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„Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

* SOWIECKIE ALARMY WOJENNE.
(Telefonem od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. (24.II1.) W całej prasie sowieckiej
Ważyć poważne zaniepokojenie z

daje się zau-

powodu możliwości interwencji
zbrojnej Europy zachodniej. Część alarmów wojennych należy
niewątpliwie złożyć na karb utrzymywania we wrogim nastroju mas

W pewnym jednak stopniu Sowiety

liczą się z możliwością interwencji.
Komintern (III międzynarodówka komunistyczna) wydał odezwę

| do robotników całego świata, w

interwencji zbrojnej zbliża się.
te znajdą odpór w masach robotniczych Europy

którym zapowiada, że godzina

Komintern spodziewa się, że próby

i dlatego wzywa

zorganizowane rzesze komunistów do zorganizowania strajków poli-

tycznych i wzmożenia walki z II
prasa sowiecka przepełniona jest bredniami o

 towaniach wojskowych Polski.
i zamieszcza fantastyczne wiadomošci o jakichš
| wyładunkach broni w Gdyni nadeszłej z Francji, o jakichś desantach

| oficerów francuskich i belgijskich w tejże Gdyni. Słowem stwarza się

Mińska „Zwiezda“

międzynarodówką. Równocześnie

rzekomych przygo-

'w prasie sowieckiej taki nastrój, jak gdyby istotnie Europa zachodnia

przygotowywała się do jakiejś wyprawy krzyżowej. Potrzebne to

jest bolszewikom nietylko do celów propagandowych, lecz również

dla pokrycia i usprawiedliwienia własnych zbrojeń.
Oto np. z polecenia rewolucyjnej

grupa inżynierów morskich dla

z których pierwsze mają być przezna-budowy łodzi podwodnych,

rady wojennej wysłana zo-

przestudjowania

czone na morze Czarne, jako skierowane przeciwko Rumunii.

Ucieczka włościan i pościg strażników
_ sowieckich.

Ohegdaj wieczorem na odcinku granicznym Hryniewicze (pow.

nieświeski) patrol K.O.P. zaalarmowany został silną strzelaniną, pocho-

dzącą od strony sowieckiej.
kilku włościan, za nimi zaś 3 strażników,

cymi około 50 strzałów, zabijając

Po pewnej chwilina terenfpolski wpadło

którzy oddali za uciekają-

jednego uchodźcę tuż przy słupie

granicznym. Zabitym okazał się Wasyl Adamowicz, pochodzący z Bia-

łorusi sowieckiej.

Trzech włościan zdołało szczęśliwie dostać się na teren polski.

Uciekli oni przed represjami władz sowieckich.

W Sowietach przeciw «krzyżowej wypra
wie.» :

Wielkie. demonstracje w Rosji,

RYGA, 24.3. (ATE) Sowiecka
agencja „Tass* donosi, że w Mo-
skwie odbyły się masowe demon-
stracje pod hasłem „precz z krzy-
żową wyprawą na sowiety*, W de-
monstracjach wzięło udział kilka-
dziesiąt tysięcy robotników, oraz
oddziały czerwonej armji. W po-
chodach niesiono plakaty z kary-
katurami Papieża, oraz transpa-

renty z napisami: „Precz z Pa-
pieżem Piusem XI". „Huk dział i
kulomiotów nie przeszkodził nam
w budowie komunizmu, nie prze-
szkodzi także głos dzwonów za-
granicą".

Podobne masowe demonstra-
cje, jak donosi „Tass”, odbyły się
w Leningradzie i innych więk-
szych miastach sowieckich.

90 proc. komun rolnych bez ziarna.
Fatalne wyniki

RYGA, 23.3. (ATE). „Komunist“
zamieszcza alarmujące wiadomo-
ści o warunkach, w jakich rozpo-
częła się akcja zasiewów wiosen-
nych. Według doniesień z połu-
dniowych okręgów Ukrainy 90 prc.
komun rolnych nie posiada na-
sion potrzebnych dla uskutecz-

„kolektywizacji.*

nienia zasiewów.
W okręgu Kijowskim władze

przeprowadziły inspekcję wszyst-
kich istniejących w okręgu gos-
podarstw kolektywnych, przyczem
inspekcja ujawniła, że tylko jedna
komuna rolna w całym okręgu
jest zaopatrzona w nasiona.

Z SENATU.
WARSZAWA, 24.3. (Pat). Biuro

Senatu zawiadamia, iż plenarne
posiedzenie Senatu odbędzie się
w piątek, dnia 28 marca, o go-
dzinie 16-ej. Na porządku dzien-
nym znajduje się między innemi
projekt ustawy w sprawie  ratyfi-
kacji polsko-niemieckiego układu
waloryzacyjnego, projekt ustawy
w sprawie ratyfikacji 3-go proto-
kółu dodatkowego do konwencji
handlowej między Polską a Cze-
chosłowacją, projekt ustawy w
sprawie częściowej zmiany ustawy
o stosunkach służbowych nauczy-
cieli, projekt ustawy o ochronie

drobnych dzierżawców rolnych,
projekt ustawy w sprawie zmiany
postanowień ustawy o załatwieniu
zatargów zbiorowych pomiędzy
pracodawcami a pracownikami
rolnymi, projekt ustawy, zmienia-
jącej ustawę o ochronie lokato-
rów, projekt ustawy w sprawie
zmiany niektórych postanowień
rozporządzenia Prezydenta, zawie-
rającego prawo o ustroju sądów
powszechnych, projekt ustawy w
sprawie uzupełnienia prowizorjum
budżetowego na czas od 1 stycz-
nia do dnia 31 marca 1928 roku.

Sąd Najwyższy unieważnił mandat posła
komunisty.

WARSZAWA. 24. III. (Pat). W
Sądzie Najwyższym znalazła się
dziś sprawa posła komunistycz-
nego Spitzburga, który wszedł do
Sejmu z listy Nr 37 z Łodzi na
miejsce pos. Bittnera. Przed obję-
ciem obowiązków poselskich Spitz-
berg skazany był przez sąd na
trzy lata ciężkiego więzienia za

działalność  antypaūstwową. Z
chwilą powołania go do Sejmu
wyrok nie był 'uprawomocniony,
jednakże przed złożeniem ślubo-
wania przez Spitzberga wyrok u-
prawomocnił się i Spitzberga wy-
dano sądom. Sąd Najwyższy unie-
ważnił mandat Spitzberga.

Zjazd wizytatorów.
WARSZAWA, 24.3. (Pat). Dziś

rozpoczął obrady zjazd wizyta-
torów zakładów kształcenia na-
uczycieli ze wszystkich okręgów
szkolnych. Przedmiotem obrad
trzydniowych będą sprawy nastę-
pujące: organizacja prac wizyta-
torskich w kuratorjach szkolnych,
praca wizytatorska na terenie

szkół, organizacja internatów, pod-
noszenie poziomu naukowego
nauczycieli zakładów kształcenia
nauczycieli, organizacja roku szkol-
nego, kursy wakacyjne dla na-
uczycieli szkół powszechnychi
średnich wyższe kursy nauczy-
cielskie, konferencje rejonowe,
egzaminy praktyczne.
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GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 10 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 23 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże*
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terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Niż 80187.
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Podpisanie miedzynarodowego uktadu
o taryfach celnych.

GENEWA, 24.1. (Pat). W po-
niedziałek wieczorem w sekre-
tarjacie Ligi Narodów odbyło się
uroczyste podpisanie międzyna-
rodowego układu w sprawie sta-
bilizacji europejskich taryf cel-
nych, protokółu w sprawie przy-
szłych rokowań celnych i gospo-
darczych oraz aktów końcowych
konferencji celnej. 11 następu-
jących państw podpisało układ
w sprawie taryf celnych. Welka
Brytanja, Francja, Niemcy, Italja,
Szwajcarja,  Holandja, Austrja,
Estonja, Finlandja, Belgja i Luk-
semburg.  Innym  mocarstwom

pozostawiono dla podpisania tego
układu termin do 15 kwietnia.
Ratyfikacja układu w sprawie ta-
ryf celnych musi nastąpić naj-
później do 1 listopada roku bie-
żącego. Delegacja polska z wice-
ministrem Doleżalem na czele
opuściła dziś po południu Gene-
wę, nie podpisując odnośnych
aktów, zgodnie z oświadczeniem
ministra Doleżala, w  którem
wskazał on na niemożliwość po-
wzięcia międzynarodowych zobo-
wiązań przez Polskę aż do czasu
ukonstytuowania się nowego
rządu.

Skremne wyniki konferencji morskiej.
LONDYN, 24.3. (Pat.) Król

Jerzy ofiarował wszystkim człon-
kom konferencji morskiej na pa-
miątkę płyty gramofonowe z
tekstem swego przemówienia

inauguracyjnego. Każda płyta
mieści się w błękitnym skėrza-
nym futerale, na którym wytło-
czone są inicjałyi herby kró-
lewskie.

Stahihelm przeciwko Hindenburgowi.
BERLIN, 24.lll. (Pat). W zwią-

zku z podpisaniem przez prezy-
denta Hindenburga umowy ha-
skiej i układu likwidacyjnego z
Polską, przywódcy kilku organi-
zacyj lokalnych Stahlhelmu zažą-

dali kategorycznie odebrania od
prezydenta Hindenburga tytułu
członka honorowego organiza-
cyį stahlheimowskich i wyklu-
czenia go z tych organizacyj.

Gdzie jest gen. Kutiepow?
PARYŻ, 24.III. (Pat). Dziennik

„La Libertć* donosi, że gen. Ku-
tiepow został wywieziony z Francji
drogą morską z Normandji, z
miejscowości Houlgate i znajduje

się obecnie w Moskwie, w wię-
zieniu Łubiańskiem. Przed 6-ciu
dniami jeszcze żył. Pismo twier-
dzi, że policja otrzymała urzędo-
we potwierdzenie tych faktów.

Ucieczka i powrót do więzienia p. Hanau.
PARYŻ, 24.3. (Pat). Wczoraj

około północy prefektura policji
zaalarmowana została tajemni-
czem zniknięciem pani -Hanau,
która już od dłuższego czasu
przebywała w klinice. Kiedy zaj-
rzano do pokoju, nie znaleziono
w nim nikogo i tylko otwarte
okno wskazywało, że pani Hanau
tą drogą opuściła klinikę. Mając
na uwadze jej wiek wyczerpanie i
osłabienie, (p. Hanau w ciągu 18

dni nie przyjmowała pokarmu,)
wydawało się nieprawdopodob-
nem, aby mogła tego dokonać
sama i przypuszczano, że została
uprowadzona przez przyjaciół.
Po upływie godziny, okazało się,
że pani Hanau bezpośrednio z
kliniki udała się taksówką do
więzienia St. Lazare, gdzie zgło-
siła się jako więzień i zemdlała,
wyczerpana niezwykłym  wysil-
kiem.

Zuchwały napad rabunkowy.
BERLIN, 24.3. (Pat.) W jed-

nym z banków berlińskich doko-
nano dziś w godzinach przedpo-
łudniowych niezwykle Śmiałego
napadu rabunkowego. Do jednej
z urzędniczek, pracujących przy
okienku kantoru, gdzie wypła-
cała większe sumy pieniędzy,
zbliżył się nieznany osobnik i
wyrwał jej z rąk tekę z pieniędz-

Ostrzeliwując się przed ści-

gającymi go urzędnikami banku,
bandyta wybiegł na ulicę, gdzie
oczekiwał samochód. W ślad za
napastnikiem podążył jeden z
urzędników banku, któremu w
ostatniej chwili udało się wyrwać
tekę z pieniędzmi z rąk napastni-
ka. Dwaj pozostali bandyci, znaj-
dujący się w samochodzie, dali
kilka strzałów. Bandytom udało
się zbiec samochodem.
 

 

mi.

«Dziennik Wileński» przed sądem.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wil- cyjną, red. Kodź twierdził, że art.

nie, w wydziale odwoławczym, 154, cz. ll, mówi o nieposzano-
rozpatrywał trzy sprawy „Dzien-
nika Wileńskiego". Komplet sę-
dziowski składał się z przewodni-
czącego—sędziego Muraszki, oraz
sędziów: Siemaszki i Orlickiego.
Oskarżał podprokurator Dowbor.
Oskarżonym był red. Stanisław
Kodź, który we wszystkich trzech
sprawach był skazany przez Sąd
Grodzki na karę grzywny i od
tych wyroków zgłosił apelacje.

