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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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PIOTR KANDYBO
BYŁY PUŁKOWNIK, EMERYT
zmarł 27 marca 1930 r. w wieku lat 78.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Biały zaułek Ne 10 ka
do cerkwi „Preczystienskiej* Zarzecze nastąpi 28 o godz. 7 wieczór. —
Eksportacja zwłok na cmentarz nastąpi dn. 29 b. m. o godz. 10 rano.

Pozostają stroskani
DZIECI I WNUKI.

PODZIĘKOWANIE.
Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi

A
WŁADYSŁAWOWI CIEMNOŁOŃSKIEMU
Wielebnemu ks. proboszczowi Żarnowskiemu, p. inżynierowej Wengriso-

przyjaciołom tą drogą składa najserdeczniejszewej oraz znajomym i
„Bóg zapiać”.

ŻONA.

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Š. + P.
z FRANCUZOWICZÓW MARJI PUCIATOWEJ

odbędzie się nabożeństwo żałobne o godz. 8 ej rano, dn. 29 marca w ko-
ściele św. Jakóba.

O czem zawiadamia RODZINA.

KOMUNIKAT DESYGNOWANEGO PREMIERA.
Prawdopodobieństwo rozwiązania Sejmu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. O godz. 10 wiecz., po odbytych konferencjach
z pos. Janem Piłsudskim, ogłoszono komunikat treści następującej:

Desygnowany do tworzenia rządu pos. Jan Piłsudski poświęcił

dzień dzisiejszy na odbycie konferencji z przedstawicielami klubów

parlamentarnych. Kluk Narodowy uchylił się od udziału w  konfe-

rencji, zaznaczając, że stanowisko jego zostało zadeklarowane w cza-

sie konferencji z marsz. Szymańskim. Imieniem centrolewu przybyli

na konferencję do Belwederu p. wicemarsz. Michał Róg oraz p.p.

posłowie: Mieczysław Niedziałkowski i jan Dębski. W czasie konie-
rencji tworzący rząd pos. Piłsudski poruszył sprawy, związane

z koniecznością odprężenia sytuacji politycznej, a to w celu
umożliwienia spokojnych wyborów, zamiarem bowiem desygno-
wanego szefa rządu jest w najbliższym już czasie zapropono-

wać Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej rozwiązanie Sejmu

i rozpisanie nowych wyborów. Następnie p. pos. Jan Pilsudsk.

odbył konferencję z przedstawicielami Klubu P. P. S. (Frakcja Rew.)!

posłami Jaworowskim i Malinowskim, przedstawicielem N. P. R. le-

wicy pos. Waszkiewiczem oraz przedstawicielami klubów mniejszo-

ściowych, które były reprezentowane: Klub Żydowski przez sen. Da-

widsona i sen. Koernera, Klub Ukraiński przez posłów Lewickiego

i Celewicza, Klub Białoruski przez posła Jaremicza. Przedstawiciele

Klubu Niemieckiego nie mogli skorzystać z zaproszenia na konfe-

rencję, znajdują się bowiem poza Warszawą. 4

Do komunikatu tego należy dodać, że późnym wieczorem od-

była się w Belwederze konferencja p. min. Józefa Piłsudskiego z

pos. Janem Piłsudskim.
W kołach politycznych zwracają uwagę na sprawę bliskiego

rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów, o czem pos. Jan

Piłsudski mówił nietylko z centrołlewem, lecz i z przedstawicielami

innych klubów.

PRZYPUSZCZALNY SKŁAD NOWEGO GA-
BINETU.

(Telełonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Według pogłosek przyszły gabinet tworzyliby:

Jan Piłsudski, jako premjer i minister sprawiedliwości.

Kazimierz Bartel — wice premjer i minister komunikacji.

Jerzy Osmołowski — spr. wewnętrzne.
August Zaleski — spr. zagraniczne.

Gen. Rydz-Smigły — spr. wojskowe.
Prof. Jan Hryniewiecki — oświata. (
Jędrzej Moraczewski — roboty publ.
ignacy Matuszewski — skarb.

Jenta-Połczyński — rolnictwo.

Witold Staniewicz — reformy rolne.
Kwiatkowski — przemysł i handel.
Boerner — poczta.
Gen. Hubicki—praca.

Mówią również, że ewentualnie ministrem spraw wewnętrz-

ych ma zostać wojewoda Wład. Raczkiewicz.

Posiedzenie Sejmu w sobotę.
Na porządku dziennym tylko sprawa budżetu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W czwartek rano pos. Winiarski w imieniu klubu

Narodowego interwenjował u p. marsz. Sejmu w sprawie zwsSło-

nia Sejmu, domagając się postawienia na porządku dziennym

oprócz sprawy budżetu, także zatwierdzenia kredytów dodat-

kowych za r. 1927-8.
Marsz. Daszyński odpowiedział, że zwoża posiedzenie na so-

botę, a na porządku dziennym postawi tylko sprawę budżetową,
gdyż sprawozdana o kredytach dodatkowych komisja jeszcze nie
nadesłała. ;

Wieczorem pos. Wyrzykowski, jako prezes komisji budżetowej

oznajmił, že“ biuro oddało we wtorek sprawozdanie komisji do

druku.
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Czy pan min. Józef Piłsudski wejdzie do
gabinetu?

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rozniosły się pogłoski, że do gabinetu nie

wejdzie p. min. Józef Piłsudski, a zatrzyma jedynie dla siebie

generalny inspektorat sił zbrojnych.

PRZESILENIE W NIEMCZECH.
BERLIN, (27.iil Pat.). Gabinet Rzeszy na posiedzeniu swem

© godz. 19-ej po krótkiej naradzie uchwalił podać się do

dymisji.
BERLIN, 27.3. (Pat). W związ-

ku z podaniem się rządu Rzeszy
do dymisji, prasa wieczorna po-
daje szczegóły ostatnich prób po-
rozumienia. Po zgłoszeniu wnio-
sku kompromisowego w. sprawie
reformy ubezpieczeń od bezrobo-
cia, frakcja socjalno-demokra-
tyczna na posiedzeniu popołud-
niowem uchwaliła bezwarunkowo
trwać przy projekcie rządowym i
odrzuceniu wszelkiego projektu
kompromisu. Pozostałe frakcje
koalicyjne przyjęły projekt kom-
promisowy. Gabinet Rzeszy, któ-
ry zamierzał odstąpić od swego
własnego projektu na rzecz pro-
jektu kompromisowego, zebrał się
wobec tego o godz. 5.30 po po-
łudniu celem wysłuchania opinii
przedstawicieli frakcyj. Między
godz. 6 a 7-mą wiecz. kanclerz
Mueller podjął ostatnie próby po-
rozumienia z przywódcami frak-

cyj koalicyjnych. Próby te jednak
nie dały żadnego wyniku. Jako
przyszłego kanclerza wymieniają
w kołach parlamentarnych prze-
wodniczącego frakcji centrowej
Brueninga. Gabinet Brueninga
mógłby sięoprzeć na stronnictwach
środka przy poparciu ze strony
konserwatystów. Część niemiecko-
narodowych musiałaby przytem
odnieść się do gabinetu tego z
pewną tolerancją.

BERLIN, 27.3 (Pat). Bezpośred-
nio po powzięciu przez gabinet
Rzeszy uchwały O podaniu się
rządu do dymisji kanclerz Mueller
udal się do prezydenta Hinden-
burga w celu zakomunikowania
mu tej uchwały. Prezydent Hin-
denburg przyjął dymisję gabinetu,
powierzając ministrom tymcza-
sowym prowadzenie agend rzą-
dowych do czasu utworzenia no-
wego rządu.

Wszecheuropejski kongres chłopski.
W gościnnych murach Beriina.

BERLIN. 27.3. (Pat.). Dziś ot-
warty został tu europejski kon-
gres chłopski, w którym biorą
udział delegaci, z Polski, Francji,
Anglji, Czechosłowacji, Holandji,

Irlandji, Norwegji, Danji, Italji,
Albanji, Bułgarji, Szwecji i Bel-
gji. Rosja sowiecka wydelegowa-
ła obserwatora. Obrady kongresu
trwać będą do dnia 29 b. m.

Proces niewinnie straconego Jakubow-
skiego wznowiony.

LONDYN, 27.3. (Pat). Agencja
Reutera dowiaduje się, że dele-
gacje, przybyłe na konferencję
morską, postanowiły powołać ko-
misję rzeczoznawców, której za-
daniem będzie, o ile okaże się
możliwe,  zredagowanie tekstu
paktu śródziemnomorskiego, któ-

ry gwarantując bezpieczeństwo
Francji, nie nakładałby jedno-
cześnie na Wielką Brytanję zobo-
wiązań dalej idących, niż wynika
z art. 11 i 15 paktu Ligi Naro-
dów, oraz istniejących paktów
bezpieczeństwa.

0 pakt śródziemnomorski.
BERLIN. 27.3. (Pat.). W pro-

cesie rewizyjnym Jakubowskiego
zeznania świadków coraz bardziej
wykazują, że Jakubowski został
planowo i świadomie wciągnięty
przez oskarżonych obecnie No-
gensów do sprawy. Wstrząsające
wrażenie wywarło oświadczenie
jednego ze świadków Dymitra
Saweljewa, robotnika rosyjskiego
który zeznał, że z ust Augusta
Nogensa słyszał, że Jakubowski

jest zupełnie niewinny. Na pyta-
nie, dlaczego w takim razie zez-
znawał w procesie przeciwko Ja-
kubowskiemu, August Nogens
odpowiedział, że inaczej nie
móg! postąpić, gdyż naražalby
na niebezpieczeństwo własną ro-
dzinę. Wzięty w krzyżowy ogień
pytań przez prokuratora i prze-
wodniczącego trybunału August
Nogens potwierdził w końcu czę-
ściowo zeznanie Saweljewa.

 

2 prasy.
Podzwonne.

O ile desygnację prof. Szy-
mańskiego prasa niezależna po-
witała ze zdziwieniem, a nawet
z.. humorem, o tyle po jego u-
stąpieniu ozwały się głosy szcze-
rego współczucia. Bądź co bądź
był to człowiek dobrej woli, pił-
sudczyk wprawdzie, ale jeden z
bardzo, bardzo niewielu — praw-
dziwie ideowych. | oto za swą
dobrą wiarę, za ufność niemal
dziecięcą, został on przez swoich
wystrychnięty, narażony na po-
śmiewiska, skopany i,.. wyproszo-
ny za drzwi, jak ów przysłowio-
ny murzyn z tragedji Schillera.
„Gazeta Warsz." poświęca mu ta-
kie podzwonne“.

„Pod adresem p. marsz. Senatu
Szymańskiego zamieściliśmy na tem
miejscu niejedną krytyczną uwagę, nie
jest on bowiem politykiem i tylko dzi-
wnym zbiegiem okoliczności znalazł się
na jednem z najwybitniejszych stano-
wisk politycznych w państwie.

Tembardziej pragniemy stwierdzić,
że powierzoną sobie misję utworzenia
rządu pejął na serjoizcałą dobrą
wolą i wiarą. Niema żadnych podstaw
do przypuszczania, że się dał świado-
mie użyć za narzędzie do „gry“ poli-
tycznej. Jest dziś rzeczą jasną, że po-
stąpiono z nim złośliwie i bez szacun-
ku, należnego każdemu człowiekowi, a
tembardziej wysokiemu dygnitarzowi
państwowemu.

Postępowanie z p. marsz Szymań-
skim jest objawem wysoce charaktery-
stycznym dla okresu, który Pajska dziś
przeżywa. Dotknięto nietylko cześć je-
dnostki, jecz także wysoki urząd, który
p. Szymański piastuje.

Obowiązek obrony czci własnej jest
sprawą sumienia jednostki. Poniżenie
natomiast marszałka polskiego; Senatu
obchodzi w wysokim stopniu opinję pu-

bliczną w Polsce i dorzuca jeszcze ie-
den motyw do zaostrzenia stosunku,
jaki istnieje dziś między społeczeń-
stwem połskiem a coraz dotkliwiej cią-
żącą nad niem dyktaturą*.

W tej samej sprawie pisze
„Robotnik“

Od chwili objęcia
Szymańskiego roli męża
Prezydenta Rzeczypospolitej  zwraca-
liśmy uwagę, że poza plecami tego
człowieka, znanego ze swej lojalności
i najlepszej woli, prowadzona jest
swoista gra* polityczna, typowa dla
umysłowości kierowników „pomajo-
wego" systemu rządzenia, „gra“, po-
legająca na użyciu dobrej wiary p.
Szymańskiego dla przewlekania przesi-
lenia.

P. Szymański zostaje mężem za-
ufania p. Prezydeta; wierzy szczerze
i głęboko, że działalność jego, zmierza-
rzająca do pacyfikacji stosunków w
kraju, ma pełne poparcie ze strony p.
marsz. Piłsudskiego; udziela optymi-
stycznych wywiadów pismom. ę

P. Szymański jedzie wszakże do
Belwederu; oświadcza p. marsz. Piłsud-
skiemu dosłownia:

„Znalazłem nowe możliwości wspói-
pracy; wyczułem ogromne pragnienie
pokoju i chęć lojalnej wspólpracy, oraz
gotowość zapomnienia dawnych za-
dražnien“.

P. marsz. Pilsudski odpowiada czte-
rema „warunkami“. P. marsz. Pilsudski
stawiał swoje „warunki* nie dlatego z
pewnością, by przypuszczał, ze ktokol-
wiek je akceptuje.

Czy „gra“ nie jest aź nazbyt jasna,
aż nazbyt przejrzysta?

W taki tedy sposób kierownicy „po-
majowego" systemu rządzenia „zlikwi-
dowali* p. Szymańskiego. Pozostawa-
łoby jeszcze jedno pytanie niewyjaśnio-
ne: czy p. Prezydent Rzeczypospolitej
wyraził ze swej strony zgodę na „wa-
runki* p. marsz. Piłsudskiego?  Wy-
obraźmy sobie na chwilę, że przedsta-
wiciele stronnictw akceptowali „waru-
nek” czwarty, głoszący:

przeż p. marsz.
zaufania p.

niem miejsca o 26 proc. drożej.

za granicę 8 zł.

„Sejm w przeciągu co najmniej pół
roku nie będzie zwołany”.

Wszak oznaczałoby to ni mniej, ni
więcej, jeno fakt, że p. Szymański i p.
marsz. Piłsudski zawarli pakt z par-
tjami sejmowemi, ograniczający prawa
OLE p. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, o zwoływanie nadzwyczaj-
nych sesji parlamentarnych zależy w
pierwszym rzędzie od decyzji Gtowy
Państwa...

