERÓW NARODOWYCH
W DNIU IMIENIN.

Jak donosi prasa warszawska
w dniu imienin naszych bohaterów
wojny 1919—20 r., Józefa Hallera
i Józefa Dowbor - Muśnickiego
urządzono w sali Tow. Łyżwiarskie-
go staraniem chorągwi Warsz.
Związku Hallerczyków i Stow.
Dowborczyków wielką akademię.

Olbrzymią salę wypełniły nie-
przeliczone tłumy publiczności,
która wskutek braku miejsca sta-
wała gromadnie w przejściach
między krzesłami i w łączącej się
z główną salą, sali restauracyjnej.
Wszystkie loże, a nawet westibul
szczelnie wypełnione. Na wznie-
sieniu las sztandarów: Hallerczy-
ków, Dowborczyków, kolejarzy,
tramwajarzy i szeregu innych
organizacyj zawodowych. Wśród
nawszechnega  ekinienia i Giczy
akademję zagaił senator Eryk
Kurnatowski, znany chlubnie ze
swej działalności na konferencjach
emigrac., krótkiem przemówie-
niem, w którem, nawiązując do
zdania wielkiego myśliciela narodu
Popławskiego, że w dawnej Pol-
sce każdy szlachcic mógł zostać
królem, a dziś pojęcie to zmie-
niło się w tym sensie, że każdy
dzwiga na swych barkach odpo-
wiedzialność za losy ojczyzny,
nawoływał do twardego stania na
placówkach narodowych w  dzi-
siejszych tak ciężkich dla narodu
i państwa chwilach. Polska, któ-
ra długie wieki była tarczą kultu-
ry i cywilizacji na wschodzie,
dziś stojąc wiernie przy tradycji
swych.ojców, zbierać musi karne
szeregi pod sztandary tych ide-
ałów, które stanowią fundament
potęgi narodu — kończył sen
Kurnatowski.

Następnie wśród ogłuszających
okrzyków na cześć gen. Hallera i
armji błękitnej zabrał głos pułk.
Modelski, stwierdzając, że dzisiej-
sza akademja jest wyrazem entu-
zjazmu i potrzeby serc patrjotycz-
nej Warszawy. W dalszym ciągu
mówca nakreślił ideologię armii
gen. Hallera i gen. Dowbora-
Muśnickiego. Swietne, pelne za-
pału i żołnierskiej prostoty prze-
mówienie wygłosił ks. kapelan
Panaś, powitany okrzykami: „niech
żyje nieustraszony kapłan!"
W barwnych i gorących sło-

wach mówca nakreślił obraz pra-
cy wielkich, duchowych wodzów

* rakterii

narodu: Mickiewicza, Sienkiewi-
cza i Konopnickiej, którzy siłą
swego natchnionego słowa wykuli
czyn zbrojny narodu polskiego i
tak wielkie, charaktery jak: Haller
i Dowbór-Muśnicki. Następnie ks.
Panaś przedstawił cichą, a ofiar-
ną pracę gen. Hallera nad stwo-
rzeniem kadr armji polskiej (II
brygady karpackiej), która prze-
pojona była ideałami swego uko-
chanego wodza, tak różnemi od
wystąpień ludzi małych, uważa-
jących, że Polska kończy się za
Bugiem. Wspomnienia bohater-
skich czynów ll-iej brygady (Ra-
rańcza i Kaniów) uzupełniły obraz
czynów armji Hallera. Jeśli nie-
powodzenia dotknęły ją, to tyl-
ko z winy ludzi miernego cha-

którzw jak. nn_ 7r=nx
kap. żywnościowy  ll-ej Brygady
(w innych czasach wysoko awan-
sowany) dzięki niezastosowaniu
się do rozkazów dowódcy, spowo-
dował klęskę pod Rarańczą. Dziś
ludzie tegozpokroju ośmielają się
wyzywać na pojedynki gen. Hal-
lera (w momencie tym na sali
zerwała się burza protestów i
okrzyków: Hańba). W dzisiejszym
momencie dziejowym — kończy
ks. Panaś — gdy wyszła na jaw i
kole zawistnych w oczy ta oczy-
wista prawda, że obóz narodowy
dał z siebie wszystko i na żadne
nagrody nie patrzy, spotykają lu-
dzi zasłużonych i wielkich, nie-
strudzonych bojowników sprawy
polskiej obelgi, które zbyć moż-
na jeno pogardą.

Gromkie okrzyki protestu i
oburzenia, które zabrzmiały na
sali, gdy został wspomniany ów
fakt, musiał mówca łagodzić sło-
wami, że i on jest gotów nadsta-
wić piersi na skrytobójcze kule
złoczyńców.

Po entuzjastycznych manife-
stacjach na cześć ks. Panasia za-
brał głos imieniem stowarzysze-
nia Dowborczyków „Ku Chwale
Ojczyzny* pułkownik Kaplinski,
który przedstawił w dłuższem
przemówieniu historję |-go Kor-
pusu na Wschodzie, jego ideolo-
gję i czyn zbrojny. Wśród okrzy-
ków na cześć gen. Hallera i gen.
Dowbora-Muśnickiego część ofi-
cjalna akademji została zakoń-
czona.

Sowiety domagają się odwożania ambasa-
dora brytyjskiego z Moskwy?

(Kap) Prasa berlińska donosi,
że oficjalne koła sowieckie są
oburzone na ambasadora Wiel-
kiej Brytanjj w Moskwie za to,
że przesłał on swemu rządowi
raport oprześladowaniach reli-
gijnych w Rosji. Koła te twier-
dzą, że wspomniany raport nie-

tylko nie sprzyja zacieśnieniu sto-
sunków  anglo-sowieckich, lecz
czyni niepotrzebnem pobyt amba-
sadora brytyjskiego w Moskwie,
Rząd sowiecki byłby rzekomo za-
dowolony, gdyby władze angiel-
skie odwołały swego przedstawi-
ciela.
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
W sobotę dnia 22 marca odbędzie się

Narodowego kołai sympatyków Stronnictwa
zebranie członków

dzielnicowego „Za*

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 wlas-

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

członków obowiązkowa.
 

 



Przyczyny przesilenia

J0SpOdarCZEDO
Pamiętamy wszyscy owe „zło-

te góry”, które obiecywali nam

sprawcy zamachu „im wunder-
scboenen Monat Mai" 1926 r.

Że obietnice owe nietylko

nie sprawdziły się, ale przeciwnie

doczekaliśmy się katastrofy go-

spodarczej — tego dowodzić nie
potrzeba, o tem aż nazbyt głośno

mówi... krzyczy nasza „rzeczywi-

sta rzeczywistość".

Że wine, za to wszystko, po-

nosi sanacja, ternu zaprzeczyć nie

można, gdyż ona to od czterech

lat, rządzi wszechwładnie Polską,

nie słuchając niczyich rad, prze-

ciwnie, z uporem manjackim ro-

biąc wszystko na przekór najży-

czliwszym radom i przestrogom,

wzorem -onego upartego malca,
co to mawiał: „na złość pani

matce, niech mi uszy marzną”.

Tylko że niestety za ten upór,

piacą nie panowie sanatorzy, któ-

rzy zapewnili sobie „ciepłe” sy-
nekury — płaci naród caiy.

Mało jednak jest stwierdzić,

kto ponosi odpowiedzialność za

dzisiejszą katastrofę gospodarczą—

trzeba sobie wyjaśnić, na czem

właściwie polegała i polega wina

obecnych rządów dyktatorskich,

by na przyszłość, jeżeli wrócą

stosunki normalne, uniknąć biędu.

Prof. St. Grabski, który w

„Lwowskim Kurjerze Porannym"

ogłosił szereg artykułów na te-

mat obecnego położenia gospo-

darcżego, wylicza trzy kardynalne

grzechy polityki ekonomiczneji

finansowej, rozkazującej dziś w

Polsce dyktatury.
1) niewiafa w naród, szukanie

pomocy obcych kapitałów choć-

by za cenę upokarzających ogra-

niczeń samodzielności państwo-
wej zamiast gromadzenia włas-

nych kapitałów powszechną

oszczędnością i przedsiębiorczoś-

cią; 2) biurokratyzowanie życia
gospodarczego zamiast ułatwiania

i zachęcania inicjatywy prywat-

nej; 3) rozrzutność gospodarki

skarbowej.

Czy ta „niewiara w naród”,

w jego siły i zdolności gospodar-

cze była usprawiedliwiona? Nie
pouzcvujcujy sSyac UV tŁasuw

przedwojennych, kiedy to w naj-

cięższych politycznie warunkach

społeczeństwo poznańskie zwy-

cięsko potrafiło konkurować z

tak wyrobionym w sprach go-

spodarczych społeczeństwem nie-
mieckiem, zaś tak zw. „krėlestwo“

produktami przemysłu swego za-

lewało rynki rosyjskie.

Weźmijmy przykład znacznie

bliższy: rząd przedmajowy, dzięki
rozumnej oszczędności, ograni-

czeniu zbytkownego importu,

dzięki przewidującej polityce
Zdziechowskiego, dał Polsce 700

miljonów nadwyżki eksportu nad

importem. Te 700 miljonów—to

nie był grosz pożyczony, za któ-

ry trzeba było płacić lichwiarskie

procenty i jeszcze  ponadta

poddać się obcej kontroli—to był

nasz własny, uczciwie zapracowa-

ny grosz.
Sanacja to wszystko

wała.

„Oczywiście, kto uważa naród

polski za naród idjotów — ten na
własnych siłach społeczeństwa

niczego opierać nie może”.

Poczęto więc gwałtownie szu-

kać pożyczki, wiadomem zaś jest,

że im kto bardziej poszukuje

pieniędzy, tem trudniej i na tem

uciążliwszych otrzymuje je wa-

runkach.

Jakoż otrzymaliśmy oną po-
życzkę w kwocie 540 miljonów—
t. j. mniej, niż wynosił nasz rocz-

ny, czysty dochód z handlu za-
granicznego w dobie przedsana-

cyjnej.

Udzielono nam pożyczki na

lichwiarski procent, pod warun-
kiem, iż będzie to „pożyczka sta-

bilizacyjna*. Innemi słowy, pie-

niądze te, w znacznej większości

spoczywać muszą jako kapitał

martwy, podczas gdy naród pła-

cić musi za nie olbrzymie odsetki.

Na dobitkę narzucono nam

„doradcę finansowego" z głosem

decydującym, czyli że oddano
całą naszą politykę finansową

pod kontrolę międzynarodowych

naszych wierzycieli. Słusznie po-

wiada Grabski, iż jest to „kontro-

la mniej złośliwa,. ale niemniej

upokarzająca od: kontroli opie-

kuńczej carycy przed rozbiorami",

zmarno-

BĘ ENN KO

2 prasy.
Kwiatki na Imieniny.
Doroczne uniesienia bałwo-

chwalcze popleczników na dzień
imieninowy 19 marca, przygaszo-
ne wprawdzie zostały własnem
wystąpieniem solenizanta, ale tak-
że mają swój polot.

P. Antoni Anusz
(„Kurj. Por.” nr. 78):

— „Nasza cześć dla Marszałka Pił-
sudskiego byłaby martwą, gdyby nie
łączyła się z mocnem postanowieniem
naśladowania Go w wytrwałeji gorliwej
służbie dla uarodu, gdyby nie nakładała
na nas obowiązku podążania za Jego
przykładem ku chwale i wielkości
cywilizacyjnej naszej Ojczyzny”.

Naiwne to i niemal obrzędo-
we, w taką uroczystość zdanie, o
przykładzie i naśladowaniu, brzmi
jednak w tym wypadku nieco zło-
wrogo dla cywilizacji.

Główną myślą p. Anusza, jest
jednak pochwała z innej strony:

— „Powszechnie rozumiano w
Polsce potrzebę zgody narodowej i
dużo na ten temat deklamowano na
róźnych uroczystościach i obchodach,
a nawet w programach partyjnych, lecz
dopiero Józef Piłsudski tę bladą,
anemiczną, odświętną zasadę ożywił ru-
mieńcem życia i siły i uczynił z niej
prawdę obowiązującą na codzień”.

