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BEDAKCJĄ I ADMIKISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
drukarni: Mostowa 1.1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres

Redsktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta
;w niedzielą cd 12 — 1 pp.

KOMITET NADZORCZ E!
przypomina pp. członkom Towarzystwa, że w dniu 6-go kwietnia r. b.
o godzinie 5-ej wieczór w lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej 4—4
odbędą się zebrania wyborcze dia dokonania =SbOróW na pełnomocników
Towarzystwa i ich zastępców, — Członkowie Towarzystwa życzący ucze-
stniczyć w wyborach proszeni są o zgłoszenie się do biura Towarzystwa
w celu otrzymania specjalnego biletu na prawo wstępu do sali zebrań.

UWAGA! Zebranie uważane będzie za prawomocne bez wzglę-
du na liczbę przybyłych na nie osób. —0 oPR

Z

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 2.IV. (Pet)

Waluty i dewizy:
Belgja 124,45—124,76—124,14.
Londyn 43,39' ,—43,50—43,29.
Nowy York 8,907—8,927—8,887.
Paryż 34,91'/,—35,00—34,83.
Praga 26,417 ,—26,48—26,35' 4.
Nowy Jork kabel 8.92—8,94—8,90.
Szwajcarja 172,65—173,08—172,22.
Stokholm 239,85—240,45—239,25.
Wiedeń 125,70—126,01—125,39.

Papiery procentowe:
Pożyczka Premjowa dolarowa 74,50,

3% konwersyjna 55. 10%/, kolejowa 102,50.
8%, Ł. Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G.K.
94, te same 7*, 83,25. L. Z. T-wa
Kred. Przem. Polskiego 81,75. 7%, ziem-
skie dolarowe 75. 4', */, ziemskie 54,50.
5 , warszawskie 58,25. 8”, warszawskie
T1—77,25. 8/, Częstochowy 66,75. 8',
Łodzi 69.

Akcje:
Bank Polski 166—166,25—165. Cho-

dorów 143. Węgiel 54. Modrzejów 12,35.

181—11|BURAKI
pastewne Eckendorfskie, żół-
te i czerwone, Mamuty, pół-
cukrowe

MARCHEW
pastewną białą z zieloną głów-
ką, st. Valery i żółto-poma-
rańczową

Znanej hodowli nasion

nK. Buszczyński I Synowie"
Posiada wyłącznie na składzie

|. Mleński Spółdzielczy
dpndykaj Rolniczy

|| Wilno, Zawalna 9, tel. 323. |
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Prem. Sławek w klubie sprawozdawców
sejmowych.

! (Telefonem od własnego korespondenta).

- _ WARSZAWA. O godz. 12 m. 30 w południe przybył do Sejmu
P. premjer Sławek, gdzie złożył wizytę kwadransową marsz. Da-
Szyńskiemu, złożył bilet w Senacie, a z kolei udał się do klubu
sprawozdawców parlamentarnych.
3 Tam p. premjer oświadczył co następuje: „Charakter każdego czło-
ieka odbija się zawsze na jego pracy. Moje cechy charakteru uwi-
ocznią się bardzo szybko na stosunku moim do Panów jako przed-

stawicieli prasy. Ja nie lubię mówić o swoich zamierzeniach, dopóki
Się nie przygotowałem do ich realizacji. Panowie zaś, dla zaspokoje-
nia zainteresowania czytelnika chcieliby jak najwięcej informacyj

Podać, chociażby nawet w formie pogłoski o tem, co' jeszcze nie
poele, a dopiero ma lub może powstać. Nie podzieliibym pod
ym względem tendencji Panów. Przecież Panowie mogliby znaleźć
ogromny materjał, nie mniej ciekawy. a informuiac i
Czytelników, z dziedziny tych rzeczy, które Polska Swe Mop

odbudowania się po latach niewoli już dokonała. Naprawdę apeluję

do Panów o większą uwagę dla tej strony działalności prasowej, a

będą Panowie mogli pobudzić najwznioślejsze uczucie, uczucie dumy
obywateli państwa z osiągniętych wyników”.

| Następnie między p. premjerem, a członkami klubu, wywiązała

się rozmowa:
— (zy jest już ustalony termin rozwiązania Sejmu?
— To mieści się mniej więcej w znanem panom oświad-

czeniu posła Jana Piśsudskiego. Najpierw musi nastąpić uspo-

kojenie w kraju.
— A zatem p. premjer będzie kontynuował politykę pos. Jana

Piłsudskiego?
— Jeden człowiek nie może we 'wszystkich formach kontynu-

ować zamierzeń drugiego.
— Czy rząd p. premjera będzie rządem uspokojenia?
— To nie odemnie zależy.
W ciągu wtorku p. premjer Sławek

ks. arcyb. Kakowskiemu.
Wieczorem przyjął kierownika min. Przemysłu i Handlu Kwiat-

kowskiego, który zdaje się chce ustąpić, wyjechać zagranicę, a na-

stępnie objąć stanowisko generalnego dyrektora Mościc.

E. 14 Wyiazd p. Bartla.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. premjer p. Bartel pożegnał się w południe z

marsz. Sejmu Daszyńskim.
Po południu odwiedzili p. Bartla w jego mieszkaniu (gm. Rady

Ministrów) Pan Prezydent i marsz. Daszyński.
Wieczorem p. Bartel wyjechał do Wiednia.

Niebywata samowola.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Starosta w Łucku Świtała, zaaresztował orędzie

tamtejszej kurji biskupiej, wzywające duchowieństwo i wiernych do

modłów za Rosję i urządzenia zebrań protestacyjnych.

Afisze kurji biskupiej uległy konfiskacie.

L Skonfiskąwano też „Ziemię Wołyńską", która to orędzie wydru-

owała.

złożył wizytę kardynałowi

Liberałowie i socjaliściwystąpili z Senatu
gdańskiego.

- GDAŃSK,2.1V(Pat).Dziśprzed podstawie uchwały socjaldemo-

południem wiceprezydent senatu kratycznej frakcji sejmu gdań-

Goehl wręczył prezydentowi Sah- skiego. Analogiczne oświadczenie

mowi deklarację, w której wice- złożyli członkowie grupy liberal-

prezydent Goehl i pozostali socja- nej sen. Jevelowsky i senatorka

listyczni senatorowie parlamen-  Richterowa, którzy również ustą-

tarni zgłaszają swe ustąpienie na pili.

Arcybiskup Canterbury o prześladowaniach
religijnych w Rosji.

LONDYN, 2.4. (Pat.). Na po- kryć w sobie niebezpieczeństwo

siedzeniu Izby Lordów arcybiskup wojny i proponuje, ażeby rząd

Canterbury rozpoczynając debatę brytyjski zwrócił uwagę przedsta-

nad sytuacją religijną w Rosji, wicieli sowietów na następujące

oświadczył, że zebrał znaczną punkty: 1) przyznanie praw cy-

ilość dowodów, stwierdzających, wilnych przedstawicielom ducho-

że w dałszym ciągu panuje w wieństwa narówni z innymi oby-

Rosji sowieckiej ”systematyczne watelami, 2) umożliwienie robot-

prześladowanie religii. Według nikom święcenia niedziel wsy-

wiadomości, otrzymanych przez slemie 5-dniowego tygodnia pra-  
        

  

arcybiskupa, w ciągu ostatniego cy, 3) zezwolenie na publikację

roku w Rosji sowieckiej skazano i rozpowszechnianie książek, za-

na śmierć w związku z prześla- wierających naukę religji, 4) znie-

dowaniami religijnemi 71 osób, sienie ograniczeń w sprawie na-

zaś na ciężkie więzienia od 2 do  uczaniadzieci religji,5)wypuszcze-

10 lat 112 osób. Nie wierzę — nie na wolność duchownych po-

stwierdził mówca — ażeby kry: zostających w więzieniu, 6) za-

tyka pdstępowania rządu sowiec- niechanie powszechnego zamyka-

kiego przez Wielką Brytanją miała nia świątyń.

„Dziennik Wileński* wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Rozłam śród narodowców niemieckich
Czego domaga

BERLIN, 2.4. (Pat.) Walka w
łonie frakcji niemiecko-narodo-
wej, od której stanowiska zależy
przyjęcie, lub też odrzucenie vo-
tum nieufności dla gabinetu kanc-
lerza Briininga, dotychczas jest
nierozstrzygnięta. Zwolennicy Hu-
genberga prą za wszelką cenę
do rozwiązania Reichstagu i roz-
pisania nowych wyborów. Obóz
min. Schielego domaga się nato-
miast poparcia rządu. Jak dalece
agrarjusze ze wschodnich pro-
wincyj niemieckich żądają uzna-
nia gabinetu Briininga, świadczy
fakt, iż dzisiaj zjawiła się u prze-
wodniczącego partji niemiecko-
narodowej Hugenberga delegacja,
składająca się z byłego nadpre-
zydenta Prus Wschodnich von
Batockiego i prezesa rady na-
czelnej niemieckich organizacyj
rolniczych Brandesa, prezesa izby
rolniczej Pomorza pruskiego von
Flemminga, oraz znanego agrarju
sza pruskiego Oldenburg-Janu-
schau, prosząc, żeby frakcja nie-
miecko-narodowa poparła nowy

się Hugenberg?

rząd niemiecki. Poparcie to uza-
leżnił Hugenberg od uwzględnie-
nia pewnych wymagań, które za-
komunikowano niezwłocznie kanc-
lerzowi.

Hugenberg domaga się mię-
dzy innemi odpowiedzi, czy
kanclerz zgodziłby się na odrzu-
cenie umowy handlowej z  Pol-
ską, czy gotów jest dać gwarancje,
iż moratorjum dla rolnictwa
wschodnich prowincyj Rzeszy zo-
stanie ogłoszone, czy rząd zgodzi
się wstawić ponownie do budże-
tu pierwszą ratę na budowę pan-
cernika „B“ i czy zarządzenia
min. Seweringa przeciwko Tu-
ryngji zostaną cofnięte. O od-
powiedzi kanclerza Brueninga na
te pytania, dotychczas oficjalnie
nic nie wiadomo. Znane jest
tylko, to, że kanclerz odrzucił z
całą stanowczością propozycję
przedstawicieli frakcji niemiecko-
narodowej o odroczenie głoso-
wania nad votum nieufności do
dnia 12 kwietnia.

Program agrarny nowego rządu niemiec-
kiego.

BERLIN, 2. IV. (Pat.) Prasa
dzisiejsza ogłasza opracowany
przez ministra Schielego doraźny
program agrarny, w związku z
akcją pomocy dla wschodnich

20dgo m mary5 wa 1 = tan
przewiduje między innemi udzie-

lenie ministrowi rolnictwa pełno-

mocnictw do ustalania z „własnej

inicjatywy, w drodze rozporzą-

dzenia, ceł na zboże i przetwory

zbożowe w tej wysokości, która-

by odpowiadała przeciętnym ce-
nom rocznym 230 mk. za tonnę

żyta i 260 mk. za tonnę pszeni-

cy. Ustalonem w ustawie celnej

z grudnia 1929 roku postanowie-

niem, minister rolnictwa ma pra-
wo ustalać również wartość świa-

dectw wwozowych w drodze roz-

porządzenia, stosownie do każ-

dorazowej sytuacji na rynkach

niemieckich. Pozatem program

Schielego domaga się podwyż-

szenia wartości certyfikatów wwo-

zowych na owies do 12 mk. W

sprawie uregulowania ceł na świ-
nie i wieprzowinę program prze-

widuje, podobnie jak przy zbożu,

dla ministra rolnictwa pełnomoc-

nictwa, upoważniające do usta-

lania ceny orjentacyjnej na żywe

świnie klasy C, wartości 75 mk.

za centnar. Pozatem wprowadzo-
ny ma być zmieniony system cer-

tyfikatów zbożowych dla niero-
gacizny i wieprzowiny. Dla pod-
niesienia hodowli bydła program
przewiduje wprowadzenie ogra-
niczeń importu. Restytuowany ma

ayadananaSd?WSR o,.0als:
dywane są zarządzenia specjalne

w dziedzinie polityki handlowej i

gospodarczej dla podniesienia pro-

dukcji mlecznej. Obok ogólnych

zarządzeń agrarnych program mi-

nistra Schielego przewiduje spe-

cjalne, w dziedzinie politykifhan-
dlowej i gospodarczej dla pod-

niesienia produkcji mlecznej. O-

bok ogólnych zarządzeń agrar-

nych program ministra Schielego
przewiduje specjalną pomoc dla

wschodnio-niemieckich prowincyj.
Plan ten przewiduje dla gospo-

darstw rolnych na obszarach

wschodnich moratorjum na wy-

padek niewypłacalności, obniże-

nie podatków i tym podobne za-

rządzenia ulgowe. Cała ta akcja,

zmierzająca do wzmożenia posia-

dłości niemieckich na wschodnich
terenach Rzeszy, przeprowadzana
ma być przez samorządy i insty-

tucje zawodowe, wspólnie ze

specjalnemi komisjami dla udzie-

lania kredytów. Rząd wyasygno-

wał na ten celispecjalne fundusze.