Także żydowski .,Nasz Prze-
głąd' pragnie uczcić w prof. Szy-
mańskim człowieka „dobrej wiary".

„ Dzień wczorajszy zakończył się
jednak jednym dramatem: rozczarowa-
niem i przygnębieniem człowieka dobrej
wiary, marszałka Szymańskiego, który
w roztargnieniu powtarzał kilkakrotnie
te same oświadczenia, zmieniał co

PREKUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 63,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 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
owe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ni 80187.

chwila decyzje i o pół jedenastej jw
nocy smutny odjechał do domu na Par-
kową“.

Natomiast sanacyjna „Gazeta
Polska" ma dla niedoszłego pre-
mjera jeno słowa szyderstwa.

Już to panowie sanatorzy u-
mieją zjednywać sobie przyja-
ciół.

Dobry okulista.
W kołach sejmowych puszczo-

no dowcip, iż jak się okazało
marsz. Piłsudski jest lepszym
okulistą, niż prof. Szymański. Albo-
wiem momentalnie dokonał ope-
racji zdjęcia katarakty z oczu p.
marsz. Szymańskiego.
 

 

PRZEWIDYWANIA.
W związku z desygnowaniem na

stanowisko premjera p. Jana Pił-
sudskiego, pisze dobrze zazwyczaj
poinformowany żydowski „Nasz
Przegląd*:

Należy zwrócić uwagę, że w
dzień przed powierzeniem misji
tworzenia gabinetu marszałkowi
Szymańskiemu, pan marszałek
Piłsudski odbył konferencję z pa-
nem maszałkiem Szymanskim i
Janem Piłsudskim łącznie. Mamy
tu przeto do czynienia z mister-
ną grą zgóry uplanowaną przez
doskonałego szachistę, zwolenni-
ka gier wojennych Marszałka Pił-
sudskiego.
W kołach politycznych przy-

jęto naogół z niedowierzaniem
wiadomość, że pan poseł Jan
Piłsudski zostanie istotnie Preze-
sem Rady Ministrów. Powolny,
cichy, unikający gwaru, nie chciał
w swoim czasie przyjąć na siebie
ciężkiego trudu prezesa Sądu
Apelacyjnego. Czy pełnienie funk-
cji Prezesa Rady Ministrów jest
mniej uciążliwe od funkcji pre-
zesa Sądu Adelacyjnego? i

Wprawdzie pod bokiem brata
swojego Marszałka Józefa Pitsud-
skiego mógłby się pan Jan Pił-
sudski ograniczyć do pełnienia
funkcji reprezentacyjnych. Komu
jednak jest znana skromność
przysłowiowa posła Jana Piłsud-
skiego, ten wątpić może, że
weźmie on na siebie nawet obo-
wiązek reprezentacyjny.

Logika  przedmajowa - parla-
mentarna otrzymała dymisję 13
maja roku 1926. | odtąd dzieje
się wszystko wbrew tej logice,
wbrew przewidywaniom kół poli-
tycznych. To jedynie może być

We środę poznańska młodzież
akademicka w znacznej liczbie
przeciągała ulicami Poznania. Z
placu Wolności akademicy udali
się na ul. Pocztową. Tam wyło-
nili delegację w osobach: p.
Smockiewicza, wiceprezesa po-
znańskiego komitetu akademic-
kiego, p. Kołodzieja, prezesa kor
poracji górnoślązaków „Silesia* i
dr. Jaroszowskiego, prezesa mło-
dzieży wszechpolskiej, która uda-
ła się do redakcji sensacyjnego
„Dziennika Poznańskiego", aby
domagać się zadośćuczynienia za
obrazę młodzieży przez fałszywy
i tendencyjny opis zajść, w wyni-
ku których w dniach poprzednich
padło 30 akademików rannych
szablami i bagnetami szarżującej
policji.

POCHÓD Z TALERZEM W POZNANIU.

prognozą, że pan poseł Piłsudski
utworzy rząd i przedstawi listę
gabinetu w piątek Panu Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej. Dlacze-
go w piątek? O tem kursowały
różne pogłoski. Opowiadano na-
wet w kuluarach sejmowych, że
panu marszałkowi Szymańskiemu
proponowano, by dopiero w pią-
tek przedstawił Panu Prezyden-
towi swój wniosek o zrzeczeniu
się misji tworzenia gabinetu.

Być może, że pan poseł Pił-
sudski zechce przeprowadzić z
przedstawicielami Sejmu dyskusję,
na temat ultimatum zgłoszonego
przez swego brata, ale w tej
sprawie „Centrolew* przedłoży
te same odpowiedzi.

Czy dziać się przeto będzie
jak w bajce, gdzie do dwóch ra-
zy sztuka, nie można przewidzieć.
W każdym razie zapewniają,

że za trzecim razem wystąpi na
scenę marszałek Józef Piłsudski.

Tymczasem marszałek Sejmu
Daszyński waży sprawę wyzna-
czenia terminu najbliższego po-
siedzenia plenarnego Sejmu.

Członkowie BB. nie wyrzekają
się przytem zamiaru zerwania
tegó posiedzenia i zastosowania
tych obstrukcji, któremi się nie-
gdyś posługiwała PPS. w pierw-
szym Sejmie. Z tą jedaak różni-
cą, że Klub BB. występuje jako
partja rządowa i rządząca w Pol-
sce. Obstrukcje partji rządowych
należą zwykle do paradoksów
życia politycznego, ale ten para-
doks jest stałym obywatelem
w obecnej polityce polskiej i mo-
że w dniach najbliższych przy-
czynić się do niejednej nieprze-
widzianej niespodzianki.

 

W dalszym ciągu pochód prze-
szedł w spokoju ulicami miasta.
W czasie przemarszu młodzież
niosła sławetny „talerz“, który
wkońcu ostentacyjnie złożono na
środku p. Wolności.

Twierdzą, że Senat (lniwersy-
tetu ma wydać ostre oświadcze-
nie z powodu ostatnich szarż po-
licyjnych. Treść narazie nie jest
znana.
Rresztowanych akademików już

wszystkich zwolniono, ra wyjąt-
kiem jegnego — Romana Koń-
czala.

Po zjawieniu się w nocy dn.
23 bm. na murach i parkanach
miasta napisów — aresztowany
p. Płończyński, zastępca kierow-
nika Młodych O.W.P. został zwol-
niony.
 

 

Z. Białorusi Sowieckiej.
Krwawa walka włościan z bolszewikami.

Z pogranicza donoszą: Dnia
24 b. m. o godz. 7 rano na od-
cinku granicznym Gierwiele (gm.
Raków) rozegrała się krwawa
walka między grupą włościan a
patrolem bolszewickiej straży gra-
nicznej.

Powodem walki było dotkliwe
pobicie kilku włościan za bez-
prawny wyrąb lasu położonego
w pobliżu wsi Mietkowo. W od-
powiedzi włościanie uzbrojeni w
siekiery i piły rzucili się na straż-
ników. Wywiązała się między nie-

mi walka, podczas której 2 włoś-
cian zastrzelono.

Jeden ze strażników wpogoni
za włościaninem wpadł do rzeki
i utonął.

Pozostali włościanie pod gra-
dem kul bolszewickich zdołali
zbiec w głąb lasu.

Jednemu ze zbiegów udało
się szczęśliwie przedostać na te-
ren polski.

W, lasach bolszewicy urządzili
obławę gdyż przez cały dzień sły-
szano po stronie polskiej odgło-
sy strzałów.
 

zza „Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje —9o =
= dobry krajowy towar i nie przepłaca*. =
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Zapisujcie na członków Czerwonego Krzyża

 



Coraz głebiej.
Podczas, gdy w Warszawie

wciąż jeszcze trwa jakaś niezro-

zumiała, niesamowita „gra*, jakiś

potępieńczy taniec na wulkanie—

Polska, jak szeroka i długa, co-

raz głębiej, głębiej, zapada w trzę-

sawisko bankructwa i ruiny.

Przypływ podatków coraz sta-

je się słabszy, zwłaszcza, o ile

chodzi o płatników wiejskich, za-

równo właścicieli drobnych, jako

też t. zw. obszarników. Nie jest

to, broń Boże, jakaś zmowa, ob-

strukcja, jakaś zbiorowa akcja an-

typaństwowa. Żadnych wrogich

pobudek nie należy się doszuki-

wać—jest tylko: niemożność.

Z pustego i Salomon nie naleje.
Chłop, chociaż przeważnie posia-

da chleba poddostatkiem, zubo-

żał do tego stopnia, że nie po-

siada literalnie za co soli kupić,

chodzi po słocie i śniegu bez

obuwia, lub w drewnianych cho-

dakach. W dworach dzieje się

wcale nie lepiej. Nawet sekwe-

stratorzy nie wiedzą już, co mają

zabierać? Kilka krzeseł, stół so-

snowy — to nieco za mało na

pokrycie fantastycznych sum po-

datkowych. Zboże? Owszem, zbo-

ża jest po większych zwłaszcza

dworach—dostatek, leży ono nie-

kiedy od paru lat—cóż, gdy cena

zą żyto, czy owies, obraca się

obecnie około 2 zł. za pud, co

zaś najgorsze, że i po tej cenie,

można najwyżej drobne ilości

(20—25 pudów) zbywać, na wię-
ksze niema wogóle zbytu. Jeżeli-

by nawet rząd chciał za podatki

sekwestrować zboże — nie opła-

ciłyby się koszta transportu,

zresztą, gdzie te masy magazy-

nować?

Zabieranie inwentarza byłoby

ruiną gospodarki rolnej, z czem

może  najmniejby się liczono,

gdyby nie fakt, że ceny na in-

wentarz również są minimalne

(dobre cielę na miejscu 15 zł.) i

że brak nabywców i na ten to-

war. Chybaby rząd specjalne za-
łożył fermy, na których musiałby

karmić i utrzymywać zabrane by-

dło, czekając lepszej konjunktu-
ry,

sunkach, długo potrwać może.

Że sytuacja w miastach jest

nielepsza — o tem wiemy wszy-

scy. Dla przykładu weżmy tu, w

naszem Wilnie, ulicę Zamkową
i Wislką — a więc ongiś najbar-

dziej ożywione centrum handlo-

we — dziś to jedno cmentarzy-

sko. Szereg interesów zwiniętych

całkowicie (w tem najstarsze,

przeszło 100-letnie firmy), szereg

wielkich firm zmuszone były uciec

się pod nadzór sądowy — reszta

wegetuje z dnia na dzień.
Te samo, jeno na znacznie

większą skalę, dzieje się we wszy-

stkich ośrodkach, jak Białystok,

Warszawa, Łódź i t. d. i t. d.
Kilka cyfr niech wykaże nasze

niezmierne ubóstwo, do którego

doprowadziły nas ostatnie cztery

lata rządów sanacyjnych: oto

obieg pieniężny na głowę ludno-

ści wynosi:

we Francji 500 zł.

w Austrji 250 zł.

w Polsce 50 zł.

Gdzież przyczyna takiego stra-

szliwego zubożenia? Przecie Pol-

ska jest jednym z bogatszych

krajów, posiada żyzne pola, mimo

rabunkowej gospodarki wcale je-

szcze bogate lasy,posiada naftę,wę-

giel, sól, metale. Na karb rzekomej

niezaradności społeczeństwa na-

szego, nie można również skła-

dać winy, społeczeństwo to, po
niesłychanej, katastrofalnej ruinie

wojennej, potrafiło, bądź co bądź,

dość szybko podnieść się i odbu-

dować zniszczone warsztaty pracy.
Lecz oto przyszły czasy sana-

cji, czasy „radosnej twórczości".
Za pomocą prasy podatkowej
wyduszono ze społeczeństwa po

nad normę konieczną, ponad
przewidywania budżetu około pół-

tora miljarda złotych, które „za-

mrožono“ w przedsiebiorstwach

chybionych, lub wprost wyrzuco-

no na „potemkinowskie wioski“,

na walące się gmachy zbudowa-

ne na piasku, bez fundamentów

Ba.

Gdyby owe półtora miljarda

były w obrocie, banki nie potrze-
bowałyby zamykać wszelki kre-

dyt, jak to faktycznie dziś się
dzieje, życieby się rozwijało nor-

malnie i kraj rozkwitał. Dziś je-
steśmy w położeniu pacjenta,

któremu z żył wypompowano ca-

 

co przy dzisiejszych stosun-.

łą krew i od którego się wyma-

ga, by wstał, chodził, pracował i

przedewszystkiem płacił podatki

na pokrycie horendalnego, trzy-

miljardowego budżetu, nie licząc

budżetów komunalnych, wszel-

kich świadczeń i ubezpieczeń, co

wyniesie na głowę około 250 zł.,

podczas gdy cały obieg pienię:

żny—jak wyżej zaznaczono—wy-

nosi na głowę 50 zł.

Z powyższego łatwo obliczyć,

ile razy, w ciągu roku muszą

obrócić się pieniądze, jedynie na

pokrycie podatków. A przećie —

wbrew przekonaniom władz po-

datkowych—oprócz płacenia po-

datków człek posiada inne jeszcze

potrzeby: odżywiania się, ubiera-

nia, dachu nad głową.

Dopóki dzięki sumienności

większości obywateli, którzy czę-

sto wolą przegłodnieć, byle uiścić

się ze swych zobowiązań wzglę-

dem Państwa—podatki regularnie

wpływały, sanacja nie widziała

gromadzących się chmur, wszel-

kie życzliwe przestrogi nazywała

„krakaniem“, p. Bartel zaś de-

monstrował sam swoje cudne
„wykresy", wykazując, że Polskę

stać na deficytową gospodarkę.

Dziś umilkły nawet w sferach

rządowo - sanacyjnych owe buń-

czuczne przechwałki; sam p. Stpi-

czyński zadawalnia się w ci-

chości tem, że jemu osobiście

„byczo jest“, lecz głośno już się

nie przechwala. Bardziej umiar-

kowani i trzeźwi z pośród sana-

cyjnych kierowników nawy pań-

stwowej przyznają, że kryzys jest

ciężki, że końca jego przewi-

dzieć nie sposób, i starają się

winę za wszystko złożyć na oną

sławetną „konjunkturę”, która

dziwnym trafem dla nas tylko jest

tak niełaskawa.

Cóż jednak zrobiono by na-
reszcie odwrócić od nas ową

„konjunkturę“?

Uwažny czytelnik zapewne za-

uważył kilkakrotnie powtarzające

się krótkie komunikaty Pol. Ag.

Tal. o pobycie prezesa Banku

Polskiego dr. Wróblewskiego w

Londynie i Paryżu.