Ktoby to pomyślał, że p. An-
toni taki filut i żartowniśl

Wiąże się z tem umiłowaniem
zgody, niezgorzej złota myśl p. W.
Rzymowskiego  („Gaz. Polska“
nr. š

powiada

— „Silą Pilsudskiego we wlasnem
społeczeństwie jest to, že nie potrze-
buje nigdy jej nadużywać”.

Zamach i przewrót majowy
był... rozmową z własnem społe-
czeństwem, w której słowami by-
ły.. kule, półtora tysiąca.. pize-
konanych temi argumentami, pa-
dło na ulicach Warszawy, a po-
tem przez cztery lata dalej, ni-
czego nie nadużywano i wszystko
układało się w zgodzie i podzi-
wie.

P. Medard Downarowicz ma
niektóre wyrażenia szczęśliwe
(„Przedświt” Nr. 77):

„— A stało się niewątpliwie tak, że
największem świętem narodowem
w Polsce jest obesnie dzień Imienin Ko-
mendanta Józefa Piłsudskiego... Żadna
z ustanowionych, a nawet drogich dla
narodu rocznic, nie wywoluje tyle za-
biegliwego przygotowania, nie wy-
wołuje tyle entuzjazmu ukochanepo
Wodza... Dziwnym jest dzień dzisiejszy.
Bo oto naród daje wyrez wiary i miło-
ści dla swojego Bohatera i Wodza. A
oto w tym samym momencie przed-
stawiciele narodu odmawiają zaufa-
nia rządom ustanowionym myślą Wodza
i zapowiadają likwidowanie tych idei,
ktore rządzeniu Jego przewodzą”.

Istotnie tylu...  zabiegliwych
przygotowań na inne święta nie-
ma i niepotrzeba, a ta dwoistość
narodu, w którego imieniu prze-
mawia z własnego upoważnienia
p. Downarowicz, oraz przedstawi-
cieli narodu z wyboru jest szcze-

LEKRRP: i wyjątkowo  głu-
piutki wierszyk ogłosił przemiły
wieszcz na codzienny oraz od-
świętny użytek, Frtur Oppman
Or-Ot („Kurjer Por.* nr. 78):

„—Pelzająceį po nizinie—Jak spę-
tany duch heloty — Dał Ci skrzydła w
swoim czynie—! rozkazal górne loty.—
Nieprzywykłej do podróży — Pod gwia-
zdami i pod słońcem—Pchnął Cię, Pol-
sko, w sferę burzy— Swem natchnie=
niem władającem... — Oko w oko mó-
wiąc z Bogiem—Jak największy wśród
poetów,— Wyniósł wszystko, co Mu
drogiem, — Z grobów, z trumien i z
szkieletów..."

Pelzającą po nizinie, w tem
wzniosłem ujęciu, jak wynika z
dalszego ciągu zdania, jest... Pol-
ska, która jednak zapewne nie
obrazi się, lecz tylko ducha helo-
ty dostrzeże raczej w p. Or-Or-
cie, a poprosi go też mimocho-
dem, aby przynajmniej rozmo-
wy... oko w oko z Bogiem zosta-
wił w spokoju w swych imieni-
nowych uprzejmościach, bo Bóg
jest... za chmurą i to nietylko w
imieniny, gdy deszcz lał bez
przerwy jak z cebra.

Bez iluzyj.
Po długiem lawirowaniu mię-

dzy Scyllą a Charybdą, „Robotnik“
nareszcie zdobył się na stanowcze
słowo:

Dzisiaj, wobec historji gabinetu p.
Bartla i jego upadku, wobec ostatniego
listu p. marsz Piłsudskiego, niema chy-

Tem niemniej pożyczka wy-

wołała niesłychany entuzjazm w

kołach sanacyjnych. Rozpoczęła

się „radosna twórczość”, zmar-

nowano miljony zebrane dzięki

oszczędnej i przewidującej po-

lityce rządów poprzednich, zmar-

nowano cudowną konkjunkturę

węglową, jaka wytworzyła się

dzięki  strajkowi  angieskiemu,

zmarnowano aktywny bilans han-

dlu zagranicznego.

“ Od sierpnia 1926 r. plusy bi-
lansu handlowego szybko zaczęły

maleć. W1927 mieliśmy już prze-

szło 306 miljonów a w 1928 prze-

sło 800 miljonów deficytu bilansu

handlowego. W r. 1929 zmniej-

szyły się zasoby pieniężne kraju

o 900 milj. zł. w tym samym zaś

czasie zadłużenie państwa i spo-

łeczeństwa naszego wobec zagra-

nicy wzrosło o 1800 miljonów.
Dzięki „rozmachowi* rządów

sanacyjnych wzrosł budżet pań-

stwowy do zawrotnej cyfry 3

miljardów, podatki komunalne
wynoszą przeszło 2 miljardy,

ba człowieka w Polsce któryby wie-
eb w możliwość wazna Sejmu
z Rządem dopóki w Rządzie zasiada
marsz. Piłsudski, jako ukryty dykta-
tor i właściwy szef Rządu. Może być
kurs ostry, lub mniej ostry,aibo ostrzej-
szy, ałe nie może być lojalnej współ-
pracy z Sejmem, opartej na woli jego
większości i na przepisach Konstytucji.
Dopóki czynnikiem decydującym o sto-
sunku Rządu do Sejmu jest jednostka,
organicznie nienawidząca Sejmu i je-
go prac, niema oczywiście mowyo rze-
Czywistej współpracy Sejmu z takim
rządem.

Jakikolwiek więc będzie wynik mi-
sji p. marsz. Szymańskiego, czy jego
następcy, również optymisty—o ile zo-
stanie powołany — kaźdy, z marsz. Pił-
sudskim jako ukrytym dykt'atorem, bę-
dzie Rządem walki z Sejmem. Każde
„jeszcze tak" kandydata na premjera
będzie równoznaczne z „już nie* mar-
szałka Piłsudskiego. Šš

Až tyle czasu potrzebowali
socjaliści, by wyzbyć się ostatecz-
nie iluzyj, co do możności współ-
pracy „ukrytej dyktatury" z Sej-
mem.

Jak w Meksyku.
Prasa niezależna, szczególny

nacisk kładzie na następujący,
wielce charakterystyczny ustęp z
mowy p. min. Piłsudskiego:

„Osobiście widziałem ludzi, którzy
mnie prosili o pozwolenie, jako swego
Wodza, zastrzelenia kilku panów, po
między innemi p. Trąmpczyńskiego, i
którzy, gdym im tego odmówił, szukali
śmierci samobójczej, Niestety tego
spodziewanego odruchu nie znalazłem”.

W związku z tem pisze „Kur-
jer Poznański”:

Natomiast na jeden ustęp musimy
zwrócić uwagę ze stanowiska nie tyle
politycznego, co prawno-karnego. Min.
Piłsudski powiada: „Osobiście widzia-
łem ludzi, którzy prosili mnie jako swe-
go wodza o pozwolenie zastrzelenia
kilku panów, między innymi p. Trąmp-
czyńskiego, a którzy, gdym im tego od-
mówił, szukali śmierci samobójczej".

O „szukaniu śmierci samobójczej”
nikt dotąd nic nie słyszał. A, jeżeli byli
ludzie, którzy prosili min. Piłudskiego
o pozwolenie na „zastrzeienie kilku pa-
nów”, to sprawą tą zająć się winna pro-
kuratura.

Min. Piłsudski stwierdza, że odmó-
wił wówczas pozwolenia na „zastrzele-
nie kilku panów*, ale zaraz potem do-
daje: „Nawet tego spodziewanego odru-
chu nie znalazłem”... Społeczeństwo za-
pamięta sobie te słowa.

Trudno inaczej, jak nieszczęściem,
nazwać występ min. Piłsudskiego że
stanowiska stosunku do Polski zagra-
nicy. Co ona o tem wszystkiem musi
sądzić? Co musi sądzić o Polsce? Jak
do Polski może mieć zaufanie? Jak mo-
że w niej lokować kapitały? Pomyśleć
szczegėlnie: czemže jest dla Polski ta-
kie wystąpienie w okresie takiego prze-
silenia gospodarczego?

„Gazeta Bydgoska”, po przy-
toczeniu powyższego ustępu z ar-
tykułu min. Piłsudskiego, zazna-
cza:

„Poprostu włosy dęba stają na gło-
wie, ądy się czyta te słowa. Minister
Piłsudski przyznaje bowiem, iż w jego
otoczeniu znajdowali i znajdują się lu-
dzie, którzy uważali i uważają za šro-
dek wałki politycznej rewolwer i terror.
Dziwi ię bard. ž in. „Pį i
me wskazać Gaidė tych das!
kuratorowi i sędziemu śledczemu. To
było jego obowiązkiem,
tych zamachowców musiało się zrodzić
poczucie bezkarności i przekonanie, iż
rewolwer i terror mogą w danym mo-
mencie być dobrą | odpowiednią metodą
walki.

Słowa powyższe min. Piłsudskiego
nasuwają nam rozmaite przypuszczenia
i rodzą szereg pytań. Z jakiego otocze-
nia wyszedł morderca Ś. p. Lindego?
Z czyjego przyzwolenia wywieziono za
mias]o autem Adolfa Nowaczyńskiego,
aby go zamordować? Czy nocna wizyta
dziesięciu zbirów u b. ministra Zdzie-
chowskiego nie była robiona z wiedzą
rozinaitych ludzi? Pytania te po imieni-
nowym wywiadzie cisnąć się będą na
usta wszystkich w Polsce A prze-
dewszystkiem wywiad Pilsudskiego przy-
pomni nam „tajemnicę“ ganerała Zagór-
skiego.

Drobde Wiadómości.
Sniežyca w Szwecji i Fin-

landji.
STOKHOLM, 21.3 (Pat). Nad

Szwecją i Finlandją przeszła no-
cy wczorajszej silna burza śnież-
na. Wichura spowodowała przer-
wę w komunikacji telegraficznej
na niektórych linjach w Szwecji
środkowej, gdzie wykoleił się
również pocią; pasażerski. Na
szczęście ofiar w ludziach nie
było. Na wodach szwedzkichi

bużet Kasy Chorych przeszło

pół miljarda, nielicząc innych

asekuracji i „zdobyczy  socjal-

nych" jak asekuracja od ognia,

starości, bezrobocia etc.

Ciasnota pieniężna jest tak
wielka, że gdyby wszyscy płat-

nicy podatków chcieli w ozna-
czonych terminach opłacać na-

leżności — w całym kraju nie

pozostałaby ani jedna złotówka,

i jeszczeby zabrakło.

W tych warunkach, po zmar-
nowaniu własnych zasobów, po-

życzka zagraniczna na możliwych

procentach oczywiście mogłaby

podziałać  ożywczo. Pieniędzy

dużo jest na świecie, jest ich

nadmiar, kapitaliści szukają pew-
nej lokaty, we Francji stopa

procentowa spadła do 2—3 proc.

Jednakże Polsce' nikt pożyczyć

nie myśli — czemu się dziwić nie

mamy prawa. Wystarcza jeden
taki artykuł jaki ukazał się dn.
19 b. m., by radykalnie podko-

pać zagranicą wszelka zaufanie.

W

inaczej wśród-

L E ASK)

finlandzkich
parowców.
było.

Katastrofa w kopalni.
KATOWICE, 21.3 (Pat). Wczo-

raj o godzinie 3 po poł. w ko-
palni „Hildebrandt* runął filar,
zasypując pracujących tam gór-
ników. Akcja ratunkowa trwała
do pierwszej w nocy. Wydobyto
dwóch zabitych górników i 3ran-
nych. Dalsza akcja ratunkowa w
toku.

zderzyło się kilka
Ofiar w ludziach nie

Zatrucie gazem.
WARSZAWA, 21.3. (Pat). Pod-

czas przeprowadzania robót ka-
nalizacyjnych na rogu ul. Wol-
skiej i Płockiej wydarzyła się dziś
po południu wstrząsająca kata-
strofa. Do kanału podziemnego,
gdzie pracowało kilkunastu ro-

botników, przedostał się, wskutek
uszkodzenia rury, idący w więk-
szej ilości gaz, wskutek czego 3
robotników uległo šmiertelnemu
zatruciu: lnnych trzech robotni-
ków, ciężko zatrutych, umiesz-
czono w szpitalu żydowskim.
Stan ich jest bardzo ciężki. Po-
nadto lżejszemu zatruciu uległo
10 robotników.