Możliwość rozwiązania Reichstagu.

BERLIN, 2.4. (Pat.) „Vossische

Ztą.“ donosi, że możliwe jest

rozwiązanie Reichstagu przez

kanclerza, zanim jeszcze na ple-

num parlamentu dojdzie do gło-

sowania nad wnioskiem o votum

nieufności dla rządu. Wypadek

ten nastąpić ma, o ile jeszcze

dziś rząd dojdzie do przekona-

nia, iż wniosek socjalistów uzy-

ska większość, według konstytu-

cji niemieckiej bowiem gabinet,

któremu Reichstag wyraził votum

nieufności, musi ustąpić.

 

 

Klub Narodowy.
W niedzielę dnia 6 kwietnia o godzinie 5 pofbludniu w sali przy

pl. Orzeszkowej Nr 11

Poseł Stanisław Stroński
wygłosi referat p. t.

«NIEMCY, ROSJA i POLSKA».
Bilety wcześniej nabyć możn

skiego" Dominikańska 4, lub -Se

od godz. 11 do 3 popołudniu.

a w
kretarjacie Klubu (Orzeszkowa 11)

redakcji „Dziennika Wileń-

Humunitat tromictwa Harodowegn.
W niedzielę dnia 6 kwietnia o, godzinie 12 i pół w sali Stronnictwa

Narodowego (Orzeszkowej 11)

odbędzie się

ZEBRANIE POLITYCZNE
dla członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego na którem

Prof. STANISŁAW STROŃSKI poseł na Sejn wygłosi referat p. t.

«Ostatnie przesilenie rządowe».

Karty wejścia dla sympatyków i gości

dziennie w Sekretarjacie (Orzeszkowa 11) od godz.

do 8 wieczorem.

otrzymać można co-
11 do 3 i od 6

SGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

niem miejsca o 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czakowe w P.

PRZKUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 6%,
za granicę 8 zł.

tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 19 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc.Śrożej,
zagraniczne o 58 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
0.Ja80187.

7)DAADAAA AEA AP DAPADA DA

1 FILM DŽWIĘKOWYp.t. „UPADŁY ANIOŁ”
wkrótce w Kino- Teatrze HOLLYWOOD.
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N
A
N
A

r

GWAŁTOWNE NAPADY NA POLSKĘ
w SEJMIE ŁOTEWSKIM.

Projekt zbliżenia z Litwą przeciwko Poisce i Estonji.
(Telełonem od własnego korespondenta).

RYGA. 2.IV. — W czasie dyskusji nad budżetem ministerstwa

spraw zagranicznych w sejmie łotewskim, zabrał głos przewodniczą-

cy komisji spraw zagranicznych, b. minister tego resortu, Celens,

który wystąpił z gwałtowną mową przeciwko Polsce. Celens oświad-

czył, że w Łotwie budzi obawę wzrastający z roku na rok budżet
wojskowy Polski, który obecnie wynosi prawie 40 proc. całego bud-

żetu 30 miljonowego państwa.

wschodzie Europy beczką prochu,

Polska, zdaniem mówcy, stała się na

która przy lada okazji może wy-

buchnąć. Niebezpieczeństwo jest poważne, gdyż pomiędzy sowietami

a Polską istnieje cały szereg nieuregulowanych kwestyj

które łatwo mogą doprowadzić

ostrzegł Łotwę przed możliwością

polskich. Następnie Celens wystąpił

spornych,

do konfliktu. zbrojnego. Mówca

wciągnięcia jej w sferę wpływów

przeciwko zbliżeniu z Estonią,

która całkowicie poddała się dyrektywom Warszawy.

Łotwa musi poważnie nad tem się zastanowić, jak ma się usto-

sunkować do Estonji i Litwy. Z tych trojga sąsiadów,

musi na braterską Litwę, z którą

łączność i popierać ją w kierunku umocnienia jej

W dalszym ciągu Celens

z Polską, który jest bardzo dla Łotwy niedogodny.

Polska w ostatnim roku eksportowała do Łotwy

wybór paść

trzeba nawiązać  jaknajsilniejszą

niepodległości.

poddał ostrej krytyce traktat handlowy

towarów na

sumę około 30 miljonów łatów, gdy wywóz łotewski do Polski wy-

nosił zaledwie 3 miljony.

Po mowie Celensa zabrał głos poseł komunistyczny,

wnieź gwałtownie napadał na Polskę,

Polska stanęła na czele państw,

zbrojną w Rosji sowieckiej.

Po tych przemowach budżet ministerstwa

który ró-

mówiąc między innymi, że

które przygotowują interwencję*

spr. zagranicznych

został przyjęty w redakcji komisji sejmowej.

punyiRasel Kielans „nalgžv.dą frakcii socialno-demokratycznej iwśród

nicznych. Z. głosem jego liczą się poważnie inne ugrupowania po-

selskie. Przyp. red.).

Z prasy.
Stronnictwo Narodowe

wobec nowego rządu.

Wobec stanowiska lewicy, któ-

ra uważa p. Sławka za zaciętego

wroga demokracji i Sejmu, a po-

wołanie go na kierownika gabi-

netu, nazywa prowokacją — pisze

„Gazeta Warszawka”:
Zgodnie z naszem zasadniczem sta-

nowiskiem, wobec sytuacji pomajowej,

nie zwracamy większej uwagi na to, kto

formalnie spełnia te czy inną funkcję

państwową. Nie dziwiliśmy się powoła-

niu p. Szymańskiego, nie martwimy się

wcale p. Sławkiem, nie oburzamy Się

na pozostawienie w rządzie p. Prystora

i wypłynięcie na nowo p. Cara. Za każdy

spektaki w teatrze marjonetek -odpo-

wiada dyrektor teatru, a nie jęgo mar-

jonetki.

0 ratyfikację umów z Niem-
cami.

Niektóre pisma sanacyjne usi-

łują wmówić w opinję publiczną,

że umowy międzynarodowe, a w

pierwszym rzędzie tak zw. likwi-

dacyjna, polsko-niemiecka, oraz

handlowa, wejść mają w życie

bez zgody Sejmu. Na to odpo-

wiada: „Robotnik”:
Wolne żarty! Chciałaby dusza „Sa-

nacyjna” do raju, ale „grzechy”... kon-

stytucyjne nie puszczają!... W samej zaś

rzeczy wszelkie umowy handlowe czy

inne, — nie zatwierdzone przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej nie obowią-

zują, choćby „sanacyjni” t. zw. prawne

cy z elastycznym karkiem i z równie

elastycznem sumieniem dokonywali naj-

bardziej misternych i pajacowatych sko-

ków na linie. Na to nawet sam gabinet

p. Sławka ani rusz nic nie poradži,.

Gdzie nastąpi rozgrywka?

Presa sanacyjna spodziewa się,

że rząd p. Sławka będzie rządem

„silnym”, rządem „ofenzywy”. Są

też wśród zwolenników. sanacji

tacy, którzy się spodziewają, że

przyjdą dekrety, że przyjdą sze-

rokie pełnomocnictwa, że może

nawet zostanie _wprowadzony

„stan wyjątkowy”. Byłybyto oczy-

wiście wszystko pociągnięcia po-

Ltyczne — słusznie odpowiada na

to „Słowo Pomorskie”:
„nie w tej dziedzinie nastąpi „roz-

grywka”. Myliłby się ten, ktoby przy-

puszczał, że najgłówniejszem i najpierw-

szem zadaniem rządu p. Sławka będzie

doprowadzenie „rozgrywki“ politycznej

do ostatecznego rozstrzygnięcia i że od

tego zależeć będzie... zwycięstwo.

Nie! „Rozgrywka“ dokona się pod

naporem konieczności gdzieindziej, a

mianowicie na połu gospodarczem. Dzi-

siaj nie chodzi wcale o zwycięstwo nad

stronnictwami politycznemi. Dzisiaj dą-

żeniem rządu (i wogóle całej sanacji)

musi być zwycięstwo nad bezrobociem.

nad przesileniem w rolnictwie, przemy-

——————

śle, rzemiośle i kupiectwie. — Oto pole

bitwy, od którego zależeć będą losy nie

tyiko tego rządu, lecz wszystkich in-

nych, pieczętujących się znakiem „ideo-

logji* J. Piłsudskiego.

Jeżeli na polu gospodarczem p.

Sławek nie osiągnie zwycięstwa, to

przejdzie do historji jako p. Słabek,

choc ażby w dziedzinie politycznej po-

konał i zniszczył wszystkich swoich
przeciwników”.

Jakiż w sprawach gospodar-

czych jest program nowego pre-

mjera? Na to odpowiedzieć mo-

żemy jego własnemi słowami.

Dn. 24 kwietnia 1929 r. a więc

blisko przed rokiem odbyło się

tajne posiedzenie klubu B. B.

Poruszono też sprawy gospodar-

cze, „wyjaśniał je właśnie dzisiej-

szy premjer. Posłuchajmy:
— „Trudności natury gospodarczej

nie należy przeceniać.. Trudności te

nie są z winy rządu, ale z winy ogólnej

konjunktury światowej, z winy rzeczy

których źródło tkwi w Ameryce (aż

tam? — red.), a które w tym samym

stopniu odbiły się w całej Europie ..

Napewo ona (t j. sytuacja gospo”
w tej chwili na wsi

specjalnie ciężką i będzie przez jakiś

czas znacznie się pogarszać z tego

względu, że przednówe będzie bardzo

długi.
Rie tutaj czy taki rząd, czy inny,

to wszystko jedno.
Jest to siła wyższa, wobec której

jesteśmy my, jako ludziebezsilni".

Jeżeli p. Sławek i dziś uważa,

że jest w tej najważniejszej spra-

wie — bezsilny, to dziwić się

tylko możemy, że w takiej chwili

podjął się niezmiernie ciężkiej i

odpowiedzialnej roli kierownika

nawy państwowej.

darcza) wydaje się

Sprawa dyskwalifikacji Pet-
kiewicza.

Zarząd Polskiego ZwiązkuLek-

koatletycznego, po zapoznaniu się

z motywami dyskwalifikacji Pet-

kiewicza przez Związek Łotewski,

uznał za konieczne zawiesić tego

zawodnika do czasu zupełnego

wyjaśnienia sprawy. Jednocześ-

nie P. Z. L. A. zwrócił się do

Związku Łotewskiego z prośbą o

udzielenie szeregu  informacyj,

dotyczących okoliczności dyskwa-

lifikacji. Całkowite załatwienie tej

sprawy nastąpi prawdopodobnie

dopiero na kongresie olimpijskim

w Berlinie w dniach od 20—21

maja, na którym spotkają się

przedstawiciele obu zainteresowa-

nych związków z prezydjum Mię-

dzynarodowego Związku Lekko-

atletycznego z prezesem Edstró-

mem na czele.