Podróż tę upozorowano ko-

niecznością oddania pewnych re-
wizyt w świecie finansowym An-

glji i Francji. Nietrzeba być chy-

ba zbyt przenikliwym, by odgad-
nąć, że była to wycieczka nowo-

czesnego Jazona i że chodziło o

wyzondowanie gruntu w zagra-
nicznych sferach finansowych.

Wczoraj, jak donosi ta sama
Pat'iczna „prezes dr. Wróblewski

powrócił z zagranicy iobjął urzę-

dowanie*.

Z jakim powrócił rezultatem,

tego agencja rządowa nie pisze

i tego prawdopodobnie nigdy się

nie dowiemy.

Czy jednak pod tym wzglę-
dem może być jakaś wątpliwość?

Czy możliwe wobec dwa tygo-

dnie trwającego przesilenia, okra-

szonego różnemi „imieninowemi*

enuncjacjami, aby się znałazi tak

lekkomyślny Krezus któryby Pol-

sce pozyczył choć złamanego

szcląga?

Słuszne choć gorzkie są sło-

wa „Robotnika*:

„Od lata 1928 r. od pierw-
„szej publicznej otwartej groź-

„by zamachu stanu, w oczach

„całego kulturalnego świata —

„dla którego praworządność to

„jedyna podstawa zbiorowego
„życia! — Polska ceraz bar-

„dziej spada do poziomu ja-
„kieś dzikiej murzyńskiej re-
„pubiiczki poludniowo-amery-
„kańskiej. Wystarczy przecież

„najświeższa „chwała”, jaką za-

„granicą okrył znowu Polskę

„ostatni... talerz z „przysma-
„kami”.,

„Nikt nie może się tu łudzić

„Zagranica niema żadnego
„zaufania do stabilizacji sto-
„sunków w Polsce! Ta nie-
ufność trwać będzie dopóty,
„dopóki nad Polską wisieć bę-

„dzie, jak cień jakiś złowrogi,

„wieczna grożba nowego za-

„machu, czy jakiejś innej dzi-

„kiej awantury. ł

al ta przez system „poma-

„jowy” stale podsycana nie-

„ufność zagranicy ku Polsce,

„jest jednem ze źróde' nędzy

„gospodarczej Polski i jej po-

„litycznej slabości!'*

Wszystko, co napisał „Robot-

nik”, jest niestety świętą prawdą.

W jednym tylko punkcie pomy-
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Nowe przejawy fili niu bili
Warszawa, 27-3.

Dwanaście dni minęło już
od dnia wybuchu przesilenia.
Końca go nie widać. Przecią-
ga się ono w nieskończonność.
Czy desygnowany na premjera
pos. Jan Piłsudski zdoła sformo-
wać gabinet? Kto po nim przyj-
dzie? Kilka dni minie na roko-
waniach. Tymczasem wreszcie wy-
gaśnie czas, zastrzeżony przez
Konstytucję dla sesji sejmowej,
która momentalnie zostanie za-
mknięta. Nastąpi to w poniedzia-
łek zrana. Drażliwa sprawa Cze-
chowicza i 8 miljonów na fun-
dósz dyspozycyjny zostaną od-
wleczone aż do następnej sesji
jesiennej.
W tem świetle jakże jaskrawo

uwydatnia się. że sprawa rewizji
Konstytucji, że postulat tej na-
prawy, tak rozgłośnie rekla-
mowany przez BB i sanację—to
tylko zwyczajna gra polityczna!

Na tle nieustannego przecią-
gania przesilenia poczynają się
dokonywać pewne przeobrażenia.
Nie są jeszcze dostatecznie uchwy-
tne, są zbyt subtelne, ale coraz
bardzie się zaznaczają.

Przedęwszystkiem sprawa misji
marszałka Senatu p. Szymań-
skiego.

Dostatecznie jest znane kry-
tyczne odnoszenie się licznych
kół politycznych do działalności
p. Szymańskiego jako marszałka
senatu. Podlegała ona często su-
rowej krytyce. Trzeba tu jednak
stwierdzić, że p. Szymański ob-
ją! to stanowisko z woli marszał-
ka Piłsudskiego. FH dó osoby mar-
szałka Piłsudskiego żywi cześć
olbrzymią i żywi weń wiarę. Gdzie
wchodzi w grę kwestja wiary, ar-
gument nigdy nie trafi.

Osiem dni misji p. Szymań-
skiego, liczne jego fotografje z
osobami, z któremi rozmawiał,
dały stolicy bogaty materjał ane-
gdotyczny. Wszelako kto zbliska
obserwował akcję, podejmiowaną
przez p. Szymańskiego, ten mu-
siał nabrać pewności, że czynił to
z głębokiego przekonania że uda
mu się wytworzyć gabinet i do-
prowadzić do osłabienia konfl ktu
czynników decydujących z parla-
mentem. Kierowała nim niewąt-
pliwie dobra wiara. Niepowodze-
nie swej skcji odczuł jako głębo-
ką wewnętrzną tragedję osobistą.

Gołębia wiarę i dobrą wolę
wyzyskano dla celów własnych.
Możnaby powiedzieć, że wiara ta
przyciemniała może zdolność
orjentacyjną i przysłaniała moż-
ność dostrzegania nastawionych
raf, jednakże trudno nie stwier-
dzić, że autorytet marszałka in-
stytucji ustawodawczej szarpnięto
poważnieg Można
do ostatniej niemal shwili nie
przypuszczał, jakim celom służy,
ale niepodobna posądzać, by nie
żywił chęci doprowadzenia. do
jakiegoś modus vivendi.

Wtorkowe zajścia na komisji

 

 

się dziwić, że

T dana rwa
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budżetowej przejęty go głęboką
troską i awersją. Dawał niedwu-
znacznie wyraz swym uczuciom
i nastrojom po tem posiedzeniu,
a nawet łudził się, że 'w razie
uskutecznienia swej misji dopro-
wadzi do takiej zmiany, że znie:
woli do zmiany prezesa klubu
BB! Ten .szczegół dostatecznie
świadczy, jak gołębią była jego
wiara i jak silnie wierzył w reali-
zację powierzonej sobie rnisji!

Dopiero gdy spostrzegł warun-
ki, pacta conventa, zorjentował
się w sytuacji i swej roli. Prze-
żywa ją żywo. Walczy w nim wiara,
którą wyznawał ijeszcze wyznaje,
z poczuciem rzeczywistości.

Misja p. Jana Piłsudskiego ma
być niewątpliwie prowadzona już
w szybszem tempie. Zapowiedź,
iż w piątek po południu dokona
złożenia rządu jest najbardziej
znamienna. To znaczy, iż w ostat-
niej chwili, gdy misja się nie
uda — będzie można jeszcze na-
stawać na niezebranie się sejmu
i niedopuszczenie do odbycia po-
siedzenia.

Coprawda z drugiej strony u-
sunięto już rzeczy drażliwe. Mar-
szałek Daszyński okazuje wybitne
tendencje kompromisowe, dążąc
do postawienia na porządku
dziennym posiedzenia sobotnego
sejmu tylko jedną jedyną sprawę:
poprawki senatu do budżetu.
Sprawa zatem państwowa. Czy i
przeciw temu zechce sanacjai
BB podjąć walkę?...

Tymczasem mamy do zanoto-
wania pierwszy jawny załom w
spoistej dotąd organzacji B. B.
Jest nim fronda Jana Stapiń-
skiego i Związku chłopskiego.
Dotąd blokował się ©on stale z
klubem B. B. przy personalnym
skladzie komisji. Obecnie po po-
siedzeniu komisji budżetowej i
awanturach B. B. zawiadomił pi-
semnie kancelarję sejmu, że z
nikim się nie blokuje. Jest to
fakt jawny. Oświadczenie jego
wobec p. Szymańskiego nie szło
po myśli BB. Wiadomo powsze-
chnie, że Stapiński traktuje z
Wyzwoleniem o oddanie im sche-
dy politycznej po sobie.

O Stapińskim można rozma-
icie sądzić. Nie pozostanie jed-
nak bez znaczenia, że, do ostat-
niej chwili jeszcze, żywił tak głę-
boką, jak np. p. Szymański wiarę
w marszałka Piłsudskiego. Ostat;
ni numer Przyjaciela Ludu jest
już inny, już znać w nim zalom
i zwrot.

W tem fronda .ta jest symp-
tomatyczna. A dodać trzeba, że
Stapiński nie jest odosobniony.
W łonie BB jest wielu chłopów,
którzy poszli tam za Bojką. Dziś
sam Bojko jest zachwiany. Któż
może być pewny, czy Bojko nie
zrobi tego, co dziś robi Stapiń-
ski? Najtrudniejszy jest początek.
A początek rozkładowi BB dał
Stapiński.

H. W.

 

Sedno.
Usunięcie swoistej dyktatury ministra Piłsudskiego.

Rozmowy p. Marszałka Senatu
Szymańskiego z przedstawicielami
stronnictw, trwające tydzień, były
oczywiście chybione, w swem
obszernem  rozciągnięciu, jako
sposób tworzenia rządu. Zresztą
ich celem, wedle zamierzeń tych,
którzy „kierują sprawami, było
przecie nie utworzenie rządu, lecz
poprostu zużycie tygodnia. Ale
to już tak jest na świecie, że
każda rzecz ma swe kolce. Otóż
i te rozmowy miały ten kolec, że
na pytanie p. Szymańskiego, co
robić, stronnictwa mogły właśnie...
odpowiedzieć.

W obozie rządzącym i rządo-
wym zrozumiano wcale nieźle
szczególną wyrazistość odpowie-
dzi, udzielonej w oświadczeniu
Klubu Narodowego z dnia 21-go
bm., mianowicie. ,

„=—Trwanie rządów pozornie opar-
tych o przepisy konstytucyjne, a spo-
czywających w rzeczywistości, oraz we-
dle wyraźnych oświadczeń ministrów. w
ręku p. ministra spr. wojsk. Piłsudskie-
go, jako czynnika rozstrzygającego, po-
grąża państwo w dalszy rozstrój. Usu-
nięcia tej swoistej dyktatury jest nie-
zbędnym warunkiem uzdrowienia sto-
sunków w Państwie".

Nie od dzisiaj wiadomo, że
taki jest pogląd Stronnictwa Na-
rodowego i Klubu Narodowego.
Ale tym razem jest to wyraźne
oświadczenie, złożone osobistości,
powołanej przez p. Prezydenta
Rzpltej do tworzenia rządu, a za-
tem w ściśle określonych warun-
kach załatwiania spraw państwo*
wych i w sposobności rzadko
tylko się nadarzającej. Z tego
względu ma ono większe nawet
znaczenie niż powtarzające się
częściej oświadczenia w Sejmie.

Wagę tego oświadczenia uznał
i podkreślił, jako wyjątkową,

od lata 1928 zaczęło się łamanie

praworządności w Polsce i gro-
żenie zamachem stanu — prawo-

rządność została złamana i za-

mach dokonany w. maju
1926 r.

Ale wtedy socjaliści stali po

stronie zamachowców.

przedewszystkiem sam p. Marsza-
łek Senatu Szymański, który
stwierdził, że przedstawiając p.
min. Piłsudskiemu dnia 25-g0 bm.
popoludniu wyniki swych rozmów,
zaznaczył:

„—Zadna partja, prócz jednego wy-
jątku, nie poruszyła sprawy personalji*.

Ta sprawa została zatem ści-
śle powiedziana, ściśle zrozumia-
na, ściśle przekazana dalej gdzie
należy, bo oczywiście, nietylko
p. min. spr. wojsk. Piłsudskiemu,
ale także p. Prezydentowi Rzplitej,
któremu p. Szymański przede-
wszystkiem zdaje sprawę ze swych
zabiegów.

Tej ścisłości w obozie rządo-
wym. naogół nie lubią. Wolą twier-
dzić, że przeciwnicy przewrotu
majowego sami nawet nie sta-
wiają w tym względzie żądań wy-
raźnych. Dlatego niektóre pisma
obozu rządowego, podając oświad-
czenie Klubu Narodowego, popro-
stu zniekształcają je w tem miej-
scu i przemilczają wyraźne wy-
mienienie p. min. spr. wojsk. Pił-
sudskiego (np. „Kurj. Por.” nr.84).

Lecz ostatecznie wyraźnego
oświadczenia zataić nie można,
tembardziej, gdy dotyczy ono sa-
mego sedna rzeczy, więc też i w
obozie rządowym bierze się je za
główną podstawę rozumowania w
ocenie wyników rozmów p. mar-
szałka Senatu Szymańskiego („Gaz.
Polsk." nr. 84 z 26 b. m.):

»—Gdyby bowiem stanąl on (p. Szy-
mański) przed Sejmem jako premier
rządu, w składzie którego znajdowałby
się Marszałek Piłsudski, to, jak wynika
z deklaracji złożonej przez Stronnictwo
Narodowe, wystąpiłoby ono z votum
nieufności przeciwko temu ostatniemu.
Że p. Szymański zadeklaiowałby soli-
darność rządu, to nie ulega wątpliwo-
ści. Prostą teź konsekwencją stanowi-
Ska reszty stronnictw opozycyjnych by-
łoby głosowanie za tym wnloskiem. we-
dług„analogii, jaką widzieliśmy przy spo-
sobności ostainiego przesilenia rządo-
wego".

Rozmowa p. Marszałka Senatu
Szymańskiego, jako powołanego
przez p. Prezydenta Rzpltej do
tworzenia rządu, nie przeszły za-
tem bezowocnie, bo sedno  rze-
czy zostalo w nich uwydatnione
dokładnie i na właściwym grun-
cie załatwiania spraw państwo=
wych. St. Stroński.

     Bąństwowej,
W osiemnastym dniu ciągnie-

nia -5-ej klasy 20-ej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

Zł. 15.000 na Nr. 23598.
Po zł. 10.000 na N-ry 68204

136808 146417 147745 166654.
Po zł. 5.000 na N-ry 82715

85718 156318.
Po zł. 3000 na N-ry 28456

38293 178548 181852 199526.
Po zł. 2.000 na N-ry 12385

12443 31860 71582 80286 80707
99382 167164 175818 196237.

Po zł. 1.000 na N-ry 5640
17853 27773 33920 76509 86663 ,
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122684 133027 161652150266
170065 183103 188038 190902
195495 196812 200988.

Po zł. 600 na N-ry 5840 6335
14362 24279 33502 49049 55828
63223 64601 62214 70489 78391
81050 94034 109943 115533 118949
120147. 131782 146005 146652
151610 160458 116817 173695
182775 208209.
 