Pierwsza sprawa dotyczyła
oskarżenia p. Kodzia o to, że w
dniu 14 listopada 1928 r. w Wil-
nie, w rozpowszechnionym nu-
merze 261, redagowanego przezeń
czasopisma „Dziennik Wileński”,
w artykule, pod tytyłem „Wczo-
rajsza .konfiskata*, okazał niepo-
szanowanie władzy, która zarzą-
dziła zajęcie Nr. czasopisma
„Dziennik Wileński” z dnia po-
przedniego, a mianowicie, umieś-
cił zdania: „Mentalność biurokra-
tów jest swoista... Biurokrata my-
šli, że jeżeli szpieg został are-

- sztowany, to nikt o tem nie wie
..padaliśmy już nie poraz pierw-
szy ofiarą tej swoistej mental-
ności ludzi, których pole widze-
nia nie sięga poza własne biurko“.

Starostwo Grodzkie i Urząd
Prokuratorski dopatrzyli się w
przytoczonych powyżej zdaniach
<ech przestępstwa z art. 154,
cz. Jl K. K., który przewiduje
nieposzanowanie władzy za po-
mocą obrazy urzędu państwo-
wego.

Sąd Grodzki uznał oskarżenie
za słuszne i skazał red. Kodzia
na grzywnę 50 zł., z zamianą na
siedem dni aresztu.

Popierając swą skargę apela-

waniu władzy przez obrazę, trze-
ba więc przedewszystkiem usta-
liė, co należy uważać za obrazę.
Art. 154 K. K. definicji obrazy
nie daje, a więc trzeba tę defi-
nicję znaleźć gdzieindziej. Defi-
nicję taką daje art. 530 K. K.,
który mówi o obrazie przez „po-
stępowanie, lub odezwanie się
hańbiące obrażonego". Z tego
wynika, że dla zaistnienia prze-
stępstwa z art. 154, cz. II, ko-
nieczne jest odezwanie się hań-
biące. Tymczasem twierdzenie,
że czyjeś pole widzenia nie sięga
poza własne biurko może być
słuszne, albo niesłuszne, przy-
jemne dla osoby zainteresowanej,
albo przykre, ale nie jest hań-
biące.

Wreszcie p. Kodź wskazał na
okoliczność, że obraza musi być
skierowana w pewnym  określo-
nym kierunku, natomiast w in-
kryminowanym artykule nie jest
wskazana żadna władza, ani też
osoba urzędowa. Niema więc ani
urzędu, ani osoby obrażonej, a
jeżeli niema obrażonego, to nie-
ma i obrazy.

Druga sprawa dotyczyła umiesz-
czonego w „Dzienniku Wileńskim*
w listopadzie roku 1928 artykułu
pt. „Czynnik psychiczny", w któ-
rym twierdziliśmy, że „rząd po-
majowy jest chwiejny, nie posia-
da programu i brak jego maskuje
frazesem“.

Sąd Grodzki skazał za to red.
Kodzia na 50 zł. grzywny z tegoż
art. 154 cz. ll. W motywach Sąd
Grodzki stwierdził, że „znajduje
możliwem złagodzenie grożącej
aresztowanemu kary więzienia".

ponieważ rzekome przestępstwo
„stało się na tle różnicy przeko-
nań politycznych oskarżonegoi
składu rządu obecnego".

Red, Kodż popierając skargę
apelacyjną zwrócił uwagę na to
właśnie umotywowanie. Różnica
przekonań, zdaniem oskarżonego,
jest nietylko okolicznością  ła-
godzącą, lecz okolicznością istot-
ną. Toczy się w Pólsce walka
dwóch obozów. Walka w pań-
stwie demokratycznem zupełnie
dopuszczalna i niekaralna. Jed-
nym z wyrazów tej walki jest
inkryminowany artykuł,nie zawiera
on obrazy, tylko ocenę działal-
ności rządu. Art. 104 Konstytucji
przyznaje wszystkim obywatelom
prawo swobodnego uprawiania
swych pizekonań. Niema więc
cech przestępstwa.

Trzecia sprawa dotyczyła spra-
wozdania z odczytu posła Stroń-
skiego wygłoszonego na zebraniu
Stronnictwa Narodowego. W spra-
wozdaniu znajdowało się zdanie:
„Jesteśmy ugrupowaniem  poli-
tycznem dziś prześladowanem*.
W zdaniu tem władze dopatrzyły
się nieposzanowanie władzy i Sąd
Grodzki skazał red. Kodzia na
50 zł. grzywny.
W Sądzie Okręgowym red.

Kodź wskazał na fakt niewątpli-
wy, że Stronnictwo Narodowe jest
przez obóz rządzący dziś zwal-
czane, a jeżeli zwalcza ktoś, kto
posiada siłę fizyczną, to takie
zwalczania można uważać za
prześladowanie. Pozatem p. Kodź
wskazał, że nie może być mowy
o obronie.

Sąd Okręgowy wszystkie trzy
wyroki Sądu Grodzego uchylił i
we wszystkich trzech sprawach
red. Kodzia uniewinnił.
 

Że świata.
Stany Zjednoczone w obliczu
katastrofy. „Za 10 lat krajem

rządzić będą zbrodniarze".
W Stanach Zjednoczonych

rozgorzała obecnie zacięta walka
o prohibicję. Dla stosunków ame-
rykańskich walka ta ma znacze-
nie zasadnicze a jej wynik wy-
wrze niewątpliwie przemożny
wpływ na układ stosunków po-
litycznych i gospodarczych w naj-
bogatszem dziś państwie Świata.
Nie jest to już tylko walka zwo-
lenników i przeciwników alkoholu,
lecz walka dwóch potężnych o-
bozów, reprezentujących różne,
głęboko odmienne i sprzeczne
interesy i światopoglądy—jest to
walka o moralne podstawy roz-
woju potężnego państwa.

To też w chwili, gdy ta walka
weszła w. stadjum decydującej
rozgrywki, warto zapoznać się z
poglądami najwybitniejszych w
Stanach Zjednoczonych jednostek,
wzywanych dla wypowiedzenia
swych opinij przed specjalną ko-
misją Kongresu, mającą za zada-
nie dokładne zbadanie  cało-
kształtu zagadnienia prohibicji.
Olbrzymia większość przesłucha-
nych znakomitości wypowiedziała
się zdecydowanie przeciwko istnie-
jacemu porządkowi rzeczy iza
wprowadzeniem poważnych zmian
do ustawy prohibicyjnej lub wręcz
za jej zniesieniem, wskazując wy-
raźnie, że prohibicja jest głów-
nem złem, ciążącem nad ludnoś-
cią Stanów.

Jako najcharakterystyczniej-
sze i najdobitniej oświetlające
sprawę prasa amerykańska przy-
tacza opinję znanego przeciwnika
prohibicji, Waltera Liggetta, oraz
opinje wybitnego Chauninga Pol-
lock'a.

Liggett powiedział: „Jestem
przekonany, że jeżeli prohibicja
potrwa jeszcze dziesięć lat, kraj
nasz będzie rządzony przez szajki
zbrodniarzy*—a dalej, tłumacząc
swe przekonanie, stwierdził: „pro-
hibicja zwiększyła pijaństwo zwłasz-
cza wśród kobiet i dzieci, zwięk-
szyła zbrodnię i rozpustę, a co
najsmutniejsze, zdemoralizowała
urzędników od ' dołu aż do
szczytu".

Pollock zaś oświadczył: „Mo-
żecie powołać do wykonania pro-
hibicji całą armję i całą mary-
narkę. Macie jednak do wybou:
jeżeli nie potraficie wykonać swe-
go zadania — wywołacie w kraju
anarchję, jeśli zaś potraficie cel
swój osiągnąć—stworzycie tyranję.
Ale dobry rząd leży pośrodku
tych dwóch krańcowości*.

to znamienny i wymowny
dwugłos, który w ostrych lecz
doskonale malujących stosunki
słowach, rzuca „bankierowi świa-
ta” groźne ostrzeżenie.

Czem jest Nowy York?
„Now-York Herald" w odpo-

wiedzi na to interesujące pytanie
przytacza kilka wymownych cyfr.
A więc: ponad 6 miljonów mie-
szkańców, w tem więcej niż 2
miljony cudzoziemców. W No-
wym Yorku jest więcej Włochów
niż w Rzymie, więcej irlandczy-
ków, niż w Dublinie, więcej Niem-
ców niż w Bremie i więcej ży-
dów niż w całej Palestynie. No-
wy York posiada 2000 teatrów i
kin oraz 1500. świątyń niemal
wszystkich wyznań istniejących
na całym świecie. Codziennie do
Nowego Yorku przyjeżdża 360000
osób a co 52 sekundy przyjeżdża
pociąg. Co 18 minut zawierany
jest ślub, co 6 minut przychodzi
na świat nowy obywatel miasta,
co 10 minut otwiera się nowe
przedsiębiorstwo, a co 50 minut
kończy się budowa nowego gma-
chu.

Talo) Polski.
Zjazd śpiewaków z całej

Polski.
Dn. 8 czerwca odbędzie się w

Katowicach wielki zjazd špiewa-
ków z całej Polski. W zjeździe
zgłosiło już udział 8 tysięcy śpie-
waków śląskich. Prócz tego dotąd
zgłosiły swój udział chóry: z Kra-
kowa, Lwowa, Wilna, Poznania i
Torunia. W ramach zjazdu odbę-
dzie się poświęcenie i odsłonięcie
pomnika Moniuszki, dłuta artysty-
rzeźbiarza Chorembalskiego.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”,

Na misje X. X. Salezjanów w Chi-
nach — A. M. 5 zł.

Na zakłady X. X. Salezjanów w
Wilnie — A. M.5 zi.

Dla chorego nauczyciela przy ul. Po-
łockiej ku uczczeniu dnia Imienin ś. p.
ojca mego Józefa Bartoszewicza, Al. B.
20 złot.

Na kościół Sw. Teresy w Kamionce
Z ZASCZĘ

Dla najbiedniejszych — bezimienn.
5 złot.

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

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

 

 

Zebranie dyskusyjne
„MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ"

odbędzie się dziś 25 marca O godz. 19 wieczorem, w sali 3
gmachu głównego U.S. B.

Dyskusję na temat

„„Problem narodowości mniejszościowych
w Polsce"

zagai kol. J. CIESZEWSKI.

U
D

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
obry krajowy towar i nie przeplaca“.

Polska Składnica
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.
Najtańsze źródło kupna nici, pończoch skarpetek i_ bielizny.
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siai lydi
Warszawa 24 marca.

Już przeszło tydzień ciągnie

się przesilenie rządowe, którego

przebieg jest wysoce mo-

notonny. Nie wywołuje ono ta-

kiego napięcia, jak przesilenie

poprzednie, jakkolwiek może o

wiele bliżej tzw. rozgrywki, ani-

żeli orzed kwartałem.

Narzuca się szczególnie każ-

demu obywatelowi fakt, że daw-

nemi laty, jeszcze przed majem,

zawsze starano się regulować

przesilenie jaknajszybciej. Pod

tym względem upodobaniliśmy się
do Francji, gdzie np. nagle wie-

czorem pada gabitet, momental-

nie ministrowie schodzą się u ło-

ża chorego premjera, tegoż wie-

czora składają prezydentowi dy-

misję, i tegoż jeszcze wieczora

prezydent odbywa konferencje z

prezydentem izb, aby nazajutrz

przyjąć szereg osobistości ze Świa-

ta politycznego i powierzyć misję

danemu politykowi. Desygnowany

zaś nie odbywa konferencji po

aptekarsku, powoli i żółwio, lecz

momentalnie, tak, jak dyktują

nerwy, życie i wiek elektrycznoś-

ci i radia.
U nas wszystko  naodwrót!

Powoli, z coraz większym stoi-

cyzmem filozoficznym! chwała

sejmu w piątek o g. 7,20. Przed

8-mą uchwała rady ministrów o

dymisji, w sobotę o g. 11,30 za-

komunikowanie tej uchwały p.

Prezydentowi. Pauza. W ponie-

działek wizyta obu marszaików

na Zamku, po południu ogłosze-

nie przyjęcia dymisji, a we wto-
rek o g. 15-ej nominacja desy-

gnata, który w okresie wyścigu

pracy, zaraz odracza z powodu

„galówki*—jak się sam wyraził—

rozmowy do czwartkuł... Zaiste

tempo, tempo! Jakżeż szybko one

się toczą?! W piątek narada z

Wyzwoleniem trwała ledwo pół

godziny, z Ukraińcami godzinę,

z p. Jeremiczem pół godziny, z

Klubem Narodowym 10 minut;
w czwartek z BB. dwie i pół go-

dziny, a z PPS-owcami godzinę.

Dotąd tedy trwały konferencje...