 

LWGdrA"WA KORA.
W ciągu ostatnich lat rządów

sanacyjnych mieliśmy dość czasu

i dużo sposobności przekonać się

i przyzwyczaić, że u nas wszystko

inaczej się dzieje niż w innych

państwach kulturalnych, wbrew

ogólnym prawidłom logiki. Mimo

to przy każdej nowej sposobności,

jak gdyby nałogowo, staramy się

miarę europejską przykładać do

naszych spraw, by znowu, po raz

niewiedzieć który przekonać się,

że w naszych warunkach jest to

trud daremny równający się roz-
wiążaniu kwadratury koła.

Sejm nasz, jak wiadomo, u-

chwalił<votum nieufności dla min.

Prystora, drugi podobny wniosek

dotyczący min. Czerwińskiego nie

został poddany głosowaniu z po-

wodu ustąpienia całego gabinetu.

Wypadki podobne zdarzają się

dość często we wszystkich pań-

stwach parlamentarnych. Po zło-

żeniu przez gabinet podania o

dymisję inicjatywa przechodzi do

rąk Prezydenta—ten albo godząc

się z nastrojem Sejmu mianuje

nowy rząd po myśli większości

sejmowej, albo li też, uważając

iż dany Sejm nie reprezentuje

istotnych nastrojów mas spolecz-

nych — rozwiązuje Sejm i odwo-

łuje się, drogą wyznaczenia -wy-

borów, do opinji narodu.

O celowości rozwiązania obec-

nego Sejmu niejednokrotnie mó-

wiono zarówno na lewicy jego

jak i na prawicy, tylko klub BB.

zasadniczo zwalczając Sejm — o

nowych wyborach jakoś nie chciał
słuchać, rozumiejąc oczywiście,

że przy obecnych nastrojach sam

najgorzejby na tem wyszedł.
Mimo to, po złożeniu przez

p. Bartla prośby o dymisję, krą-

żyły czas niejakiś uporczywe

pogłoski, że dymisja nie zostanie

przyjęta, i że Sejm będzie roz-
wiązany.

Stało się inaczej. P. Prezydent

dymisję gabinetu p. Bartla przyjął.

Zdawałoby się, iż jest to zwy-

cięstwem Sejmu, że nowy gabi-

net, jeżeli nawet nie wybrany z

pośród większości sejmowej, bę-

dzie bądź co bądź gabinetem po-

rozumienia.

Stało się wręcz inaczej: do
so ODydwaj min. Prystor i Czer-
wiński, przeciwko którym wnie-
sione zostało votum nieufności,
ale nadto tak „bojowe* osobi-
stości jak p. Car znany ze swaj
działalności czasu ostatnich wy-
borów, oraz p. Sławek, otwarty
przeciwnik Sejmu i autor głośne-
go aforyzmu o „łamaniu kości”.

Oczywiście, że zgodne pozy-
cje i współpraca takiego rządu
z Sejmem również powinna być
zaliczona do kategorji zadań o
kwadraturze koła, to też nie
zdziwiła nas bynajmniej mowa
p. premjera na zebraniu klubu
BB w której zapowiedział nie-
mal że natychmiastowe rozwiąza

nie Sejmu.

Natomiast z najwyższem zdzi-
wieniem musi zapytać każdy*lo-
gicznie myślący człowiek: poco
było przeciągać tak długo prze
silenie, poco było mianować „no-
wy” rząd, w skłądzie do poprzed-
niego bardzo zbliżonym, czyż nie
lepiej i prościej było utrzymać
rząd p. Bartla i rozwiązać Sejm?

Skoro jednak stało się tak,
jak się stało, godzi się zapytać,
kiedy właściwie należy spodziewać
się rozwiązania Sejmu i nowych
wyborów? Na takie pytanie, po-
stawione wprost w klubie spra-
wozdawców sejmowych, p. pre-
mjer odpowiedział całkiem ogól-
nikowo, że „najprzód musi na-
stąpić uspokojenie w kraju".
O jakiem właściwie, „uspoko-

jeniu" myśli p. Sławek)
O ile nam wiadomo (poza

drobnemi demonstracjami _nie-
dzielnemi w Warszawie) rewo-
lucji w kraju niema, że zaś jest
ogólne niezadowolenie z systemu,
który doprowadził do obecnego
<ciążkiego przesilenia gospodar-
czego — to niezadowolenia ta-
kiego nie usunie się środkami
policyjnemi, będzie onorosło i
trwało, dopóki trwa system.

Jakoż są sceptycy, którzy wy-
rażają dziś już otwarcie zdanie,
że zapowiedzi o rozwiązaniu Sej-
mu bynajmniej nie należy trakto-
wać poważnie, że rządzące dziś

stronnictwo (BB) najdoskonaiej
zdaje sobie sprawe z tego, jaki
dłań wynik miałyby ewentualne
wybory i że pogłoski o rozwiąza-

Bojkot Kościoła.
Oficerom zakazano bywać w Bazylice Wileńskiej.

Od czasu przewrotu majowe-
go rządzi w Poisce obóz skła-
dający się z ludzi o całkiem od-
rębnym od całego narodu spo-
sobie, myślenia. Stosunek swój
do narodu wyrazili w słowach,
nadto dobitnych w znanej pieśni
„My, pierwsza brygada*. Nie
chcemy już podkreślać, że sama
melodja ich hymnu jest pocho-
dzenia obcego, niemieckiego,
chodzi nam teraz o treść słów
pieśni.

Bije z niej pogarda dla całe-
go społeczeństwa. Ta pogarda do
społeczeństwa, ta nienawiść do
wszystkiego, co naród szanuje,
co jest jego świętością, cechuje
ten obóz.

Godność narodu jest rzeczą
dla Polaków świętą, mimo to
wódz tego obozu pozwolił sobie
obrazić godność narodu nazy-
wając naród polski narodem
idjotów.

Doszło do tego już, ze 'prze-
staliśmy odczuwać kpiny z naro-
du. Dziś już nie potrafilibyśmy
bez zaglądania do x*ompletów
pism, przytoczyć te wszystkie
fakty, które świadczą o krańco
wej rozbieżności pomiędzy tem
co czują masy narodu polskiego,
a tem <co robią sfery, mające
dziś w państwie duży wpływ.

Staliśmy się cierpliwi bardzo,
cierpliwi nadmiernie. Duża część
narodu pogodziła się niestety
z faktem, że rządzi nim grupa
duchowo mu obca.

Siła fizyczna przytłumiła uczu-
cia. Są jednak uczucia, wobec
których nawet siła fizyczna jest
bezsiina. Takiem uczuciem w na-
szym narodzie polskim jest przy-
wiązania do Kościoła Katolickiego.

Szerokie masy czujące po pol-
sku są bezgranicznie przywiązane
do Kościoła.

Siła fizyczna nie jest do Ko-
ścioła przychylnie usposobiona.
Dowodem tego jest cała historja
ostatnich czterech lat, a ukoro-
nowaniem nieprzychylnej dla ka
tolicyzmu polityki, są niektóre
posunięcia min. Czerwińskiego,
przeciwko którym wypowiedziała
się cała opinja narodowo - kato-
licka.

To, co było dotychczas, te
wszystkie objawy obrażania uczuć
narodowych i katolickich były
bardzo bolesne, są jednak ni-
czem wobec nowej niesłychanej
obrazy Kościoła, o której z przy-
krością zmuszeni jesteśmy poin-
formować naszych czytelników.

Oto oficerom aarnizonu  wi-
na nabożeństwa do Bazyliki Ka-
tedralnej.

Katolicka Agencja Prasowa
nadeslala nam odpis następują-
cego rozkazu:

„Komenda Garnizonu Wilno.
L. 10 Tja.

Udział wojska w nabożeństwach
w Bazylice Arcbikatedralnej.

Wilno, dnia 8.1 1930 roku.

Według rozdzielnika.
Polecam na specjalnych po-

ufnych odprawacb oficerskich za:
komunikować wszystkim _ podle-
głvm oficerom, by z powodu za-
targu, jaki wynikł między władza-
mi wojskowemi a Arcybiskupem w
sprawie bonorowania przedstawi-
cieli wojskowości, wstrzymali się
do czasu zupełnego wyjaśnienia

sprawy od uczęszczania na na-
bożeństwa oficjalne w Bazylice
Arcbikatedralnej.
Dowódca Obszaru Warownego i

Komendant Garnizonu Wilno
(—) Krok-Paszkowski, gen. brygady

Za zgodność:
Komendant placu Wilno

(—) Giżycki ppłk.

Otrzymują: jak roz. tjn. Kom.
Garn.“.

Oficerom zakazano wchodzić
do kościoła. Do tegośmy doszli.
Dotychczas bywały nietylko w
polskiem wojsku ale i we wszyst-
kich innych zakazy uczęszczania
do pewnych lokali. Zakazy te
były słuszne, bo w pewnych lo-
kalach publicznych godność ofi-
cera mogła być narażona na
szwank. Nie wolno było ofice-
rom chodzić do podrzędnych
knajp i do domów rozpusty: Dziś
obok tych lokalów zepsucia na-
sze władze wojskowe stawiają,
jako miejsce dla oficera niedo-
stępne naszą Bazylikę Katedralną.
jedną z najpiękniejszych naszych
świątyń, w której pokolenia całe
oddawały cześć Najwyższemu.

Z tekstu rozkazu wynika, że
wynikł rzekomo, jakiś zatarg mię-
dzy władzami wojskowemi, a Ar-
cypasterzem. Nie wiemy, czy taki
zatarg był i na czem on polegał.
Znając ścisłe stosowanie się ks.
Arcybiskupa do przepisów kano-
nicznych, nie przypuszczamy, że-
by wojskowość miała rację. Przy-
puśćmy jednak nawet, że wojsko-
wość rzeczywiście mogla być
obrażona, to jednak nawet w ta-
kim, naszem zdaniem, niepraw-
dopodobnym wypadku, mogłaby
być jedynie mowa o niebywaniu
w domu ks. Arcybiskupa i o nie-
składaniu mu wizyt urzędowych.

Katedra jednak, to jest Dom
Boży, to jest świątynia katolicka
i żadne siuszne czy niesłuszne
animozje osobiste do osób pia-
stujących godności kościelne nie
mają usprawiedliwiać bojkotu
Kościoła.

Rozkaz, który nam Katolicka
Ajecja Prasowa do wiadomości
podała — to nalbardziej  jaskra-
wy dowód rozbieżności ich pojąć
z naszemi pojęciami, pojęć grupy
niezliczcnej z pojęciami narodu.

Niewątpliwie fakt ten znajdzie
silny oddźwięk w szerokich sfe-
rach społeczeństwa.

.

Z Litwy.
SA . K —y "y

minalnym przestępcom.
W związku z ucieczką do Lit-

wy morderców š. p. Leonowicza
o czem juž donosilišmy, wladze
K. O. P. i starosta powiatu wi-
leńsko-trockiego zwróciły się do
władz litewskich z żądaniem wy-

dania morderców.
Władze litewskie odmówiły

wydania kryminalistów motywując
odmowę tem, iż z Polską Litwa
nie utrzymuje żadnych stosun-
ków i że zbiegowie z Polski nie
zostaną wydani.

Tymczasem jak nas informują,
para morderców—kochanków naj-
spokojniej zamieszkała w swoich
posiadłościach w Koszedarach.
 

 

niu są tylko straszakiem pod
adresem posłów: siedźcie cicho,
pobierajcie wasze djety i broń
Boże nie zwolujcie sesji nadzwy-
czajnej. Kiedy będziecie potrzeb-
ni dla uchwalenia nowego bud-
żetu, zawezwiemy wes w paź-

dzierniku lub listopadzie.
Że panowie z BB oceniają ko-

legów swych sejmowych według
własnej miary moralnej — jest
rzeczą zrozumiałą, nad którą nie
będziemy się zastanawiać.