98257 99697 104042 115082 118123

 

Z LITWY
Walka z językiem polskim w szkolnictwie

w Litwie.
Na początku bież. miesiąca

Polskie Kursa Nauczycielskie T-wa
„Pochodnia“ w Poniewieżu otrzy-
mały okólnik litewskiego mini-
sterstwa oświaty, datowany 21
października roku ub., który żąda
w średnich szkołach mniejszoš-
ciowych prowadzenia protokułów
rady „pedagogicznej, protokułów
komitetu gospodarczego, dzien-
ników szkolnych, korespondencji,
ksiąg, świadectw i wogóle wszel-

kich dokumentów i pism w języ-
ku litewskim.. Języka nielitew-
skiego wolno używać obok litew-
skiego tylko, jako przekładu z
języka litewskiego.

Analogicznej treści okólnik w
odniesieniu do mniejszościowych
szkól początkowych otrzymała o-
becnie również kierowniczka pol-
skiej szkoły początkowej T-wa
„Pochodnia* w Bieniunach Olic-
kiego pow.

W Litwie nie woino zbierać ofiar na biedne
dzieci polskie.

Komitet rodzicielski Polskiego
Gintnazjum w Poniewieżu zwrócił
się z prośbą do ministerstwa
spraw wewnętrznych o pozwole-
nie urządzenia zbiórki ulicznej na
rzecz niezamożnych uczniów gim-

nazjum. Zazwyczaj rok rocznie
urządzano takie zbiórki i pozwo-
lenie otrzymywano. Obecnie Ko-
mitet przed paru dniami otrzy-
mał z ministerstwa odpowiedź
odmowną.
 

 

"KRONIKA.
Wiadomošci košcieine.

— Drugie wejście do kapii-
ty Ostrobramskiej. Została osta-
tecznie zdecydowana kwestja zro-
bienia drugiego wejścia do ka-
plicy Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Koszta z tem związane wy-
niosą około 10 tysięcy złotych.
Urządzenie tego wejścia jest ko
nieczne, gdyż uniknie się przeto
tłoku, jaki dał się dotychczas
odczuwać, podczas większych
uroczystości w Ostrej Bramie.

Sprawa sprowadzenia
zwłok ś. p. Arcybiskupa Kry-
niewiecklego. Na ostatniem po-
siedzeniu Kapituły Metropolital-
nej Wileńskiej omawiano sprawę
zawiązania komitetu sprowadzenia
do Wilna zwłok, ś. p. Arcybiskupa
Karola Hryniewickiego, oraz zwią-
zanych z tem prac przygotowaw-
czych.

Z miasta.
— Upadek hoteli w Wilnie.

W dniu 27 marca r. b. Związek
przedsiębiorców i pracowników
hotelowych w Wilnie wniósł do
rady miejskiej podanie w sprawie
uchylenia lub zmniejszenia do
1 proc. podatku hotelowego na
rzecz miasta.

Petenci motywują swą prośbę
tem, że hotele poza wszelkiemi
podatkami, obciążającemi handel
opłacają jeszcze 15 ,roc. od ra-
chunku podatku hotelowego, któ-
ry jest już raz faktycznie pobie-
rany w postaci podatku lokalo-
„wego

Opodatkowanie hoteli jest na-
stępujące: podatek hotelowy 15" „,
przemysłowy od obrotu 2.5”,
poza tem podatek dochodowy,
majątkowy, świadectwo przemy-
słowe, podatek inwestycyjny i
drogowy,  lokalowy,  szyldowy
ubezpieczenie od ognia, Kasa
Chorych, fundusz  Bezrobocia,
Ubezpieczenie pracowników umy-
słowych, ubezpieczenie pracowni-
ków od wypadków, kanalizacja,
wodociąg i elektryczność, plus
dodatki na bezrobotnych.

Po opłaceniu jeszcze 25 /, od
rachunku—służbie, przedsiębiorcy
hotelowemu — nie pozostaje nic,
ani za pracę, ani za włożony ka-
pitał. WW wyniku tego, pomijając
amortyzację, hotele nie mogą
przeprowadzić najpotrzebniejsze-
go remontu i dochodzą do upadku.
Należy zaznaczyć, że 15', poda-
tek rzecz miasta znacznie zwię-
ksza koszta pobytu, skutkiem
czego goście zajeżdżają do zna-
jomych, a 45/, do 60% pokoi
wolnych, ilustruje jak ujemnie
wpływa ten 15%, dodatek na
rzecz miasta. Uznając za nienor-
malne tak wysokie opodatkowa-
nie, Warszawa zniżyła ten poda-
tek, magistrat zaś m. Wilna po
bierając w dalszym ciągu te same
stawki podatku, niszczy nietylko
ważną arterję w ruchu komuni-
kacyjnym, lecy i stałe warsztaty
pracy.
— Tydzień emigranta Pola-

ka. Onegdaj pod przewodnic-
twem kuratora wileńskiego Okrę-
gu Szkolnego odbyło się organi-
zacyjne posiedzenie okręgowego
komitetu wileńskiego wojewódz-
kiego Tygodnia Emigranta Polaka.
Tydzień ten odbędzie się w Wil-
nie i na terenie województwa w
pierwszej połowie czerwca r. b.

«do Min

Na zebraniu tem wygłosił referat
specjalny delegat z Warszawy,
inspektor emigracyjny p. Mieloch:
Na zakończenie zebrania ukon-
stytuował się komitet pod prze-
wodnictwem kuratora Pogorzel-
skiego. d

Sprawy miejskie.
— Budowa bocznicy kole-

jowej. Władze miejskie postano-
wiły podjąć w najbliższym czasie
roboty nad przeprowadzeniem
bocznicy kolejowej na ulicy Le-
gjonowej, dla potrzeb taboru
miejskiego (d)

— Budżet sanitarny. We śro-
dę 26 b. m. odbyło się posiedze-
nie miejskiej komisji sanitarnej,
na którem został rozpatrzony pre-
liminarz budżetowy miejskich za-
kładów leczniczych na rok 1930 31.

(d)
Sprawy atministracyjne.
— Nowy nacisk na właści-

cieli nieruchomości. Poszczegól-
ne komisarjaty P. P. m. Wilna
przystąpiły do lustracji domowych
ksiąg z adnotacjami: o nakaza-
nych remontach i przeróbkach.
Te ulepszenia porządkowe, które
nie zostały wykonane w ubiegłym
roku trzeba będzie już wykonać
w miesiącach kwietniu i maju. d.

Sprawy wojskowe.
— Qchotnicy z wojny bol-

szewickiej. W uzupełnieniu po-
danej przez nas wiadomości o
rozporządzeniu Min. Spraw Woj-
skowych dotyczącego ochotników
1918—21 r. wojny polsko-bolsze-
wickiej, komunikuje źe posiadają-
cy najrnniej 6 tygodniową służbę
frontową oraz wykształcenie conaj-
mniej 6 klasowe, mogą ubiegać
się o stopień podporucznika re-
zerwy. Zainteresowani winni naj-
później do 20kwietnia r. b. wnieść
do P. K. (I. podanie adresowane

Spraw Wojskowych z
prośbą o powołanie na 8 tygo-
dniowe przeszkolenie kursu ofi-
cerskiego w jednej ze szkół pod-
chorążych. Do podania należy
dołączyć odpis metryki urodzenia,
świadectwo szkolne, moralności,
zaświadczenie dwóch oficerów o
nienagannem prowadzeniu się,
życiorys wraz z przebiegiem służ-
by wojskowej z własnoręcznym
podpisem. (d)
— Poborowi rocznika 1909.

Prace nad uporządkowaniem list
poborowych rocznika 1909 juź
zostały ukończone.

Pobór rozpoczyna się w dniu
2 maja i trwać będzie do 30
czerwca r. b. ;
W razie gdyby poborowy prze-

prowadził się w międzyczasie re-
jestracji do innej miejscowości,
winien jaknajprędzej zwrócić się
do odnośnych władz administra-
cyjnych z prośbą o przeniesienie
go do P. K U. w miejscowości,
do której się przeprowadził. (d)
— Zakupy koni dia wojska.

W roku 1930 odbędą się zakupy
koni dla wojska w następujących
miejscowościach: w Wilnie na
rynku Kalwaryskim w dniu 14
kwietnia, w  Oszmianie 15i 16
kwletnia, w Hermanowiczach pow.
Dziśn. 30 kwietnia, w Postawach
2 maja, w Wilnie na rynkn Kal-
waryjskim 26 czerwca i w Oszmia-
nie 27 czerwca.
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Zakupywane będą walachyi
klacze w wieku 3 i pół do 6 lat
typu wierzchowego i artyleryj-
skiego. Wzrost koni od 150 cm.
wzwyż miary stojącej bez podków.

— Praca kulturalno-oświa-
towa K. 0. P. Działalność kul-
turalno-oświatowa K.O.P. na po-
qraniczu polsko-litewskiem wśród
Jadności zamieszkałej w pasie
granicznym rozwija się coraz in-
iensywniej.

Dzięki Dowództwu Brygady
KOP. Wilno założono w ciągu
ubiegłego roku, w poszczególnych
strażnicachidomach żołnierskich,
około 60 bibliotek zawierających
najcenniejsze utwory naszych
poetów i pisarzy.

Z bibljotek korzysta bezpłatnie
ludność polska, litewska, a nawet
i żydowska.

Oficerowie i podoficerowie
KOP. w wolnych chwilach od za-
jęć służbowych urządzają odczy-
ty i pogadanki dla ludności, z
Których mieszkańcy wsi i osiedli
granicznych dowiadują się wiele
pożytecznych rzeczy o Polsce.

Sprawy kolejowe.

— Dyrekcia P.K.P.zapowla-
da przystosowanie do życia ko-
feji podmiejskich. W związku z
opracowywaniem? nowego rozkla-
dujazdy na sezongletni, dyrekcja ko-
Jsjowa w Wilnie przystąpiła do
sewizji dotychczasowego planu
połączenia Wilna z pobliskiemi
letniskowemi miejscowościami.

Przewidywane jest zwiększenie
taboru kursującego na linjach
letniskowych oraz zmiana godzin
ruchu pociągów. (d)

Handei i przemysł.

— Z lzby Przemysłowo-
Handlowej w Wilnie. Izba Prze-
mysłowo-Handlowa podaje do
wiadomości, iż w dniu 30 b. m.
o godzinie 12 w sali Kina Miej-
skiego Ostrobramska 5, zostanie
wyświetlony film wykonany przez
Radę Portu w Gdańsku.

" Film ma na celu zaznajomie-
nie jaknajszerszych warstw spo-
łecznych z urządzeniem portu
gdańskiego, jego ruchem i zna-
czeniem dla życia ekonomiczne-

sg?Polski.
X Wstęp wolny. Karty wstępu
można otrzymać w lzbie Prze-
mysłowo-Handlowej Trocka 3, w
godzinach urzędowych.

— Na targowisku miejskiem.
W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono 1240 sztu«
bydła. Na konsumcję miejscową
zakupiono 1190 sztuk. Pozostałe
bydło zakupiły pobliskie gminy.
Spęd bydła w porównaniu z po-
przednim tygodniem zmniejszył
się o 20 proc.

Ceny utrzymały się na pozio-
mie poprzednich tygodni. (d)

Sprawy podatkowe.
— Orzeczenie Najwyższego

Trybunału Administracyjnego
o zeznaniach o dochodzie. Dnia
1 maja upłynie ostateczny termin
składania zeznań 0 dochodzie
uzyskanym w r. 1929. W związku
z tem należy przytoczyć doniosłe
orzeczenie N. T. A. w sprawie
skutków niezlożenia takiego ze-
znania przez płatnika, który uwa-
żał, że podatkowi nie ulega.
W pewnym konkretnym wy-

padku płatnik nie złożył zeznania
i przeto Komisja Podatkowa była
uprawniona na podstawie ustawy do wymiaru podałku na podsta-
wie materjału, jakim rozporzą-
dzała, względnie w razie niedo-
stateczności tego materjału, na
podstawie zewnętrznych oznak,
świadczących o wydatkach domo-
wych i osobistych podatnika, oraz
o jego ekonomicznem położeniu.
Piatnik, po otrzymaniu nakazu
płatniczego, zaznaczył w odwoła-
niu, że wogóle nie podlega obo-
wiązkowi podatkowemu,  twier-
dząc, że w okresie miarodajnym
dla wymiaru, żadnego dochodu
nie osiągnął. Władze obowiązane
były rozpatrzeć ten zarzut odwo-
łania i ustalić przy współudziale
płatnika te okoliczności faktycz-
ne, z których by winikalo, że
twierdzenie strony nie jest zgod-
ne z rzeczywistością. Dopiero po
takiem ustaleniu obowiązku po-
 datkowego, byłyby dla płatnika
wynikły wszystkie konsekwencje
niezłożenia zeznania, a przede-
wszystkiem ustalenie wysokości
podlegającego podatkowi docho-
du bez prawa ze strony płatnika
zaskarżenia ze skutkiem faktycz-
nych podstaw wymiaru. Zgodnie
z judykaturą N. T. A., zaoczność wymiaru może byč stosowana
tylko wobec płatników podatku,
którzy w okresie miarodajnym
osiągnęli dochód, podlegający
podatkowi, o ile ta okoliczność

„jest niesporna, albo też została
w sposób prawidłowy wbrew od-
miennemu twierdzeniu strony
ustalony. W braku takiego usta-
lenia dopatrzył się Najwyższy
Trybunał Administracyjny  wadli-
wości postępowania ze szkodą
dla skarżącego i uchylił zaskar-
żone orzeczenie władzy skarbo-
wej.

Wyrok ten jest w chwili obec-
nej wyjątkowo aktualny, albowiem
cały szereg osób, które jeszcze
w r. 1928 osiągały pewien do-
chód, w r. 1929 pozostawały bez
wszelkich dochodów. Podatek do-
 chodowy płaci się tylko od do-
chodu faktycznego.

Sprawy szkolne.
— Koła Krajoznawcze gim.

im. Ad. Mickiewicza i seminarjum
naucz. żeńsk. im. kr. Jadwigi or-
ganizują dn. 29 i dn. 30 przedstawie-
nie „Nad Niemnem" E. Orzesz-
kowej w reżyserji p. H. Zelwero-
wiczówny w insenizacji kol. S.
Jędrychowskiego pocz. o godz.
8 pp. w sali gim. Mickiewicza ul.
Dominikańska 3.
— Państwowa Szkoła Tech-

niczna im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Wilnie powiadamia,
że niedziela wywiadowcza odbę-
dzie się 30.III. o godz. 12 m. 30,
na którą zaprasza wszystkich ro-
dziców i opiekunów uczniów
Szkoły.