340 minut, więc nie pełne 6 go-

dzin!
Na dobrą sprawę wszystko

możnaby załatwić w ciągu dnia.

Jednakże zdaje się, że wszyst-

ko idzie w kierunku właśnie jak

najdłuższego przeciągania czasu,

w celu zbliżenia się systematycz-

nego do 1 kwietnia, tj. do dnia,

kiedy sesja budżetowa wygasa.

P. Szymański wyznaczył już ka-

lendarjum na dni następne, aż do

poniedziałku. W ciągu całej nie-

dzieli przyjmie tyłko... koło ży-

dowskie. W poniedziałek zaś tak

wielkie kłuby i tak samodzielne,
jak NPR. lewica i grupa Stapiń-

skiego!
O nic innego tedy nie idzie

w danym momencie, jeno o wy-
czerpanie czasu. To jest istotny

cel, wykonywany w danym mo-

mencie przez p. dzymańskiego

zgodnie z założeniami BB. i sa-

nacji.
Gdy termin 1 kwietnia nadej-

dzie, wtedy sesja zostanie za-

mknięta. Budżet może wejść w

życie na podstawie uchwał se-

nackich, korzystniejszych dla rzą-

du, aniżeli sejmowe. Natomiast

odpadają liczne kwestje drażliwe,

a przedewszystkiem odwleka się

znowu wiszącą jak zmora sprawę

Czechowicza i tych nieszczęsnych
8 miljonów na fundusz dyspozy-

cyjny. >
źałatwienie tej sprawy wisi

nad sanacją jak miecz Damo-

klesa. Nic jej uchylić nie potrafi,

można ją jeszcze na jakiś czas

zwlec. Więc bodaj w ten sposób
sprawę przewlec i odciągnąć:

może kiedyś nastaną inne ko-

rzystniejsze okoliczności, wśród

których rzecz udałoby się prze-

kreślić.

I dlatego BB za każdą cenę

nie chce dopuścić do posiedze-
nia sejmowego, grożąc nawet

środkami obstrukcyjnemi. W ło-

nie prezydjum sejmu istnieje ten-

dencja załatwienia pilnych spraw
państwowych terminowych w od-

powiednim terminie. Do 1-go
kwietnia musi się załatwić sprawę

kredytów dodatkowych na bieżą-

cy rok budżetowy, by nie stwa-
rzać stanu ex lex. Wszelako te
argumenty wobec względów opor-

tunistycznych dominujących w
taktyce sanacji i BB — nie mają

uznania. Tamte są decydujące.

eLNE

Rozmowy p. marsz. Szymańskiego z przed-
stawicielami klubów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Nareszcie wczoraj zakończył p. marsz. Szymański
rozmowy z przedstawicielami stronnictw kierunków politycznych.

W niedzielę przyjął p. marsz. Szymański żydowskich senatorów:
Dawidsona i Kownera; w poniedziałek kolejno pp.: Smulskiego i N.
Malinowskiego (BBS), Ciszaka i Waszkiewicza (NPR lewica), Stapiń-
skiego (Str. Chł.), Schydę i Bogusławskiego (Rusini z BBW z Rz).

W ten sposób p. marsz. Szymański posiada już kompletny obraz
nastrojów sejmowych. >

Sekretarjat p. marsz. Senatu ogłosił memoranda, jakie przed-
stawili przedstawiciele poszczególnych stronnictw, jacy przewineli się
przez gabinet p. Szymańskiego podczas konferencyj od czwartku do
poniedziałku.

W imieniu Klubu Narodowego w dn. 21 b. m. pos. prof. Ry-
barski, Głąbiński i pos. Winiarski złożyli deklarację następującą:

Klub Narodowy sądzi przedewszystkiem, że w załatwieniu prze-
silenia rządowego i porozumieniu w tym celu ze stronnictwami Sej-
mu i Senatu najistotniejszą rzeczą jest wyraźne określenie zamierzeń
przez osobistość powołaną przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej do
tworzenia rządu.

Ze swej strony Klub Narodowy stwierdza:
W czasie poprzedniego przesilenia dn. 11 grudnia ub. r. prze-

wodniczący Klubu Narodowego pos. prof. Rybarski oświadczył P. Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej,j że w państwie powinno panować
prawo i niczyja woła ani żadna siła nie może stać ponad pra-
wem.

Rząd ostatni nie urzeczywistnił tego podstawowego warunku
prawidłowago biegu spraw państwowych pomimo, że Sejm i Senat
spełniły na, czas swe konstytucyjne obowiązki w sesji zwyczajnej.

Nadto zaś rząd ten okazał się bezradnym wobec zaostrzenia
się kryzysu gospodarczego, bezczynnym w sprawie reformy konsty-
tucji, której doniosłość stwierdzona została przez wszystkie czynniki
w państwie, a bezsiinym wobec oddziaływania nieodpowiedzial-
nych grup osób na bieg spraw państwowych.

W przesilenie obecne wniesione zostały pierwiastki niezwykłe
w stosunkach praworządnych: p. min. spr. wojsk. ogłosił oświadcze-
nia zawierające, obok zwykłych już obelg, tak daleko idące wzmian-
ki © zbrodniczych zamysłach, znanych p. min. Spr. wojsk.
przeciw którym powołane władze nie wystąpiły, że znowu na
stan rzeczy w naszem państwie padio ponure Światło.

Dążenie do zaburzenia biegu spraw ujawniło się w chwili gdy
Sejm ma przesłać Trybunałowi Stanu uzasadnienia oskarżenia wnie-

 sionego w roku ubiegłym o nieprawnie dokonanych wydatkach ze
skarbu państwa w budżecie 1927 28.

Gospodarcze położenie kraju pogarsza się ciągie.
W polityce wewnętrznej i administracji państwowej trwa Stan

nieładu i samowoli, w stosunkach międzynarodowych obniża
się znaczenie naszego państwa.

W takim stanie rzeczy tylko wielki
może zadanie.

Trwanie rządów pozornie opartych o przepis Konstytucji a spo-
czywających w rzeczywistości oraz wedle wyraźnych oświadczeń mi-
nistra w ręku min. spr. wojsk. Piłsudskiego, jako czynnika roz-
strzygającego, pogrąża państwo w daiszy rozstrój.

Usunięcie tej swoistej dyktatury jest niezbędnym warun-
kiam uzdrowienia stosunków w państwie.

Ze strony Bloku Bezpartyjnego prezes pos. Sławek zglosił
deklarację, stwierdzającą, że Blok nie wierzy w możliwość stworze-
nia gabinetu, któryby w warunkach, wytworzonych obecnie przez
większość opozycyjną, mógł pracować z tym Sejmem. Nie stawiając
żadnych warunków ze swej strony, klub B. B. wyraża przekonanie,
iż p. premjer Szymański, jak i przyszły jego rząd, zachowają całko-
witą niezależność w zakresie rządzenia od partyj politycznych, nie-
zależność ustaloną w Polsce po przewrocie majowym.

W tym samym dniu na posiedzeniu z prezydjum P. P. S., p.
wice-marsz. Posner, wice-marsz. 4uławski, prezes Niedziałkowski
i prezes Liberman, zgłosili nietylko imieniem swej własnej partji, ale
zjednoczonych stronnictw lewicy i centrum, t. j. P. P. S., Wyzwole-
nia, Stronnictwa Chiopskiego, P:asta, Ch. D. i N. P. R. deklarację,
która wskazuje przedewszystkiem na konieczność zmiany systemu
rządzenia i podkreśla, co należy rozumieć przez zmianę systemu, a
mianowicie: 1) stosowanie w całej pełni konstytucji i usław,
2) ustalenie zasady, że rewizja konstytucji może być przeprowadzona
tylko w drodze legalno-konstytucyjnej, 3) uniezależnienie sądo-
wnictwa, administracji państwowej i wojska od wpływów jakiej-
kolwiek partji, czy obozu politycznego, 4) ścisłe przestrzeganie pod-
staw samorządu, 5) położenie kresu samowoli administracyjnej,
zbadanie stwierdzonych wypadków nadużyć na szkodę skarbu pań-
stwa, 6) wstrzymanie wszeikich subsydjów ze skarbu państwa na
jakiekolwiek cele partyjno-polityczne i zaniechanie używania orga-
nów administracji państwowej i wojska dla porachunków oso-
bistych, czy też partyjno-politycznych.

Dalej deklaracja mówi o ciężkiem położeniu gospodarczem
w kraju, o stanie bezrobocia, o poziomie płac robotniczych i praco-
wniczych. Wobec marszałka Szymańskiego, jako męża zaufania Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, stronnictwa centrum i lewicy nastają na
bezwzględną konieczność uczciwej i lojalnej zmiany systemu i pod-
noszą zarazem, że ministrowie nie mogą być nadal biernymi
wykonawcami woli p. ministra spraw wojskowych marszałka
Piłsudskiego. Wreszcie w sprawie zmiany konstytucji rząd, w myśl
deklaracji, powinien zajmować postawę jasną i zrozumiałą dla społe-
czeństwa, w takim czy innym kierunku.

Przedstawiciele Klubu Ukraińskiego domagają się między
innemi wypełnienia międzynarodowych zobowiązań w stosunku do lud-
ności ukraińskiej, rozbudowy szkolnictwa ukraińskiego, wycofania
ustaw o osadnictwie. i

Poseł Utta imieniem Klubu Niemieckiego podkreśla, że
marszałek Szymański w pracy swej znajdzie poparcie tego klubu,
o ile uda mu się stworzyć taki rząd, który zapewni ludności nie-
mieckiej faktyczne równouprawnienie w życiu codziennem.

Przedstawiciele Koła Żydowskiego zgłosili szereg postulatów
w dziedzinie politycznej, dążących do zniesienia ograniczeń praw-
nych ludności żydowskiej, między innemi w sprawie nadania praw
publiczności seminarjom i szkołom ogólnokształcącym, oraz szkołom
zawodowym z językiem wykładowym hebrajskim lub żydowskim.

Następnie klub PPS. Fr. Rew. (BBS.) złożył deklarację, w któ-
rej stwierdza, że nie widzi realnej możności stworzenia rządu, który
mógłby oprzeć się o dzisiejszą większość parlamentarną.

Posłowie Ciszak i Waszkiewicz w imieniu stronnictwa NPR. le-
wica złożyli oświadczenie, w którem stwierdzają, że rząd parlamen-
tarny, oparty o program demokracji i większość sejmową, może po-
wstać przy obecnym systemie tylko wtedy, gdy grupy t. zw. centro-
lewu staną na gruncie lojalnej współpracy z marszałkiem Piłsudskim.

Pos. Stapiński w tymże dniu oświadczył w imieniu Związku
Chłopskiego, iż w ufności, że marszałek Szymański utworzy rząd
z tendencją złagodzenia zaognionych przeciwieństw i nastrojów sej-
mowych, w imię przezwyciężenia ciężkiego kryzysu gospodarczego,
Związek Chłopski udziela rządowi marszałka Szymańskiego poparcia.

P. marsz. Szymański uda się z raportem
: do Belwederu.

(Telefonem od własnego korespondanta).

WARSZAWA. We wtorek w południe p. marsz. Szymański uda
się do Belwederu z przedstawieniem p. Piłsudskiemu raportu i wnios-
ków co do składu personalnego gabinetu.

Pono nosi się z zamiarem powołania dwóch wice-premjerów:
gospodarczego—p. Byrkę i połitycznego—p. Dąbskiego.

Tekę oświaty chciałby powierzyć p. Krzyżanowskiemu, tekę
pracy i opieki społecznej gen. Hubickiemu, a podsekretarjat opieki
społecznej p. Zofji Moraczewskiej. Reformy Rolne—p. Zygmuntowi
Meysztowiczowi, synowi b. min. sprawiedliwości, zaś Skarbu —p.
Matuszewskiemu.

Oczywiście p. p. Matakiewicz, Zaleski i Kwiatkowski pozo-
staliby przy tekach: Robót publ., opraw Zagranicznych i przemysłu
i Handlu.

wysiłek narodu podołać

 

 

będzie tygodniem dużych wyda-

rzeń politycznych.

Dlatego też nadchodzący ty-
dzień w życiu parlamentarnem,

ostatni tydzień sesji budżetowej— H. w.

WŁ EC BROSKO)

Ż prasy.
Polityka strusia.

Wobec aż nazbyt widocznych
tendencyj kół sanacyjnych  prze-
wlekania obecnego przesilenia aż
do... 1 kwietnia, kiedy się koń-
czy sesja budżetowa Sejmu, pi-
sze „ABC“:

Chowaniem głowy w piasek daleko
się nie zajedzie.