Natomiast godzi się zapytać,
co zamierza rząd p. Sławka zro-
bić z umowami niemieckiemi:
handlową i likwidacyjną? Nam na
wprowadzeniu w życie tych umów
bynajmniej nie zależy, sądzimy
jednak, że zależy na tem i bar-
dzo obecnemu rządowi. Otóż dla
wprowadzenia w moc owych
traktatów potrzebna jest ratyfi-
kacja ich przez Sejm i Senat, z
czem nie można zwłóczyć do li-
stopada.

Wprawdzie znalezli się „praw-
nicy”, którzy starają się udowodnić,
że ratyfikacja możliwa jest... bez
Sejmu, może być znajdą też po-
słuch śród swoich—ale Niemców
na pewno nie przekonają, tam
ludzie nie nauczyli się myśleć
kategorjami sanacyjnemi, to też
zażądają od nas konstytucyjnego
załatwienia sprawy lub zerwą-
umowy.

Nawet sanacyjny „Czas* me-
lancholijnie stwierdza, iż są dwie
pilne sprawy, wymagające uchwa-
ły sejmowej:

„Pierwszą z nich — pisze —
jest sprawa umowy handlowej
z Niemcami, przez Niemcy przy-
jętej, a przez Polskę nie raty-
fikowanej. Ze strony Rzeszy
niemieckiej należy oczekiwać
żądania, aby drogą przez kon-
stytucję przepisaną, t. j. drogą
sejmową, umowę tę Polska
przyjęła. 2

Jeszcze ważniejszą jest spra-
wa umowy likwidacyjnej z Niem-
cami, stanowiącej warunek
wstępny dla planu Younga.
(Umowę tę Niemcy przyjęły,
Polska dotądnie. Już nie same
tylko Niemcy, ale wszystkie
mocarstwa zainteresowane pla-
nem Younga, będą na Polskę
wywierać o to nacisk. W tem
leży ogromna trudność rządze-
nia Polską bez Sejmu".
Z powyżsżcgo wynika, że sam

rząd p. Sławka powinienby zażą-
dać zwołania sesji nadzwyczajnej
i uczyniłby to niezawodnie, gdy-
by miał pewność, że Sejm ogra-
niczy się do sprawy ratyfikacji
wspomnianych umów. Niestety
pewności tej niema, przeciwnie,
jak dowiaduje się z kół parla-
mentarnych prasa warszawska,pro-
gram prac nadzwyczajnej sesji sej-
mowej przedstawiony we wniosku
złożonym p. Prezydentowi Rze-
czypospolitej zawierać będzie w
pierwszym rzędzie votum nie-
ufności dla p. Sławka.

I znów kwadratura koła...

————

W

«Krytyczna sytuacja włoś-
cian w Litwie północnej.
Delegacja ludowców  odwie-

dziła premjera Tubelisa i dorę-
czyła mu memorjał o sytuacji
gospodarki rolnej w Litwie pół-
nocnej. Memorjał wskazuje, iż w
związku z nieurodzajem, jaki do-
tknął tę połać kraju, włościanie
są obarczeni długami i znajdują
się w ręku lichwiarzy, którym pła-
cą do 72 proc. za pożyczki. Za-
pomoge, jaką przyznał rząd po-
szkodowanym rolnikom, nie jest
dostateczna. Włościanom wypad-
łoby sprzedać 3-krotną iłość zbo-
ża, jaką sprzedają corocznie, aby
móc pokryć swe dlugi.

Memorjał żąda przyznania za-
dłużonym włościanom długoter-
minowych kredytów i podjęcia
zarządzeń przeciwko licytacji ich
gospodarstw.

Aresztowanie załogi stra-
žnicy litewskiej.

Dnia 1 b. m. do litewskiej
strażnicy, położonej na odcinku
Orany, przybyła specjalna komi-

sja śledcza ze sztabu generalne-
go, oraz kilku wywiadowców po-
licji politycznej. Komisja ta do-
konała szczegółowej rewizji w
strażnicy, oraz poleciła areszto-
wać całą załogę w ilości 25 osób.

Powód aresztowania i rewizji
narazie nieustalony.

Ogólnokrajowy zjazd naro-
dowców.

W czerwcu odbędzie się ogól-
nokrajowy zjazd  narodowców.
Zjazd między in. rozważy zmianę
statutu stronnictwa i obierze no-
wy komitet centralny.

Echa zamachu w Tauro-
gach.

Sesja litew. sądu wojennego
rozważyła w Szawlach sprawę 7
sprawców zamachu w Taurogach.
Zamachowcy <ci po dokonaniu
zamachu zbiegli zagranicę. Do
Litwy powrócili po ogłoszeniu
amnestji dla emigrantów politycz-
nych. Sąd skazał głównego o-
skarżonego Armanasa na 15 lat
ciężkiego więzienia, 6 jego współ-
prawców na 6 lat każdego.

 

zebezpieczeństwa
Przed paru dniami zamieściliśmy

min. Zaleskiego w sprawie traktatu handlowego z

tola adw 1 lietam
streszczeniu mowę

Niemcami.
w

Mowa ta jako i sam traktat spotkały się w prasie niezależnej
z druzgocącą krytyką, która tembardziej jest przekonywającą
iż utrzymana w tonie spokojnym i całkiem rzeczowym. Poda-
jemy poniżej kilka głosów:

Niekorzystna dla Polski
chwila.

O treści zawartego z Niemca-
mi w najniekorzystniejszym dla
Polski momencie, bo w chwili
najostrzejszego kryzysu .gospo-
darczego — traktatu handlowego,
poinformowane zostało spoie-
czeństwo dopiero równocześnie
z podpisaniem układu. Nie są to
zreszłą szczegóły wyczerpujące,
ale zaledwie ogólne zasady, sta-
nowiące kościec układu. Stwier-
dzić jednak należy, że chwila
obecna nie jest dla Polski ko-
rzystną, ustępstwa bowiem, jakie
przemysł i hande! niemiecki uzy-
skują, postawią szereg gałęzi kra-
jowego przemysłu wobec groźnej
konkurencji, której wyczerpane
przesileniem płacówki, z trudem
będą mogły się oprzeć. Przyzna-
je to nawet min. Kwiatkowski w
wywiadzie, udzielonym prasie po
podpisaniu traktatu. Postaramy
się zaraz wykazać, które to ga-
łęzie przemysłu zosteją najsilniej
układem tym zegrożone.

Wyższe uprawnienia Nie-
miec w sprawie wypoawie-

dzenia umowy.
Już wstępne postanowienia,

SZ = > 5 z r Šakėprzedstawiają się korzystniej dla
Niemiec niż dla Polski. Umowa —
jak wiadoimo — zawarta jest na
rok i może być wypowiedziana
3 miesiące naprzód. Istnieją jed-
nak trzy klauzule wypowiedzenia
traktatu przed terminem trzech-
miesięcznym: dla Niemiec dwie,
dla Polski jedna. Odnośnie do
węg!a mają Niemcy prawo wypo-
wiedzenia traktatu już po trzech
miesiącach, o ile Niemcy uznają,
że polski węgiel obciąża zbytnio
rynek niemiecki, powodując zniż-
kę cen. Druga klauzula wypowie-
dzenia ze strony niemieckiej prze-
widziana jest na wypadek, gdyby
zbyt wysoki podatek w Polsce,
podrażał towar niemiecki impor-
towany do Polski. Po wypowie-
dzeniu rząd niemiecki uprawnio-
ny jest już w drugim dniu zam-
knąč tranice dla dowozu z Po!-
ski, przyczem w wypadku zasto-
sowania klauzu! tych do jednego
punktu — cały traktat zostaje wy-
powiedziany.

Polska natomiast posiada ;ra-
wo wypowiedzenia tylko w jed-
nym wypadku, gdyby kontyngent
węgła lub trzody nie był przez
stronę niemiecką zupełnie wy-
czerpany.

Otwarcie granic dia impor-
tu z Rzeszy.

Dla handlu i przemysłu niemiec-
kiego otwiera umowa szeroko
granice Polski. Wprawdzie obro-
"A polsko-niemieckie, nawet w
zisiejszych, zmniejszonych  roz-

miarach wyniosły około ", obro-
tów towarowych Polski z zagra-
nicą, ułamek ten wzrośnie obec-
nie bezwątpienia bardzo poważ-
nie a to przez napływ towarów,
umieszczonych dotychczas na liś-
cie wyrobów zakazanych dla przy-
wozu z Niemiec Pewna ilość ich
dostawała się wprawdzie do Pol-
ski za pośrednictwem innych kra-
jów, które w tym ukrytym ek-
sporcie niemieckim  uczestniczy-
ły. Do faktur bowiem były zaw-
sze dołączane zaświadczenia Izb
handlowych i konsulatów 0 po-
chodzeniu tych towarów z kraju,
który w rzeczywistości tylko był
pośrednikiem w reeksporcie wy-
robów niemieckich. Szły więc do
Polski maszyny, futra i jedwab
niemiecki przez Francję, Austrję,
Czechosłowację itd. Import ten
jednak obarczony pośrednictwem
zagranicznem a więc dodatkowe-
mi kosztami nie mógł z natury
rzeczy osiągnąć większych  roz-
miarów. W towary nie wyrabiane
w kraju zaopatrywała się Polska
w większej znacznie mierze u
innych sąsiadów. Dziś stosunki
zmieniają się gruntownie: Eksport
niemiecki nietylko zostaje zwol-

niony z hamujących go zakazów
polskich ale uzyskuje widoki wy-
rugowania z rynków polskich in-
nych, poza niemieckich dostaw-
ców.

Niemcy pośrednikiem pol-
skiego wywozu i przywozu

Co więcej, handel niemiecki
uzyskuje możliwości ujęcia w swe
ręce całego pośrednictwa w ek-
sporcie i imporcie polskim i uza-
leżnienia go tem samem od sie-
bie. Umowa dopuszcza bowiem
wyraźnie pośrednictwa kupców i
składów niemieckich i zobowią-
zuje Polskę do nieczynienia róż-
nic pomiędzy towarem przełado-
wanym i składowym w Niem-
czech, a towarem przywożonym
do Polski bezpośrednio z kraju
pochodzenia. Sfery handlowe nie-
mieckie nie kryją się bynajmniej
z zamiarami odegrania roli głów-
nego pośrednika w stosunkach
handlowych Polski zagranicą o-
czywiście z dostosowaniem ich
do potrzeb niemieckiego handlu.

Zagrożone gałęzie poiskie-
go przemysłu.

Traktat nie przewiduje celnych
zniżek  konwencyjnych, oparty
jest na klauzuli największego
—p'=jwnejuowuiia. rizy tem po-
zornem równouprawnieniu daje
traktat Niemcom dużą przewagę
we wzajemnych stosunkach han-
dlowych, a to wskutek silniejszej
organizacji handlowej i tańszego
kredytu po stronie niemieckiej.
Jak stwierdza p. A. Wierzbicki,
dyrektor Centraln. Związku prze-
mysłu i handlu i górnictwa, przy-
wóz wytworów przemysłowych z
Niemiec wzrośnie bezwątpienia
bardzo poważnie i to nietylko
kosztem pozaniemieckich impor-
terów ale i kosztem polskiego
przemysłu przetwórczego. Ucier-
pią na tem przedewszystkiem
niektóre działy przemysłu meta-
lowego (zwłaszcza wytwórczość
maszyn rolniczych, wyrobów z
drutu, nożowniczych oraz cały
szereg innych wyrobów użytko-
wych), dalej przemysł elektro-
techniczny, którego rozwój za-
wdzięczamy głównie wojnie cel-
nej z Niemcami, przemysł włó-
kienniczy i konfekcyjny, papier-
niczy (papiery pakowe, drzewne
i bezdrzewne), przemysł szklany
i ceramiczny ( łównie szkło szy-
bowe i porcelana), gałanteryjny,
skórzany, zabawkarski i chemicz-
ny.

Przez tych pięć lat wojny cel-
nej zdołały te gałęzie przemysłu
krajowego rozwinąć się i utrwa-
lić, obecnie stają one wobec nie-
bezpiecznej konkurencji, tem
groźniejszej, że nadchodzi ona w
czasie silnego kryzysu.