Odkrycie obserwatorjum
krakowskiego.

KRAKÓW, 21.3. (Pat.) Prof. H.
Wilk, adjunkt obserwatorjum kra-
kowskiego, odkrył 21 marca wie-
czorem nową kometę 7 wielkości
w gwiazdozbiorze Ryb, w pobliżu
gammy Barana. O odkryciu ob-
serwatorjum krakowskie zawiado-
miło obserwatorja krajowe i za-
graniczne.
 

NIEGODZIWE INSYNUACJE «KURJERA
PORANNEGO.»

Katol. Ag. Pras. komunikuje:
„Kurjer Poranny“, znany ze swych
antykatolickich wystąpien, zwlasz-
cza w czasach ostatnich, pozwo-
lił sobie na zamieszczenie tego
rodzaju insynuacji w artykule
wstępnym z dn. 20 b. m. pod
adresem Kościoła katolickiego w
Polsce:

„Dzień wczorajszy zaznaczył się
takźe innego rodzaju konrrdemonstra-
cją. Oto wbrew rozkazowi Papieża, aby
krucjatę modlitw  przeciwsowieckich
z biciem we dzwony obchodzić w ca-
łym świecie rzymsko-katolickim w dniu
Św. Józefa, z tem, że inne wyznania,
kościoły i religjie powinnyją zarządzić
w tym samym lub innym dniu, przez
siebie dowolnie wybranym, kościoły
katolickie w Polsce milczały. Zachodzi
pytanie, czy w Polsce jest jeszcze wy-
znanie rzymsko-katolickie i czy przy-
padkiem nie zastąpione zostało nowem
„endecko-katolickiem* wyznaniem?"
W odpowiedzi na powyższą

insynuację stwierdzamy:
1. Nieprawdą jest, jakoby Oj-

ciec św. dawał rozkaz, aby wy-
łącznie w dniu św. Józefa odby-
wały się mabożeństwa w kościo-
łach rzymsko - katolickich, a dla
innych wyznań w dniu dowolnym.
Natomiast odnośny tekst orędzia
Ojca św. do kardynała Pompili
brzmi dosłownie:

„Prosząc W. Eminencję, by wydała
odpowiednie rozporządzenia dla przygo-
towania tej uroczystej suplikacji, je-
steśmy pewni, że nietylko duchowień-
stwo i ludność Naszego Rzymu, lecz
także wszyscy Nasi Czcigodni Bracla
w Episkopacie katolickim i cały świat
chrześcijański połączą się z Naszemi
błaganiami w tym samym dniu, lub
w inne święto uprzednio ogłoszone”.

A zatem w orędziu Ojca św.
pozostawiona jest wyraźnie Epis-
kopatowi katolickiemu swoboda
w wybraniu dnia na modlitwy
ekspijacyjne za Rosję, wbrew te-
mu, co twierdzi „Kurjer Po-
ranny”.

z. Episkopat polski, jak zresz-
tą i inne Episkopaty katolickie,
n. p. amerykański,  austrjacki,
wybrał umyślnie dzień 16 b m.,
jako dzień krucjaty modlitw, by
w dniu tym, jako przypadającym
w niedzielę, wolnym zatem od
zajęć, w świątyniach katolickich
zebrać jaknajszersze rzesze wier-
nych. Ten więc jedynie wzgląd—
dobro wiernych i powodzenie <a-
mej sprawy—podyktował Episko-

patowi polskiemu wybór dnia
modlitw na dz. 16 b. m. anie
dzień 19 marca, jako dzień pracy
w Polsce. Dzięki temu cała Pol-
ska wzięła niezwykle żywy udział
w modlitwie za Rosję i w prote-
stach przeciwko prześladowaniom
w sowietach. A to było intencją
Ojca św.

3. Gdy o powyższej decyzji
Episkopatu polskiego powiado-
miono wysokiego urzędnika pań-
stwowego, ten wyraził swoje za-
dowolenie z powodu wyboru ter-
minu na dz. 16 bm, gdyż mod'y
ekspijacyjne, a więc pokutne i
przebłagalne, w dn. 19 bm., jako
w dniu imienin marszałka Piłsud-
skiego, mogłyby być, zdaniem
tego urzędnika, zrozumiane nie-
właściwie, jako  „kontrdemon-
stracja” (dosłownie).

Naturalnie wzgląd powyższy
w najmniejszej mierze nie wpły-
nął na decyzję Episkopatu pol-
skiego.

Podczas nabożeństw ekspija-
cyjnych za Rosję odmawiano li-
tanję do Wszystkich Świętych i
śpiewano Suplikacje. Coby po-
myślał niejeden przychodzący do
kościoła w dniu 19 bm. modlić
się na intencję marszałka Piłsud-
skiego, gdyby w tym dniu roz-
legały się śpiewy błagalne i.po-
kutne: „Od powietrza, głodu,
ognia I wojny zachowaj nas,
Panie", „Abyś nieprzyjaciół
Kościoła św. poniżyć raczył,
prosimy Cię, Paniel'*. Coby na-
pisał „Kurjer Poranny”, gdyby w
dn. 19bm. rozlegały się ze wszyst-
kich kościołów dźwięki dzwonów
i sygnaturek, które rozbrzmiewają
tylko w chwilach żałoby i śmier-
ci? Czy to nie dałoby asumptu
niektórym pismom, w rodzaju
„Kurjera Porannego”, do fałszy-
wego komentowania nabożeństw
w dniu 19 bm. i do wystąpień
przeciwko Kościołowi katolickie-
mu?

Oto, do jakich konsekwencji
prowadzą niektórych publicystów:
ignorancja w sprawach kościel-
nych i usiłowanie naginania ży-
cia religijnego do swych kierun-
ków politycznych.

Projekt ustawy o prawie prasowem.
5 Główne szczegóły projektu.

Specjalna konferencja dla
opracowania projektu ustawy o
prawie prasowem zakończyła już
swe prace i na posiedzeniu w
dniu 17 b. m. wieczorem ustaliła
ostateczną redakcję tego  pro-
jektu

Konferencje odbywały się w
prezydjum Rady ministrów pod
przewodnictwem _ szefa biura
prawnego prezesa Rady  mini-
strów, dr. Piętaka, przy udziale
p.p.: szefa biura prasowego pre-
zesa Rady ministrów, radcy Zyg-
munta Hladkiego, prokuratora
Sądu Najwyższego Kuczyńskiego
z ramienia ministerstwa sprawie-
dliwošci oraz ze strony zarządu
głównego Polskiego Związku wy-
dawców dzienników i czasopism:
prezesa zarządu p. Stefana Krzy-
woszewskiego, dwóch wicepreze-
sow: Mieczysława Niklewicza i
Fintoniego Lewandowskiego, oraz
dyrektora Związku p. Stanisława
Kauzika. Prócz tego w niektó-
rych posiedzeniach komisji brali
udział: przedstawiciel Towarzy-
stwa wydawców książek oraz
Związku organizacyj przemysłu
graficznego.

Za podstawę prac konferencji
służył projekt, opracowany i
uchwalony przez radę Związku
wydawców w dniu 21 lutego r. b.
i przesłany następnie Radzie
ministrów.

 

Ustalony przez wspomnianą
konferencję i uzgodniony z zain-
teresowanemi czynnikami projekt,
przewiduje m.in.: 1) ustalenie od-
powiedzialności autorskiej, obok
odpowiedzialności „redaktora od-
powiedzialnego”, 2) wzmocnienie
przepisów, mających na celu
ochronę czci, 3) przerzucenie
działalności represyjnej w stosun-
ku do prasy z władz administra-
cyjnych, na władze prokurator-
skie, z wyjątkiem specjalnie waż-
nych przestępstw, jak zdrada głó-
wna, przedruk druków skonfisko-
wanych, ubliżenie czci i powadze
Prezydenta Rzplitej itd. i 4) wpro-
wadzenie przepisów o książce (re-
jestracja firm wydawniczych itp.).
W odniesieniu do „sprosto-

wan“, projekt określa zakaz oma-
wiania sprostowań, a nadto, do-
puszcza wypadki, w których re-
daktor może odmówić zamieszcze-
nia sprostowania (ustalono 6 ta-
kich wypadków: jeżeli sprostowa-
nie nie dotyczy faktów, zawar-
tych w inkryminowanym druku,
jeżeli sprostowanie zawiera twier-
dzenia, niezgodne z prawdą, lub
treść karelną, nieprzyzwoitą itd.),
z wyjątkiem sprostowań urzędo-
wych.

Projekt będzie wkrótce wnie-
siony na Radę Ministrów, celem
uchwalenia, a następnie wniesio-
ny zostanie do Sejmu.
 

0 REFORMĘ PODATKU OBROTOWEGO
Stanowisko Stronnictwa Narodowego.

W dn. 18 b. m. odbyło się w
Muzeum Przem. i Roln. w War-
szawie zebranie sfer kupieckich i
rzemieślniczych w sprawie reform
podatkowych, zwołane przez Str.
Narodowe. A

Witany żywemi oklaskami za-
brał głos prezes Klubu Narod. w
Sejmie pos. prof. R. Rybarski.

Mówca stwierdził, że obniże-
nie podatków jest nierozerwalnie

złączone z koniecznością zmniej-
szenia budżetu. Obecny, 3 mil-
jardowy budżet jest dziełem rzą-
du, który doprowadził do tej
wysokości przekraczając go w
roku 1927—28 wbrew woli Sejmu
o 570 milj. złotych.

Stron. Narod. zawsze stawiało
wnioski oszczędnościowe, uda-
remniane przez sojusz BB. i le-
wicy! Skrzętne szukanie licznych- 

w kinie

i HOLOFERNES»
Film podobnie jak „Arka Noego"
jest osnuty na tle życia staroży-

tnego i nowoczesnego.

a drobnych oszczędności wykpi-
wano, jak gdyby grosz publiczny —
zaczynał się od8miljonów wzwyż.
(Oklaski). Zadne argumenty nie -
obronią zbyt wysokiego na nasze
siły budżetu, Wydatki muszą się |
stosować do możliwych docho-
dów. Szereg mocarstw obniża po-
datki i budżet, jedynie u nas ma
to być demagogją.

Podatek obrotowy zabiera spo- *.

 

łeczeństwu podług preliminarza
250 milj. zł. faktycznie 360 plus
10 procent dodatku i dodawszy |
110 miljonów dodatków samorzą- |
dowych, czyni to około pół mil-
jarda. 1

Kiedy Stron. Narod. wnioslo,
aby tytulem gwarancji,že nie bę- |
dzie się ściągać więcej, niż 275
milj., skasować 10 proc. dodatek, Ė
rozgloszono, že žądamy podwyžki
podatku, ale

skarbu się sprzeciwił.
wobec tego zaproponujemy, aby
sumy, wpłacone na podatek obr.
ponad 275 milj. zaliczone były
na poczet innych podatków.

Gdyby reforma podatku obro-
towego nie doszła do skutku,
wskutek zamknięcia sesji obecnej
Seimu, znajdziemy dość podpi-
sów, aby doprowadzić do zwoła-
nia sesji nadzwyczajnej, m. in. w
tej sprawie, a wówczas zobaczy
my, czy ją zamkną!

Traktat z Niemcami, któremu
my jesteśmy przeciwni, może być
ratyfikowany w drodze sojuszu
BB. z lewicą, a wówczas tembar-
dziej nie stać Polski na tak wy-
sokie obciążenia podatkowe, bo
groziłby nam przygotowany już
zalew handlu niemieckiego.

Następnie zabrał głos poseł
Mazur,, aby jako członek komisji
skarbowej Sejmu, przedstawić
stan prac komisyjnych w sprawie
reformy podatku obrotowego.

Już w roku 1928, Stron. Nar.
wniosło projekt reformy, ale se-
sję zamknięto, i sprawa przele-
żała do dziś, choć reforma była-
by doniosłą ulgą dla całego ży-
cia gospodarczego.