Nikt jeszcze nie wygrał na odra-
czaniu rzeczy przykrych, które | tak
przyjść muszą. Nie wygra i sanacja,
chyba, że kierownicy jej sami już myślą
o autodafe.

Sesję -nadzwyczają trzeba będzie
zwołać najpóźniej za. 3 — 6 tygogni.
Czy nie lepiej więc byłoby już teraz
zdecydować się na wypicie kielicha go-
ryczy?

Wnioski z głośnego arty-
kułu.

„Głos Narodu" powtarzając
niektóre ustępy z głośnego dziś
wywiadu z p. Piłsudskim zaopa-*
truje je w swoje uwagi:

Więc co do propozycji, uczy-
nionej jakoby przez jakichś ano-
nimowych zbirów, zastrzelenia p.
Trąmpczyńskiego, pisze „Głos Na-
rodu”:

W sprawie niedoszłego zastrzelenia
Trąmpczyńskiego, nie wątpimy, że pro-
kurator wytoczy śledztwo owym  „lu-
dziom, którzy „prosili o pozwolenie za-
strzelenia kllku panów" — a marsz. Pił-
sudskiego powoła na świadka.

Co do ślubowania „siedzących
z rozpiętemi spodniami", zapewnia
„Głos narodu", że się to odbywa
zupełnie inaczej posłowie, po
odczytaniu formuły, wziroszą pal-
ce do góry i oczywiście stojąc
mówią „ślubuję*.

Gdzieby się kto wtedy rozwalał,
kiedy stoi — a cóż to za bystrego oka
trzebaby było, prawdziwego „dna oka“
chyba, żeby dostrzec rozpięte spodnie
u któregoś ze ślubujących?

Honor p. Miedzińskiego.
Sąd partyjny, złożony z pięciu

wybitnych piłsudczyków, pod prze-
wodnictwem gen. Rydza-Smigłe-
go, zbadawszy znane powszechnie
zarzuty, podniesione przeciw by-
łemu ministrowi poczt p. Miedziń-
skiemu. ogłosił szeroko motywo-
wane orzeczenie, że p. Miedziński
„nie uchybił zasadom honoru".

Orzeczenie to nasuwa śkilka
uwag „Głosowi Narodu".

„Przedewszystkiem nie dotyczy ono
meritum stawianych p. Miedzińskiemu
zarzutów. Sąd. stwierdza wyraźnie, że
„zadaniem jego nie jest ani orzekanie,
o ile sposób wydatkowania z par.8
budźetu Ministerstwa Poczt był prawi-
dłowy pod względem formalnym", ani
ocena wydatków z punktu widzenia ich
„celowości”, to znaczy, że Sąd nie zaj-
mował się akurat tem, co tworzyłoi
tworzy treść oskarżeń, z jakiemi i Naj-
wyższa Izba Kóntroli i opinja publiczna
przeciw p. Miedzieńskiemu wystąpiły.
Pan Miedziński — pozostaje to faktem
niezaprzeczonym — wydał kilkadziesiąt
tysięcy złotych z budżetu Poczt na cele
osobiste.

Dlaczego to robił Sąd tłumaczy go
w sposób trochę kompromitujący, pi-
sząć, że p. Miedziński nie zdawał sobie
sprawy z charakteru wydatków, przewi-
dzianych w art. 8. Zaiste, niewesołe to
świadectwo o przygotowaniu p. Mie-
dzińskiego na urząd ministra. Ale Izba
Kontroli zakwestjonowała szybko 2.000
zł. wydanych na biiety, koncerty i t. d.,
a p. Miedziński wydawał dalej. Wyda-
wał na bilety, koncerty, restauracje,
subwencje i t. p. cele różne kwoty aż
do sumy 40 tysięcy zł.

Mało nas obchodzą poglądy
osobistych i politycznych przyja-
ciół p. Miedzińskiego na sprawę
honorową, mało też obchodzi nas
sam honor p. Miedzińskiego —
inny trybunał powołany jest do
sądzeria podobnych spraw.

Delirium;
Prasa sanacyjna zdradza sta-

nowczo objawy jakiejś niebez-
piecznej gorączki, coś w rodzaju
delirium.

Oto co pisze „Gazeta Polska”:
Opozycyjna prasa p. p. Libermanów

Trąmpczyńskich nie może dotąd pogo-
dziś się z faktem, że Polska widzi w
Marszałku Piłsudskim najwyższe uoso-
bienie *swego instynktu narodowego,
chlubę swej krwi i dumę swojej rasy.

Ależ p. Piłsudski nazwał na-
ród polski „narodem idjotów”, a
tu raptem staje się p. Piłsudski

*- „najwyższem uosobieniem instynk-
tu narodowego”, „chlubą jego
krwi* — czyjej krwi? Narodu
idjotów?

Na pamięć przychodzi rozmo-
wa między imć panem Zagłobą a
Rochem Kowa!skim.

Wyprowadzony z cierpliwości

 

Zagłoba nazwał kiedyś Kowal-
skiego — wołem. Na to p. Roch,
chociaż ciężki miał dowcip, zdo-
był się na taką odpowiedź:
— Jeżeli ja wół, a wuj mój

wuj — to co wuj?
Ale posłuchajmy dalej:
Był czas, gdy imię i nazwisko Mar-

szałka Piłsudskiego podawano sobie ze
czcią w szeregach endeckich, jako sym-
bol najbardziej autentycznej zasługi na
polu narodowem; jako wyraz genjuszu
wojskowego i najdojrzalszej racji stanu.

To już chyba szczyt zakłama-
nia się i bezczelności.

Kiedyż to w szeregach endec-
kich podawano sobie nazwisko
p. Piłsudskiego jako wyraz naj-
dojrzalszej racji stanu, jako wy-
raz genjuszu wojskowego? Czy
może w latach 1905—6 gdy two-
rzył socjalistyczne bojówki, lub
w r. 1914 gdy stanął przy pań-
stwach Centralnych przeciwko
Entencie, czy też może wtedy,
gdy prowadził wojska nasze na
Kijów?
„Wielkošė“ zapoznana.
W „Slowie" wilenskiem za-

biera od czasu do czasu głos
p. Wład. Studnicki. (Żadne inne
pismo w całej Polsce, jak szero-
ka, nie chce już udzielić temu
niedoszłemu „zbawcy” Ojczyzny
swych szpalt). W związku zostat-
nim występem p. Studnickiego w
„Slowie", „Robotnik“ w ten spo-
sób charakteryzuje tę „zapoznaną
wielkość”.

Młdsze pokolenie trochę już o nim
zapomniało; w okresie przedwojennym
odegrał wszakże p. Studnicki rolę wca-
łe dużą.

Mężem stanu p. Studnicki nie był
nigdy; jego pojmowania sytuacji mię-
dzynarodowej, jego przewidywania poli-
tyczne wypadały z reguły akurat od-
wrotnie, niż rzeczywistość.

Miał zato pewność siebie, tupet, am-
bicję wręcz niezwykłe. Przywykł trak-
tować wszystko i wszystkich z wyżyn
swej zapoznanej „wielkości". Wyobra-
żam sobie, że myśl nieustanna, bolesna,
gniewna p. Studnickiego przedstawia się
następująco:

„Ach, gdybym to ja był na miejscu
Piłsudskiego, o ile jabym lepiej to a to
zrobił, niż on to robi".

Narazie p. Studnicki, w braku chęt-
nych do jego „dyktatury", ogranicza się
do rzeczy mniej ryzykownych: wymyśla,
ile włezie, na posłów sejmowych.

Bo jakże inaczej?
„Pan Piłsudski bił Krzyżaki,
Pan Studnicki chce być łaki*.
Całe nieszczęście w tem, że ta Pol-

ska nieszczęsna, pogrążona po uszy w
„analfabetyzmie" swego Sejmu, ani weź
uznać niechce „genjalnych* pomysłów
w Studnickiego.

Rób, co chcesz, z takim krajem. W
r. 1918, naprzykład, również nie uznała
„genjalnego* pomysłu, który powstał
w „genjalnym* mózgu p. Władysława,
by powołać pod broń pospolite ruszenie
dla obrony jego cesarskiej mości cesa-
rza Wilhelma II przed złośliwościami
paskudnej „Ententy“. | powiedžcie: czyž
to nie był najdziksy „analfabetyzm“?
nieprawdaż?

Tyle teraz kłopotu . z tym Pozna-
niem, z tym Sląskiem, z tem morzem,
nikomu niepotrzebnem! A tak mieli-
byśmy Smoleńsk, Ługę i Kaługę, a rno-
że, może nawet „dyktaturę* p. Stu-
dnickiego od Borodina aż po Kalisz!

lle żalu, ile goryczy nagromadzić się
musiało w duszy i w sercu p. Włady-
sława Studnickiego!...

O, Polsko kraju bez wdzięczności...
„Genjalne* pomysły — zmarnowas

ne; „wielkość* — zapoznana..

Nieco humoru.

Istnieje, jak wiadomo, w Ame-
ryce zwyczaj asekurowania róż-
nych części ciała. Hołdują temu
zwyczajowi zwłaszcza różne gwiaz-
dy i gwiazdki filmowe (oczywiś-
cie w celu autoreklamy).

Tak więc ubezpieczone są
nóżki Colien Moor, ręce Grety
Garbo, oczy Mary Pickford itp.

Na wypadek, gdyby zwyczaj
ten i u nas miał się przyjąć, fel-
jetonista „ABC” daje praktyczne
wskazówki, kto i co ma asekuro-
wać?

Poseł Połakiewicz winien ubezpie-
zyć łokcie. Czemby się roźpychał?

Natomłast  zaasekurowanie uszu
wskazane jest dła p. Miedzińskiego. Na
wszelki wypadek. A nuż podsłuch bę-
dzie wznowiony?

Cała Czwarta Brygada misi ubez+
pieczyć ręce, żeby było czem brać.

Jeszcze jedna jest część ciała, którą
przedewszystkiem należy w Polsce
ubezpieczyć, jako najpewniejsze lokum
całej sanacji, tudzież jako miejsce naj-
epiej nadające się dla niej do cało-
wlania.

Proponuję
części ciała na osiem miljonów
tych.

zaasekurowanie tej
zło-

 

"FRONTEM KU ZACHODOWI. |
(Z przemówienia prof. Stanisława Grabskiego.)

1

Był w dziejach naszych okres
«ilkusetletni rośnięcia Polski w
moc i znaczenie w świecie chrze-
ścijańskim, rozszerzania się jej
granic, postępu nauk, sztuk, lite-
ratury, i był potem okres słabnię-
cia Rzplitej, kurczenia się jej gra:
nic, upadku gospodarczegoi ogól-
no-cywilizacyjnego aż wreszcie
przyszły rozbiory.

Okres wzmagania się potęgi
Polski — to okres nieustannych
walk z Niemcami o morze.Agdy
odwrócił się wzrok narodu od
zachodu i północy, od Bałtyku,
cała zaś nasza ekspansja skiero-
wała się ku stepom naddnieprzań- -
skim, słabnąć i rwać się poczęły
łączniki cywilizacyjne, zespalają-
ce Polskę z zachodnią Europą,
z Włochami z Rzymem zaczęliśmy
się orjentalizować i w stroju i w
sztuce wojennej, i w obyczajach
iść ku upadkowi. |

Polska, położona na granicy
zachodniej rzymskiej i wschodniej
bizantyńsko-mongolskiej cywiliza-
cji może być potężną i mieć po-

czesne wśród innych państwi na-
rodów miejsce—tylko jako wysu-
nięty na wschód posterunek świa-
ta zachodniego. Wpływy wschod-
nie, bizantyński kult kilku osób,
zamiast rzymskiego poszanowania
prawa azjatyckie płaszczenie się
przed każdą zwycięską na razie,
choćby zbrodniczą siłą, zamiast
zachodnio-europejskiego poczucia
honoru osobistego i narodowego
—niszczy w XVII i XVIII wieku
„siłę moralną i materjalną Polski,
tak samo jak i dziś ją niszczą

Poszczególni ludzie upodabnia-
ją się do tych, z którymi przyja-
cielsko obcują. Narody stają się
podobne do tych, z któremi wal-
czą. Za Piastów, za Jagiełły, Ka-
zimierza Jagiellończyka, Zygmun-
ta | zwrócona była Polska stale
frontem przeciwko Niemcom, ce-
sarstwu i zakonowi krzyżackiemu
w walce przedewszystkiem o mo-
rze. | wtedy promieniał nad Euro-
pą genjusz Wita Stwosza i Koper-
nika, do Wawelu, a nie do Burgu
wiedeńskiego zwracali się o kró-

CHCESZ DOBREI HERBATY?
|KVDVIJAVDRODVCENTA|

LIPTON poriADA
TYJ/IACE HEKTARÓW

WLAZNYCH
PLANTACJI
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lów dla siebie Węgrzy i Czesi,ki
Polsce zwracał się wzrok przera*
żonego zaborami muzułmańskie]
mi świata chrześcijańskiego. £

—

 

  
    

   walk z Niemcami od Chrobrego) 4
po Kazimierza Jagiellończyka Poł
ska wychodziła zawsze wzmocnia
na. A wszystko, cośmy przez t
siąc lat naszych dziejów tracili
na rzecz Niemiec, traciliśmy przeż | |
zgodę z niemi i układy. |

Dziś ku morzu zwraca się
wzrok całego naszego narodu.