Polityczny podbój woje-
wództw zachodnich pod
pokrywką gospodarczą.
Najwięcej jednak zastrzeżeń

tak ze względu na ujenine kon-
sekwencje dla handlu polskiego,
jak zwłaszcza dla względów poli-
tycznych—budzi kwestja osiedle-
nia. Interes narodowy Polski
wskazywał na to, by obywatele
Rzeszy nie mieli prawa osiedła-
nia się w trzech zachodnich wo-
jewództwach, gdyż musiałoby ono.
sprowadzić za sobą wzmożenie
się Niemczyzny, do czego właśnie
nasi sąsiedzi zachodni dążą w
ustawicznej myśli o rewizji gra-
nic polskich.

Traktat opiera sprawę osied-
lenia na zasadach protokułu z
dnia 2 lipca 1927 (którego istnie-
nia rząd do niedawna zaprzeczał)
i przewiduje klauzulę największe-
go uprzywilejowania odnośnie do
wyjazdu i pobytu. Obywatele
więc Rzeszy będą mogli swobod-
nie osiedlać się na calem tery-
torjum Polski. Ograniczenia do-
tyczą tylko „samodzielnych kup-
ców i przemysłowców*, ograni-
czenia zatem 0 wartości czysto
iluzorycznej. Nie określono bo-
wiem ściśle, co oznaczają wyra-
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żenia „samodzieini kupcy” i „s
modzielni przemysłowcy”. Wyni
kałoby stąd, że otwieranie filji
przedsiębiorstw handlowych
przemysłowych niemieckich
Polsce odbywać się będzie beż
żadnych przeszkód. Całą Polskę
a zwłaszcza ziemie
może tą drogą pokryć sieć filji
handlowych i  przemysłowyc
niemieckich, które nietylko będ
pionierami gospodarczemi Nie
miec ale stworzą nową falę ko-$P
lonizacji niemieckiej, zagrażają:
cej przy poparciu rządu i kapi
tału berlińskiego przedewszyst
kiem naszej dzielnicy nadmor
skiej.

Co otrzymuje Polska?
Korzyści jakie wzamian otrzy*

muje Polska nie wytrzymują po
równania tembardziej,że w osta
nim roku nierówność wzajemnych:
szans przesunęła się jeszcze ba
dziej na szkodę Polski. Niemc
bowiem  podwyższyły  znaczni
swoje cła agrarne, podczas gd
polskie cła przemysłowe pozostały|
na tymczasowym poziomie. Po*
nieważ zaś wzmożenie wywozu
plodów rolnych do Niemiec —
jak zaznacza w swym wywiadzie
p. Wierzbicki — i związany z tem
wzrost zdolności nabywczej pol--
skiego rolnictwa, miało być głów-
ną rekompensatą strat polskiego
przemysłu przetwórczego, przeto
wzrost ceł agrarnych niemieckich
w ogólnym bilansie wzajemnych
stosunków handlowych jest dla
nas dużym.minusem. A jeśli do-
damy do tego ograniczenie wy-
wozu do Niemiec naszego węgla
i produktów hodowli — to znowu
otrzymamy poważny minus.

Również poważniejszym plu--
sem dla Niemiec będzie odzyska
nie przez nie ich roli pośrednika
handlowego w przywozie do nas“
niektórych towarów zagranicznych
a przedewszystkiem kolonjalnych,
które znajdowały się na listach
towarów wzbronionych do przy-
wozu z Niemiec, co obecnie z0-
stało uchylone:

Układ nie realizuje zupełnie
postulatów Polski w dziedzinie
swobody wymiany produkcji ho-
dowlanej, utrzymuje bowiem za-
kaz przywozu wołowiny, a eksport
wieprzowiny ogranicza do nie-
wielkich kontyngentów.
W tych warunkach znamien-|

nym jest wniosek, do jakiego
prasa sanacyjna dochodzi, oma-
wiając przewidywane skutki trak-
tatu  Analuje-ona do społeczeń-
stwa, by wstrzymywaniem się od
zakupna towarów niemieckich,
grożących zalewem rynku pol-
skiego, zapobiegło ujemnym na-
stępstwom traktatu. Pocóż w ta-
kim razie zawierać
umowę, skoro konsekwencje z
niej mają być ujemne, a środki
aradcze, o które się apeluje —
mogą zawieść...

 

„Antygona“ Sofoklesa.
Dnia 29 i 30 marca o godz.

1.15 wieczorem na scenie Gimna-
zjum im. Króla Zygmunta Augu-
sta odegrano „Antygonę* Sofo-
klesa przygotowywaną już od
dłuższego czasu. przez reżysera
p. Kisielewicza, gimnazjum im.
E. Orzeszkowej oraz wyżej wspom-
niane gimn. im. Króla Zygmunta
Augusta. Wieczór pierwszy po-
przedzony był świetnym wykła-
dem d-ra Srebrnego, Prof. U. S.
B w ksórym prelegent scharak-
teryzował ówczesny teatr grecki
Sofoklesa, ideologję „Antygony"
oraż jej ogółnoludzkie znaczenie.

Młodzież odegrała odwieczną
tragedję. której premjera odbyła
się jak mówił prof. Srebrny 2370
lat temu.

Sily aktorskie, dobrage były
doskonale wśród rałódikały, resz-
ty dokonała świetna reżyserja p.

Kisielewicza. i
Głosy żeńskie dobrane melo-

dyjne, męskie silne i dzwięczne,
role wyuczone tak, że grano bez
suflera, wszystkie efekty możliwie
na szkolnej scenie wykorzystane,
swoboda ruchów zupełna, ogólny
ton poważny i pełen prawdziwie
greckiego spokoju.

Oprócz reżysera dużo pracy
organizacyjnej przypisać trzeba
pe Gimnazjum im. Króla
ygmunta Augusta. p. Przybytko-

wej, która od paru miesięcy już
nad przygotowaniem „Antygony“
pracowała z wybranym przez sie-
bie zespołem uczniów.

Trudy opłaciły się znakomicie:
wyprzedane zgóry wszystkie bi-
lety dały pokaźny dochód brat-
nim pomocom obu szkół, a ze-
brana publiczność, przeważnie
młodociana, interesowała się
ogromnie sztuką, żywo komentu-
jąc grę koleżanek i kolegów, bi-
jąc im głośno brawo i obdarza-.
jąc po skończeniu artystki bukie-
tami róż.

Jak się dowiadujemy, na pro-
šbę Kuratorjum i publiczności
„Antygona" będzie powtórzona
dwukrotnie, w sobotę i niedzielę
5 i 6 kwietnia.
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Większość bojówki

Przywóz wyrobów rosyjskich
"Na rynek Polski z każdym mie-
siącem zatacza coraz szersze krę-
gi, przyjmując wyraźnie cechy
gospodarczej ofenzywy. Ma on na
celu walkę z przemysłem pol-
Skim, nie liczy się ani z kosztami
łasnemi, ani warunkami tran-
portowymi, ani ze zwyczajami
andlu międzynarodowego, przy-

jętymi w państwach cywilizowa-
EH nych.

Rynek nasz zalewany jest ro-
yjskim klejem stolarskim, kalo-

Szami, linoleum itp. Ceny towa-
Tów rosyjskich, sprowadzonych

na nasz rynek, urągają wszelkim
podstawom kalkulacji i niejedno-
krotnie są niższe od kosztów
własnej produkcji. Ceny  sprze-
dażne obuwia gumowego z Rosji
są w Polsce niejednokrotnie niż-
sze od cen surowca, wywożonego
do Rosji.

Wobec powyższego związki
kupców i przemysłowców  wilen-
skich postanowiły zwrócić się do
odnośnych władz z prośbą o za-
hamowanie zbędnego importu ar-
tykułów rosyjskich, który jest
szkodliwy dla naszego przemysłu
i handlu.
 

Wiadomości kościelne.
. — Sąd Arcybiskupi. Sąd
Arcybiskupi i Metropolitalny Wi-
eński z powodu świąt wielka-

Nocnych nie będzie czynny od
dnia 17 do 27 kwietnia włącznie.

(<).
Sprawy administracyjne.
— Kontrola Najwyższej Izby

Do Wilna przybyli
wice-prezes Najwyższej Izby Kon-
troli Państwowej z Warszawy p.
Zenobjusz Rugiewicz wraz z na-
<zelnikiem wydziału personalne-
go tej lzby Konstantym Pęche-

| rzewskim, którzy przeprowadzą
kontrolę w instytucjach państwo-
wych m. Wilna.

Ę Handel i przemysi.
_ — Bojówka komunistyczna
„ha zebraniu rzemiešiniczem.
Dn. 31 ub. m. na ogólne zebra-
nie członków  chrześcijańskiego

iązku zawodowego szewców
przybyła bojówka komunistyczna

| ze znanym komunistą Szczęsnym
na czele, która usiłowała zerwać
zebranie i wywołać zajście.
_'_. Bojówka komunistyczna skła-
dała się z szewców, którzy byli
Członkami klasowego związku za-
 Wodowego szewców przy ul. Tur-
gielssiej 12, rozwiązanego przez
„Prokuratora za działalność anty-
państwową. Napastnicy nawoły-
Wali obecnych na zebraniu do
Wystąpienia z chrześcijańskiego
związku zawodowego i rzucali
obelgi pod adresem kierownikjów
Centrali związków  chrzešcian-
skich. Przed przybyciem  pollcji
 bojówkę wyrzucono za drzwi.

składała si
z szewców żydów.

Po wyrzuceniu bojówki z sali
ogólne zebranie uchwaliło po-
 pierać chrześcijański zwięzek zaw.

| szewców i nie przyjmować do
| związku warchołów, którzy od
szeregu lat prowadzili w klaso-

| wym związku pracę wywrotową.

,  — Nowy związek zawodo-
„Wy. Inspektor Pracy XII okręgu
zarejestrował związek zawodowy
robotników Hut szklanych i Szli-

| fierni luster w Polsce.

Sprawy kolejowe.
__- — Posiedzenie dyrekcyjnej
Rady kolejowej. Dnia 29 bm.
odbedzie się kolejne posiedzenie
 dyrekcyjnej rady kolejowej w

ilnie.
Porządek dzienny, zamyka się

w myśl przepisów na trzy tygod-
nie przed posiedzeniem tj. w dniu
8 kwietnia rb.

Z życia stowarzyszeń.
— Dziś 97 Środa Literacka

z referatem prof. Zdziechowskie-
go i dyskusją na temat „Kościół
katolicki a bolszewizm”. Na za-
kończenie część koncertowa w
wykonaniu pianisty p. Napoleona
Fanti. Początek o 8 wiecz.

r — Wainc Zebranis W. 5p04-
dzieiczego ganku Ludowego
„Drobny Kredyt". Dnia 5 kwiet-
"nia o godz. 7 pp. w lokalu jadło-
dajni hygjenicznej przy uł. Wileń-
skiej Nr. 27 odbędzie się dorocz-
ne Walne Zgromadzenie czlon-
ków Wileńskiego Spółdzielczego
Banku Ludowego „Drobny. Kre-
dyt”.

Na porządku dziennym jest
między innemi sprawa dalszego
istnienia Banku i ewentualnej
likwidacji lub fuzji.

Sądy.
— Sąd okręgowy na pro-

wincji. Do Lidy wyjechał Ill-ci
wydział karny sądu okręgowego
w składzie: wiceprezesa wydziału
p. Michała Kaduszkiewicza oraz
pp. sędziów Brzozowskiego i Mi-
łaszewicza.

Sesja ta trwać będzie od dn.
3 do 11 bm., wczasiektórej roz-
poznane będą sprawy karne w
liczbie kilkudziesięciu, wynikłe na
terenie pow. lidzkiego.

Oskarżać będzie wiceprokura-
tor p. Szemioth.
— Wydział uproszczony sądu

okręgowego w osobie p. sędziego
Bobrowskiego w okresie od dn.
3 do 9 bm. będzie rozpatrywał
sprawy karne w Iwju. K

Odczyty.
Eugenicznego.