Przy drugiem czytaniu w ko-
misji noweli do podatku w dn. 12
lutego b. r., p. minister Matusze-
wski zgodzi! się na obniżenie go
w sposób bardzo znaczny, ale pó-
źniej wycofał się i ulgi, które mają
być wprowadzone,są małe i nie prę-
dko będą obowiązywać. W dyskusji
posłowie B. B. mieniący się być
przedstawicielami sfer gospodar-
czych, występują przeciw obniż-
ce, zapominając, że przy wybo-
rach obiecywali, iż tylko B. B.
wespół z rządem uratuje życie
gospodarcze. Jeżeli p. minister
nie może się zrzec części podat-
ku, to będzie musiał się zrzec
części płatników! (Oklaski!).

Po uchwaleniu rezolucji, wy-
rażającej uznanie Stron. Narod.
za obronę interesów gospodar-
czych zebranie wśród oklasków
zamknięto.

+

 

imieninowy  okėlnik
Nr 14.

„Imieniny* odbyły się „żywio-
lowo“, „spontanicznie“, „samo-
rzutnie“ ibez nacisku wladz. Ma-
łe dzieci w szkołach powszech-
nych przerwały nagle w żywioło-
wym odruchu wykłady i poszły
najprzód do kościoła, a potem
do świetlic. Wszystko to odbyło
się we wspaniałym nastroju.

Zagadkę tego „žywiolowego

10 proc. dodatku
nie skasowano bo p. minister |

Obecnie —

odruchu” młodzieży szkolnej wy- |
jaśnia nam następujący okólnik: -

Inspektorat Szkolny
m. Wilna.

Dn. 17.111 1930 r.
Nr 403.

Do Kierownictw Publ. szkół
powsz. m. Wilna.

Okólnik nr 14.

Obcb6d imienin Marsz.
Józefa Piłsudskiego.

W dniu 19.III t.j. jako w dniu
Imienin Marszałka Piłsudskiego
dziatwa szkolna winna wziąć
udział w uroczystych nabożeń-
stwacb odprawianych w świąty-
niach, do których młodzież uczęsz-
cza w święta i niedziele,

Szkoły Nr 6, 7, 9 i 14 wyszlą
swe delegacje ze sztandarami w
składzie po 3 uczniów _(nic) z
każdej na nabożeństwo do Kate-
dry o godz. 9,30 rano.

Po nabożeństwie we wszystkich
szkołach winny być zorganizowa-
ne odpowiednie uroczystości. W
przemówieniu wstępnem  nąleży
podkreślić _ zasługi _ Marszałka
J. Piłsudskiego, jako Twórcy Nie-
padległości i Wodza Narodu i
wzbudzić w świadomości młodzie-
ży zrozumienie obowiązku złoże-
nia Mu należnego bołdu. Sale
szkolne w szczególności winny
być udekorowane portretem Marsz.
Piłsudskiego. »

Dzień 19.III r. b. jako dzień
uroczystości ku czci Wodza Naro-
du, jest dniem wolnym od nauki.

Inspektor Skolny.
(—) St. Starościak.
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Traktat handlowy polsko - nie-
miecki nie ma „dobrej prasy".
W wigkszošci pism polskich prze-
waža opinja, že umowa z Niem-
cami nie jest taka, na jaką kraj
sobie zasłużył w ciągu 5 lat zwy-
cięskiej wojny celnej, która roz-
budziła w naszem społeczeństwie
te siły twórcze oraz wykazała te
możliwości gospodarcze, z któ-
rych istnienia, przy rozpoczęciu
zatargu celnego, nie zdawaliśmy
sobie sprawy. Wysiłek kół gospo-
darczych, zrzeszonych w walce o
niepodległość ekonomiczną pań-
stwa polskiego, wart był lepszego
wyniku, niż ten, który przypadł
nam w udziale w podpisanym
wczoraj traktacie.

Szczególnie katowicka  „Po-
lonja" wytyka rządowi polskiemu,
iż nie potrafił należycie wykorzy-
stać atutów, jakie miał w ręce:

„Wojnę. prowadzi się aby ją
wygrać. Wojna celna z Niemcami
była walką o naszą niezależność
polityczną, o korzystne rozwią-
zanie naszego najważniejszego
zagadnienia politycznego. Zdawa-
łoby się, że każdy rząd zdający
sobie sprawę z odpowiedzialno-
ści, jaka na niego spada, zgroma-
dziłby w swem ręku wszystkie
atuty, mogące zaważyć na szali
zwycięstwa. Atuty te, niemal
wszystkie, rządy w Polsce po
r. 1926 posiadały.

„Dziś konjunktura z r. 1926
przeszłości.

Z pożyczki stabilizacyjnej nie po-
zostało nic, z miljarda nadwyżki
budżetowej niema już ani grosza,
kraj ugina się pod ciężarem kry-
zysu gospodarczego. Pod nacis-
kiem przesilenia gospodarczeuo i
pod wpływem trudności politycz-
nych samego obozu rządzącego,
a nie w wyniku samodzielnej i
świadomej swego celu palityki,
zawarto likwidacyjny i handlowy
traktat z Niemcami, zamykający
wojnę celną w sposób, którego
nikt nie nazwie zwycięskim.

„Warunkiem odnoszenia sukce-
_ sów na terenie polityki zagranicz-

nej są unormowane stosunki we-
_.wnętrzne, jest taki stan wewnętrz-
' ny państwa, który budzi do niego

zaufanie. | pod tym względem
rządy pomajowe miały wszelkie
możliwości.

„Zmarnowano wszystkie atuży,
jakie miano w ręku. Okres po-

konjunktury _ gospodar-
czej i politycznej, który należało

_ i można było wyzyskać należy do

 

   

__ przeszłości. Zagadnienie główne
' polityki polskiej nadal czeka na
rozwiązanie, tym razem wwa-
runkach o wiele trudniejszych i

__ cięższych”.
istotnie horoskopy nie są ró-

żowe. Walka między aparatami
wymiany Polski i Niemiec nie
może być równą, gdyż nie je-
steśiny na tyle zorganizowani, aby
7 równą niemieckiej intensywno-

 

ścią podjąć akcję ekspansyjną na
_ terenie Rzeszy. Tymczasem, jak
._ pisze „Gazeta Handlowa* kon-

trahent niemiecki do natychmia-
stowego podjęcia i kontynuowa-
nia stosunków jest znakomicie
przygotowany. Wykazuje on nie-
wątpliwą przewagę pod wieloma
względami.

Znajomość potrzeb rynków
polskich, ustawodawstwa, psycho-
logji klienteli i t. p., jest tak da-

PRASA 0 TRAKTACIE HANDLOWYM
Z NIEMCAMI.

lece posunięta, że Niemcy nie
potrzebują się puszczać na „żad-
ne odkrycie Ameryki", podróże
informacyjne, wycieczki lub kon-
ferencje. Ze znaną, im właściwą
gruntownością, przeprowadzą od-
razu atak na wszystkich odcin-
kach gospodarczych wedlug opra-
cowanego zgóry aż do ostatnich
szczegółów planu. Naczelną wy-
tyczną ich postępowania jest
traktowanie Polski jako kraju su-
rowców i produkcji rolniczej i
zwierzęcej, który trzeba-jaknaj-
rychlej i w jak największych roz-
miarach uzależnić od niemieckie*
go rynku zbytu i niemieckiego
pośrednictwa. Jednocześnie w
kierunku odwrotnym musi pójść
intensywna akcja handlowa, infil-
trująca niemieckie wyroby prze-
mysłowe, fabrykaty i półfabryka-
ty oraz stwarzająca organizację
kredytu, podającego w zależność
placówki przemysłowe, handlui
bankowości, słowem, a z tego
trzeba sobie zdawać jasno spra-
wę, strona niemiecka gotowa jest
do zrobienia każdego możliwego
interesu w Polsce. Uchodzi jej
to tem łatwiej, że rozporządza
pieniędzmi, zarówno francuskie-
go ciułacza jak i amerykańskiego
spekulanta i dąży konsekwentnie
i wytrwale do stanowiska roz-
dzielcy i powiernika kapitału w
Europie Wschodniej i Południo-
wej.

Że Niemcy posiadają opraco-
wany zgóry aż do ostatnich szcze-
gółów plan gospodarczego pod-
boju Polski i unicestwienia po-
zornych w traktacie przyznanych
jej korzyści, o tem świadczą
choćby tylko dwa ostatnio ogło-
szone posunięcia rządu Rzeszy,
mianowicie projekt wprowadze-
nia nowych ceł agrarnych oraz
wydana ostatnio taryfa wyjątko-
wa S$. D. 5. dla tranzytu od por-
tów niemieckich do granicy Pol-
skiej i naodwrót. Jak o tem ob-
szerniej piszemy w „Dziale Go-
spodarczym" taryfa S. D. 5. wy-
klucza zdołność konkurencyjną
Gdyni i Gdańska na rynku pol-
skim, przez co grozi niechybną
zagładą naszym portom, a nowe
cła na otręby, ziemniaki, żyto i
jęczmień zwracają się wyraźnie
przeciwko importowi polskiemu.

Co ciekawsze, to opinja „Ber-
liner Tageblatt'u", który twierdzi,
iż jest mu wiadowe, że

„Polska (wypowiadając umo-
wę handlową) nie mogłaby się
powołać na okoliczność, wypły
wającą ewentualnie z ukształto-
wania się niemieckiej taryfy cel-
nej, względnie z powodu nie-
mieckich postanowień weteryna-
ryjnych”. i

Informacja dziennika berliń-
skiego wydaje się nieprawdopo-
dobna. Z wydaniem sądu w kwe-
stji kruczków, zawartych w trak-
tacie, należy poczekać do czasu
ogłoszenia pełnego jego tekstu,
streszczenia bowiem półoficjalne
nie - zawierają wyjaśnień w tej
materji.

Również dopiero po publikacji
urzędowego tekstu umowy polsko-
niemieckiej będzie można omó-
wić wyczerpująco szereg zagad-
nień, jakie wyłaniają się na wid-
nokręgu politycznym i gospodar-
czym.

Umowa osiedieńcza polsko-niemiecka.

Wraz z umową handlową pol-
" sko-niemiecką wejdą w życie

| Przypominamy,
umowy  osiedleńczej.

że to na skutek
rozmów, prowadzonych w marcu
1927 r. w Genewie między mini-

_ przepisy

__ strem Stresemannem a ministrem
Zaleskim, postanowiono szukać

__w drodze dyplomatycznej wyjścia

“| dlenia.

+

"w kwestjl wjazdu, pobytu i osie-
Do powyższych rozmów

_ upoważnieni zostali ze strony nie-
mieckiej: poseł niemiecki w

arszawie, p. Rauscher—ze stro-
ny polskiej naczelnik wydziału

| | zachodniego—p. Lipski.
Rozmowy dyplomatyczne pro-

waądzone w Warszawie zakończo-
ne zostały w dniu 21 lipca 1927 r.

przez podpisanie odnośnego pro-
tokółu. W protokóle tym uwzglę-
dniona została teza o nieskrępo-
waniu ustawodawstwa wewnętrz-
nego każdej z układających się
stron przez postanowienia trakta-
towe. Dalej przyjęta została za-
sada, która uwidoczniła się w po-
szczególnych postanowieniach pro-
tokółu, że z uprawnień osiedleń-
czych mają korzyść tylko te oso-
by, które spełniają funkcje ściśle
związane z wykonywaniem trak-
tatu handlowego. Wreszcie posta-
nowienia protokółu uniemożli-
wiają napływ masowy elementu
obcego. Protokół powyższy, do-
kompletowany postanowieniami
o osobach prawnych, został przy-

6) — Czy znajdziemy tu
podę? — zapytała Anka,
łatwo z wygód.

 

 

   
jęty do traktatu handlowego i
uwzględniony w odpowiednich
jego artykułach. Traktat handlo-
wy zawiera następujące postano-
wienia w powyższych dziedzinach.
Co do wjazdu i pobytu — obie
strony przyznają sobie klauzulę
największego _ uprzywilejowania.
Co do osiedlenia, klauzula ta
obejmuje jedynie samodzielnych
kupców i przemysłowców, przy-
czem wyjęci są z osiedlenia dro-
bni kupcy, t. zn. tacy, którzy nie
zatrudniają stale przynajmniej

Wa E NS KA

czterech sił fachowych, oraz rze-
mieślnicy.