Ale lat temu 40 niełatwo była :
zwrócić ku Pomorzu, Kaszubom,
Bałtykowi myśl i dążenia patrjo-
tyzmu polskiego, wychowanego
na literaturze
Mickiewiczu, tak cudnie opisują”
cym puszcz litewskich przepastnė:
krainy, na Słowackim, którego
tęsknota do Polski wiodła wizję
jego poetycką ku stepom i kur-
hanom. przedewszystkiem na Boh-
danie Zaleskim i tylu piešniach,
rzewnie płaczących nad zanikiem|
dawnej sławy kozaczej, choć ta]
sława kozacza rzeziami Polaków
najchętniej się karmiła. .

Do źródeł polskiej chwały
mocy do walki z Niemcami, do
walki o morze zwróciła się po

romantycznej, na |
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wiekach zapatrzenia się wyłącznie Ę
na wschód polska myśl polityczna
kierująca pod koniec XIX stule-
cia pracę i walkę narodową we
wszystkich trzech zaborach tajna
organizacja: Liga Narodowa. A
kierowało nią trzech ludzi: ś. p. |
Popławski, Balicki oraz dzięki
Bogu żyjący i czynny Dmowski.

Dziś, gdy obchodzimy dziesię*
ciolecie odzyskania Pomorza i
kawałka choć bałtyckiego wy”
brzeża — należy z wdzięcznością
przypomnieć sobie o tych trzech
ludziach, którzy na ćwierć wieku.
przed wojną światową ustalili w *
narodowej świadomości tęprawdę”
że dziejowa droga Polski do po-
tęgi—to droga do morza.

I stała się ta prawda w czasie |
wojny światowej
sadą antyniemieckiej
olbrzymiej większości
stwa polskiego, o którą
się wszelkie szalbierstwa

przewodnią za-
orjentacji

rozbiły

gowskazem polityki Dmowskiego
w Londynie i Paryżu, a Paderew-
skiego w Stanach Zjednoczonych,
polityki, która dała Polsce miej--
sce na kongresie
wśród państw i narodów zwycię-
skich.

Modne jest dziś zapominenie
io kongresie wersalskim iotych]
co na nim Polskę reprezentowali
i uzyskali mimo niechęci Anglji
dostęp do morza.

Ale siła narodu to przede-
wszystkiem siła jego ducha. Na
lichocie moralnej nie zbuduje się
wielkiej Polski. Fundamentem jej

społeczeń- |

państw |
centralnych rzekomo przywraca: |
jących niepodległość Polsce bez |
Lwowa jednak Krakowa, Katowic, |
Poznania, Torunia. | była ona dro- |

wersalskim
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muszą być uczucia szlachetne. A |
szlachetnem jest uczucie wdzięcz-|
ności.

PA teraz uczciwszy przeszłość
tak jak należy, zgodnie z prawdą
historyczną, a nie fabrykowaną
dla czyjejś reklamy legendą—
zwróćmy myśl ku przyszłości.

Niemcy żądają i żądać nie
przestaną nowego wyroku histo
rji o polsko-niemieckiej granicy
oraz ich i naszym dostępie do
morza.

Choćbyśmy się od tego no-
wego wyroku chcieli wykręcać—
nie wykręcimy się.

Trzeba śmiało spojrzeć przy-|
szłości w oczy. Przyjdzie do no-
wego rozstrzygnięcia odwieczne-
go między Polską a Niemcami
sporu o Bałtyk i albo Toruń prze-
stanie być miastem  polskiem,
albo Królewiec przestanie być
miastem  niemieckiem. Tertium
non datur.
Zadaniem nieodwołalnem wcho- |

dzącego dziś w życie publiczne
pokolenia jest przygotować i wy-
walczyć zwycięstwo Polscew tem
nieuniknionem starciu.

Cel ten sobie stawiając nie
postawi sobie dzisiejsza młodzież
trudniejszego do ziszczenia zada-
nia, niż to, które postawiło sobie
bylo moje pokolenie, rozpoczy-|
nając około 1890 r.
noczesną ze wszystkiemi
państwami zaborczemi
nie kajdan niewoli.

Z każdym rokiem stosunek
liczebny Polski do Niemiec po-

walkę rów-
trzema

o zerwa-_

prawia się na naszą korzyść — |.
bo mamy znacznie szybszy przy-
rost ludności.

Gdy z roku na rok będzie
również poprawiał się stosunek
siły gospodarczej, twórczości cy-
wilizacyjnej praworządności i spoi-
stości narodowej Polski do Nie-
miec—patrzeć będziemy mogli
w przyszłość z pełną ufnością i
wiarą w nasze zwycięstwo.

A czegoż ku temu potrzeba?
Dwóch cnót: stanowczej i wy-
trwałej woli
wielką ambicją narodową ogółu,
dużej zawodowej ambicji każdego
z nas.

oraz zespolenia z|
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Wie ubiegłego wieku Niemcy swe
hasło: „Niemcy ponad wszystko”,
„že niemiecki rzemieślnik, kupiec,
- Tolnik, chemik, inżynier, prawnik,
filozof starał się postawić swą
pracą niemieckie rzemiosło, nie-

 Mmiecki handel, niemieckie rol-
nictwo itd. ponad wszystko.

Niech ambicją naszego mło-
dego pokolenia stanie się prze-
 Wyższenie innych narodów prze-
 dewszystkiem Niemiec „wyczy-
„nami“ polskich prawników, nau-
 Czycieli, rolników, kupców, prze-
_Mysłowców, mechaników, lotni-
_ ków, oficerów, żołnierzy—a osta-

czny wyrok historjj wypadnie
na korzyść Polski.

- Walne zgromadzenie Banku dla
_- Mandlt i Rzemiosł

W niedzielę dn. 23 b. m. od-
było się walne zgromadzenie u-
działowców Banku Spėldzielcze-

"go dla Handlu i Rzem.zogr. odp.
Zebranie było niezwykle liczne.

i Zebranie zagaił p. M. Zejmo.
„Na przewodniczącego zebrania
| wybrano jednomyšinie red. Sta-
 nisława Kodzia.

Protokuł poprzedniego zebra-
_ nia po dłuższej dyskusji przyjęto,
poczem p. Wacław Iwanoff od-

| Czytał sprawozdanie zarządu, zaś
p. Mieczysław Żejmo—sprawozda-

nie rady i komisji rewizyjnej.
Następnie p. Juniewicz odczy-

 tał sprawozdanie specjalnej ko-
misji rewizyjnej, która została
wybrana przez poprzednie walne

_ zgromadzenie w celu zbadania
_ całokształtu spraw Banku.

Po sprawozdaniach wywiązała
się obszerna i nader burzliwa
dyskusja. Pod adresem ustępują-
cego zarządu i rady padały za-
rzuty bardzo ostre. Szczególne roz

_ namiętnienie spowodowała spra-
wa zaangażowania się banku w
przedsiębiorstwach przemysło-
wych, co według orzeczenia spe-
cjalnej komisji rewizyjnej spowo-
dowało straty.
zPostawiony nawet został wnio-

ch | sek o ściągnięcie strat osobiście

cu

1641
o p

_ madzenia.

_ powołanie komisji,

z członków zarządu i rady. Prze-
wodniczący odmówił postawienia
takiego wniosku pod głosowanie,
gdyż jego zdaniem przekraczało-
by to kompetencje walnego zgro-

Przyjęty został nato-
wniosek p. Poźniaka o

; złożonej z
pięciu osób, której zadaniem
byłoby zbadaniu, czy ze strony

_ dotychczasowych władz była zła

miast

| wola i jeżeli była — skierowania

ali

 

ciel Związku

sprawy do sądu w celu ściągnię-
cia z winnych strat, które bank
poniósł. =

Jednakowož kornisji
sób było wybrać, gdyż wszyscy
kandydaci zrzekali się. Wyłoniła
się wobec tego propozycja prze-
kazania tej sprawy Związkowi
Rewizyjnemu Spółdzielni Polskich.
Sprzeciwił się temu  przedstawi-

dyrektor Mazurkie-
„wicz, stwierdzając, że Związek
Rewizyjny stwierdził uchybienie,
uważa rolę swoją za skończoną
i nie może orzekać, czy zła wola
była, czy nie.
W dalszym ciągu zebrania po-

stanowiono uprawnienia takiej
komisji przelać na nowoobrane
władze.

Na pokrycie strat w wysokoś-
ci 147 tysięcy złotych uchwalono
dopłatę po 25 złotych od udzału.

Bank uchwalono prowadzić
nadal, przyczem dyr. Mazurkie
wicz zaznaczył, że Związek Re-
wizyjny będzie dążył do sfuzjo-
nowania go z inną podobną in-
stytucją o ile to będzie możliwe.

Wobec ustąpienia dotychcza-
sowych władz wybrano 12 osób
z których 9 ma być członkami
Rady, a 3—zastępcami. Wybrano
osoby następujące (w porządku
alfabetycznym): Andrukowicz Wac-
ław, Andruszkiewicz Antoni, Dow-
narowicz Adolf, Filipski Teodor,
Gabszewicz Aleksander, Ihnato-
wicz Józef, Iwanoff Wacław, Ja-
kóbczyk Michał, Kodż Stanisław,
„Mikulski Andrzej, Poźniak Jan,
Rekść Henryk. ś

Zebranie zamknięto o godz.
12 i pół w nocy.

nie spo-

Renć Pujol.

NONIDZAZE

  

  

   
  
   
   
   

     

   
    

    

wie, całej Polsce i zagranicą.
Legalizacje

poszukiwanie rodzin, etc.

   

  

  

dzinach 4—6 wiecz. w hotelu
dnia 27 b. m   

 

WYJAZD DO WARSZAWY ZBYTECZNY!
Załatwiamy wszelkie zlecenia w .sądach, urzędach państwowych

i komunalnych, instytucjach finansowych i wszystkich innych w Warsza-

dokumentów,
spadkowe, hipoteczne (wyciągi), rolne (komasacja, serwituty, parcelacja),

Interwencje, zastępstwa, porady, informacje, pośrednictwo we wszel-
kich sprawach. Windykacje weksli. Egzekwowanie należności. Wywiady.

BIURO
„POMOC PRAWNO - HANDLOWA"

Warszawa, Nowy -
Konto P. K. O. Nr.

Prosimy załączać znaczki pocztowe na odpowiedź.
UWAGA: Biuro istnieje czwarty rok.

Kierownik Biura „Pomoc Prawno-Handlowa" w Warszawie, bawiąc
przejazdem w Wilnie, przyjmuje interesantów i udzieia informacji w go-

„Europejskim" (pokój Nr. 10—telefon), do
e

  

sprawy konsularne (wizy),

Świat 28.
13,753

*

161—0 o

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— |-szy Krajowy Kongres
Eucharystyczny w Polsce odbę-
dzie się w Poznaniu 26—29 czer-
wca r. b.

Koła odnośne, interesujące się
Kongresem, zechcą się zwracać
o informacje do ks. kan. prof. A.
Cichońskiego (Wilno, ul. Mosto-
wa Nr. 12, m. 2), który przez J.E.
Ks. Arcybiskupa Metropolitę Wi-
leńskiego, mianowany został przed-
stawicielem archidiecezji wileń-
skiej do spr. organizacji | Krajo-
wego Kongresu Eucharystycznego
w Polsce.