Z życia stowarzyszeń.

— Zebranie dyskusyjne To-
warzystwa Miłośników Wiedzy
Skarbowej odbędzie się 28 b. m
o godz. 7 w lokalu Izby Skarbo-
wej (W. Pohulanka 10). P. ma-
gister praw , Brojdes Michał wy-
głosi referat p. p. „Wpływ po-
datku przemysłowego na pro-
dukcję“ Wstęp wolny dla człon-
ków i wprowadzonych gości.
— Bibljoteka i czytelnia

Związku Spółdzielni Spożyw-
ców. Wileńska Rada Okręgowa
Spółdzielni Spożywców, wspólnie
z miejscowym Oddziałem Zwią-
zku Pracowników Spółdzielczych
R.P., uruchomia w Wilnie w r.b.
bibljotekę i czytelnię im. Romu-
alda Mielczarskiego, które mię-
ścić się będą w domu Związku
Spółdzielni Spożywców R. P. w
Wilnie, przy zaułku Rossa Nr. 3.

Otwarcie bibljoteki i czytelni
nastąpi w niedzielę dnia 30 b. m.
o godz. 12-ej min. 30.

Odczyty.
— Studjum  Katolicko-Spo-

łeczne. Czwarty z kolei referat z
cyklu „Studjum Katolicko - Spo-
leczne“, na temat „O Akcji Ka-
tolickiej“ wygłosi pan profesor
d-r Marjan Massonius w niedzielę
dnia 30 b. m. o godz. 1 po po-
tudniu w dużej Sali Chrześcijań-
skiego Domu Ludowego, przy ul.
Metropolitalnej 1. Wstęp dla inte-
ligencji wolny.

Z życia prawosławnego.
Białoruski komitet cer-

kiewny. Wśród ludności prawo-
sławnej panuje wielkie oburzenie
z powodu napaści, rozpoczętych
przez białoruski Komitet Cerkie-
wny, przeciwko arcybiskupowi
.prawosławnemu Teodozjuszowi.

Podobno wśród członków bia-
łoruskiego rya Cerkiewnego,
rej wodzą działacze głośnej „Bia-
łoruskiej Chatki”, która uprawiała
ryzykowne gry w karty.

Dobroczynność.
— Miłosiardziu czytelników na-

szych polecamy inwalidię wojskowego
Edwarda Zienkiewicza zam. w Wilnie
plac Napoleona 6. Cierpiąc na reuma-
tyzm, artretyzm i podagrę prosi o datki
na wyjazd do uzdrowiska. Oliary na cel
powyższy przyjmuje Admin. „Dziennika“.

— Prośba o przysłanie do redakcji
starego obuwia lub odzieży dla dwóch
bardzo biednych chłopców w wieku lat
718.

Kronika policyjna.
— Nieszczęśliwy wypadek przy

pracy. Wczoraj rano, podczas przewo-
żenia ziemi przy ul. Portowej Przy bu
dowie stacji antobusowej dostał się pod
wagonetkę robotnik nazwiskiem Miziuk
Władysław i doznał silnego zgniecenia
klatki piersiowej.

Nieszczęśliwą oliarę własnej nie-
ostrożności przewiozło pogotowie w
stanie bardzo 'iężkim do szpitala Sw.
Jakóba. (c)

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

Dziś i jutro ostatnie przedstawienia
sztuki amerykańskiej „Broadway”.

— „Karol i Anna“. Ostatnia no-
wość sztuka wojenna L. Franka „Karol
i Anna“, ukaże się poraz pierwszy
w Wilnie w Teatrze Miejskim na Pohu-
lance we środę.

— „Krakowiacy i Górale" poraz
ostatni w niedzielę na przedstawieniu
opołudniowem w Teatrze na Pohu-

tzeż: Ceny miejsc zniżone.
— Teatr Miejski w „Łutni':

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

— „Błędny bokser'. Najbliższą
premjerą Teatru Lutnia będzie sztuka
młodego polskiego akadeniika W. Smól-
skiego „Blędny bokser* z życia akade-
mickiej młodzieży sportowej.

— Drugie popularne przedsta-
wienie dia wszystkich po cenach mi-
nimalnych od 25 do80 gr. odbędzie się
w nadchodzący poniedziałek o g. 8 w.
w Teatrze Lutnia, odegraną zostanie
komedja Fredry „Dożywocie”.

— Opera „Jaś i Małgosia" ode-
rana zosianie w sobotę I niedzielę
% b. m. o godz. 3,30 po poł. w Teatrze

cenach zniżonych.
ielki Koncert Pieśni Religij-

nej i Patrjotycznej. Pod protektora-
tem J.E. ks. Arcybiskupa R. Jałbrzy-
kowskiego Metropolity Wileńskiego z
okazji V Zjazdu Delegowanych Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej Związku Wi-
leńskiego w niedzielę dnia 30 marca r.b.

lodz. 8 m. 30 wiecz. w Sali Sniadec-
kich U. S. B. odbędzie się Wielki Kon-
cert „Pieśni Religijnej i Patrjotycznej“
chóru „Echo* pod batutą p. profesora
Wł. Kalinowskiego. Bilety w Sekreta-
rjacie Związku Młodzieży Polskiej przy
ul. Metropolitalnej Nr. I, tel. 7—83, a w
dniu koncertu przy wejściu na salę.

— Wieczór OCZYOT rofe-
sora Aleksandra Wielhorskiego z łaska-
wym udziałem p. Swięcickiej odbędzie
się dn. 5 kwietnia w sali Konserwa-
torjum (Dominikańska 3).

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.

Program.
Piątek, dnia 28 marca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka popularna,
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,00. Odczyt dla maturzystów „Ma-

homet i Arabowie*, wę H. Mościcki).
16,15. Muzyka lekka.

Lutnia w

D5 EEN

17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. „Czego ludzie nie wymysia?“.
17,45. Wileńska Szopka Akademicka.
18,45. Skrzynka pocztowa.
19,10. Audycja poetycka:

rzu - zdunie Tumuliku* ballada
gadłowicza.

20,05. Z Warsz
niczny.

CO NOWEGO W RADJO.
Warto posłuchać.

Dzisiejszy koncert południowy o
godz. 12,05 poświęcony muzyce ope-
retkowej w wykonaniu orkiestry Pol-
skiego Radja.

W programie potp. z operetek:
„Marica“, „Orlow“, „Frasguita“.

Szopka Akademicka.

Dzisiaj godz. 17,45, przynosi nam —
„Szopkę*, która w ciągu dwóch mie-
sięcy cieszyła się dużym powodzeniem
na „scenie” Ogniska Akademickiego.

Występ prymadonny Operetki Warsz.
Co sobotę o godz. 15,45 Rozgłośnia

nasza transmituje z Warszawy „Kącik
artystyczny Ligi Samowyst. Gospodar-
czej*. Zwykle audycja ta jest związana
z występem jednej z czołowych sił scen
warszawskich.

Tym razem wystąpi znana ze swej
piękności prymadonna operetki Warsz.
p. Ksenia Grey.
Transmisja z prywatnego mie-

szkania.
W poniedziałek najbliższy o g. 17,45

Polskie Radjo nada z prywatnego mie-
szkania nadzwyczaj ciekawą dyskusję
nieprzygotowaną na temat:

„Honor prawdziwy, czy urojony?"
W dyskusji wezmą udział ks. prof.

Walerjan Meysztowicz, dr. Witold Swida,
oraz Tadeusz Łopalewski.

Ciekawa nowość radjotechniczna.
Radjostacja w Rydze od niedawna

stosuje przy transmisjach następujący
szemat stereofoniczny; sala koncertowa
z której ma być dokonana transmisja,
zostaje wyposażona w dwa mikrofony,
z których każdy jest połączony ze stacją
pracującą na innej fali.

Gdy naprz. główna rozgłośnia ryska,
nadająca na fali 524 m. przejmuje
emisję prawego mikrofonu, druga stacja
o fali 198,7 m. dokonuje tejże tran-
smisji ż mikrofonu umieszczonego na
lewo. (myślna instalacja pozwaia na
syntezę rozszczepionych w ten sposób
części produkcji za pomocą specja!-
nego typu słuchawki. Tego rodzaju re-
konstytuowane audycje odznaczają się
podobno niezwykłą płastyką i naturai-
nością.

„O pieca-
E. Ze-

Koncert symfo-

KURZE RUAMIRRAWIDAC
Popierajcie Poiską Macierz

Szkoiną.
WileAska 15-—5.

„Taklūcony odczyt w Katolickiej
Lidze Mrchidjecezjalnej”'

Starostwo grodzkie komunikuje
nam:

Na zasadzie art. 21 Dekretu z
dnia 7.11.1919 r. w przedmiocie
Tymczasowych Przepisów Praso-
wych, proszę o zamieszczenie w
najbliższym numerze czasopisma
„Dziennik Wileński" następujące-
go sprostowania:

„W Nr. 72 czasopisma „Dzien-
nik Wileński* z dnia 27 b. m.
umieszczona została wzmianka
p.t. „Zakłócony odczyt w Kato-
lickiej Lidze Archidjecezjalnej“,
treść której nie odpowiada istot-
nemu stanowi rzeczy, ponieważ:

1) Odczyt p. Pistola wygło-
szony został na zebraniu publicz-
nem w lokalu dostępnym dla
wszystkich,

2) rozplakatowane w mieście
ogłoszenia, podające do wiado-
mości publicznej o urządzeniu
odczytu, głosiły, iż „wstęp jest
wolny dla wszystkich bez różnicy
wyznania”,

3) odczyt powyższy został zor-
ganizowany z jawnem pominię-
ciem przepisów art. 2 i 3 Rozp.
Nr. 30 Kom. Gen. Ziem Wsch. w
przedmiocie urządzania zebrań i
zgromadzeń publicznych z dnia
25.V.1919 r., z których artykuł 2
brzmi jak następuje: „wszelkie
zebrania publiczne, odczyty, kon-
ferencje itp. w lokalach zamknie-
tych ze wstępem płatnym lub
bezplatnym mogą się odbyć ty!-
ko na mocy zezwolenia na piš-
mie, udzielonego przez Komisarza
powiatowego względnie miejskie-
go* (władza administracyjna,I in-
stancji); artykuł 3 cytowanego
Rozporządzenia stanowi, iż: „orga-
nizatorzy zebrań publicznych, od-
czytów, konferencyj itp. mają
obowiązek, nie mniej niż na trzy
dni przed datą zebrania złożyć
we właściwym urzędzie admini-
stracyjnym podanie z wykazaniem
celu, programu, miejsca i czasu
zebrania".

W. Iszora
Starosta Grodzki.

 

 

 

 

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
Wbrew oczekiwaniom paląca

sprawa miejskiej gospodarki ka-
nalizacyjno - wodociągowej nie
znalazła na wczorajszem  posie-
dzeniu Rady Miejskiej nietylko
rozwiązania, ale nawet jakiego-
kolwiek oświetlenia ze strony,
której postawione zostały za-
rzuty.

Mimo to posiedzenie było o-
żywione i przewlekie, bo w związ-
ku z tą sprawą wynikł szereg
kwestji formalnych, które zajęły
bardzo dużo czasu.

Na pierwszym punkcie po-
rządku dziennego umieszczona by-
ia sprawa umorzenia „manco”
materjałów opałowych na ele
ktrowni miejskiej z okresu 1921
—1924 r., z której to sprawy so-
cjaliści chcieli ukuć broń poli-
tyczną, mającą na celu sparaliżo-
wanie wysików koła narodowego
do zbadania gospodarki wodocią-
gowo-kanalizacyjnej.

Broń ta jednak okazała się
niezdatna do użytku, gdyż socja-
liści mierząc w dawny magistrat,
którego zabarwienie było wyraż-
nie narodowe, trafili w byłego
dyrektora elektrowni inż. Blum-
berga, który ze względu na swoje
pochodzenie żydowskie i wyzna-
nie mojżeszowe nie ma nic wspól-
nego ani z dawnem, ani z obec-
nem kołem narodowem.
W trakcie dyskusji stało się

bowiem niewątpliwem, że jeżeli
były nadużycia, to ze strony niż-
szych funkcjonarjuszy, nad któ-
rymi bezpośredni nadzór miał p.
inż. Blumberg. Zastrzegamy się
tutaj, że nie chcemy rzucać żad-
nych oskarżeń przeciwko inżynie-
rowi Blumbergowi, gdyż nienor-
malne warunki okresu nasępują-
cego bezpośrednio po wojnie do-
statecznie go usprawiedliwiają.

Magistrat postąpił słusznie skła-
dając na poprzedniem posiedze-
niu wniosek o umorzenie całej
sprawy, a p. prezydent Folejew-
ski słusznie zawiesił v uchwałę
sprzeczną z tem stanowiskiem
magistratu.

Przeciwko tej decyzji prezy-
denta Folejewskiego wystąpił rad-
ny Pławski (PPS). Jednak, kiedy
p. Folejewski postawił kwestję
zaufania, p. Pławski cofnął się.
W dyskusji nad sprawą ele-

ktrowni najwięcej mówił radny
Stążowski (P. P. S.), odczytując
bez końca akta tej sprawy. któ-
rych przedtem nie znał i skut-
kiem tego odczytywał nawet rze-
czy nie mające żadnego dla spra-
wy znaczenia Wyglądało to na
celową obstrukcję w celu prze-
wlekania pierwszego punktu po-
rządku dziennego, aby na drugi
punkt (sprawy wodociągowo - ka-
nalizacyjne) już, nie starczyło
czasu. Taką taktykę wyraźnie na-
piętnował radny Czernichow (koło
żydowskie). P. Zasztowt  (Ie-
wica P.P.S.) zwróciła się do towa-
rzyszy p. Stążowskiego ławników
Czyža i Žejmy z zapytaniem czy
solidaryzują się oni ze stanowis-
kiem Magistratu, w którego skład
wchodzą, oraz w jaki sposób po-
wstaje różnica poglądów tych
panów z jednej strony, a koła
radnych P. P. S z drugiej

 

W dalszej dyskusji zabral glos
p. Pławski, kłóry widząc niepo-
wodzenie sprawy wypierał się
tendencji politycznych, demago-
gicznie wspomniał o bezrobot-
nych, których rzekomo możnaby
100:zatrudnić w ciągu roku za
sumę strat, które poniosła elek-
trownia, wreszcie zarzucił dema-
gogję poslowi Komarnickiemu,
z czego zresztą sam razem z ca-
łą salą się śmiał.