Co do pracowników, mają
możność osiedlenia się jedynie
tacy pracownicy, którzy są na
stanowiskach kierowniczych, wy-
magających specjalnego zaufania,
lub którzy na podstawie specjal-
nego technicznego przygotowania
wypełniają funkcje wyższe, ró-
wnież wymagające specjalnego
zaufania. Prawo osiedlenia na
roli jest wyłączone z traktatui
jedynie w niektórych  przemy-
słach rolniczych powyższe kate-
gorje pracowników mają możność
uzyskania takiego prawa.

Co do spółek należy zazna-
czyć, że traktat utrzymuje wol-
ność ustawodawstwa wewnętrzne-
go, odnośnie do dopuszczenia
spółek—natomiast spółki po ich
dopuszczeniu do działalności w
Polsce, mają być traktowane na-
równi z innemi spółkami zagra-
nicznemi.

„Fabryki jedzenia” dla 17 milj. osób w Rosji.
Działacze sowieccy zajęci są

obecnie opracowywaniem pięcio-
letniego planu odżywiania publicz-
nego. W myśl tego planu fabryki-
kuchnie, które już teraz zakładane
są w niektórych miastach sowiec-
kich, wydawać mają dziennie od
15 do 17 miljonów obiadów.

Opracowywany plan pięciole-
tni przewiduje wybudowanie w
całem państwie, w ciągu naj-
bliższych pięciu lat 6755 „fa-
bryk jedzenia", a mianowicie:
6400 mniejszych, w których
przygotowywane będzie jedze-
nie dla 1000 — 3000 osób, 343
średnich (na 5000 osób) i 12
wielkich, z których każda przygo-

towywać będzie jadło dla 40.000
osób.

Powyższy plan dotyczy jedynie
odżywiania publicznego ludności
miejskiej. Na wsi „kolektywne od-
żywianie* przeprowadzone ma być
w sposób jeszcze radykalniejszy,
bowiem, — w myśl planu pię-
cioletniego, — po upływie pięciu
lat fabryki-kuchnie wydawać mają
jadło jedynie 82 miljonom osób.
W lecie funkcjonować mają

na wsi rosyjskiej specjalne ku-
chnie ruchome (w ogólnej ilości
172.000 sztuk), które rozwozić będą
jedzenie po całym kraju i umoż-
liwią rolnikom spożywanie posił-
ków bez przerywania na dłuższy
czas pracy w polu.
  

 

Sprawy administracyjne.
— Tegoroczny przegiąd do-

rożek konnych odbędzie się w
m. kwietniu, zaś przegląd wozów
ciężarowych i dwukółek zarobko-
wych w pierwszej połowie kwiet-
„nia. Porządek przeglądów i miej-
sce podamy w najbliższym cza-
sie. (d)
— Zwalnianie oficerów po-

licjj z obowiązku tajemnicy
służbowej. Minister spraw wew-
nętrznych rozesłał do wojewodów
okólnik, w którym wyjaśnia za-
sady zwalniania oficerów policji
państwowej od obowiązku tajem-
nicy służbowej.

Oficera lub szeregowego po-
licji zwolnić może od tajemnicy
służbowej jego obecna, lub ostat-
nio przełożona władza. Jako prze-
łożonych funkcjonarjusza policji
rozumieć należy ministra spraw
wewnętrznych, komendanta głów-
nego policji państwowej, komen-
danta wojewódzkiego i t. d. Po-
nieważ jednak najczęściej będzie
zainteresowana w zachowaniu
względnie uchyleniu tajemnicy
służbowej władza administracji
ogólnej, przeto p. minister wyjaś-
nia, że komendanci wojewódzcy
P. P. obowiązani są w każdym
wypadku żądania zwolnienia po-
szczególnych funkcjonarjuszy P.P.
od zachowania tajemnicy służbo-
wej przedstawić sprawę wlašci-
wemu wojewodzie. W razie sprze-
ciwu sprawa kierowana jest do
ministwa spraw wewnętrznych za
pośrednictwem gł. kom. policji
państwowej.

Sprawy miejskie.

— Sprawa  wywożenia z
Wilna umysłowo chorych.
Na skutek interpelacji Koła
Chrześcijańsko - Narodowego na
ostatniem posiedzeniu Rady Miej-
skiej w sprawie wywożenia ze
szpitali miejskich po za Wilno
umysłowo chorych i , dzieci
gruźliczych, sprawę tę przekaza-
no do rozpatrzenia komisji sani-
tarnej. W dniu wczorajszym zwo-
łane zostało w tej sprawie spe-
cjalne posiedzenie komisji,” która
po nader burzliwych debatach
nie potrafiła zająć w tej sprawie

jakąś przyzwoitą gos-
która nie kwitowała tak

— Jest bardzo dobra oberża w Prat, o kilka| Krzyk z przestrzeni.

i]

Przeklad autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Literat opowiedział, w jaki przypadkowy spo-
_ sób usłyszeli przez radjo głos nieszczęśliwej, wzy-
, wającej pomocy.

? Pan Givrac słuchał tego z
interesowaniem.

— Ależ to zupełnie jak w powieści — zawo-
łał. — Czy nie było żadnych innych śladów, prócz

niesłychanem za-

| tej krwawej plamy?
— Nie widzieliśmy nic więcej — odezwał się

z kolei Valle. — Ale, być może, dlatego, że nie
bardzo szukaliśmy, tak, že najważniejszem teraz
będzie skierowanie policji do' ruin zamku.

Czteraj mężczyźni, rozmawiając, opuścili pral-
 nię. Chciano przedstawić Givrac'a Janinie i Ance,
lecz chudy jegomość wykrzyknął, robiąc dystyngo-
wane miny.

— Widziałem te panie już przed chwilą.

Zdecydowano, że turyści pozostaną w Lacave
do przybycia policji. Wprawdzie miejscowa żandar-
merja wszczęła już dochodzenia na swoją rękę, ale
Sempć wolał zachować swoje zeznania dla policji
tajnej, która, jak sądził, była zręczniejszą.

minut drogi stąd.
— Gdybym śmiał... — zaczął pan Givrac.
'— (o takiego? — zainteresował się doktór.
— Otóż, mój dom jest obszerny... byłbym

szczęśliwy, gdyby ci państwo zechcieli z niego
skorzystać.

Sempć, przyglądając się chudemu panu, po-
myślał nagle, że kuchnia w jego domu nie musi
być nadzwyczajna...

Och, proszę pana, nie chcielibyśmy do-
prawdy nadużywać jego gościnności.

Pan Givrac nalegał:
— Toby mi sprawiło tyle przyjemności... Roz-

rywki w Lacave należą do rzadkości...
Okrągła doktorowa pogroziła mu palcem.
— Panie Givrac, niech pan nie oczernia swe-

go przybranego miasta.
— Uwielbiam je, proszę pani,

nie jest oszczerstwo, gdyż rozrywki
się u nas prawie wcale.

Pan Givrac zapraszał tak uprzejmie, że nie-
grzecznością byłoby odmówić. Obie pary zdecydo-
wały się więc na skorzystanie z jego uprzejmości
i zatrzymanie się do jutra w gościnnym domu.

Givrac nie posiadał się z radości.
— Proszę, niech państwo idą za mną—zapra-

szał. — Wsxażę drogę. Auto inożemy. zabrać ze

ale to chyba
nie zdarzają

KRONIKA.
pozytywnego stanowiska,  odra-
czając definitywne załatwienie tej
kwestji do następnego posiedze-
nia, które odbędzie się w poło-
wie przyszłego tygodnia. (d)
— Il Targi Północne 14—28

września r. b. W lokalu Ma-
gistratu m. Wilna odbyło się or-
ganizacyjne posiedzenie  Komi-
tetu Il Targów Północnych. Po-
rządek dzienny wypełniła sprawa
ustalenia terminu Il Targów. Po
dłuższej dyskusji Komitet wysu-
nął projekt urządzenia targów w
okresie od 14 do 28 września
r. b. Celem zaakceptowania ter-
minu tego przez władze ceniral-
ne wyjechał wczoraj do Warsza-
wy członek Komitetu i prezes
Izby Przemysłowo-Handlowej w
Wiinie p. Ruciński. Bezpośrednio
po zaakceptowaniu terminu tar-
gów podjęte zostaną prace przy-
gotowawcze. (d)

Sprawy wojskowe.
— Budowa nowych strażnic.

W bieżącym roku dowództwo
K. O. P. projektuje wybudować
na pograniczu polsko-litewskiem
około 15 strażnic dla użytku
ROP.

Na pograniczu sowieckiem
zbudowano zostanie około 20
strażnic, przyczem oddziały tech-
niczne naprawią przeszło 50 stra-
żnic uszkodzonych. (d)
— Zjazd referentow woj-

skowych woj. Wileńskiego.
W dniu 21 marca rozpoczął się
w wielkiej sali konferencyjnej
Urzędu Wojewódzkiego pod prze-
wodnictwem p. Wojewody zjazd
wszystkich referentów wojsko-
wych, jak również zastępców sta-
rostów z terenu powiatów woje-
wództwa wileńskiego celem omó-
wienia łącznie z komendantami
powiatowymi W. F. spraw, zwią-
zanych z programem prac w
dziale W. F. i P. W. na rok
1930 31, następnie budżetów oraz
spraw związanych z zbliżającem
się przeprowadzeniem poboru
rocznika 1909. W zjeździe tym
udział biorą przedstawiciele Pań-
stwowego Instytutu Wychowania
Fizycznego z p. dyrektorem płk.
Kilińskim na czele, przedstawicie-
lem Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

skonale zastąpi garaż.
Droga nie była daleka,

tak niesłychanie rozmowny, że
lecz

nim przyszli na

nych z p. płk. Gluth-Nowowiej-
skim, naczelnikiem samodzielne-
go wydziału wojskowego, oraz
przedstawiciele D. O. K. III. na
czele z p. gen. Frankiem, zastępcą
dowódcy O. K. Zjazd trwać bę-
dzie do niedzieli włącznie.
— ŻZaciąg ochotniczy. Wia-

dze wojskowe ogłosiły zaciąg
ochotniczy do czynnej służby
wojskowej na następujących wa-
runkach: w charakterze ochotni-
ków mogą być przyjmowani męż-
czyźni urodzeni w latach 1910,
1911 i 1912. Termin wnoszenia
do P. K. U. przez osoby ubiega-
jące się o przyjęcie do służby
ochotniczej w wojsku, upływa za-
sadniczo 1 lipca r. b. Ochotnicy
nie mający prawa do skrócenia
czynnej służby wojskowej, zacią- .
gający się do lotnictwa, powinni
wnieść podanie najdalej do dnia
1 czerwca, zaś ochotnicy, z pra-
wem skrócenia służby czynnej w
wojsku, zgłaszający się do lotni-
ctwa, powinni podania te zgłosić
do dnia 20 czerwca r. b. (d)

Handel i przemysł.
— Towarowy ruch granicz-

ny. W ciągu ubiegłego tygodnia,
na podstawie przepustek granicz-
nych, granicę łotewską przekro-
czyło 49 osób, które przewiozły
75 pudów zboża, 10 ziemniaków,
5 soli i 200 litrów nafty oraz
przeprowadzono 5 koni, 7 krów i
6 cieląt.
W tymże czasie do Polski

przybyło 61 osób wraz z towa-
rem wartości około 5 tys. zł. d

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś o godzinie

17-ej w Auli Kolumnowej Uniwer-
sytetu odbędą się promocje na
doktora wszechnauk lekarskich
następujących osób: Pieściuków-
ny Rozalji, Szpilewskiego Wacła-
wa, Finkielsztejna Chaima-Boru-
cha, Czyżewskiej Anny.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Związku Akademickiego „Mło-
dzież Wszechpolska zwraca się
tą drogą do ogółu swych człon-
ków, senjorów i sympałyków w
starszem społeczeństwie o łaska-
we składanie najmniejszych cho-
ciażby darów w postaci książek,
lub też kwot pieniężnych, celem
skompletowania bibljoteki Koła.

Sekretarjat czynny w lokalu
własnym przy ul. Dominikańskiej 4
(„Dziennik Wilenski“), w  ponie-
działki, wtorki, środy i czwartki
od godz. 12-ej do 13-ej, piątki i
soboty od 18-ej do 19-ej.
— Zarząd Akad. Koła Ko-

wnian zawiadamia członków, fż
walne zebranie odbędzie się dziś
o godzinie 6.30 w sali | gmachu
S B.