Sprawy administracyjne.
— P. prezes lzby Skarbo-

wej ma głos. Dnia 23 bm. od-
było się w Wilnie posiedzenie
rzeczoznawców do spraw podatku
przemysłowego, delegowanych
przez Izbę Przemysłowo-Handlową
w Wilnie do IV Urzędu Skarbo-
wego.
W wyniku posiedzenia rzeczo-

znawcy wyrazili protest przeciw-
ko niesłychanej taktyce referenta
do spraw tegoż podatku przy IV
Urzędzie Skarbowym, który abso-
lutnie nie liczy się z wykazem
rzeczoznawców, przysłanych przez
Izbę Przemysłowo-Handlową, a
powołuje dowolnie innych rzeczo-
znawców.
— Zjazd naczelników urzę-

dów śledczych. W poniedziałek
24 bm. w Wilnie rozpoczął się
zjazd naczelników urzędów šied-
czych województwa wileńskiego,
nowogródzkiego,  poleskiego i
białostockiego: Zjazdowi przewod-
niczy naczelnik bezpieczeństwa
urzędu wojewódzkiego kpt. Bro-
niewski. Na zjeździe omówiono
sprawy bezpieczeństwa publicz-
nego w tych województwach,oraz
administracyjne. d
— Wyjazd wojewody. P. wo-

jewoda wileński w dniu 23 b. m.
wyjechał do Warszawy na posie-
dzenie komisji dla usprawnienia
administracji. Powróci z Warsza-
wy we czwartek, dnia 27 b. m.
rano.
— Zjazd referentów woj-

skowych. Zjazd w sprawach P. W.
i wojskowych po dwudniowych
obradach został zamknięty przez
p. wojewodę w dniu 23 marca o
godz. 11-ej. Obrady dały wynik
nader pomyślny, gdyż cały sze-
reg zagadnień z dziedziny P. W.
i W. F., jak również ogólno-
wojskowej został w trybie postę-
powania na przyszłość uzgodnio-
ny z władzami wojskowemi.

Sprawy wojskowe.
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej. Dziś, we
środę o godz. 8 rano w lokalu
przy ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie
się dodatkowe posiedzenie ko-
misji poborowej dla tych wszyst-
kich poborowych, którzy z ja-
kichkolwiekbądź * przyczyn nie
stawili się do poboru. d

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie komisji gos-

podarczej. Na dzień 26 b. m.
wyznaczone zostało posiedzenie
miejskiej komisji gospodarczej,
na którem załatwione zostaną
następujące sprawy:

1) Sprawa zamiany działek
ziemi przy ul. Nowogródzkiej,
2) Sprawa wyboru placu pod bu-
dowę gmachu Szkolnej Pracowni

7) Goście wyszli do ogrodu.

Przyrodniczej, 3) sprawa zmiany
przepisów, obowiązujących na
rzeźni miejskiej, 4) sprawa zmia-
ny taryfy opłat za korzystanie
z rzeźni miejskiej i 5) sprawa
zmiany taryfy opłat za korzysta-
nie z miejskiej stacji kontroli
mięsa. d

— Posiedzenie komisji fi-
nansowej. Dn. 25 b. m. we wtorek
odbędzie się posiedzenie komisji
finansowej z następującym po-
rządkiem dziennym:

1) Sprawa przeniesienia kre-
dytów w budżecie 1929-30 r.,
2) projekt preliminarza budżeto-
wego m. Wilna na r. 1930-31. d

Sprawy sanitarne.
— Stan sanitarny. W ciągu

ubiegłego tygodnia na terenie
miasta chorowało ogółem 96
osób, w tej liczbie na: ospę
wietrzną 1; tyfus brzuszny 2; pa-
ratyfus 1; czerwonkę 1; płonicę
23 (w tem zgony 4; blonicę 5
(zgony 3); odrę 14 (zgony 3); ró-
żę 4; gruźlicę 11 (zgonów 9);
krztusiec 29 (zgon 1); jaglicę 4;
gorączkę połogową 1. d

Sprawy kolejowe.
— Redukcja pracy w war-

sztatach kolejowych. Wileńska
Dyrekcja Kolejowa zredukowała
tydzień roboczy w warsztatach
kolejowych do dni 4-chzpowodu
braku odpowiedniej pracy. d

Z życia stowarzyszeń.
— Posiedzenie Wiieńskiego

Tow. Lekarskiego odbędzie się
we środę 26 b. m. o godz. Beej
w lokalu własnym (Zamkowa 24).
Na porządku dziennym: pokaz
chorych: dr. Łukiewicz — wyły-
sienie całkowite (alopecia totalis);
dr. Bujwid — odczyt p. t. Suro-
wicze zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych w przebiegu nagmin-
nego zapalenia przyusznic; dr.
Gelman — odczyt p. t. Odczyn
Kahna (Kahn-Test) na kiłę.

Zarząd Stow. „Opieka
polska nad rodakami na ob-
czyźnie* przeniósł swe biuro na
ul. Orzeszkowej 11, m. 19. Biuro
jest czynne codzień od 12:ej do
1-ejsę
— Zjazd mierniczych. W nie-

dzielę 23 b. m. odbył się w Wil-
nie w sali Techników przy ul. Wi-
leńskiej 33, Ogólnopolski Zjazd
mierniczych przysięgłych. Na Zjazd
przybyło 49 mierniczych z całej
Polski

Na Zjeździe omówione zostały
sprawy techniczne i zawodowe.
Równocześnie na Zjeździe omó-
wiońo program statutu mierni-
czego. (d)
— Rada Stowarzyszenia Te-

chników Poiskich w Wilnie za-
wiadamia, iż Doroczne Walne Ze-
branie Członków Stowarzyszenia
odbędzie się dnia 4 kwietnia o go-
dzinie 7-ej w lokalu Stowarzysze-
nia przy ul. Wileńskiej Nr. 33.

Stosownie do $ 24 Statutu,
Walne Zebranie jest prawomocne
w pierwszym terminie, bez wzglę-
du na liczbę obecnych członków.
— Walne żebranie Wil. Oddz.

Polsk. T-wa Pedjatrycznego od-
będzie się dnia 27 b. m. o godz.
8-ej wieczór w lokalu Kliniki Dzie-
cięcej U. $. B.

Na porządku dziennym: Wy-
bory Zarządu. Pokazy i omówie-
nia przypadków chorobowych.
Dr. E. Iszora— Polymyositis post-
scarlatinosa. Dr. M. Bujwid—Przy-

Szopa przeznaczona na
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padek surowiczego zapalenia opon
mózgowych w początkowym okre-
sie zapalenia przyusznicy.
— Środa Literacka odbędzie

się w siedzibie Związku Literatów
jutro 26 marca o godz. 8-ej wiecz.
Poświęcona będzie muzyce.
— Zarząd Wileńskiego T-wa

Miłośników Fotografji podaje
do wiadomości, że w środę 26
b. m. o godz. 7-ej w lokalu Bi-
bljoteki Wydzialu Sztuk Pięknych
U.S. B. ul. św. Anny 4, odbędzie
się pogadanka fotograficzna na
temat: „Jak skonstruować tani
objektyw, miękko rysujący”, którą
wygłosi p. Piotr Kamieniecki.
Wstęp dla członków T-wa i wpro-
wadzonych gości bezpłatnie.
— Zarząd Związku Wiłaści-

cieli Srednich i Drobnych Nie-
ruchomości miasta Wilna i wo-
jewództwa wileńskiego ostrzega*
właścicieli domów na cudzych
gruntach dzielnicy Nowe-Zabudo-
wanie przed działalnością pp. Ja-
kóbczyka i Szaworejki, którzy
ogłosili w gazecie „Express Wi-
leński* z dnia 11 marca 1930 r.,
że prowadzenie sprawy uwlasz-
czenia gruntów niewłasnych zle-
cono wyłonionemu ad hoc Komi-
tetowi, którego prez. obrano p. Mi-
chała Jakóbczyka, zaś skarbnikiem
p. Bronisława Szaworejkę i że
jest dyżur przy ul. Legjonowej xx
w domu rzekomego prezesa pana
Jakóbczyka od g. 5—7 wieczór.

Wobec tego, że przy Centrali
Związku Właścicieli Średnich i
Drobnych Nieruchomości m. Wil-
na i wojew. wileńskiego powstała
komisja mająca na celu sprawy
wykupu ziemi niewłasnej skon-
centrować w jednym ręku i
wspólnemi siłami nadać odpo-
wiedni kierunek przez siły facho-
we, Centrala uważa, że Komitet
stworzony ad hoc w jednej dziel-
nicy jest niecełowy, a dla sprawy
wręcz szkodliwy ze względu na
rozbicie całej akcji jak również
ze względu na zbędne opłaty
lokalne, które pobiera wspomnia-
ny Komitet, a-rzeczowych rezul-
tatów Komitet taki dać nie może.
Natomiast wyłoniona  tKomisja
przy Związku Właścicieli Srednich
i Drobnych Nieruchomości m.
Wilna ul. Magdaleny 4 — 1, pro-
wadzi sprawę wykupu ziemi bez-
płatnie. Działalność Komisji obej-
muje całe województwo wileń-
skie oraz inne miasta Kresowe,
gdzie tego rodzaju sprawy są
aktualne.
— Zarząd Stowarzyszenia

„Opieka Poiska nad Redakami
Obczyźnie” zawiadamia, iż biuro
swoje przeniósł z ulicy Metropo-
litalnej 1, na ulicę Orzeszkowej
11, m. 19. Biuro jest czynne co-
dzień od 12—1.

Sprawy akademickie.
Walne Zgromadzenie

Członków Wojewódzkiego Ko-
mitetu Wiieńskiego Pomocy
Poiskiej Młodzieży Akademi-
ckiej odbędzie się w dniu 31 mar-
ca 1930 r. o godz. 7-ej min. 30
wiecz. w l-szym terminie, a o go-
dzinie 8 ej wiecz. w ll-gim terini-
nie w wielkiej sali konferencyjnej
Wileńskiego Urzędu Wojewódz-
kiego.

Sprawy uniwersyteckie.
Wykłady znakomitego

romanisty. Prof. Ūniw. w Bruk-
seli, L. P. Thomas, wygłosi dwa
wykłady w Auli Kolumnowej
U. $. B, a mianowicie we środę
26 b. m. o Teatrze patetycznym
wieków średnich, we czwartek 27
b. m. o Teatrze współczesnym w
Belgji. Oba wykłady o godz. 6-ej
wieczorem. Wstęp wolny.

Sądy.
— Orzeczenie Sądu Najwyż-

szego w sprawie polis „ROs-

sja*. Doniosłe orzeczenie w spra-

wie polis b. Towarzystwa ubez-

pieczeń „Rossja” ogłosił Sąd Naj-

wyższy. Powstała kwestja, czy

umowy, zawierane przez obywa-

tela polskiego, z filją stowarzysze-
nia na terenie obecnej Rosji So-
wieckiejj mogą być brane pod

uwagę przy teraz odbywającej się

likwidacji mienia tego towarzy-

stwa, Sąd Najwyższy uważa, że

towarzystwo „Rossja* utraciło swą

osobowość prawną, że jest wBol-

Thevenin i Chapotard dopełniali się wzajemnie.

   zapaleniem gardłai zaziębieniem.
Do nabyc: w oprekoch

 

szewji znacjonalizowane, że jeśli
jest mowa o likwidacji mienia, to
polska ustawa przyjmuje tylko to
mienie, które znajduje się jako
pozostałość po stowarzyszeniu na
terenie obecnej Rzeczypospolitej.
Co się tyczy roszczeń do towa-
rzystwa, to mogą być, w ogólnym
obrachunku, brane pod uwagę
tylko te, które zawarte były z
polskim, warszawskim, wileńskim,
czy innym oddziałem towarzy-
stwa, względnie o ile istnieją do-
wody, że korzyści obcej, pod
względem rozlokowania, filji prze-
kazano filji znajdującej się naów-
czas w Polsce.

Zatem, jak z tego wynika, je-
śli ktoś ubezpieczył się w okresie
wojny, po rewolucji bolszewickiej
w Kijowie, albo wpłacił tam skła-
dki, albo w inny sposób zobowią-
zał wobec siebie stowarzyszenie,
to wobec likwidacji przez nacjo-
nalizację, nie może on mieć ża-
dnych pretensji za pośrednictwem
likwidatora mienia pozostałego w
Polsce, chyba że posiada dowo-
dy, że swego czasu, oddział pol-
ski przejął korzyści kijowskiego
oddziału.