Radny Kubilus (koło narodo-
we) wyjaśnił techniczne przyczy-
ny „manca“, na co mu odpowle“
dział w sposób dość naiwny rad-
ny Stążowski (PPS) pouczając,
jak powinni „nizinierowie* obli-
czać wydatkowanie opału.

Prof. Komarnicki w dyskusji
stwierdził, że ze sprawy nie spo-
sób ukuć broni politycznej.

Nawet p. Czyż odpowiadając
na pytanie p. Zasztowta stwier-
dził, że zróżnych względów spra-
wa jest nieaktualna,
W głosowaniu wniosek PPS o

przekazaniu sprawy prokuratoro-
wi upadł. Głosowało za nim 6
radnych, przeciwko—25. Przyjęto
natomiast wniosek o odesłanie
sprawy do komisji prawniczej.

Przystąpiono następnie do dru-
giego punktu porządku dzienne-
go: „Sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej z dokonanej rewizji robót
wodociągowo-kanalizacyjnych (ią-
cznie z interpelacją Koła Chrze-
ścijańsko Narodowego i wniosku
klubu P. P. $.).

Magistrat zgłosił do tego pun-
ktu porządku dziennego wniosek
odroczenia dyskusji do dnia 10
kwietnia. Zaznaczyć trzeba, że
sprawa już raz była odroczona.

Poseł Komarnicki sprzeciwił
się temu wnioskowi przyczem
wyraził żal, że Magistrat nie jest
gotów do odpowiedzi na stawia-
ne mu zarzuty. Przyjmując jed-
nak pod uwagę ten fakt, radny
Komarnicki proponuje, żeby od-
raczając odpowiedź Magistratu,
do czasu aż się do niej przygo-
tuje, już dzisiaj przeprowadzić
dyskusję, z której Magistrat sam
mógłby się dużo rzeczy cieka-
wych dowiedzieć.

Wniosek Magistratu 0 odro-
czenie obrad nad tą palącą spra-
wą uzasądnił ławnik Jan Za.
Ławnik Żejmo twierdził, że Ma-
gistrat nie był zapraszany na po-
siedzenia komisji rewizyjnej, że
posiedzenia podkomisji pod prze-
wodnictwem dr. Rafesa były po-
ufne oraz, że Magistrat nie miał
dostępu do aktów komisji.

P. Chackiel, jako przewodni-
czący komisji rewizyjnej, sprosto-
wał twierdzenie p. Żejmy, stwier-
dzając, że na ręce p. prezydenta
nadsyłał zawiadomienia o posie-
dzeniach komisji. Dnia 8 marca
Magistratowi zostało wręczono
sprawozdanie z wyników badań
komisji rewizyjnej, jednakowoż
Magistrat zainteresował się niemi
dopiero dn. 21 marca, gdyż do-
piero w tym dniu zażądał aktów
sprawy, które też po sporządze-
niu odpisów niezwłocznie otrzy-
mał.

Z kolei doktor Rafes z doku-
mentami w ręku, powołując się

na daty stwierdził, że wice-pre-
zydent Czyż był zaproszony na
posiedzenie podkomisji i wielo-
krotnie był na nich obecny. Po-
zatem stwierdza, że znaczna
część materjałów była w posia-
dan'u sekcji technicznej, na któ-
rej czele stoi pan Czyż już od
17 stycznia. Wobec tego nie ko-
misja rewizyjna ponosi winę te-
go, że magistrat nie zaznajomił
się ze sprawą.

Radny Jensz (sanacja) stwier-
dził, że akty dotyczące prowa-
dzenia robót byy w ręku magi-
stratu już w kwietniu zeszłego roku,
a 30 stycznia r. b. p. Czyż był
obecny na posiedzeniu komisji
technicznej, na której była roz-
ważana gospodarka wodociągowo-
kanalizacyjna.

Poseł Komarnicki jeszcze raz
wyraził ubolewanie z powodu nie-
zaznajomienia się magistratu ze
sprawą i stwierdził, że magistrat
miał dosyć czasu na ustosunko-

Jeżeliganie się do zarzutów.
mogli się ze sprawą zaznajomić
bardzo szczegółowo niektórzy
radni, to tembardziej mógł to
uczynić magistrat. Prasa już daw-
no pisała o gospodarce magi-
stratu i magistrat powinien był
odrazu się tem zainteresować.

Gdy p. Komarnicki mówił o
prasie vice-prezydent Czyż z za
stołu prezydjalnego rzucił wyraz
wysoce obelżywy.

Na to ostro zareagował poseł
Komarnicki. „P. Kownacki — mó-
wił radny Komarnicki — jest nie-
tylko moim przyjacielem politycz-
nym, lecz i osobistym i cenię
go wysoce za jego obywatelskie
stanowisko i za odwagę, z jaką
występuje, nie ukrywając się, a
podpisując to, co pisze o gospo-
darce miejskiej własnem imie-
imiem i nazwiskiem. Podobne
odezwanie się p. Czyża nie licuje
z godnością vice-prezydenta mia-
sta.

Na zapytanie p. Pławskiego,
czy p. Komarnicki solidaruje się
ze wszystkiem, co pisze p. Kow-
nacki, odpowiedział, że to się wy-
jaśni w trakcie dyskusji.

Radny  Czernichow wyraził
ždziwienie, że podczas gdy osta-
tni ptak na dachu wileńskim wie
o zarzutach stawianych sekcji
technicznej, nic o tem nie wie
tylko p. Czyż.
W głosowaniu dyskusję odro-

czono zgodnie z wnioskiem magi-
stratu do 10 kwietnia.

Po przerwie p. Czyż zlo-
żył oświadczenie, że do „Slo-
wa“, „Kurjera Wileńsk.* i wogóle
prasy wileńskiej z wyjątkiem
„Dziennika Wileńskiego" a ściślej
mówiąc jednej jego osoby, słowa
jego nie były skierowane.

Następnie załatwiono bez dys-
kusji szereg spraw mniejszej wagi.

 

Z sali sądowej.
Obowiązkiem Sądu jest ścisłe
umotywowanie każdej swego

przemówienia.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął
ostatnio jedną z wielu zasadni-
czych kwestji, jakie nastręcza
obowiązujący obecnie w calem

Państwie Kodeks Postępowania
Karnego.

Według przepisów Kodeksu
Postęp. Karn., jeśli stronaw toku
procesu, w szczególności na roz-
prawie sądowej zgłasza jakiś
wniosek (o wezwanie świadka,

załączenie dokumentów, oględzi-

ny etc), to o ile Sąd wniosku ta-
kiego nie uwzględnia, obowiązany
jest postanowienie swoje uzasa-
dnić (art. 45 K. P. K.).

Przepis ten ma na celu zmu-
szenie sędziego do skrupulatne-
go rozważania swych postano-
wień. '

Jednakie w praktyce zdarza
się, zwłaszcza w Sądach Powia-

towych, że sędzia oddalając wnio-
sek strony (obrony lub powoda
cywilnego) ogranicza się do ste-

reotypowej formułki, że zeznanie
świadka, o wezwanie którego się
prosi, nie „może mieć wpływu
na treść wyroku* i wniosek od-
dala.

Kwestję tę Sąd Najwyższy roz-
strzygnął w PCH sprawie:

Pomiędzy Gminą Nowoiwicz
w pow. Warszawskim, a niejakim
Janem Szajerem, właścicielem
dużych gruntów, położonych w
tejże gminie toczy się od dłuż-
szego czasu zawzięty spór o dro-
gę. Gmina twierdzi, że droga
znajdująca się na posiadłości
Szajera jest drogą publiczną, z
której mieszkańcy gminy mogą
dowolnie korzystać, zaś Szajer
dowodzi, że to jest jego prywat-
na droga, a ponieważ usunął on
znaki ustawione przez gminęwy-
toczono mu sprawę o samowolę.

Na rozprawie w Sądzie Grodz-
kim obrońca oskarżonego adw.
Gelernter postawi! cały szereg
wniosków, (o dokonanie oględzin
spornej drogi, o odroczenie spra-
wy ozałączenie dokumentów etc.)
Sąd wszystkie te wnioski oddalił,
ograniczając się w swoich posta-
nowieniach do wyżej wymienio-
nej formułki przyczem skazał
Szajera za samowolę na kilka-
dziesiąt zł. grzywny.

Od tego wyroku obrońca jego
założył skargę kasacyjną, żądając
uchylenia wyroku na tej zasadzie,
iż obowiązkiem Sądu jest ścisłe
umotywowanie każdego swego
postanowie nia, oćdalającego wnio-

MĄDRA UWAGA
PANI NAPIERKOWSKIEJ

Poczucie estetyki
u kobiety bunto-
wało się nie bez
racji przeciw zby-
tecznemu i przy-
tem szpecącemu
owłosieniu. Wyna-
lezienie jakiegoś
środka przeciw
temu stało się
konieczne. Obe-
cnie istnieje rze-
czywiście szereg
środków, ale

 

różnych rodzajów
JEDYNIE i WYŁĄCZNIE

TAKY
KREM PARYSKI

usuwa w ciągu 5 minut radykalnie
włosy, nie drażni i nie zanieczyszcza
przytem skóry. Krem TAKY czyni
poza tem naskórek miękkim i per-

fumuje jednocześnie.
Zalety TAKY: nad wyraz przyjem-
ny zapach—szybkie działanie—nie

zasycha w tubie.

 

sek strony, a skoro tego nie robi
to tem samem nie ma żadnej
gwarancji, że wniosek został przez
Sąd należycie rozwiązany.

Przychylając się do powyż-
szych wywodów Sąd Najwyższy
wyrok zaskarżony uchylił, wywo-
dząc m. in.: że w myśl art. 49
nowego Kod. Postęp. Karn. wszel-
kie postanowienia (z pewnemi
wyjątkami) powinny być należy-
cie uzasadnione gdyż Sąd Naj-
wyższy przy braku takiego uza-
sadnienia nie ma możności spraw-
dzenia czy oddalenie wniosków
zgłoszonych nie miało wpływu
na treść orzeczenia o winie.

Nie może więc Sąd powie-
dzieć tylko, że uzupełnienie spra-
wy w ten lub inny sposób nie
może mieć znaczenia dla wyro-
ku, lecz musi umotywować dla-
czego, zdaniem Sądu, zaofiaro-
wany przez stronę dowód nie ma
tego znaczenia.

latOd czterech z górą
pozostawał pod zarzutem
żonobójstwa. Sąd apelacyj-
ny wydał wyrok uniewin-

niający.
W końcu roku 1925 w kolonii

Czarnolesie, gm. mikołajewskiej,
pow. dziśnieńskiego zmarła Ste-
fanja Han'ebna, którą mąż nor-
malnie pochował.

Po pogrzebie jednak poczęły
krążyć wciąż uporczywsze wer-
sje, jakoby Haniebna zmarla nie-
naturalną, lecz gwałtowną śmier-
cią.

Na skutek tych wiadomości
władze postanowiły przeprowa-
dzić dochodzenie i dokonały ex-
humacji zwłok.

Po odkopaniu mogiły i otwar-
ciu trumny okazało się, iż ciało
w niej jest bez głowy, która naj-
widoczniej odcięta, zgin.ła w ta-
jemniczy sposób.

Mimo to dokonano sekcji
zwłok, a wnętrzności przesłano
do analizy.

Po pewnym czasie nadesłano
odpowiedź, iż w żołądku znale-
ziono strychninę

Wobec takiego wyniku śledz-
twa, idąc drogą wskazywaną przez
plotkę, władze bezpieczeństwa
aresztowały męża zmarłej Jana
Haniebnego, oskarżając go o
otrucie żony, a jednocześnie in-
kryminując mu dokonanie profo-
nacji zwłok, a to celem znisz-
czenia śladów duszenia przez od-.
cięcie głowy.

Sąd okręgowy w dn. 21 listo-
pada ub. r. w wyniku procesu,
uznał podsądnego za winnego
dokonania zbrodni i skazał go,
po zastosowaniu amnestji na 10
"lat ciężkiego więzienia.

Na skutek skargi skazanego
na niesłuszny wyrok, sprawa ta
znalazła się wczoraj przed sądem
apelacyjnym, który w składzie
p.p. sędziów: Jundziłła, Jodziewi-
cza i Niekrasza ponownie prze-
prowadził przewod sądowy.

Powołany w charakterze bieg-
łego prof. dr. Siengalewicz o0-
rzekł, że analiza była dokonana
bez przestrzegania formalności i
nie ma pewności czy wnętrznoś-
ci w których znaleziono strych-
ninę są organami ciała Hanieb-
nej, a wreszcie trucizna mogła
być wprowadzona do organizmu
już po śmierci.

Wobec takiego, nasuwającego
poważne wątpliwości, orzeczenia,
sąd pe odbytej naradzie wyrok
pierwszej instancji uchylił i pod-
sądnego uniewinnił, przywracając
mu natychmiastową Wz:

OS.
mamaaaa.

Sport.
Ogólna wystawa nagród spor-

towych.
W łonie zarządu Wil. Okr. Zw. L. A.

powstał projekt urządzenia dla spopu-
laryzowania sportu powszechnej wysta-
wy zdobytych nagród: bądź przez Kluby,
bądź też przez jednostki poszczególne:
Wystawa ma objąć » całe województwo
wileńskie gromadząc wszystkie nagro-
dy, oraz wykresy statystyczne, dyplomy
it. d. wszystkich gałęzi kportu.

Organizacyjne zebranie zaintereso-
wanych osób oraz przedstawicieli po-
szczególnych Związków Okręgowych
PZA się—3.1V gas 13 w sali
konferencyjnej Ośrodka W. F. Ludwi-
sarska 4. Ja. Nie.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast kwiatów—na trumnę Ś. p.
Władysława Ciemnołońskiego 5 zł. na
sieroty „Dzieciątka Jezus". składa Wil-
helm Urbanowicz.

   



 

Muzyka w Wilnie.
Sława Ada Sari dolatywała i

do naszego miasta. Nigdy dotąd
nie było nam dane, pomimo nie-
jednokrotnych zapowiedzi, usły-
szeć jej na koncercie w Wilnie.
Przypuszczam, że chyba wszyscy
wyjątkowo licznie zebrani na
koncercie słynnej artystki nie
czuli się zawiedzeni w swych
przewidywaniach. Ada Sari jest
niewątpliwie wielką artystką, śpie-
waczką, która niewiele ma sobie
równych w świecie całym. Tech-
nika koloratury osiąga w śpiewie
Ady Sari szczyty najwyższe. Czę-
sto bywa, że znakomite nawet
śpiewaczki koloraturowe obdarzo-
ne są lekkiemi, lecz niewielkiemi
i dość płaskiemi głosami. Są one
zwykle tak całkowicie oddane
stylowi tego rodzaju śpiewu, zaś
stając się znakomitemi wirtuoz-
kami, zatracają zdolność głębsze-
go odczuwania pieśni artystycz-
nej, wymagającej prócz precyzji
technicznej także dużej artystycz-
nej wrażliwości i inteligencji mu-
zycznej.