Sprawy szkolne.
— Koła Krajoznawcze gimn.

im. Ad. Mickiewicza i semina-
rjum naucz. żeńsk. im. kr. Jadwi-
gi organizują dn. 29 i 30 b. m.
przedstawienia „Nad Niemnem“
w inscenizacji kol. S. Jędrychow-
skiego, pocz. o godz. 8 po poł.
sala gimn. Ad. Mickiewicza, ul.
Dominikańska 3.

Sprawy sanitarne.
— Nowe przepisy © pie-

karniach. Wojewoda wileński wy-
dał zarządzenie w sprawie do-
prowadzenia zakładów przetwa-
rzających mąkę, t. j. piekarń,
cukierni i t. p. do stanu odpo-
wiadającego nowoczesnym wy-
maganiom. W rozporządzeniu
tym wyczerpująco zostały udzie-
lone wskazania w jaki sposób sa-
nitarne organa Magistratu m. Wil-
na oraz starostw powiatowych
mają tę akcję przeprowadzić.

Zarządzenie przewiduje pro-
wadzenie ewidencji tych zakła-
dów, stały nad niemi nadzór oraz
rozsegregowanie na grupy w za-
leżności od stanu w jakim zakład
jest utrzymywany i jak jest urzą-
dzony. Wszystkie bez wyjątku
istniejące obecnie wytwórnie i
miejsca sprzedaży mąki i wyro-
bów z mąki powinny do dnia
31 grudnia 1930 roku być dopro-
wadzone do stanu wymaganego
rozporządzeniem Min. Spr. Wew.
z dn. 29 października 1929 r.
Zakłady, które się nie dostosują

ko odbyło...
pan Givrac był

 

WKRÓTCE
W KINIE «HELIOS».

się do tych przepisów lub dosto-
sować się nie mogą, zostaną po
tym terminie zamknięte. W szcze-
gólności ulegną zamknięciu za-
kłady mieszczące się w sutere-
nach.
W Wilnie i osiedlach zaopa-

trzanych w energję elektryczną
wytwórnie pieczywa będą musia-
ły zastosować urządzenia mecha-
niczne do  przesiewania mąki,
mieszania i zagniatania ciasta.

Bez tych urządzeń nie będzie
mógł powstać żaden nowy zakład
w Wilnie. (d).

Poczta i telegraf.
— Nowa książka abonamen-

towa. Wileńska Dyrekcja Poczt
i Telegrafów powierzyła p. Jano-
wi Dyszkiewiczowi, zam. w Wil-
nie przy ul. Wielkiej 14, tel. 12.34
wydanie urzędowego spisu abo-
nentów sieci telefonicznej okrę-
gu Wileńskiej Dyrekcji Poczt i
Telegrafów na rok 1931.

Każdy abonament posiadający
jednę stację główną ma prawo
do jednorazowego bezpłatnego
zamieszczenia swego nazwiska w
spisie. Nazwiska abonentów będą
zamieszczane w spisie pod literą
i w brzmieniu, które oni sami
oznaczą.

Aparaty dodatkowe będą wy-
kazane przy odnośnych apata-
tach głównych.

Za osobną opłatą nazwisko
względnie firma abonenta mogą
być zamieszczone w spisie kilka-
krotnie pod różnemi oznacze-
niami.

Abonenci m. Wilna nazwę te-
lefonu winni podać w ciągu mar-
ca b. r. w kancelarji stacji tele-
fonicznej, Św.Jańska 13 w godz.
od 8—15 tel. 14.

Abonenci zaś innych sieci 'do
dnia 1 maja r. b. w miejscowych
urzędach i agencjach poczto-
wych.

Odczyty.
— Chrześcijański Uniwersy-

tet Robotniczy w Wilnie powia-
damia, że w niedzielę, dn. 23 bm.
o godz. 5 wiecz. w sali Chrześc.
Domu Ludowego przy ul. Metro-
politalnej Nr 1 (parter) odbędzie
się kolejny odczyt p. t. „Postęp
w chemji w ostatnich czasach*,
który wygłosi p. prof. Zygmunt
Hryniewicz. Wstęp wolny.

«> życia siowarzyszeń.
— Związek Właścicieli Śred-

nich i Drobnych Nieruchomości
m. Wilna i Województwa Wileń-
skiego niniejszem podaje do wią-
domości wszystkich  wlašcicieli
nieruchomości, že  sekretarjat
Związku przy ulicy Magdaleny
4—1, czynny codziennie od godz.
17—19-ej, a) udziela bezpłatnych
porad w sprawach sądowych,
administracyjnych, podatkowych,
magistrackich, przymusowego re-
montu domów, technicznych, ka-
sy chorych, sądów pracy i wy-
kupu gruntów; b) za zniżkową
opłatą pisanie podań, do władz i
urzędów przez dyplomowanych
prawników i adwokatów fachow-
ców, wypełnianie kwestjonarjuszy
podatkowych, pisanie odwołańi
skarg etc..., oraz uskutecznia wy-
stępy adwokatów w sądach grodz-
kich, okręgowych i apelacyjnym;
c) pośredniczy w tranzakcjach w
sprawach kupna, sprzedaży, admi-
nistracji i wynajęcia lokali; d) przy
Związku czynny jest Bank.
— Posiedzenie Sekcji Wil.

Poi. Tow. Otolaryngologiczne-
go odbędzie się dnia 23 marca
r. b. w niedzielę o godz. 10.30 w
lokalu Kliniki Otolaryngologicznej
U. S$. B. na Antokolu.

Nieodwołalnie 3 ostatnie przedsta- |
wienia SZOPKI

w „Ognisku* wielka 24.
Na żądanie publiczności w niedzielę
o godz. 16 i 1830 w poniedzia-

łek 20,15.  
b sobą, jest przy domu obszerna szopa, która do-* — Można sobie wyobrazić, jak się to wszyst-

Zbrodniarze przybyli stamtąd..
sunęli się aż pod zakręt i fiut... uciekli bez zwró-
cenia niczyjej uwagi...

pod-

Proszę niech państwo wej-

 

miejsce, czterej turyści wiedzieli niemal wszystko
o jego dotychczasowem życiu.

— (Cierpię na malarję, mam chorą wątrobę
i płuca dość słabe. Nie mam więc niestety, żad-
nych złudzeń co do ilości lat, jakie im pozostają
przy życiu... Hle ponieważ zależy mi na moim cie-
lesnym futerale, więc go pielęgnuję jak mogę. Po-
radzono mi tę miejscowość jako bardzo zdrową
i gdzie powietrze nie jest zbyt ostre. Mieszkam
tu juź od roku i czuję się jak pączek w maśle...
Proszę, niech pan zatrzyma maszynę, drogi panie...
oto mój pałac...

Nie był to pałac, ale duży dom o miłym wy-
glądzie, stojący w środki ogrodu, pełnego kwiatów,
ocienionego przez platany i inne dekoracyjne drze-
wa. Biała furtka oddzielala ten mały park od głów-
nej szosy.

— Jeśli się interesuję tak bardzo tą tragiczną
historją—zwierzał się pan Givrac — to dlatego, że
zwłoki tej nieszczęśliwej znałeziono pod memi
drzwiami... O tu... na tej kupie kamieni. lprzedzo-
no mnie o tem natychmiast, zobaczyłem je więc
pierwszy po panu Fabreguat, który je znalazł.

Zwał kamieni usypany był na samym zakrę-
cie drogi, która w tem miejscu wydłużała się w
prostą linię. Givrac gestykulował, jak prawdziwy
mieszkaniec południa,

Małgorzato! Malgorzato!
Wołana przenikliwym głosem Małgorzata, wy-

chyliła się z okna pierwszego piętra, wydawała się
być zdziwiona widokiem tylu osób.

— Niech pan tak nie wrzeszczy—ofuknęła—
zaraz zejdę nadół.

Pan Givrac zawstydzony tem przyjęciem, wy-
bełkotał niewyraźnie:

— To moja gospodyni...
tyczna, ale
zana...

Małgorzata posiadała nietylko sporą dozę de-
spotyzmu, ale i wielką obfitość kształtów. Ręce
i nogi miała olbrzymie, a pod nosem czerniły się
wąsy, których nie powstydziłby się niejeden jedno-
rocznik, odbywający służbę wojskową. Nadawała
się raczej do wydawania rozkazów niż do wysłu-
chiwania poleceń.

— Przepraszam państwa najmocniej — rzekła
basem — wzięłam ich za tych miejscowych ło-
buzów...

— Małgorzatol.. jęknął pan Givrac.
— (Co „Małgorzato*? — Mówię prawdę, łobu-

zów — powtórzyła nieposkromiona gospodyni. —
Zresztą państwo sami pfzekonają się o tem...
Mówi toto jakimś djalektem, a złe... jak stado dzi-
kich osłów. (Di: n.).=

dą...

Trochę jest despo-
zato ogromnie do mnie przywią-



 

 

Kronika policyjna.
— Jak było naprawdę przed

gmachem Sądu Okręgowego.
W prasie miejscowej ukazały się
wzmianki o demonstracji komu-
nistycznej, która się miała rzeko-
mo odbyć w dniu 18 b. m. na
ulicy Portowej, przyczem demon-
stranci śpiewali międzynarodówkę
i wybili kilka szyb w gmachu
Sądu Okręgowego. Informacje te
nie odpowiadają prawdzie, bo-
wiem w tygodniu bieżącym de-
monstracje komunistyczne przy
ul. Portowej nie miały miejsca.
W dniu 18 b. m. miała miejsce
przy ul. Portowej bójka między
2 osobami, która do czasu zlikwi-
dowania zajścia przez policję
ściągnęła większą ilość ciekawych.
W związku z powyższem Staro-
stwo Grodzkie pociągnęło do od-
powiedzialności czasopismo „Wil-
ner Tog* za podanie niepokoją-
cych wiadomości, niezgodnych z
prawdą.

— Jeden z włamywaczy usi-
łował popełnić samobójstwo.
W dniu wczorajszym w areszcie
centralnym, jeden z osadzonych
sprawców włamania do kasy ognio-
trwałej firmy Malinowski—kasiarz
Piórkowski, usiłował popełnić sa-
mobójstwo przez rozprucie brzu-
cha. Gdy do celi wbiegli funkcjo-
narjusze, włamywacz leżał w ka-
łuży krwi. (d)
— Śmierć głuchego na torze ko-

lejowym. We czwartek 20 b. m. wie-
czorem na szlaku kolejowym Mołodecz-
no-Olechnowicze, pociąg idący z Olech-
nowicz najechał na przejeżdzie na prze-
chodzącego Majchela Lejzera, mieszkań-
ca m. Lebiedziewa. Lejzer Majchel po-
niósł śmierć na miejscu.

Przy zabitym znaleziono słuchawkę
dla głuchych z czego wynika, że Maj-
chel był głuchym i nie słyszał nadcho-
dzącego pociągu. (d)

Różne.
— Film misyjny. W niedzielę dn.

23 b. m. w południa o g. 1,30 zostanie

wyświetlony w kino „Sport“ (Wielka 36)
film misyjny p. t. Śladem Apostołów.

Ten jedyny w swoim rodzaju film
daje widzom doskonałe pojęcie o bo-
gatej przyrodzie Afryki, o żmudnej i o-
fiarnej pracy Misjonarza na polu reli-
gijnem i kulturalnem.

Na zakończenie rzadko widziana
audjencja czarnych kleryków z Misjo-
narzami na czele u Ojca Św. Piusa XI
w Ogrodach Watykańskich.

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

Dziš „Broadway“.
— Przedstawienie operowe na

rzecz obozów harcerskich. W ponie-
działek w Teatrze Miejskim na Pohu-
lance wystawiona zostanie opera w
1 akcie Śzenka „Nicja*. Całości dopełni
komedja E. Rostanda „Pierrot płaczu
i pierrot śmiechu*. Zniżki uczniowskie
i akademickie ważne

Teatr Miejski
Dziś „Miłość czy pięść".

— Popularne przedstawienie dła
wszystkich, po cenach minimalnych
od 25 gr. do 80 gr. odbędzie się w po-
niedziałek najbliższy o godz. 8 wiecz.
wystawioną zostanie komedja A. Fredry
„Dożywocie*.