Różne.
—Podziękowanie. T-wo Przyja-

jaciół Państwowej Szkoły Technicznej
im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie
składa wszystkim p.p Gospodyniom
i Gospodarzom, którzy przyczynili się
do  uświetnienia wieczoru „Czarnej
Kawy”, urządzonego przez nasze T-wo
<w dniu 15 marca r. b. w Ognisku Kole-
jowem, oraz p. Biszewskiej, p. Dyrekto=
rowi Zelwerowiczowi, p. Worotyńskiemu
za łaskawy udział w części koncertowej
i zespołowi muzycznemu na czele z p.
Czerniawskim w imieniu własnem i nie-

zamożnych uczniów, serdeczne „Bóg

zapłać".
— Redakcja czasopisma Aima

Mater Vilnensis ostrzega nabywców te-
go pisma przed oszustami sprzedają-
jącymi je poza Wilnem po niezmiernie
wygórowanych, nieraz trzykrotnie wyż-

szych cenach a posługującymi się przy

tem  sfalszowanemi  upoważnieniami
Administracji naszego pisma. Ostrze-

żenie nasze zostało spowodowane paro-

krotaem ujawnieniem takich wypadków

przez policję. Chcąc zapobiec naduży-

ciom, podajemy do wiadomości, że kol-
porterów poza Wilno nie wysyłamy. Kol-

portaż całkowity naszego wydawnictwa
prowadzi Księgarnia św. Wo jcie cha
w Wilnie (ul. Dominikańska 4).

Kronika policyjna.
— Aresztowanie dyrektora

wileńskiego oddziału fabryki
kaloszy „Quadrat *. Władze bez-

pieczeństwa publicznego areszto-

wały w Wilnie dyrektora wileń-

skiego oddziału fabryki kaloszy

ryskiej „Ouadrat" M. Zlatkinai
jego zaufanego zastępcę buchal-
tera J. Małaszkiewicza, pod za-
rzutem nadużyć celnych przy

przywozie do: Wilna transportów
kaloszy z Rygi. W związku z tem

skarb państwa poniósł stratę
około 450 tys. złotych. Policja

zajęła Złatkinowi 200.000 par ka-,

loszy. Dochodzenie dalsze w (a)
(d

Kradzież szczeciny. W dniu
23 b.m. Mandelsztein Izrael (Szopena 6)
zameldowal, iż z jego składu, mieszczą-
cego się przy ul. Zawalnej 43 wyłamano

drzwi i skradziono 40 pudów szczeciny
wartości 4.000 złotych.

— Skutki zabawy z bronią palną.
zw dniu 22 b. m. na Górze Trzykrzyskiej

najdujący się tam Michajłow Bazyli

Świerkowa 16) wystrzelił z rewolwern

własnej konstrukcji i trafił w rękę po-

niżej łokcia kolegę swego Łacienko Do-

minika (Jerozolimska 40), którego Po-

gotowie Ratunkowe odwiozło do szpi-

tala św. Jakóba.
— Krwawa bójka na ul. Zawal-

nej. W dniu 23 b. m. znaleziono przy
Zawalnej Łokuciewskiego Władysława

(Połocka 4) z 3 ciętemi ranami na gło-

wie, leżącego na chodniku w stanie nie-

przytomnym. Odwieiiono go do szpi-
tala żydowskiego. Ustalono dochodze-
niem, iź Łokucięwskiego poranił Mulern

Jan (Trwała 4). Mulerna zatrzymano.

— Poraniony bagnetem. W dniu
23 b. m. w czasie bójki Żukowski Jan,
szer. 3 b. sap. poranił bagnetem Szus-
towskiego Władysława (Lwowska 53),
którego odwieziono w stanie ciężkim
do szpitala żydowskiego.

— Podrzutek. dniu 23 b. m.
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w
wieku około 1'; roku z kartką nast.

treści: „Irena Wieliko, ochrzczona w

kośc. Wszystkich Świętych, dziecko po-

po przeprowadzeniu autopsji,

rzucone jest z nędzy". Podrzutka u-
mieszczono w przytułku Dzieciątka Je-
zus.

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

Koncert Claudio Arrau, dziś o godzi-
nie 8 w.

— „Broadway“. Jutro jedno z
ostatnich przedstawień  sensacyjnej
sztuki.

— Teatr Miejski w „Lutn!*.
Dziś doskonała komedja Fijałkowskiego
i Dunin-Markiewicza „Miłość czy pięść".
Przedstawienie dzisiejsze zostało zaku-
pione przez Związek kolejowców. Jutro
w dalszym ciągu „Miłość czy pięść".

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.
Program:

Wtorek, dnia 25 marca 1930 r.
11,55. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,20. Odczyt dla maturzystów. „Pol-

ska a Moskwa”, prof H. Mościcki).
16,15, Muzyka lekka.
17,00. „Opieka polska nad rodakami

na obczyźnie”.
17,15. „Mała skrzyneczka“.
17'45. Koncert popularny.
18,45. Kącik dla panów.
19,25. Odczyt prawniczy.
19,55. Opera Pucciniego „Jaskółka"

z Poznania.
  

 

NADESŁANE.

Konsolidacja przemysłu
samochodowego.

Jako bezpośredni skutek fuzji
dwóch  instytucyj finansowych,
Boden Credit i Credit Anstalt w
Wiedniu, złączyły się również
wspólnotą interesów dwie potężne
fabryki austrjackie  „Austro-Da-
imler“ i „Steyr“.

Kiedyś — dwaj zacięci kon-
kurenci, walczący o lepsze jako-
ścią swych, mających wszędzie
ustaloną już opinję, wyrobów,
dziś połączyli się, tworząc obec-
nie jednostkę przemysłową, do-
minującą już nietylko w Austrii,
lecz wśród wszystkich fabryk
europejskich.
- Samochody Austro - Daimler
słusznie zdobyły sobie zaszczytne
miejsce, gdyż twórcy ich posta-
wili sobie za zadanie przez całko-
wite uniezależnienie się od szablo-

nu i umiejętne wyzyskanie naj-

nowszych zdobyczy technicznych
stworzenie wozu, wyróżniającego
się pod względem mocy, szyb-
kości, bezpieczeństwa, wytwor-
ności i wygody.

Fabryka „Steyr”, która również
uzyskała w ciągu długich lat
chwalebne rezultaty w budowie
samochodów osobowych, cięża-
rowych i specjalnych, opiera swą
produkcję na materjałach z naj-
lepszych źródeł, za podstawę ma-
jąc swą wszechświatowej sławy
fabrykę broni, której głównym
wyrobem jest karabin „Manlicher-
Schėnauer“.

Wyłączną sprzedaż na Polskę
i Gdańsk posiada jak wiadomo
Tow. Bud. i Sprzedaży Samocho-
dów S. B. w Warszawie. Ruchli-
wa dyrekcja tej firmy, dobrze
znana wśród szerokich sfer sports-
menów, z któremi utrzymuje
przyjacielskie stosunki, oparte na
zupełnem zaufaniu polskiej klien-
teli do samochodów  Austro-Da-
imler i Steyr, bierze zawsze ży-
wy udział w wszelkiego rodzaju
przejawach ruchu automobilowe-
go i sportowego. Jak się dowia-
dujemy i w nadchodzącym sezo-
nie te piękne maszyny, dobrze
znane najszerszym warstwom pu-
bliczności, wezmą znów udział w
szeregu zawodów i imprez, aby
walczyć o tradycyjne zresztą już
zwycięstwo. M Ko

m-—-——
 

  

 

Popieraicie Polską

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.

że ta biedaczka nie

 
Krzyk z przestrzeni.

Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Dom pana Givraca utrzymany był bez zarzutu.
Meble i posadzki Iśniły jak lustra, firanki były białe
i sztywne, niczem spódnice wiejskiej panny młodej.
Dwa pokoje gościnne, które pan Givrac oddał pa-
ryżanom do dyspozycji, nie były specjalnie wy-
kwintne, ale tak jasne i czyste, że podobały się
Janinie i Ance. Wyraziły więc swoje uznanie
Małgorzacie, która napuszyła się z dumy.

— A przytem — dodał śpiesznie Givrac —
państwo nie wiedzą, jak doskonałą kucharką jest
Małgorzata. Jadam niestety bardzo mało, zato
ona ma dobry apetyt...

— Czyż można ugotować przyzwoity obiad
w tym dzikim kraju, gdzie nie można niczego do-
stać? — zaczęła utyskiwać Małgorzata, podczas gdy
'Givrac oprowadzał gości po całym domu. Pierwsze
piętro zajmowały pokoje sypialne, na parterze znaj-
dował się salon, pokój jadalny i kuchnia, do któ-
rej wszyscy weszli.

— Używam do palenia pod blachą tylko dę-
bowego drzewa — oznajmiła Małgorzata. — Dziś
na obiad podam zająca, który się marynuje już od
czterech dni... Mam nadzieję, że mi państwo po-
wiedzą o nim swoje zdanie... Nie boję się krytyki...

garaż, zyskała ogólną aprobatę.
— Czy mam wtoczyć maszynę?—zapytał Valle

przyjaciela. 4
2 — Oczywiście, nie będziemy jej dzisiaj uży-

wali.
— Na pewno nie, skoro zadecydowaliśmy po-

czekać na przybycie policji...
— Trzeba otworzyć bramę ogrodu — rzekła

Małgorzata.
— Niechże się pani nie fatyguje — odpowie-

sza grzecznie Inżynier — doskonale dam sobie
radę.

Valle wyszedł z ogrodu i skierował się ku po-
zostawionemu na szosie autómobili. W chwili, gdy
zamierzał usiąść przy kierownicy, okrzyk zdziwie-
nie wydarł mu się z krtani. Na poduszkach siedze-
nia rozpościerała się nowa ćwiartka papieru, na
którejk

„Drugie i ostatnie ostrzeženie: nie mieszajcie
się do tej sprawy”.

Valić zastanowił się przez chwile, odpiął pa-

pier i złożywszy go starannie, schował do portfelu.

il.

Odkrycie inżyniera.
Oczekiwany komisarz tajnej policji lotnej,

Thevćnin i jego pomocnik Chapotard przyjechali
wreszcie posiągiem, który kursuje między Bussens
i Saint Girons, wlokąc się w żółwiem tempie i przy-
stając co kilka metrów.

Nie byli oni, jak się często zdarza: w podobnych

wypadkach, „przyjaciółmi, którzy się nie lubią”.

Przeciwnie, stosunek ich polegał na wzajemnym

szacunku i zrozumieniu. Pracowali ręka w rękę, je-

den—obmyślając plany kampanji, drugi—inteligen-

tnie je wypełniając. Thevenin liczył około czter-

dziestki, był z usposobienia flegmatykiem i przed-

stawiał doskonały typ „wyższego urzędnika". Szczy-

cił się brakiem nerwów i, coprawda, nikt nie mógł

się pochwalić, że widział go w momencie, gdy mu

zbrakło zimnej krwi. Nie tracił nigdy uprzejmości

ij nawet podczas najprzykrzejszych dochodzeń, lub

niebezpiecznych aresztowań, robił wrażenie czło-

wieka z towarzystwa, który przypadkiem znalazł się

w przykrej sytuacji. Chapotard wyglądał na pocz-

ciwca. Obdarzony wielką siłą fizyczną, był bardzo

łagodnego usposobienia. Ta łagodność i dobroć

sprawiały, że nawet ci, których w imnieniu prawa

łapał za kołnierz, nie mogli się oprzeć uczuciu

sympatji dla tego dobrodusznego człowieka. Za-

wsze w dobrym humorze, niezmordowany w pracy,

nieroceniał dokładnie swojej wartości, uważając się

jedynie za podwładnego Thevenin'a.

Sledztwo, które obaj przeprowadzili po przy-

byciu na miejsce, było krótkie i nie dało żadnych

rezultatów. Fabreguat powtórzył swoje zeznanie,

doktór Garbat zrobił sekcję, która potwierdziła w

zupełności jego zdanie o przyczynie śmierci i była

właściwie zupełnie zbyteczna.
— Pójdę o zakład, że nasz doktór dowie się,

>

żyje — dowcipkował Givrac. — Coprawda, to je-

szcze przed sekcją byłem prawie pewny jej śmierci...

— Sempė i Valle złożyli dokładne zeznania o

wszystkiem, co widzieli. (iprzejmie oddali policji

swoją maszynę do dyspozycji, i następnego rana

pięciu mężczyzn, gdyż pan Giwrac uparł się, aby

należeć do tej wyprawy, udało się do ruin zamku

Santadrea.
Kałuża krwi była już zaschnięta,

czna. Zabrano zbroczoną krwią ziemię,

przekonać, czy była to krew ludzka. Cierpliwe

i szczegółowe oględziny ruin były bezowocne. Nie

znaleziono nic podejrzanego, żadnej wskazówki,

któraby mogła wprowadzić na jakiś trop. o

— Nie dowiedzieliśmy się wiele — rzekł The-

venin. — Jeśli przypadek, najcenniejszy nasz po-

nocnik, nie będzie dla nas łaskawy, obawiam się,

że i w dalszym ciągu pozostaniemy jak tabaka

w rogu... .
Gdybyšmy się mogli dowiedzieč, kim jest

ta kobieta..., — poddał Givrac.
— Niastety, nie wiemy tego i lękam się, że się

nie dowiemy...
— Jednakże — odezwał się Vallć — nie była

przecież sama na świecie. Miała zapewne jakichś

krewnych czy znajomych, którzy prędzej czy póź-

niej zaniepokoją się jej zniknięciem.