Ada Sari zdaje się łączyć w
sobie zalety wirtuozki. koloraturo-
wej z subtelnością śpiewaczki
estradowej. Jej rzadkiej piękno-
ści głos oszałamia zarówno w
zawrotnych passażach i stacca-
tach arji Rossiniego czy Verdie-
go, jak i w uduchowionej inter-
pretacji kołysanki Regera, lub
pieśni Rimskiego—Korsakowa.

Szkoda wielka, że artystka, za-
stosowując się do znanej już nie-
stety szeroko  niemuzykalności
Wilna, ułożyła swój program w
sposób może bardzo przystępny,
lecz za mało artystyczny. Akom-
panjował p. Szabsaj, który wyra-
bia się na doskonałego akompa-
njatora.

*
* *

Koncert niedzielny Wil. Związ-
ku Śpiewaczego był dniem trium-
fu idei zrzeszenia  śpiewactwa
dla wspólnego artystycznego ce-
lu. Możemy stwierdzić z dumą,
że nawet większe, niż nasze Śro-
dowiska muzyczne rzadko zdoby-
wają się na to, aby dla koncertu
złączyć w jeden chór kilka chó-
rów, pracujących zazwyczaj od-
dzielnie i każdy pod innem kie-
rownictwem. Mało kto wie ilu to
wymaga trudów, jakich osobi-“
stych wyrzeczeń!? Rezultaty do-
skonałe. Efektowne pieśni Lach-
mana, Kazury i Stoińskiego wy-
konał, blisko 200 uczestników li-
czący chór związkowy zupełnie
sprawnie, dając brzmienie okaza-
łe i należytą energję rytmiczną.
Słowa gorącego uznania należą
się za to przedewszystkiem prof.
Kalinowskiemu dyrygentowi związ-
kowemu, którego pełnej poświę-

e

Od dnia 28 marca do dnia 1 kwietnia 1930 roku
włącznie będzie wyświetlany monumentalny film:
MAŁGORZATA SCHOLN, Brushilda — HANNA RALPH, ZYGFRYD—PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół
orkiestry. lllustracja muzyczna osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od godziny 3

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

 

cenia pracy zawdzięczamy pierw-
szy występ związkowego chóru.
Resztę programu zapełniły wy-
stępy chórów: pocztowego pod
dyr. p. Juszkiewicza, „Hasła” pod
dyr. p. Żebrowskiego, drukarzy
pod dyr. p. Mołodeckiego, „Lut-
ni* pod dyr. p. Leśniewskiego i
wreszcie, przodującego wszyst-
kim, „Echa* pod dyr. prof. Kali-
nowskiego. Był więc to niejako
przegląd rezultatów rocznej pra-
cy związku, chociaż kilka chórów
ze względów technicznych nie
mogło w nim wziąć udziału.
Przegląd wypadł zupełnie zada-
walająco. Wszystkie popisujące
się chóry wyszły już ze stadjum
tak zwanej czarnej roboty ześpie-
wania się i zgodności rytmicznej.
Jest już i dynamika w wykona-
niu i ekspresja. Szwankuje wciąż
jeszcze u niektórych więcej, u
innych mniej, czystość intonacji
i kultura samego brzmienia. W
każdym razie wszystkie zespoły
poczyniły w porównaniu z rokiem
zeszłym ogromne postępy i na-
brały pewnego artystycznego szli-
fu. Jako fakt godny uznania pod-
kreślić należy ambicje chórów w
kierunku wykonywania trudniej-
szych, lecz wartościowych utwo-
rów, a w szczególności dzieł z
wielkiej literatury chóralnej, jak
naprzykład polifonicznych utwo-
rów Palestriny i Gomółki. „Lut-
nia* wystąpiła z ekspresją wyko-
nanemi utworami swego dyrygen-
ta p. Leśniewskiego. Licznie ze-
brana publiczność gorąco przyj-
mowała wszystkich wykonawców.

* *
*

+

Znana szkola špiewu W. To-
czyłowskiej wystąpiła z popisem
uczniowskim, wystawiając graną
już w zeszłym roku „Nicję* Szen-
ka i „Pierrota płaczu i pierrota
śmiechu* Huberta. W przygoto-
wanie tych dwuch jednoaktówek
włożono sporo pracy i wysiłku.
Z przesłuchania ich wyniosło się
wrażenie, że młode adeptki śpie-
wu są dobrze szkolone, a niektó-
re, jak naprzykład p.p. Francuze-
wiczówna, Kamińska, Skoruków-
na, Jagminówna są obdarzone
ładnemi głosami i wyraźnemi
uzdolnieniami. Młodej śpiewaczej
drużynie dopomagali p. p. Woro-
tyński i Olszewski. Ogólne kie-
rownictwo muzyczne spoczywało
w wytrawnych rękach prof. Gał-
kowskiego.

* *

Przyjazd Claudio Arrau'a jest
zawsze muzycznem świętem dla
melomanów wileńskich. Fenome-
nalny ten pianista umie, jak ża-
den inny może, porwać publicz-
ność  cudownem uniesieniem,
przejawiającem się w grze jego,
gdy wykonywany utwór posiada

 

wybitne walory emocjonalne.
Dlatego może najbardziej pory-
wa Mrrau w utworach Chopina.
Koncert wtorkowy, może troszkę
ze zbyt jednostronnie ułożonym
programem, pokazał nam innego
Frrau'a. Artystę opanowanego,
niesłychanie mądrze rozkładające-
go barwy, światia i cienie, nie-
porównanego wirtuoza, wydoby-
wającego z fortepjanu niezwykłe
kolorystyczne efekty. Jego wy-
bitna indywidualność jest przez
to właśnie interesująca, że w
interpretacji, najbardziej nawet
znanych, utworów odbiega on od
szablonów, dając nową, własną,
zawsze doskonale logicznie prze-
prowadzoną, koncepcję. że Beet-
hoven z sonaty op. 81 nie był
klasyczny, że tak się naogół tej
sonaty nie gra — to nie grzech.
Sonata ta jest iście romantyczną,
a Arrau z subtelną wrażliwością
odkrył w niej pokłady szczerej,
wzruszającej sentymentalności,
tak właściwej przecież ludziomi

 

 

 

(Kap) Dnia 20 marca rb. przy-
był p. Kaden-Bandrowski do Bia-
łej Podlaskiej z odczytem „Walka
o nowoczesną kobietę*. Miejscem
odczytu była sala kina. Na od-
czyt przybył b. wielka liczba ka-
tolików miejscowych i chociaż
prelegent zastrzegł się, że nic
przeciwnego wierze i obyczajności
mówić nie będzie, zaczął od
„różnych bogów". Publiczność
zaczęła mu bić brawa, puszczono
trochę proszku do kichania, a
chociaż strzelcy dążyli do opa-
nowania sytuacji i dania możności
prelegentowi wygłoszenia odczytu,
chociaż obecna na sali policja

Wylew jeziora i stawu.

Onegdaj wieczorem mieszkań-

cy wsi Pokalniszki, położonej na

odcinku granicznym  Łożdziany,

zostali zaatakowani wylewem je-

ziora tejże nazwy, znajdującego

się o pół kilometra od wsi Pokal-

niszki. Woda pozalewala łąkii

pola.

Wskutek rozlania się jeziora,

znajdujący się w pobliżu wsi staw

pod naporem wody oraz prżez
przegnicie zastawu i spustu wy-

stąpił z brzegów. Woda zalała 6

zabudowań gospodarskich i kilka

domów mieszkalnych.

„NIBELUNG

m. 30. Początek seansów od g. 4.

 

46 dramat w 10 aktach. W ro-
lach głównych: Krymhilda—

owego czasu. Ciekawie był ujęty
walc, Chopina. Prawdziwy jednak
wybuch entuzjazmu wywołałarty-
sta niesłychanie silnem i plastycz-
nem wykonaniem Pietruszki Stra-
wińskiego, który mówiąc między
nami, w transkrypcji fortepjano-
wej ogromnie traci i w tej po-
staci nie jest przyjemny do słu-
chania.

Zwolennicy tego artysty od-
naleźli „swego“ Arra'u, plomien-
nego, pelnego, polotu pianistę
dopiero na audycji na Środzie
Literackiej. Arrau, jako wykonaw-
ca ballady f-mol! Chopina, sięgał
najwyższych szczytów artyzmu.
Nie zdarzyło mi się słyszeć rów-
wież podobnie świetnego i prze-
konywującego wykonania „Feu
d“ artifice“ Debussy'ego, jak
wlašnie na tej audycji. Byla to
słowem uczta duchowa nieby-
lejaka. Polskiemu Radju i Związ-
kowi Literatów — organizatorom
tej audycji należą się słowa go-
rącego uznania. St. W-ski.
  

KRAJU.
Dzielna postawa społeczeństwa katolic-

kiego w Białej Podlaskiej.
chciała „klaskające* osoby nawet
siłą usunąć te ostatnie oparły się te-
mu, twierdząc, iż nawstęp na od-
czyt uiściły należność. Prelegent po
dwugodzinnych manifestacyjnych
oklaskach, nie mogąc dojść do
słowa, musiał opuścić sęlę.

Dalej p. Kaden - Bandrowski
miał udać się z odczytami do
Brześcia i do Bielska, lecz po
przywitaniu w Białej, jak nie-
pyszny, udał się na stację kole-
jową i, wykupiwszy bilet do War-
szawy, wsiadł do pociągu i od-'
jechał.

Również odwolany
czyt jego w Grodnie.

został od-

Dzięki natychmiastowej akcji

ratunkowej, zdołano wodę  za-

trzymać i nie dopuścić do dalszej

katastrofy. d

Stan chorób zakaźnych w
woj. Wileńskiem.

Wydział Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego w ciągu ubiegłego
tygodnia na terenie wojewódz-
twa zanotował następujące cho-
roby zakaźne: tyfus brzuszny 9
osób, plamisty 9, paratyfus 1,
czerwonka 1, płonica 29 (4 zgo-
ny), błonica 7 (3 zgony), odra 57
(3 zgony), róża 4, krztusiec 30
(1 zgon), gruźlica 24 (9 zgonów).
jaglica 75, inne choroby 8. Ra-
zem zanotowano 254 wypadków

2)
AE WANDA” | DOP. ON sp po e ieinovaz film 1930 r. nigdzie dotychczas nie wyświetlany PROSIMY NA WESELISKO! A

a chon s en Ž e i i i *“chcą d bičsi jątku. ięk
ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. przyjąć Žiarojei 3 GlubIcdaY „Bał | Patachon jako (iazociarze SEnóshsia Kiee120.

 

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

 

  WILNO,
Wyrabia wszelkiego

rodzaju

Przyjmują zapisy do grup: XLIX Zawodowej z nauką 2 ', miesięczną
l do grupy L amatorskiej dla Pań I Panów z nauką 5 tygodniową.

Początek zajęć w dniu 3 kwietnia r. b.
Dła łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy są

silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwozia. W specjalnie
urządzonej sali doświadczalnej odbywa się indywidualne szkolenie pra-

karbiuratorów,
„MAGNETO“ i „DELCO“. Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa

| się na czterech typach nowoczesnych, samochodów,

ktyczne regulowanie silników,

ilości godzin jazdy.
Dla p.p. oficerów i p. p. urzędnikówpaństwowych specjalne

ulgowe warunki. GWARANTUJE SIĘ UKOŃCZENIE KURSÓW i ZŁO-
ŻENIE EGZAMINÓW BEZ DODATKOWEJ OPŁATY UŁATWIA SIĘ !
OTRZYMANIE POSADY ZA POŚREDNICTWEM KURSÓW.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarjat kursów codzien*
nie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30.

Od wtorku 25
marca, codziennie w

Huragany śmiechu.

  
  
—1l o

ze
18—13.

ustawianie « zapłonu

bez ograniczenia
okal

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samochodów
8 i ciągówek rolniczych.

 

Wileński Lombard
Wilno,

 

Czopki >
Irako >»V.aricol“
suwają ból, swędzenie, pieczenie,

LICYTACJA
„KRESOWJA*

Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53),

Podaje do ogólnej wiadomości, że 7 i 8 kwietnia r. b.
o g. 4 v.o. odbędzie się w lokalu lombardu

licytacja niewykupionych i nieproloagowanych zastawów
od Ne 1 do Ne 63870.

UWAGA! W dniu licytacji prolengat N-rów licytacyjnych lombard nie
dzie przyjmować.

Gąseckiego
kogutkiem) u-

krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki —Sprzedają większe apteki,

 

—5r

Lokal
 

tel. 722,

matem.

2
zgodnie z art. 1030 Ust. Post.

1930 r. o godz. 10 rano,

wera majątku ruchomego,
wentarza żywego i

(z mie zł. 2800 z % %, i kosztami.

—0 o

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.|

Nad program:

 

PRACA

Poem młodą, uczci-
wą, pracowitą służą-

cą

100- 200 dol. pożyczę

Ą

|| LOKALE

8-pokojowy od
ulicy odremontowa-

ny do wynajęcia. Nadaje
się na biuro,
ra, adwokata
lanka 9.

właścicielki tamże.

 

z 4 pokoi do wynajęcia
u!. Bosaczkowa 4.

NAUKA

Gimnazjum. Specjalność:

polski Mickiewicza 19-31.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu taelalonago w Braslawiu

yw.
wiadomości publicznej, že w dniu 24 kwietnia

w folw. Głębowszczyzna,
gm. Słobódzka, pow. brasławskiego, odbędzie się
sprzedaż z licytacji należącego do Stanisława We-

składającego się z in-
umeblowania,

na sumę zł. 3400 na zaspokojenie pretensji
munalnej Kasy Oszczędności w Brasławiu w su-

(7) W. Koczaj
Komornik Sądowy.

Zapas wesołości na długo.

Dziedzictwo li” dramat w 7 aktach. W roli głównej przesławny, porywający BUCK JONES.
„Zdrowie, Siła, Piękno..."—wzór nowoczesnych ćwiczeń gi-

mnastycznych: W dni premjer, oraz w Soboty, Niedziele i Święta przygrywa Orkiestra Mandolinistów z mu-
zyką solową gitary. Kino czynne w dnie powsz. od godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 2-ej.

Huta Szklana „VITRUM*
UL. KRAKOWSKA 41.