— Przedstawienia popołudniowe.
W niedzielę w Teatrach Miejskich
odbędą się przedstawienia popołudnio-
we po cenach zniżonych. W Teatrze na
Pohulance „Krakowiacy i Górale", w Te-
atrze Lutnia „Gdybym chciała”.

— Koncert Claudio Arrau. Świa-
towej sławy pianista Claudio Arrau wy-
stąpi 1az jeden w Teatrze na Pohu-
lance wtorek 25 b. m.

Koncert Chórów Wileńskich
odbędzie się jutro o godzinie 8 i pół.
Chóry zbiorowe pod kier. Wł. Kalinow-
skiego wykonają kilka utworów współ-
czesnych kompozytorów polskich. Po-
zatem wystąpią chóry: Drukarzy, „Echo“,
Pocztowy i T-wa Muz. „Lutnia”.

POLSKIE RADJO WiLNO.
F ała 385 mtr.

Progra m:

Sobota, dnia 22 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,00. Transm. z Warsz. odczyty dla

maturzystów; 1) „Polska i Niemcy“,
(prof. H. Mošcicki), 2) „Mickiewicz“
(prof. K Górski).

16,15. Gramofon.
17,00. Kom. Wil. Tow. Organizacyj

i Kółek Rolniczych.

w „Lutni*.

17,15. „W świetle rampy", wygł. T.
Łopałewski.

17,45. Słuchowisko dla dzieci: „O
dwóch takich co ukradli księżyc" K. Ma-
kuszyńskiego.

18,50. „O twórczości rysunkowej
dziecka„, wygł. Krystyna Wróblewska.

20,05. „Z szerokiego świata*, omówi
Henryk Tokarczyk.

20,30. Transm. z
muzyki żydowskiej.

23,00. Recital fortepianowy Anny No
chimsonówny. _

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ.

Warsz. Koncert

  

  

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

Uprzejmie prosimy o zamiesz-
cżenie na łamach Pańskiego po-
czytnego pisma następującego
wyjaśnienia:

Wobec artykułu w N-rze 62
„Dzien. Wil.* z dnia 15-go marca
b. r., nie przesądzając dzisiaj
słuszności lub niesłuszności, sta-
wianych zarzutów co do meritum
sprawy, uważamy za swój obo-
wiązek, jako członkowie Komisji
Technicznej, stwierdzić co nastę-
puje: 1 marca 1929 r. na posie-
dzeniu Komisji Technicznej zo-
stała poruszona sprawa prowa-
dzenia robót wodociągowo-kana-
lizacyjnych i celem zbadania ra-
cjonalności ich prowadzenia zo-
stała wyłoniona podkomisja, któ-
ra w dn. 23 kwietnia 1929 r. zło-
żyła sprawozdanie, wskazując na
wadliwą organizację, która wpły-
wa ujemnie na koszt robót. Ko-
misja Techniczna, na podstawie
tego sprawozdania, ustaliła szereg
zasadniczych wytycznych, które
zdaniem Komisji, powinny być
przestrzegane, i zaleciła je do
wykonania Sekcji Technicznej.
Protokół ten był przesłany do

wiadomości P. Prezydentowi mia-
sta.

Na jednem z najbliższych po-
siedzeń Rady Miejskiej sprawa
prowadzenia „robót wodoc.-kanali-
zacyjnych była poruszona przez
Chrześcjańsko Nrodowe Koło rad-
nych i na wniosek tegoż, Rada
Miejska poleciła  Magistratowi
usprawnić organizację robót ce-
lem obniżenia ich kosztu.

Szczególowem skontrolo-
waniem całej gospodarki w dzia-
Je wodoc.-kanalizac. zajęła się już
w lipcu 29 r. Komisja Rewizyjna,
która w tym cełu wyłoniła spe-
cjalną podkomisję; do ostatniej,
» ramienia Komisji Technicznej,
zostali powołani w charakterze
rzeczoznawców p. p. H Jensz,
A. Zasztowt i niżej podpisani.
Prace rzeczoznawców zostały za-
kończone w początku lutego b. r.

Z ;.owyższego wynika, że nie
może być mowy o tolerowaniu,
względnie zasłanianiu przez p. inż.
H. Jensza wadliwości w prowa-
dzeniu robót wodoc.-kanalizac.,
tembardziej jakichbądź nadużyć.

Wilno, 19 marca 1930 r.

Inż. B, Domański
Inž. S. Kubilus,
 

Z sali sądowej.
Agitator sowiecki namawiał
żołnierzy do dezercji, obie-

cując im raj w Rosji.

W końcu czerwca ub. r. w
poczekalni Ill klasy dworca ko-
lejowego w Wilnie, do szeregowe-
go 13 p. uł. Aleksandra Drozda
zbliżył się jakiś młody człowiek,
który wypytywał go stosunki w
wojsku, a następnie począł go
namawiać do dezercji i ucieczki
do Rosji sowieckiej.

Sprytny ułan, zorjentowawszy
się z kim ma do czynienia, pod
pretekstem  naradzenia się ze
swym kolegą w tej sprawie, za-
prosił innego ułana z 23 p. Józefa
Polaczka do wspólnej, rozmowy
na ten temat.

Nieznajomy starał się oćmić
potokiem swej wymowy, zachwa-
lając stosunki w Rosji i obiecu-

 

jąc specjalne przywileje o ile
zgodzą się przejść do sowietów
w pełnem uzbrojeniu.

Radzi!, by namówić jeszcze kil-
ku żołnierzy iżwrazz nimi przybyć
do niego tj. do pogranicznej
wioski w p. Dziśnieńskim, a on
ich przeprowadzi przez granicę
jak wielu innych żołnierzy, którzy
teraz wychwalają w nadsyłanych
pismach swój los.

Po wysłuchaniu tego wszyst-
kiego, ułani agitatora oddali w
ręce policjanta. Okazało się, iź
jest to Franciszek Usowicz, liczą”
cy lat 23.
W konsekwencji (sowicz za-

siadł ostatnio na ławie oskarżo-
nych przed Ill wydz. karnego są-
du okręgówego, któremu prze-
wodniczył p. sędzia Brzozowski.

Przeprowadzony przewód usta-
lił winę podsądnego w zupełności,

wy przez rok. ograniczając go
jednocześnie w prawach.

Kos.

Z KRAJU.
Zjazd rolników słonimskich.
W myśl uchwały Powiatowej

Komisji Rolnej z dn. 7 marca
r. b., powziętej jednomyślnie na
skutek wniosku przedstawiciela
Wojewódzkiego T-wa Organizacyj
i Kólek Rolniczych w Nowogród-
ku, w dniu 30 marca 1930 roku,
o g.11, w sali Domu Ludowego,
odbędzie się Zjazd Rolników po-
wiatu słonimskiego.

Celem Zjazdu będzie omówie-
nie środków zaradczych wobec
ciężkiej sytuacji gospodarczej,
spowodowanej ogólno-światowym
kryzysem, jaki w dobie obecnej
rolnictwo przeżywa, i w związku
z tem, konieczności zgrupowania
się wszystkich rolników w jednej
organizacji rolniczej, dla wyłonie-
nia opinji, oraz wysunięcia wnio-
sków, charakteryzujących inicja-
tywę społeczną w pracy nad pod-
niesieniem rolnctwa i organizacji
zbytu produktów rolnych.

ROZMAITOŚCI.
Modlitwa Mac Donalda.

(Kap) Francuska gazeta „La
Croix* umieściła fotograję, przed-
stawiającą, jak premjer rządu
angielskiego, Mac Donald, przed
rozpoczęciem posiłku na urzędo-
wym bankiecie ze złożonemi rę-
kami poświęca chwilę skupieniu
i modlitwie. Proszę sobie przed-
stawić—dodaje inne pismo fran-
cuskie, — że premjer rządu fran-
cuskiego tak publicznie manife-
stuje swe przekonanie, co zasłu-
giwałoby zresztą na najgłębszy
szacunek. Takiego premjera rzą-
du posądzonoby, że pragnie Re-
publikę cofnąć do czasów staro-
żytnej inkwizycji. A jednak Mac
Donald jest labourzystą najczyst-
szej wody, należy do najpostę-
powszej partji angielskiej.

 

Tabela wygranych Loluji
Państwowej.

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

Zł. 75.000 na Nr. 38346.
Zł. 10.000 na N-ry:

125524.
Zł. 5.000 na N-ry: 85588 137579

145690.
Zł. 3.000 na N-ry: 10174 18866

42416 89239 103435 111304.
Zł. 2.000 na N-ry: 24267 34774

100726 172341 183260 184886
208257.

Zł. 1.000 na N ry: 17494 18198
22671 39440 54233 56734 58486
68317 69591 69943 76197 77846

103267

90183 124200 126086 142643
154743 159582 181274 191344
195361 196511 197793.

Zł. 600 na N:ry: 1785 12017
15711 19897 42442 42742 51247
494 67012 553 69650 73638
837 81371 88509 93146 98929

100746 108866 109603 111706
113943 123470 132490 138930
144007 153109 154699 159404
173485 174409 182395 184476
188854 195278 201503 205890
208995.

GIEŁDA
WARSZAWA, 21.II. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,34—124,65—123,03.
Hiszpanja 111,65—111,90—111,40.
Holandja 357,75—358.65—356,85.
Kopenhaga 239,80—239,40—238,20.
Londyn 43,37 ,—43,48—43,27.
Nowy York 8,907—8927—8,887.
Paryż 34,90—34,99—34,81.
Praga 26,43' ,—26,49|. —26,37.
Szwajcarja 172,63—173,06—172,20.
Stokholm 239,65—240,25—238,05.
Wiedeń 125,70—125,01—125,39.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obr. pryw. 212,81.

Papiery procentowe:

Pożyczka Inwestycyjna 126 — 125,
Premjowa dolarowa 74,50—7475, 5”, kon-
wersyjna 54,.5 /, kolejowa 50,50, 8,! listy
zastawne B. G.ospodar. K.i B. R., obli-
gacje B. G. K. 94, te same 7, 83,25,
41,"/, L. Z. ziemskie 53,50—53,75, 4',,
warszawskie 54, 5', warszawskie 57,25
—57, 8 „ warszawskie 76 — 75,50—75,75,
8”, Łodzi 67,50.

wobec czego sąd wymierzył mu
karę zamknięcia w domu popra-

Coby na to powiedziała nasza terz
'prasa „postępowa” i socjalistyczna?

 

   

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

KINO-Kara „HELIOS“
ul. Wileńska Me 38.

cającym

) DZIŚ! Najciekawszy prze-
bój obecnego sezonu

La Rocque i Sue Carol.

KINO-m «Hollywood ||
MICKIEWICZA Ne 22

Kino „PiCCADILLY“
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

z

 

rear „„L U X"
ul. Miekiewicza Nr. 11.

  

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

 

Od piątku 21 marca Niezwykła sensacja sportowa. Nieogiądany jeszcze w Wilnie, długo oczekiwany film bo-

kserski: SCHMELING-PAOLINO Całkowity przebieg walki o mistrzostwo Europy. Nad program: 1) Rolf u lekarza —

Komedja w 2-ch aktach. 2) Zmiana dam —komedja w 2-ch akt.
grywa Orkiestra Mandolinistów z muzyką solową gitary. W niedzielę dnia 23 b. m o godz. 12 m. 30 poranek
religijny. Wyświetlony będzie film z życia misyjnego w Afryce, pod tyt:

KULTURALNO-OŚWIATOWY ||
KINO-TEATR „SP ORT"
Wilno, Wielka 636. | ||

 

DZIŚ!ARCYSENSACYJNA ATRAKCJA! Przepiękna gwiazda, fascynująca MARCELA ALBANI w pps zachwy-

SZACHOWNICA SERC“dramacie 93

Dziś! Wielki zachwycający erotyczny film.
Clou stolic nagrodz. złotym medalem p. t.:
ta demon NITA N

 
 
 

 

 

 

DUDA

Od dnia 21 do 24 marca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Dziś! Film ze śpiewem. Genjalny _realizator
Fedi Protasowa w swem najno-
wszem rewelacyjnem arcydziele

mu znakomita artystka opery

Dziśl Wielki niebywały program! Droga Hańby p-g
powieści słynnego autora HALL GAINE'A p. t.:
LA NEGRI i uzupełnienie programu gratis.