(D. c. n.)

lecz wido-
aby się
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Ś N WILNO, WIELKA 44.

W IELKA PRZED W IĄTECZ A Edea ty lokaj NAJWIĘKSZA Ciągnienie 5 klasy trwa do 10 kwietnia.
a zjera ma: oka ŽŽ Ls w POLSCE Wypłaciliśmy Główną Wygraną TEJ 5 KLASY żył|

ny, uprzednio również FABRYKA nienI bylą fryzjernia, do wyną-
jęcia ul. Gdańska 6, Spy: kopyt i szpilek szew=
tać dozorcy. I697—s skich odda zastępstwo I [ | |

i WYSORTOWANEGO TOWARU A Tanaicas1 03 Mietszczyznę. zgi| 0 3 2
Lokal 4 Baka do(T1222 ponadto następujące wygrane:

. . . . wyuajęcia ul. Bosaczko- Tęczy godz.5 6 p.p. zł. 20,000 na Nr. 105295 zł. 10,000 na Nr. 69025materjały damskie i męskie wa, 130750 Hotel Europejski pokój|] zł. 20000 na Nr. 121756| zł. 5000 na. Ni. 128491
Nr. 56. 1756—s0JJ zł. 10,000 na Nr. 110672 ; zł. 5,000 na Nr. 86011 Devi

KAMGARNY, WEŁNA, ZGUBY | zł. 10,000 na Nr. 72728 | zł. 5,000 na Nr. 92088 do |
SZEWIOTY, JEDWAB, ŁAŹNIA zł. 10,000 na Nr. 52062 | zł. 5000 na Nr. 79454 wani

Zsubiono zoświadczónih a zł. 5,000 na Nr. 136179 | zł, 5,000 na Nr. 74384
Firanki, gobeliny, plusz i portjery. d wojskowe wydanew i zł. 5,000 na Nr. 88562 | zł. 15,000 na Nr. 154109 3

w roku 1925 przez 3 p. Sa- zł. 10,000 na Nr. 74931 i zł. 5,000 na Nr. 154230 cielca a -« perów na imię Juljana W A N N Y Ž r ślają
Klukowskiego —unieważ- : i wiele, wiele Innych. J

ceny Wylą OWO nis je 2 7156—s0|otwarte codzien- RE codziennych ciągnień do obejrzenia u nas darmoi ucze
ra że, amówienia prowincji ząłatwiamy odwrotną pocztą.

a Zs”. kwit lombardowy nie Niemiecka 6 Zamieniamy stawki. Wypłacamy EA ESP| 2 5 o (Biskupia 12) Nr. 58003 lub 12. 17570 Konto P. K. O. 81,051. Firma egz. od 1835.
7 2 ZĘ tę unieważnia się. 162—s0 Batas] 9

DOM PRACY rząd
= M17-01 DTS STSSEZCTOZAWKNETATORBA PZIOPEACZEJ, Mury po-Franciszkańskie

oczesna prainia Lidzka 6.
zka w Zi P. 1. PIERWSZA PAROWO = MECHANICZNA PRALNIA BIELIZNY Bay Tada Wyplatanie uch

wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. * krzeseł, przerabianie ma-
Dla p.p. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży Szkolnej, Szeregowych, Policji Państwowej, Strażaków, Kolejowców za okazaniem teraców, kołder, szycie

legitymacji 14 „ zniźki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniom pierzemy na ordery. bielizny, kostjumów, ucz- skar
CENTRALA: Wilno, ul. Cicha 3 obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) telef. 14—72. Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37, niowskich czapek. 1754-4
Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne prosimy kierować pod Nr. 14 — 72 od godz. 9 — 3, które zabieramy od

Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu. Šprawy

! Od dnia 25 do 27 marca 1930 roku 44 komedja w 10 aktach. W roli zaazowe krec3 nia m. omedja w aktacn. ro!

Miejski Kinematograf pa będą wyświetlane filmy: „CORAZ PRĘDZEJ głównej: HAROLD LLOYD. Nad Pos k

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 program: Kronika filmowa P.A.T. w 1 akcie. Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od zu ującym
g. 4. Następny program: „NIBELUNGI*. Pożyczek Zan

ułatwia otrzymanie naj-
rychłej Wileńskie Biuro skie

Dziś! Arcydzieło wszechświatowej sławy! Wzg przebój sezonuł PAŁACE! KOCHANKI! SZUBIENICA! Komisowo-Handlowe Mi-
KINO- [1] Epokowy film, ilustrujący życie największego awanturnika świata. Režys. gen» ckiewicza 21, tel. 152. 0
TEATR „HELIOS HRABIA CAGLIOSTRO jalny Richard Oswald. Wykonawcy ról głównych: Hrabina Rina de Lignoro. zarnuk ojca mac

ul. Wileńska Mż 38. Renee Heribel, Jan Stuwe, Kowali Samborski, Alfred Abel, Zuzanna Blanchetti. Nie” wykle frapująca treść! Kilka i
2 części obrazu w naturalnych kolorach! moczątek seansów o g. 4, 6, 8i 10,15 w. JI sprzedania Sprzedaż na ra sud:

Edas posiadłość w Wielkiej P wyk rodz

KINO- DZIŚ! Monumentalny arcyfilm osnuty na o Ś o ed SEO: WARSZAWSKA SP. HŚLIWSKA Ja:

TEATR «Hollywood» tle milości, Intrygi i nienawiści p. Ł: WSPÓŁCZEŚNI «JUDYTA i HOLOFERNES» cowy, stodoła, obora, WILEŃSKA 10. 0 stkić
MICKIEWICZA Ne 22 2 EPOKI: Starożytna i nowoczesna. W rol. gł. najpiękniejsza kobieta świata IJA RUSKAJA i uosobienie męskości Śpichrz, wozownia, staj:

i siły MACISTE. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. na: studnia 5 pola 10 . =
ziesięcin. om może i"a

a, b wyni a tio,| PAREwo ostekwzydtj| Chcesz. otrzymaćKINO- ś6 jj Dziś! Największy Ś podług słynnego dramatu Stefana Żeromskiego z udziałem Stefana Jara- Ogród i ziemia mogą A : :
TEATR zk U X | przebėj polski PONAD NIEG czaStef. Wysockiej, Mleczystawa Cybulskiego Sceny do łez wzruszają- RE sę na działki. Sclichi Poleki - Uwzgędobone seniaisOkoBS posadę ?
ul. Mickiewicza Nr. 11. ce. Film porywając: treścią i głęboką grą. Początek o godzinie 4-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. ah as = Aa my, przedsiębiorstwa elektrotechniczne, pano- AE ai

RSAT ACT TS STT NT IK OISWANETY P = i etc., jaknajlepiej wprowadzeni i m c 4e jazd z Wilna szosą au- | Wie eic., jaknaj epiej wp O9ACY | dencyjne f. Sekuło-2 1 e i dstawić referencje bez zarzutu. y) POPR Sekulo«|| Dziś! Tajemnica krwawej nocy w Ekaterynburgu. Zabójstwo carskiej rodziny! Romans ostatniej córki Ca- tobusem.—Informacje na Eo ; 5 wicza, Warszawa, Żóra-
Kino „PICCADILLY ra Mikołaja Il. Zażarta walka o carskie miljony! Najnieszczęśliwsza księżniczka świata w wielkiej sensacyj- miejscu w Rzeszy: Anto- ONY zk e an OE wia 42-4. Kursy:wyuczają “UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. nej rewelacji «ANASTAZJA» "ima córka Cara Mikołaja II. W rol. gi- Lee Parry, Eliza La ni Supranowicz. 1702—0 zentowanych Arm, naležy klerowač V. Jai Pol L listownie: buchaltecji, rasfilmowej orta, Camila v. Hollay i John Stuwe, Dla mlodzieży dozwolone. mam|iePóyn. Sy. 2 0”0. JenRepr. RUDOLE| ghunkowości kupieckiej, bud

TS KA SETTT SSSRWORA ASY MOSSE, Kałowiceul. Mickiewicza 4,_ —0o0 | korespondencji handlo- mo
a A L “ DaDa 29 wej, stenografj, nauk|posi

POLSKIE WANDA” 1 raz w Wilnie. Najnowsze arcydzieło! Nigdzie dotychczas niewyświetlane. Sensacyjne przygody dwóch niebieskich i kapitał najpewniejiso-=  _ _—_ AEprawa,kaligrafii, yr
KINO gy ptaków RIFFA i RAFFA amerykański Szczapa p. t.: RIFF I RAFF jako LOTNICY przepiękny melo-dramat w 10 akt. lidnie zabezpieczamy pisania na maszynach,

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. Uzupełnienie programu Król humoru i śmiechu HAROLD LLOYD Tempo .. tempo, coraz prędzej w najnowszej kre- przy lokacie Po cenie nainižszeį towaroznawstwa, angiel- WYD
acji GWAŁTU... CO SIĘ DZIEJE komedja w 8 akt. f skiego, francuskiego, |DUd:Wileńskie Biuro Komi-| poleca pończochy, skarpetk we wszystkich niemieckiego, IOWA I 2

ai i i || 5 ać dniej h kolorach, bardzo mocne, ora » ;sowo-Handlowe Mickie-| najmodniejszych kolorach, bardzo mocne, orazI craz gramatyki polski
KULTURALNO-OŚWIATOWYli Od wtorku 25 Dziedzictwo ki” dramat w 7 aktach. W roli głównej przesławny, porywający BUCK JONES. wicza 21, tel. 152. 1 Galečinnę NY 7 zwa 2 Po asiu Fledee EE
KINKC-TEATR „S pak r marca, OE , ? i I I ME progiaino? >Zėrowiarsijas Piękno.."—wzór nowoczesnych ćwiczeń gi- WE OP. SOLCTY, walowe.  —*o] iwo. Żądajcie prospek- bc
Wilno, Wielka Ne 36. mnastycznych: ni premjer, oraz w Soboty, edziele więta przygrywa Orkiestra Mandolinistów z mu- za tów. 1790—1 a

+ zyką solową gitary. Kino czynne w dnie powsz. od godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 2-ej. Do uiokowania GLOWINSKI WILENSKA 21. ? „NE

ISA ASISO SK 2 sumy: 2 i t OSZUKUJE się Pań lub
ż : Ę z + om ochodowe, ka- kawy i filiżanki zauwa= się Pa imi

Kino Kal (GŃISKO" Dziśl Nowość! Wielka remjeral Nowość! Film cieszący się kolosainem powodzeniem w kraju i zagranicą p. t: „ROZKAZ mienie,letniska: S Żył, 34 jedna z nich jest Kupno sklepowych z kaucją. pe
e p PORUCZNIKA NOSZTY" aktów 10. Wspaniały dramat z życia oficerskiego. W rolach gł.: lwor Nowe!lo, Ewelina Holt i in- Malątki, fabryki, mł niezupełnie czysta. Wy- S daž Pralnia  Parowo-Mecha- |SK!

(Obok Dworca Kolejowego) Į ni. Bajeczna ZA Arcyciekawa treść. Niezwykłe powikłania dramatyczne. Pocz. o g. 5 w niedziele o g. 4. ają d żk EP: yny, ciąga chusteczkę do no- przedaz niczna Cicha 3. 1723-s0 | Pop
ANONS! Następny program: „Płomień Miłości" z Vilmą Banky i Ronaldem Colmanem. EIO. sa i wyciera ją. odrt

WyCAnych Z lekkim wyrzutem zet
przedsiębiorstw poszu- zwrącam się doniego; PIANI- Gr poszukuje posa- |
kiwani. „Alež panle stolowy, NA i dy. Ukończył Szkołę |dwa

, Kiškos Lokali, sklepów, wybór. przecież nle chusteczką SamochodowąSyndykatu | tycz

kowódie Anna!|| [Tž "ka A feonre ONE: M
Zawalna 20.  »!e „szkodzi, proszę PIANY.| brym. Pozwolenie . |wag* pana, ona już nie jest ym. na pio

> I « światowej sław: wadzenie Samochodów zie
Ile kosztuje Was 100 litrów benzyny? 0.-H. SIKORSKIEGO. Penia EEA) „Arnold ibiger*" otrzymał z Komisarjatu | bud

1 puszka (100 szt.) oryginalnych K S ; —-—=————=+ Pleyel, Bechstein, Rządu m. Warszawy. do |
EZ: Bez pośredników | Bluethner, _ Drygas, aaaIS w:|mó
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