BUTELKI
do WINA, «SINALCO> i inne.

| KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH]
| Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie, ul. Holendernia 12

mach Państwowej Szkoły Technicznej tel. 13—30.

do dnia 12 kwietnia

Zamkowa
1779

wsi.

mu wobec prawa.

EGLĖ REKATTNN A OVENTANET

„Sąd Arcybiskupi Wileński
wa Wróblewskiego, z pobytu niewiadomego, aby |

1930 roku stawił
tegoż sądu Arcybiskupiego w charakterze pozwa-
nego w Sprawie separacji z
roszków. Sąd uprzedza wzywanego, że w
niestawienia się w wyznaczonym terminie, sprawa
będzie sądzona pod jego nieobecność i
apelacji przysługiwać mu nie będzie, jako oporne-

Wilno, dnia 24 marca 1930 r. Nr. 972.

mańskiej.

wzywa Stanisła” |

się wobec

POSZUKUJEMY
natychmiast 2-ch naprawdę zdolnych praco-

1) Pomocnika Buchaltera - Fakturzystę
biegłego w obliczeniach.

utynowanego pracowitego urzędni-

Uwzględnimy tylko pierwszorzędne kandy-
datury. Oferty wraz ze świadectwami prosim
składać osobiście w godzinach biurowych D-H.
GRAMS 6 swiątkowski, ui. Wielka róg Het-

Oszczędność przedewszystkiem
Nagromac O e

oddawać do przerobienia do „Zródła Pracy*—
Trocka 19, 'ako do jedynej pracowni trykotar-
skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do
najdroższych pończoch.

na choroby zakaźne,
d

zasłabnięć
w tem 20 zgonów.

DRYŚWIATY (powiat Bra-
sławski).

Dawno, bardzo dawno, nie
czytałem w „Dzien. Wileńskim”
żadnych wiadomości z Dryświat,
to też, gdy w ubiegłym tygodniu
miałem sposobność odwiedzenia
tego miasteczka, pomyślałem so-
bie, że koniecznie muszę coś o
Dryświatach napisać.

Przedewszystkiem zachwycił
mnie kościół.

Miał rację p. Dzik, gdy w
swoim czasie pisał, że piękna to
jest świątynia. Istotnie bardzo na-
wet piękna, a postawiona na wzgó-
rzu, widoczna jest zdaleka, za-
chęcając swym widokiem wier-
nych do modlitwy i zbożnej pra-
cy ku chwale Boga i Ojczyzny.

To też wielką wdzięczność mu-
szą żywić parafjanie dla swego
proboszcza, ks. Piotra Brukwic-
kiego, który tyle się napracował,
nakłopotał i namozolił, by wre-
szcie zamiast szopy mieć praw-
dziwy i to tak ładnie zbudowany
kościół.

Ma ten zacny kapłan jeszcze
wiele kłopotów, bo nie wszystko
za budowę zapłacono i na świą-
tyni ciąży duży dług.

Niestety, nie wszyscy parafja-
nie, i to co bogatsi, spełnili swój
obowiązek, składając stosowne
datki, więc biedzi się ks. pro-
boszcz, skąd zdobyć gotówkę, by
wreszcie żadne zobowiązanie pie-
niężne nie ciążyło na kościele.

Ale nietylko ks. proboszcz ma
wielkie kłopoty.

Cała gmina przeżywa obecnie
wielkie zmartwienie. Bo oto w
Starostwie powstał raptem pro-
jekt skasowania, czyli zniesienia
u nas gminy i podzielenia jej
pomiędzy gminy inne, a miano-
wicie: gminy Braslawską, Smo-
leńską, Rymszańską i Opeską.

Gmina Dryświacka liczy prze-
szło 9 tysięcy mieszkańców, jest
całkiem samowystarczalną, t. j.
utzymuje swój zarząd z własnych
środków, bez niedoborów, gdy w
tych sąsiednich jest pod tym
względem nieco gorzej.

Najważniejsze jednakże jest to,
że gmina nasza jest czysto pol-
ska, ludność spokojna i rozsądna,
co widać chociażby z tego, że
do Rady Gminnej wybrano nie
bolszewików jakichś. lecz ludzi
wykształconych, którzy się znają
na prawach i obowiązkach za-
równo urzędów jak i obywateli.
To też wszyscy nadziwić się nie
mogą, dlaczego raptem Starostwo
postanowiło tę, istniejącą od wie-
ków gminę, podzielić pomiędzy
inne, gorsze pod kaźdym wzglę-
dem.
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1750—sV AKUSZERKI

handlo |
AKUSZERKA

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

1785—2

WZP69

I DZE korepetycyj SPTAMY
w zakresie 8 kl. majątkowe  

fizyka, chemia, pjANINA najsłynniej-
szej wszechświato-

wej firmy „Erard*, oraz
Bettinga i A. K. Fibigera,
uznane za najlepsze w
kraju, sprzedaję na do-
godnych warunkach. Ki-
jowska 4 10. 1753—s1

d.ninistrator - rządca
rolny wykwalifiko-

wany, energiczny poszu-
kuje samodzielnego za-
rządu majątkiem za pro-
centa od dnia 1 IV r. b.
Posiada solidne świa-
dectwa i poważne refe-
rencje. Zgłoszenie: Ajen-
cja „Polkres* Królewska
3, tel. 17-80.

1761—3

podaje do
 

oszacowanego
Ko-

 

tegoż Sądu FArcybiskupiego w charakterze pozwa-
nego w sprawie saparacji z żoną Janiną Pohoską
ze Stasiunasów. Sąd uprzedza wzywanego, że w

we wskazanym terminie,
zostanie on uznany za opornego wobec prawa,
sprawa będzie sądzona pod jego nieobecność i
prawo apelacji przysługiwać mu nie będzie.

(--) Ks. Prałat Jan Hanusowicz, Oficjal.
(—) Ks. D-r. Jan Ellert, Notarjusz.
————

1 cza 21, tel. 152.

 

skich, męskich w g nejnowszych żurnali. Każdy
dział pod kierownictwem fachowem pierwsz.

   

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu Tabletki od Bólu Głów
jemy. — Robota wykonuje się solidnie pod “ vidMeroKerviis-
kiarownictw+m wykwalfikowanej Instruktorki Ina

—19 0 gi ApTena Mas A GASŁENIE88, Twupatawe

u
Spółdzielnia ano „ODZIEŽ Osoby, dia których użycie proszka przed-

Przyjmuje wszelkie obstalunki ubrań: dam- Za POWA NOMI AC

  

 

   PARCELE
w pobliżu Wilna o
dobrej giebie, obsza-

ru przeszło 30 ha  

Il)Anno
i inne potrzebuje dla fabryk for-

NAŃ SZENINU,
nierowych Karka d

Oglądač

 sprzedamy za 13000
zlotych

, Dom H-K. „Zachęta”
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —s0

Du sprzedania

  

dom drewniany kryty da- Icūskie Biuro Komi-
chówką poznańską o 2-ch sowo - Handlowe Mi-

mieszkaniach 4-pokojo- ckjewicza 21 tel. 152.
wych, kuchni, przedpo-
koju i werandy i mały 6
domek 2-pokojowy. Zie-
mi 300 sążni kwadr. po-
łożony w Zakrecie przy
ul. Konarskiego naprze-
ciw lasu. Mieszkania wol-
ne. Cena 1400 dolarów.

ne. 1764

 

Mieszkania
i pokoje

D“ pokoje duże sło-
neczne do wynaję-

Informacje: Mickiewicza Sia ul. Mickiewicza 22
46 m. 9 od 4 —5 p. poł. m. 24 oglądać można od
Pośrednictwo wykluczo- godz. I po poł. do 5.

Zs”: ks. wojsk. wyda-
ną przez PKU Po-

sławy na imię Teodora
Dziemiencjewa zam. we
wsi Otoki gm. Hermano- spr.
wickiej unieważnia się. Ska Nr.

953—0 14—16.

 

ZS”: ks. wojsk. wydan.
przez PKU Wilno i

legitym. „Krzyża Walecz-
nych“ Nr. 10024 wyd.
przez 1 Dyw. Legjonów
na imię Jana Stankiewi-
cza zam. przy ul. Cho-
cimskiej Nr. 81 unieważ-

1762—1
 

Letnisko 3

my niedrogo nie w
Wileńskie Biuro Komiso- płacę. Ofert
wo - Handlowe Mickiewi- przyjmuje

„Dzien. Wil.“

7 Drukarnia, Dziennika Wileńskiego” u! Mostowe 1.

pokoje, przedpokój nia się.
kuchnia, łaźienka, ele-

pod Wilnemplacu 2dzie- ktryczność, w ogrodzie
sięciny porośniętego czę- w Wilnie zamienię na
ściowo lasem, sprzeda- 3—4 pokojowe mieszka-

arszawie,
sub W. W. jonka,

dministracja gm. Głębokie, roczn. 1896

 

Zs”. ks. wojsk. wyd.
przez PKU Postawy

do- na imię Józefa Kordzie-
zam. maj. Żuki,

1 un. się,

Chcąc nabyć proszki naszego wyrobu, należy
kupnie AKCENTOWAĆ i wyraźnie żądać

RYGINALNYCH proszków z „KOGUTKIEM—
„MIGRENO-NERVOZIN“
nych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagęIod-

wnictwa w łudząco podobnem do naszego o-
pakowaniu. Najlepiej żądać proszków,

  
  
   

proszek „Kogutek—Migreno—Nervozin* wfor-
mie tabletek (zamiast jednego proszku przy
muje się 2 tabletki). Pudełko zawierające 20 ta-

 

sprzedam frezarkę uni-
wersalną w ruchu, szli-

ra może służyć dla pił
podwójnych cyrkularnych

  

AMIENIE brukarskie

       

 

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA
„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 2-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY

LANJ
Redsktor odpreiedylalny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

Nie przemawiają za tem wzglę-
dy bezpieczeństwa, bo Sprzydzie-
lona do innych gmin część lud-
ności gminy Dryšwiackiej, nie
przerobi większości, a raczej sa-
ma złych nałogów nabierze.

Więc o cóż chodzi?
Niektórzy w gminie wprostsię

zapytują, czy właśnię czasem nie
Spada na gminę kara za to, że
ludność uważa się za polską, że
pędzi precz bolszewickich agita-
torów, że słucha swego  probo-
szcza i strzeże, by urząd gminy
pilnował obowiązujących ustaw i
nie prowadził rozrzutnej, i rujnu-
jącej ludność gospodarki?

Dotąd jednakże nikt
na to pytanie odpowiedzi.

Przejezdny.

Ustąpienie burmistrza m.
Słonimia.

Na odbytem posiedzeniu Rady
Miejskiej m. Słonimia po przyję-
ciu budżetu w redakcji komisji
finansowej, przewodniczący bur-
mistrz Plebański złożył rezygnację
ze stanowiska burmistrza m. Sło-
nimia, motywując ustąpienie swoje
niemożliwością współpracy z Ra-
dą działającą ze szkodą dla miasta.

„Odważny* koń zmusił
autobus do rejterady.
W dniu 24 bm. w odległości

2 klm. od M. Brzostowicy wy-
wrócił się autobus  „Zagłoba*
Ne 77476, prowadzony przez szo-
fera Jakucewicza.

Katastrofa nastąpiła wskutek
spłoszenia się konia, który wraz
z furmanką rzucił się na samo-
chód.

Szofer, chcąc uniknąć zderze-
nia, zwrócił gwałtownie w bok,
wjeżdżając na kupę kamieni, a
następnie do rowu, gdzie autobus,
się wyrócił. Kilka osób z pośród
pasażerów, odniosło lekkie po-
ranienia szkłem.

Samochód poza stluczonemi
oknami poważniejszych uszkodzeń
nie doznał.

nie dał

Pożar.

W dniu 22 marca we wsi Ko-
zakowszczyzna, gminy raduńskiej,
wybuchł pożar z nieustalonej do-
tychczas przyczyny. Spaliła się
stodoła wraz ze znajdującą się w
niej paszą i narzędziami rolni-
czemi, na szkodę braci Macieja i
Konstantego Dogielów. Straty wy-
rządzone pożarem poszkodowani
obliczają na 5 tysięcy złotych. |

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ. 1

 

    

 

    

    PROSZEK

MATY LA
USUWA NA JUPORCZYWSZY

ŻE OKSP
OSTRZEŻENIE !

GĄSECKIEGO, zna-

cie UPORCZYWIE POLECANE našlado-

Kogu-
igreno-Nervozin" w naszem oryginalnem
waniu po 5 proszków w pudełku. Cena75gr.
 

 
      

      

  
  
      

  

temu kto da stałą posa- 3 Ks. Prałat Jan Hanusowicz, Oficjał. Krojczych firm stołecznych. bletek kosztuje Zł. 1,50.—Żądać oryginalnych
dę kasjerki, sklepowej, —) Ks. D-r. Jan Eliert, Notarjusz. Ceny umiarkowane. —l 0| tabletek „Kogutek Migreno-Nervozin" Gą-
ekspedjentki inteligent" — TI| seckicgo. —300
re) Teta ak „Sąd Arcybiskupi Wileński wzywa Józefa
skiego 5 m. 25 Nadzieja Pohoskiego, z pobytu nieznanego, aby w terminie G:czenicta wyžiy nie-
Sawicka. 1786 do dnia 12 kwietnia 1930 roku stawił się wobec mieckie do sprzeda-

nia W. Pobulanka 43 m. 4.
1777—1
 

OKAZYJNIE
4 wioslowa ze

Łód. sterem (lekki

bacik) okazyjnie tanio do
sprzedania. —Informacje:
Ulica Mostowa 1, drukar-

iwukońcową, któ-

od 9—4 po poł.
zen dg 24 saa WE = Od g. 1
niczny warsztat K. Ste- do4 pop., lub Brzeg An-

Ryga, 1. Kenina iela z mkowskiego. 1 tokolski 13—2 od g. 2—4
Posibax 434. —00 po poł. —gr.

UBI ©ZTRAREWAWKE
SAGO naturalne

1000 - (5000-2000 dol. Kllo 4.50 Maskarada.
ulokujemy na dobre poleca firma kęJakże bylo na ma-

hipoteki na niskie ZWIEDRYŃSKI *K2redzie?
oprocentowanie. Wi- Wileńska 28; 27 7 Wiesz. taka: bylam

rada, kiedy byłam już w

domu, że naprawdę by-
łoby szkoda, gdybym

nie była poszła
zedam. Królew=
9 m. 2 telefon

1776

   W ZAKRES DRUKARSTWA
! INTROLIGATORSTWA
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