WYRÓŻNIAJĄ SIĘ DELIKATNĄ CERĄiPOWABEM

 TZNSZPEETEIE 27„POTNACZREDPSTWOBE.VAE TPA BOROWA TARO

„Damski pieszczoszek" "W olacgównych
LEW CODY i AILECN PRINGLE. Nad program: „BOBUŚ BOKSEREM* komedja w 3 aktach. Kasa czynna

od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „CORAZ PRĘDZEJ".

„Szatan w Jedwabiach*
ALDI i ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ. Początek o godzinie 1-ej.

Żywy trup

    

z udziałem bohatera filmu „Pieśń o
SCHLETOWA. Film o kolosalnem napięciu sensacyjnem. Mistrzo-

wska gral Niezwykła treść! Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.15. Na premjerę honorowe bilety nieważne.

DJABE
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek

Wielki

seansów o godz. 4, 6, 8 i

W. PUDOWKIN twórca filmu „Burza nad Azją* kreuje główną rolę
według dramatu LWA TOŁSTOJA. W reli żony Protaso-

Podczas wyświetlania fil-
Warszawskiej wykona szereg najpiękniejszych romansów cygańskich. .

STLSL aaia RI

„Ciernista droga uczciwej kobiet
1 raz w Wilnie. Najpopularniejsi komicy RIFF i RAFF amerykański Szcza-

wa Marja Jacobini. UWAGA!

pa Bataljon Miłości komedja-farsa w 8 akt.

powsz. od godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 2-ej.

 

 

 

są naturalnym łagodnym środkiem
jącym, ułatwiającym

"M  dy apteczne
E

Wszelkie oszczędności
lokujemy solidnie na pierwszorzędne hipoteki

miejskie i wiejskie.
Ajencja RE A ul. Królewska Ni 3,

17—80.

  

Dbajcie o swóje zdrowie!
„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”

„SZWAJCARSKIE GORZKIEZIOŁA « Prńtzorty | TT

we wszystkich najmodniejszych kolorach,
ończoszki, po

niższej cenie poleca:

ŃSKi— Wileńska 27. —io

nkcje organów trawie-
nia i dział-jącym przeci-=ko otyłości.

Sprzedają po 2zł za pudełko aptekii skła-
667 29 o

Komunikacja dogodna.

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

Stacja kolei na miejscu w lesie.
Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie

1 zalesione od 750 m* do 3000 mi.
Sprzedaż na raty.

Zgłoszenia i informacje:

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Sprzedaz: własnośći na
mocy plenipotencji:

1) willę w malown. such.
miejsc, sosn. las, rola,
krynica dom mur.i drewn.
4 klm. od miasta, 2) '/+ ha
ziemi z laskiem i niewyk.
domkiem 3) Willę mu-
row. 1 ha ziemi załesion
4) Place przy ul. Kalwa-
ryjsk. płaskowzgórze, su-
cho. — Warunki sprze-
daży bardzo dogodne.
Inform.: Kalwaryjska 70,
m. 8 od 5 do 6 wiecz.

3091-14 o

 

 

 

bardzo mocne, oraz dziecinne
na

. GŁowl
Z

Mieszkania
i pokoje

handlowy z
Lokal 4 pokoi do

  
  

—00

 

JAPARZT Fotograficzny
13 x 18 lub 18 x 24

Do-

(z marką „Kogut”) są stosowane Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89. KUPIMY
przy cborobacb żołądka, ki- w ruchu mleczarnię, ka-
sz<k, obstrukcjiikamieni wiarnię, stołówkę, pi-

żółciowych. wiarnię, sklep spożyw-
czy i t. p. Zgłoszenia
Dział Pośrednictwa Biu-
ra Reklamowego Gar-
barska I.

 

icznik na staly piąd
oraz maszynę Sin-

gas užywaną sprzedam
ygmuntowska 20 m. 5.

1725—1

Sprawy
majątkowe

Zamienimy

 
  

 

EDWARDA H. GRIF-
FITHA.

 

pg powieści H. BATAILL'A „La fem-
me nue*. W rolach głównych kobie-

Ceny miejsc od 40 groszy.

 

« przepiękny wzruszający dra-
mat w 10 akt. W roli gł. PO-

W dni premjer, oraz w Niedziele i Swięta przy-

„Śladem Apostołów”. Kino czynne w dnie

Dowcipna.

— Czegoś taka zasmu-
cona, Maniu?

AKUSZERKI

RKUSZERKA
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do
7 w. Kasztanowa 7m.5.

__„WZP69

 

—Bo mlałam w torebce
dwa złote: jeden był mój,
drugi Zygmusia. | Zygmu-
sła złotego zgubiłam.

PRACA

nteligen. człowiek po-
szukuje posady biu-

rowej lub innej odpo-
wiedniej. Zna buchalterję
Może na wyjazd. Oferty
do Administracji pod
„Posada“. 2

 

atamanie“ DALBERTA

 

dramat życiowy reżyserji +
Rod łoda inteligentna pa-

nienka poszukuje
posady maszynistki za
skromnem wynagrodze-
niem. Oferty do „Dz,
Wil.* pod Z. M. 1712

W rol. gł.:

10,25 w.

 

Po lub służąca
do wszystkiego z

dobremi '/ świadectwami
poszukuje pracy Tatar-
ska 16 m. 7. 1716

Graźlica płuc jest

Do sprzedania
osiadłość ow Wielkiej łucnych
zeszy z piękną siedzi- parada ya

 

TEREZDWÓR
poczta Wołkołata

Wojew. Wileńskie.

Wielmożny

Dqymini Nagroda
Wilno, Zawalna 36 11-a.

Ponieważ interesuje Pana praca sprzedanych przez
Niego maszyn a w szczegółności „MUNKTELISÓW* prze-
syłam Mu rachunek opłacalności traktora u mnie przy
pracy na rołi i we młynie.

Od dnia 20 (VIII
oleju gazowago na sumę
smaró

do dn. 13) XI-1929 r. zużyto
> + s Zl. 1,152,—

268,—

Razem na sumę _Zł. 1,420,—

w c * 2 . . + „

Przez ten czas zaorano około 40 hektarów kamp-
belowano (6', dni), spręžynowano i wożono kamićnie
2 dni, młócono 4 dni, nie pracował, oprócz świąt, 5 dni,
resztę czasu pracował przy młynie.

Z młyna otrzymano, jako zapłatę w naturze, zbo-
ża 462 pud. co rachując po zł. 3,— za pud stanowi sumę
Zł. 1,386. — Wartość przemiału 326 pud.
dworu — Zł. 84.— Razem

ordynarji i dla
Zł. 1,470.

Liczę że furmanki pod dosławę oleju gaz. pokry-
wają się zaoszczędzonemi furmankami do cudzego młyna.

W moich więc warunkach wypada że traktor w po-
lu, poza amortyzacją i 97,97, od kapitału, pzacuje darmo.

Terezdwór, dn.

nieubłaganą i corocz*

 

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

nu, kosi miljony ludzi.

 

Przy zwalczaniu
nchitu, grypy

 

uporczywego, męczącego kaszlu i t.p.

ka: SowSOA Pora. stosują p. p. Lekarze:
owy, s a, obora, : «u

aj R wozownia, staj- „Balsam Tbiocolan—Age

nia, studnia i pola 10 który ułatwiając wydzielanie się

dziesięcin. Dom może
być wynajęty na letnisko.
Ogród i ziemia mogą
być sprzedane na działki.
Na miejscu poczta, te-
lef. kościół, gmina. Do-
jazd z Wilna szosą au-
tobusem.— Informacje na
miejscu w Rzeszy: Anto-
ni Supranowicz. 1702—2

Oszczędności
na oprocentowanie
najpewniej i solidnie |
lokuje. Wileńskie Biu-
roKomisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21. |
tel. 152. 1 | NajDOWAŹNIej

j załatwia lokatę go-
tówki na dobre opro-
centowanie i najlepsze

gwarancje.
Dom H.-K. „Zachę-
ta“ Mickiewicza 1

oraz powiększa wagę

Sprzeda

Majątki
dobre osobiście spra-
wdzone solidnie opra-
cowane poleca do

kupna.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —s0

 

 

 

 

Do ulokowania
różne sumy:

Domy dochodowe,
mienice, letniska.

Majątki, fabryki, młyny,

ka-

 

Używa się za po:

 

plwociny

wzmacnia organizm i samopoczucie «horego

i usuwa kaszel
lekarza

711. 20 6

ała
ą

apteki

 

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

dlu chockie-
go t.z. litewski kilo 3 zł.

poleca firma

1. twiedryńiki
Wileńska 28. 1

 

łaściciele sklepów
życzący objąć i

PCE wraz ze swym
andlem kantory - filje

Pralni i Farbiarni Paro-
wo - Mechanicznej zgło-
szą się Cicha 3.

1724—2

 

 

Proszę przyjąć wyrazy powaźania

(2) St. Oskierko.
14-XI-1929 r. 
Banku /iemskiego
podaje niniejszem do wiadomości p.p. Akcjona-
rjuszów, że z powodów, przewidzianych w $ 84
Ustawy Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonarju-
szów, prawomocne bez względu na ilość przyby-
łych Akcjonarjuszów i liczby posiadanych przez
nich akcyj, odbędzie się 7 kwietnia r. b, o go-
dzinie 6-ej wiecz. w gmachu Banku przy ul. Mic-
kiewicza 8. według ogłoszonego już porządku

dziennego. —0 o

EZ

=
Pochodzenie człowieka.

W szkole jest mowa
o pochodzeniu człowie-

ka, pewna przemądrzała

uczenica wyrywa się:

R A stanowiopo-
wodzeniu życiowem.
CZERWONOŚĆ NOSA
jest nieraz powodem
niemiłego zakłopota-
nia. — Należy się sta-
rać o szybkie usunię-
cie tego niedomaga-
nia, stosując „,CHLO-

który wy-
syła za pobraniem
zł.16.80 Laboratorjum
Dr. ADLER, Kraków,
św. Gertrudy 28.II.p.61

— Tatuś twierdzi, że

pochodzimy od małp.

— Powiedž tatusiowi,

že my się historją jego

rodziny nie zajmujemy—

odpowiada nauczycie

szkoły.

=)
-=——=——2

Zs”. książkę wojsko-
wą wyd. przez PKU

Wilno na imię ppor. re-
zer. Inż. Romana Anto-
nowicza zam. wWilnie

Dąbrowskiego
1720

przy ul.
10 unieważnia się.

     DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA
„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa I. Tel. Nr. 71-44

 

WŁOSÓW PIEŻ,ŁYSIENIE
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA“
„Mydto CHINOWO-CHMIELOWE“

z oękówa): Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Fpteka  GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

ydz. r. Publ.Nr. 154,
 

"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

wynajęcia ul. Bosaczko-
wa 4. 1707

Pokó =Fa
ski zauł. 3 m. 10. _1718

do wynaję-
Pokė cia dla sa-
ROR ul. Mickie-
wicza Nr. 22 m. 23.

1719—2

KUPIĘ natychmiast.
wiedzieć się ul. Wileń-
ska 5 — 7 p. Wożnicki.

lub sprzedamy
majątek ziemski, obsza-
ru 220 ga, z ładnym la-
sem budulcowym, w po-
bliżu kołei i Wilna, na
dom w Wilnie. Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza21,tel. 152

 

D” sprzedania w wię-
kszej ilości buraki

czerwone dobrego ga-
tunku, oraz buraki pa-
stewne z dostawą lub
bez telefon 187.

sprzedaż-kupno. telefon _9-05. 4 sicė
Wspėlnicy do intratnych wiosiowa ze

rzedsiębiorstw poszu- Łódź sterem (lekki
iwani. 6ž bacik) okazyjnie tanio do

Lokall, sklepėw, wybėr. i R NE sprzedania. —Informacje:

Zgłaszać 11—15. Ulica Mostowa 1, drukar-

Zawalna 30. birukija. šią Pań nia Dz. Wil Od g. 1

D.-H. SIKORSKIEGO.
—0 niczna Cicha 3.

Drukarnia, Dziennika Wileńskiego”, ul Mostowa 1

sklepowych z kaucją.
Pralnia Parowo - Mais tokolski 13—2 od g. 2—4

do 4 pop., lub Brzeg An-

1723 po pol. —gr.

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY

AN

       

    

W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA

WCHODZĄCE —:—

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,