Dn. 3 kwietnia ks. kanonik Ku-
lesza wyglosi odczyt na temat
„Alkoholizm a przestępstwo” w
Poradni Eugenicznej (ul. Zeligow-
skiego). Początek o 6 w. wstęp
bezpłatny.
— 4 kwietnia prof. Trzebiński

wygłosi odczyt na temat „O wy-
borze zawodu lekarza" w Sali
Sniadeckich U. S. B. Początek o
7 w. Wstep wolny. i

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

Dziś poraz drugi rozgłośna sztuka wo-
jenna L. Franka '„Karol i Anna".

— Teatr Miejski w „Lutal.
Dziś w dalszym ciągu krotochwila sar-
macko - amerykańska „Błędny bokser*
W. Smólskiego.

— Przedstawienia popołudniowe.
W sobotę w Teatrze na Pohulance po
cenach dwukrotnie zniżonych „Krako-
wiacy i Górale". W niedzielę w Teatrze
na Pohulance „Broadway“, w Tealrze
Lutnia wystawioną zostanie „Miłość czy
pięść”. Ceny miejsc zniżone. Początek
o godz. 3,30 po poł.

— Występy J. Leszczyńskiego
w Teatrze Lutnia. Ulubieniec zc
znakomity artysta Jerzy Leszczyński
wystąpi w Wilnie trzykrotnie: w środę
9 b. m., czwartek 10 i piątek 11 kwie-
tnia w wesołej komedji „Czarujący
emeryt" specjalnie dla niego napisanej
przez W. Rapackiego.

— A. Krukowsk! w Wilnie.

— Z T-wa

Nie-
„zrównany humorysta Teatru Qui pro quo.
Kazimierz Krukowski wystąpi w Wilnie
raz jeden w Teatrze Lutnia we wtorek,
dnia 8 b. m. w nowym bogatym reper-
tuarze.

— Występ Teatru Wileńskiego
w Grodnie. Na zaproszenie władz miej-
skich Grodna Teatr Wiłeński udaje się
w poniedziałek najbliźszy 7 b. m. celem
wystawienia w Teatrze Grodzieńskim
A. Fredry „Dożywocie*.

—.Kontert miłośników dawnej
muzyki. We czwartek 10 kwietnia w
gmachu Teatru Miejskiego na Pohu-
lance staraniem Wileńskiego Towarzy-
stwa Filharmonicznego odbędzie się kon-
cert Stowarzyszenia miłośników dawnej
muzyki w Warszawie. Wykonawcami
bogatego i nader ciekawego programu
będą zespoły chóralne, instrumentalne,
oraz soliści: M. Modrakowska (śpiew),
T. Ochlewski, S. Tawroszewicz, T. Zy-
gadio (skrzypce(, T. Goclawski (violon-
czela), J. Wysocka, T. Zaleski (for-
tepjan).

— Koncert kameraino - wokalny
odbędzie się w niedzielę dn. 6 b. m.
o godz. 5-tej w lokału Seminarjum
Ostrobramska 29, przy łaskawym współ-
udziale pań prof. prof. B. Gawrońskiej,
Dąbrowskiej, Nebelskiej, oraz p. p. Ireny
Jabłońskiej. Marji Narmontówny, Woj-
ciecha Dąbrowskiego, Leona Niewia-

-

Dz Z dobrOla 1

domskiego, oraz chóru i zespołu mu-
zycznego Seminarjum.

— VI niedzieia kameralna w
Związku Literatów (Ostrobramska 9),

dn. 6 kwietnia o godz. 8 wiecz. poświę-
cona będzie muzyce słowiańskiej: Bo-
rodin, Melcer, Dworzak. Wykonawcy:
prof. -M. Kimontt - Jacynowa, prof. H.
Sołomonow, M, Szabsaj, kpłm. Salnicki
i prof. F. Tchorz.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 585 mtr.

Program

Czwartek, dnia 3 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu, kom. meteoro=

logiczny, odczyt dla gospodyń i kon-
cert.

15,00. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Gramofon. 1) Mendelsssohn—

„Scherze" s-moll, 2) Fredman — Taniec
(wyk. ign. Friedman), 3) Bizet a) Inter-
mezzo ze Suity „Arlezjanka*, b) me-
nuet ze Suity „Arlezjanka”, 4) Ronald—
„O nocy ukochana* (odśp. Ewa Turner),
5) Tośti — „Žegnaj“ (odśp. Ewa Tur-
ner), 6) Ketelbey — „W ogrodzie Chiń-
skiej świątyni*, 7) Ketelbey — Suita
„W królestwie gnomów.

17,00. Język niemiecki.
17,15. „Wśród książek”.
17,45. Koncert z Katowic.
18,45. Pogadankę  radjotechniczną

wygł. M. Galski.
19,10. „O pojmowaniu Mickiewicza”,

wygł. Wiktor Piotrowicz.
19,35. Kurs fotografji dla amatorów,

wygł. Kazimierz Lelewicz.
20,15. Koncert z Warsz.
21,30. Słuchowisko z Krakowa.
23,00. Muzyka -lekka.

W dniach najbliższych w kinie na-
szem zaczniemy wyświetlać filmy dźwię-
kowe. W związku z tem pragnęlibyśmy
szerszym masom społeczeństwa Wileń-
skiego podać do wiadomości motywy,
któremi kierowaliśmy się przy zakupie
i uruchomieniu potrzebnej do tego apa-
ratury.

Dotychczas na czoło  aparatur
dźwiękowych wysunęły się trzy: We-
stern - Electric, Pacent i Clangfilm. Nie-

które wytwórnie filmowe wypożyczają
obrazy wyłącznie tvlko na aparaturę
jedną z powyższych znając ich wysoką
jakość. Zanim zdecydowaliśmy się na
zakup którejkolwiek, wydelegowaliśmy
do Warszawy dwóch naszych przedsta-
wicieji, którzy mieli możność przesłu-
chania dźwiękowców transmitowanych
na nowego rodzaju instalacjach. Idąc
za ich zdaniem jak również recenzyj
zagranicznych, zdecydowalimy się na
zakup aparatury dźwiękowej marki Pa-
cent, najbardziej odpowiedniej dia aku-
styki naszego kina nie licząc się z du-
żymm kosztem jej ustawienia. Taką sa-
mą aparaturę ustawiono po licznych
badaniach innych aparatur w naj-
nowszem dźwiękowem kinie Warszaw-
skim „Fiłharmonja*.

Ustawieniem aparatury dźwiękowej
pragniemy przynajmniej w dziedzinie
kinowej postawić Wileńszczyznę na
jednym poziomie z innemi dzielnicami
Rzeczypospolitej, dając jednocześnie
możność społeczeństwu Wileńskiemu
miłego spędzenia czasu stosunkowo
niedużym kosztem.

W celu udogodnieniajak najszersze
go dostępu do naszego kina, jak również
uniknięcia natłoku, który będzie nie-
odzowną konsekwencją ustawienia
pierwszej aparatury dźwiękowej w Wil-
nie, będziemy przedsiębrali wszelkie
możliwe nam środki.

Dyrekcja kinoteatru „Hollywood“.

Walne zgromadzenie członków kom
ietn Pomocy Włodzjeży Akademickiej.

Onegdaj odbyło się w Wilnie
walne zgromadz. członków Kom.
Pomocy Młodzieży Akademickiej.
Po zagajeniu przez prezesa Ko-
mitetu, p. wojewodę Raczkiewi-
cza, zebrani uczcili przez powsta-
nie pamięć zmarłego w listopa-
dzie r. ub., członka wydziału wy-
konawczego komitetu, š. p. inž.
Wiktora Niewodniczańskiego. Dal-
szym obradom _ przewodniczył
J. M. rektor ks. prof. Falkowski.
Z wygłoszonego przez wojewodę
Raczkiewicza sprawozdania z dzia-
łalności wydziału wykonawczego
wynika, że Komitet rozwinął w
roku ubiegł. nadzwyczaj owocną
działalność, której rezultatem jest
niesłychanie doniosła dla mlo-
dzieży akademickiej instytucja,
kolonja wypoczynkowa w Lega-
ciszkach, która już w tegorocz-
nym sezonie letnim będzie od-
dana do użytku młodzieży, koszt
urządzenia tej kolonji wynosi
100.000 zł., z czego połowę wy-
dano już w roku 1929, zaś druga
połowa wstawiona jest do preli-
minarza na rok bieżący. Na po:
krycie powyższych kosztów zło-
żyły się fundusze, powstałe w
pierwszym rzędzie, dzięki ofiarno-
ści społeczeństwa wileńskiego
w czasie zeszłorocznego Tygodnia
Akademika, który dał 16.630 zł.

K NZ SKIE BNS"

czystego zysku, dalej pośpieszyło
Komitetowi z wydatną pomocą
ministerstwo W. R. i O. P. kwotą
20.000 zł., ministerstwo pracyi
opieki społecznej kwotą 8.000 zł,
rada naczelna do spraw pomocy
młodzieży akademickiej w War-
szawie kwotą 2500 zł. i t. d.

Uroczystość otwarcia kolonii
w Legaciszkach w czerwcu r. b.
zaszczycić ma swą obecnością
Pan Prezydent Rzeczypospolitej.
Komitet udzielił w minionym roku
Bratniej Pomocy w Wilnie kwotę
5.230 zł. na doraźną pomoc.

Zebranie przyjęło do wiado-
mości sprawozdanie wydziału i
na wniosek komisji rewizyjnej,
przedłożony przez p. Jana Ma-
leckiego udzieliło wydziałowi wy-
konawczemu absolutorjum. Za-
twierdzono również sprawozdanie
z Tygodnia Akademika przedto-
żone przez p. Babickiego. Po re-
feracie zastępcy skarbnika, p. dyr.
Hipolita Siemieradzkiego uchwa-
lono preliminarz budżetowy na
rok 1930, wyrażający się cyfrą
86.500. W czasie obrad przema-
wiał również delegat rady naczel-
nej z Warszawy Leszek Robowski,
który poinformował zebranie,
m. in. o tem, że budowa sana-
torjum akademickiego w  Zako-
panem dobiega końca. Z prze-
biegu obrad dowiedzieliśmy się
również, iż sprawa budowy domu
akademickiego w Wilnie, pozo-
stająca w ręku senatu akade-
mickiego U.S.B. jest bliska urze-
czywistnienia.

Już w czerwcu r. b. rozpocząć
się ma budowa domu akademic-
kiego na Górze Boufałowej. Po za-
kończeniu obrad odczytano uchwa-
łę WalnegoZgromadzenia członków
Bratniej Pomocy, powziętą w
dniu '11 lutego r. b. wyrażając
komitetowi na ręce prezesa wo-
jewody Raczkiewicza gorące po-
dziękowannie za pracę na polu
niesienia pomocy: młodzieży a-
kademickiej. (d)

DWA LEKTORATY.
Od grona  kobjet Wileńskich

otrzymaliśmy poniższy artykuł, któ-
ry, ze względu na aktualność spra-
wy, chętnie zamieszczamy, Red.

Życie codzienne chwili obec-
nej, pełne troski niepokoju, tak
pochłania uwagę społeczeństwa
polskiego, że nieraz fakty doko-
nane w jakiejś dziedzinie tego
życia zbiorowego, niezawsze wy-
wołują odpowiednie zrozumienie
i reakcję.

Niedawno nastąpiło otwarcie
lektoratów języka rosyjskiego i
białoruskiego na Uniwersytecie
Stefana Batorego. My, kobiety
polskie Kresów Wschodnich, cór-
ki naszych matek z czasów Mu-
rawjewa, Kachanowych i Oižew-
skich, nie możemy pominąć te-
go milczeniem, bo w pamięci na-
szej żyją jeszcze niezatarte
wspomnienia niedawnej przeszło-
ści rosyjskiego ucisku i prześla-
dowania. WWilnie przetrwałyśmy
wraz z naszemi rodzinami czasy
rosyjskie, kiedyto w urzędach
widniały” napisy, że mowa polska
„strogo” zabroniona, ciężkie lata
Wielkiej Wojny, najazd niemiecki
bolszewicki i litewski. Żyłyśmy
tu z niezłomną nadzieją lepszej
przyszłości, z głęboką wiarą w
odrodzenie Ojczyzny naszej i jej
kultury, ze wszystkich sił pol-
skość od zagłady na ziemiach
tych ratując.

l oto... po jedenastu latach
istnienia Państwa Polskiego sta-
jemy wobec faktów, które napeł-
niają nas troską i niepokojem.
Zakrada się lęk w serca nasże,
czy ofiary z krwi i mienia, pono-
szone przez przodków naszych,
i niedawno przez braci i synów na-
szych czy te wysiłki wielu lat, zmie-
rzające do zachowania ziem kreso-
wych dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nie były daremne?.. Czy
nie zmarnujemy ich obojętnością
i źle zrozumianym liberalizmem,
którego ostatnim wyrazem są
dwa świeżo powstałe w Wilnie
lektoraty języka rosyjskiego i
białoruskiego... Mówiąc tak, nie
chcemy bynajmniej wywierać aktu

zemsty na rosjanach, a lud bia-
łoruski bliski nam jest i drogi,
bo od wieków żyliśmy z nim
w najlepszej harmonji i spokoju,
nie odczuwając żadnych antago-
nizmów narodowych. Nie chce-
my nikomu narzucać gwałtem,
jak to czyniono z nami, ani ję-
zyka naszego, ani kultury, ani
teź naszych ideałów. Pragniemy
współżyć zgodnie z ludami, za-
mieszkującemi neszą ziemię.

Nie mamy nic przeciwko fun-
dowaniu lektoratów, ba, nawet
katedr, języka rosyjskiego i bia-
łoruskiego np. w Poznaniu. Ale
tu w Wilnie, gdzie tyle jeszcze
ran, ręką rosyjskiego kata zada-
nych, zabliźnić się nie miało
czasu, lektorat rosyjski jest nie
na miejscu. | nie na miejscu —
białoruski.

Tym sposobem bowiem ułatwia
się tylko pracę agitatorom plat-
nym, którzy w ciągu lat ostatnich,
korzystając z wiełkoduszności pol-
skiej i z bezgranicznej tolerancji
władz naszych, tworzą gwałtem
odrębność białoruską. Tworzą ją
zaś z pominięciem zasad cirześci-
jańskiej miłości bliźniego i do-
robku przeszłości historycznej.
W naszych czasach odbywa

się proces, zatrważający każdego
obywatela, myślącego o wspólnej
przyszłości.

Systematycznie i wytrwale
wznoszą się mury ob<ości mię-
dzy ludnością polską tego kraju,
a białoruską.

Zanim rozpatrzyliśmy się w
nowych warunkach w powstałem
państwie polskiem, widzirny, że
lud białoruski nie jest już, jak
dotąd spokojny i zgodliwy, lecz
coraz bardziej niechętny i wrogi
dia wszystkiego co polskie.

Ze szkół białoruskich najczęś-
ciej wychodzi młodzież zgoła an-
typaństwowa, bolszewizująca, wy-
chodzą nieraz pėlinteligentni pod-
żegacze, burzyciele ładu i po-
rządku, podpalacze- gniazd na-
szych.

A my przecież sami w naj-
lepszej myśli, z własnej, nieboga-
tej polskiej szkatuły, te kuźnie
nienawiści i wrogich nastrojów
tu w Wilnie i na Wileńszczyźnie
pobudowaliśmy i utrzymujemy.

Jakże inaczej dzieje się gdzie-
indziej] Jak inaczej traktowane
są mniejszości w krajach  silniej-
szych od naszego kulturą i środ-
kami pieniężnemi! Dość spojrzeć
na sąsiednie Niemcy, dalej na
Francję, na dalekie Stany Zjed-
noczone Aineryki Północnej!

Zachodzi pytanie czy droga
do poprawy stosunków z mniej-
szościami wiedzie poprzez dalszą
uległość wobec żądań mniejszości,
której to uległości najświeższym
wyrazem są te dwa nowo kreo-
wane lektoraty w Wilnie? Czy nie
będzie to raczej dalszy etap na
drodze odseparowania naszych
mniejszości od narodu polskiego?

Spodziewamy się, že Uniwer-
sytet Stefana Batorego nie posu-
nie się dalej na drodze, którą
uważamy za błędną.

Wilnianki.
 

Depresja gospodarcza trwa nadal.
W najświeższem sprawozdaniu

Instytutu Badania Konjunktur i
Cen znajdujemy potwierdzenie
dalszego trwania w ostrej fazie
depresji gospodarczej w kraju.
Do tego twierdzenia dochodzi In-
stytut Badania Konjunktur i Cen
na podstawie trwania wszelkich
znamion tej depresji, a mianowi-
cie: ograniczenia rozmiarów pro-
„dukcji, wstrzymania procesu ob-
niżania się cen, zmniejszania się
zapasów towarów, wzrostu kursów
walorów o stałem oprocentowa-
niu, niskiego stanu i spadku kur-
sów, akcyj, małych obrotów to-
warowych, zmniejszania się zapo-
trzebowania na normalne kredy-
ty krótkoterminowe, płynności na
rynku pieniężnym.

Istotnie w lutym br. nastąpiło
dalsze silne obniżenie się produk-
cji przemysłowej we wszystkich
gałęziach. Najlepszym dowodem
tego spadku jest obniżenie się w
miesiącu sprawozdawczym ogól-
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nego wskaźnika produkcji prze-
mystowej, obliczonego bez uw-
zgłędnienia produkcji sezonowej,
z 116.6 na 108.6, a więc o całe
8.0 punktów.

W przemysłach konsumcyj-
nych sytuacja była nierównomier-
na; gdy bowiem w przemyśle włó-
kienniczym nastąpił poważniejszy
nawet wzrost obrotów materjała-
mi włókienniczemi a ceny pozo-
stały prawie bez zmian, to w in-
nych przemysłach jak np. w prze-
myśle skór wyprawionych lub
wyrobów papierniczych obroty
uległy zmniejszeniu, zapasy pod-
niosły się, a ceny znižkowaly,
zwłaszcza ceny skór wyprawio-
nych.

Przemysł rzeźnicki i wędliniar-
ski, jak- wogóle i wszystkie inne
przemysły spożywcze oraz ku-
piectwo artykułami spożywczemi
nie mógł wykorzystać w calej
pełni sezonu karnawałowego, gdyż
hamująco na konsumcję mięsa i
wyrobów mięsnych wpływa brak
gotówki wśród sfer średnich urzęd-
niczych i rzemieślniczych, oraz
wśród mas robotniczych. Wieś-
niacy znów nie kupowali, gdyż
większość rozporządza zapasami
z własnego uboju, a reszta znów
nie ma za co mięsa kupować.

Na rynku pieniężnym konsta-
towano większą obfitość gotówki,
chociaż z drugiej strony wkłady
do banków były w lutym znacz-
nie mniejsze, jak w styczniui
pod koniec roku ubieg!ego. Przy-
czyną tego wzrostu zasobów go-
tówkowych było silne ogranicze-
nie produkcji przemysłowej, a
zwłaszcza zaniechanie dalszych
inwestycyj.

Pomimo względnie znacznej
ilości gotówki, jaką rozporządzają
banki, przedsiębiorstwa przemy-
słowe i handlowe znajdują się w
dalszym ciągu w poważnych trud-
nościach płatniczych w związku z
trudnościami zbytu towarów, oraz
z nagromadzeniem się zapasów.
W konsekwencji protesty wekslo-
we utrzymują się na wysokim
poziomie, a nawet wykazały w
lutym konjunkturalny wzrost. Od-
setek weksli protestowanych w
Banku, po wyeliminowaniu sezo-
nowości, zwiększył się z 5.21 proc.
w styczniu do 5,64 proc. w lutym

Pod koniec swego sprawozda-
nia Instytut Badania Konjunktur
i Cen przeprowadza porównanie
pomiędzy obecnym stanem gos-
podarczym w kraju i stanem w
latach 1925,26 i zamyka swe spra-
wozdanie stwierdzeniem, że 0-
becnie brak w naszem życiu gos-
podarczem warunków do popra-
wy konjunktury.

Z KRAJU.
Napad na kupca na drodze.

Nocy wczorajszej na powra-
cającego z M. Solecznik kupca
Jana Daszkiewicza w lesie w po-
bliżu Jaszun dokonano zbrojnego
napadu—mianowice do jadącego
furmanką Daszkiewicza podbiegło
kilku uzbrojonych bandytów, któ-
rzy pod grożbą śmierci zażądali
wydania pieniędzy. Daszkiewicz
nie zważając na skierowane do
niego lufy rewolwerów zaciął ko-
nie usiłując zbiec.

Bandyci za uciekającym kup-
cem oddali kilka strzałów raniąc
go w kolano. :

Rannego Daszkiewicza przy-
wieziono do szpitala w Wilnie.

(d).

 

 

12) dowiemy się vals A dawno nastąpiła śmierć i"Renė Pujoi.
z jakiej przyczyny.
doprawdy trudno wytrzymač w tym zaduchu.

piesz się, Chapotard, bo juž

| Krzyk z przestrzeni.

| Thevenin.

Przekład autoryzowany Izy Glinki.
(Przedruk wzbroniony).

o w.

W drodze.
Odkrycie to największe wrażenie wywarło na

 inżynierze, cuchnące powietrze przyprawiało* go
przytem o mdłości. Zato Thevenin, przyzwyczajony
do podobnych widoków, z największyrnm spokojem
%ochylił się nad trupem, słabo oświetlonym błys-

| kiem stoczka. Givrac nie odezwał się ani słowem,
zęby mu jednak dzwoniły, aż je zaciskał ze wszy-
stkich sił.

h — Hm... — mruknął Chapotard, popychając
trupa końcem buta. — Ten ma napewno kieszenie

| wypróżnione....
— Najprawdopodobniej — potwierdził Theve-

"nin. — Jednakowoż trzeba to zbadać.
p — Zaraz to zrobię, naczelniku.

: Podczas gdy Chapotard oddawał się przykrej
robocie, Valić, aby opanować zdenerwowanie, za-
dawał komisarzowi pytania.

— Czy to morderstwo? Jak pan sądzi?
— Nie wiem, nic nie wiem — odpowiedział

— Ależ oczywista, że to morderstwo — wy-
rzyknął Givrac.

Ė — Tak pan uważa? Nie mogę się zgodzić z
Panem narazie, Sekcja zwłok objaśni nas najlepiej,

Chapotard wyprostował swą olbrzymią postać.
— Skończone, naczelniku, puste kieszenie.

Wykończyli tego gościa gdzie indziej i podrzucili
tutaj trupa. No, panowie, możemy wracać.

ż — Chwileczkę, Chapotard,niezapominajo dru-
tach.

Znaleziono je bez trudu. Do końca miedzia-
nych drutów bytów był przytwierdzony kask z dwie-
ma słuchawkami.

— A więc telefon zainstalowany był tutaj —
rzekł Thevenin.

Valle oglądał zardzewiały aparat.
— Mogłoby to być równie dobrze radjo, jak

i telefon. Podczas wojny używaliśmy podobnych
aparatów, pamięta pan?

— Zabierajmy więc wszystko i chodźmy czern *
prędzej, bo się podusimy.

wieże powietrze i światło prawiło wszystkim
czterem taką rozkosz, że przesiedzieli bez ruchu
kilka minut u wejścia do lochów.

— Mamy więc już dwa — powiedział Cha-
potard. ke

— Nie galopujno, mój drogi. Niewiadomo nam
wcale, czy te dwa trupy są dziełem jednej ręki.

— Jednak sądzę, że pozory wskazują.. — za-
czął pan Givrac, któremu świeże powietrze przy-
wróciło kólory na pobladłą twarz.

— Trzeba się wystrzegać pozorów — przerwał
Thevenin. — Wszystkie omylki śledztwa zawdzię-
czamy właśnie zbytniemu zaufaniu do pozorów.
Nie mam narazie żadnych danych, z których mógł-

bym wyprowadzać jakiekolwiek wnioski.
ucieknie, możemy więc pozostawić go, gdzie jest.
Nie mamy też poco ścigać napastników Chapotar-

Trup nie raport do władz i wysłać go dziś jeszcze. Straciliśmy
moc czasu, nie z naszej winy.

— Doskonale. Przy sposobności wypijemy

  

da, bo ich nie dogonimy. Chodźmy więc na szosę
i jedźmy w kierunku, w którym nas poprowadzi
drut telegraficzny.

Opowiedziawszy literatowi o wszystkiem, co
zaszło w lochach, wsiedli do auta i wolno ruszyli
Oprócz Sempć'go, który kierował maszyną, wszy-
scy jechali z zadartemi głowami, śledząc dodatko-
wą linję. Minęli kilka miasteczek, a dwunasty prze-
wód jeszcze się nie kończył.

Mijali właśnie Castangnede, gdy przejechał
koło nich jakiś motocyklista, wznosząc za sobą tu-
many kurzu.

— Żołnierz! — wykrzyknął Sempe.
— Ten sam, co wtedy — dodał Valló. — Wi-

działem numer 63.42. J. 8.
— Co znów za żołnierz? — zainteresował się

Thevenin.
Vallė opowiedział o dwukrotnem spotkaniu na

drodze. -
— To nam niewiele mówi — zadecydował

Chapołard. — Na takiej drodze spotyka się często
jedne i te same osoby. Nie będzie nam wcale
trudno stwierdzić tożsamość tego wojaka, który
nawiasem mówiąc, powinien zapłacić karę za jazdę
z niedozwoloną szybkością.

— A więc zapłaci tę karę — rzekł Thevenin.
Zaraz po przyjeździe wyślę za nim żandarmów,

Dojeżdżali do Lacave; widać już było skromną
stację kolejową i białe mury domów.

— Wstąpimy do pana — rzekł komisarz, zwra-
cając się do Givraca. Chciałbym odrazu napisać

po kieliszku na wzmocnienie—odpowiedział Givrac,
Mam doskonały Armagnac.

Auto zatrzymało się przed bramą.
— No, więc panowie... — wykrzyknął Sempć.
— (o takiego? — zapytał Givrac.
— Linja telefoniczna tutaj się kończy.
— U mnie??
— U pana.
Nie było wątpliwości. Dodatkowy drut koń-

czył się na słupie, stojącym przy samej bramie.
Na twarzy Guvraca odmałowały się tak bez-

graniczny przestrach i zdumienie, że jego towarzysze
wybuchnęli niepohamowanym śmieczem.

— (Co? — zaśmiewał się Chapotard. — Nie
spodziewałeś się pan takiego zakończenia?

— Niesłychane, nieprawdopodobne. Jestem
zupełnie przybity.. Jestem złamany...

Thevenin poklepał go przyjaźnie po ra-
mieniu.

— Niechże się pan tem nie niepokoi, drogi
panie...

— Jakże się mam nie niepokoić? Doprawdy
pan jest zadziwiający... Przewody telefoniczne
kończą się w moim domu, a pan chce, żebym się
nie niepokoił... Nigdy nie miałem w domu żadnej
stacji nadawczej, przysięgam panu... Ciekawym je-
stem, cobym z nią robił??...

Thevenin mruknął do siebie.
— Gdyby stacja nadawcza znajdowała się

tutaj, byłoby to wszystko zbyt łatwe i proste...
A proste to nie jest... (D. c. n.)

 



Walne zebranie delegatów związku
tethóW.

reprezentowany zawód krawiecki.
Wsprawie nowego podatku

na rzecz lzb Rzemieślniczych,
zabierali głos pp. Ksawery Go-

a y W

pomocy tajnego głosowania zo-
stali wybrani na prezesa p. K.
Gorzuchowski, wice-prezesa p.
A. Ślusarski, sekretarza p. M. O-

nonów, lecz tak, jak ją czuł, jak
ją widział, rozgrywającą się na
poddaszu studenterjij w warszaw-
skiej kamienicy i stąd zapewne

kobiet i kobietek, nie wydając na
to złamanego szeląga. Niema w
nim nic z don Kiszota, ale za to
dużo z życiowego spryciarza.

i O
— r ——

polskiej loterji państwowej, głów=
niejsze wygrane padły na nume--
ry następujące:

Po 5.000 zł. Nr. 104314 117385 4

    

. W ubiegłym tygodniu odbyło rzuchowski, J. Łazarewicz i inni. szurko, skarbnika p. M. Żytkie- owa wybitna nuta szczerości i nić Do powodzenia nowej sztu- 201552. L

się walne zebranie delegatów p. pazarewicz wyjašnil, iž Izba nie wicz, gospodarza p. A. Królikow- sentymentu, która się w niej ki przyczyniła się niemało b. dob- Po 3.000 zł. Nr. 43708 133557 |

związku cechów. Obecnych było aprobuje projektu rządowego w ski, czięnka zarządu p. B. Tara- przewija. Znajdzie w niej widz i ra robota reżyserska p. Ziembiń- 140577 149253 179032 184855. 2)

45przedstawicieli poszczególnych tej sprawie, a w swym memorja- siewicz. reminiscencje z Prusa, w weso- skiego a nadewszystko doskonała Po 2.000 zł. Nr. 106147 106790 |

zawodów, wojewódzki instruktor ję do Ministerstwa proponuje po- Do komisji kontrolującej przez łych kawałach tych miłych łobu- gra zespołu na czele z Zelwero- 153945 166356 188343 198246

korporacyj przemysłowych S. zostawić nadal l5jproc|dodatek do aklamację wybrano pp. F: Nie- zów, albo Słonimskiego, w typie wiczem, świetnym papą Perlma- 201039

Czarnous, Prezydent lzby Rze-  gwiądectw przemysłowych, stosu- deka, T. Filipskiego, i W. Jan- papy Perlmana, dobrze podpa- nem, 'zdolnym nieboszczyka w Po 1.000 zł. Nr.
mieślniczej W. Szymański, sekre- jąc jednak b. proporcjonalny i  kowskiego. trzonego w swych śmiesznostkach grobie rozśmieszyć, dalej Kar- 43162 69930 75139 86393 9:

tarz lzby Rzemieślniczej Piotr nie krzywdzący podział tego do- W wolnych wnioskach prze- pozowania na wielkiego polskie- czewskiego — rola tytułowa, Wy- 96464 106678 119289 124590
Łazarewicz, oraz jako gość, były  jatku między lzbami Handlowo- mawiał p. W. Mołodecki w spra- go patrjotę. Doskonały również rzykowskiego—(Zorza), Jaškiewi- 140413 147778 148296 149968 | -
instruktor korporacyj przemysło- Przemysłowemi a Izbami Rze- wie zorganizowania chóru. Żeb- jest student humanista (Zorza), z cza,  Ciecierskiego — wybornej 156998 164162 173952 188154 z

wych inżynierW. Kurman. mieślniczemi. Po dłuższej i oży- ranie poprosiło p. Żytkiewicza, wiecznemi cytatami na ustach i paczki studentów. Milutko zrazu, 202099 204005 204674. R

„Na pirouias tuja zebra- wionej dyskusji, postanowiono aby się on tem zajął. (c) przytaczaniem ich źródła. a potem z temperamentem za- Po 600 zł. Nr. 13705 19727|

ay povojalo z mao Go- zgłosić kategoryczny protest prze- m Jednego tylko autor w has nie grała p. Eichlerówna, sentymen- 30613 31556 37386 49937 53642 |
rzucnowskiego, 2 WM. Oszuj  iwko temu dodatkowemu obcią- wmówi: wykluczone jest, aby sta- talna. marzącą o błędnych ryce- 57085 58747 64767 66442 69722 gR
zydjum weszli pp.: M. Oszurko, żeniu. W sprawie kredytów dla TEATRY MIEJSKIE. ry szlachcic, z dziada, pradziada,

rzach, żydóweczkę Lenę Perlman. 86752 92481 97818 102024 117703
F. Pieślak, M. Żytkiewicz i B. Ta- rzemiosła wileńskie i al 2 5 ta s $

ž gozabrali głos d P. Niwińska w epizodycznej roli 457|
rasewicz. Protokułował p. A. So- toż 2 a do tego krezus, bene natus et Za : ć 120779 140071 141315 164452
saaa ap pp. Gorzuchowski i Lazarewicz. POLSKI. posessionatus, zgodził się bez pro- Zosi nie miała pola do popisu. 182873 191968 194226.

Na wniosek przewodniczącego
P. Łazarewicz zawiadomił, iż dla
rzemiosła województwa wileńskie-

„Błędny bokssr“ sarmacko-ame-
rykańska farsa w 3-ch aktach Wła-

testu, mało,
zmem, na małżeństwo swego bra-

wprost z entuzja-
Dużo humoru włożyli w swe role
pp. Wernicz i Łubiakowski, jako WARSZAWA, 24lil. (Pat). W

24-ym dniu ciągnienia 5ej klasyuczczono pamięć zmarłego człon- i i >go została przyznana suma 410 dysława Smólskiego. : i szukająca na studenckich man i SE ej X asy NA
ka, ś. p. F.Kuleszy. Porządek tysięcy zł. lzba Rzemieślnicza > y 9 naLO su m sardach erotycznych wrażeń mę- 20-ej Polskiej Państwowej Loterji |

dzienny był następujący: ie można zaprzeczyć talentu g jedyneg żatka i zdradzany, zapewne nie  Klasowej główniejsze wygrane pa-

1) Protokuł z poprzedniego
żebrania, 2) sprawozdanie ogólne
z działalności zarządu związku
(referent p. Gorzuchowski), 3)
sprawozdanie kasowe (referent p.

wspólnie ze związkiem Spółdzielni
Polskiej czyni starania o uzyska-
nie tych kredytów, tak niezbęd-
nych dla rzemiosła wileńskiego i
prowincjonalnego. P. Gorzuchow-
ski zacomunikował zebranym, iż

młodemu autorowi, wystawiające-
mu tę swoją pierwszą sztukę na
scenie teatru Polskiego w Lutni.
Jest w niej nerw sceniczny, bar-
dzo wybitny, jest dobra obserwa-

spadkobiercy... z żydówką, a choć-
by mecheską, o której nota bene,
pozatem, że jest ładna, nic nie
wie. W tem się autor mocno za-
galopował. Na szczęście, tak żle

raz pierwszy, chuderlawy małżo-
nek. Prawdziwy w charakterysty-
ce typ właścicielki mieszkania z
sublokatorami dała p. Molska, a
szczere słowa uznania należą się

dły na numery następujące:
60 tysięcy zł.. — Nr. 191.697,

po 10 tys. zł. 10.992, 95.838,
208.369, po 5 tys. — 123611 i,
172.560.

Sokołowski). s „o „cja, znanego sobie, pewnego jeszcze wśród nąszej rdzennej, ze ZE:

Biosa ayskusi przyjęto Wdłik 23 o Bai SAP sis Pigios audė ke) ay wsiszlchy, nowel w okresie po. P.„zawetowanie „aja w  _ CIĄGNIENIE |
ja į śni ji 5rej i majowego doprowadzenia do ruin POW POWIE E p

oba sprawozdania jednogłośnie, niecki, dla wyrażenia protestu "Sli której z takim zapałem a Y chorej koleżance, tak świetnie, „4 R
a na wniosek przewodniczącego przeciwko zbyt wygórowanym po- autor broni, jest humor iście mło- polskiego ziemiaństwa, a fawory- że swobodą 1 <humóreni<wywią- 4/, inwestycyjnej państwo-|

komisji kontrolującej p. F. Nied-  gątkom. Rezolucje z tego wiecu dzieńczy, owa beztroska weso-  OWania w tempiepresto appassio0- >-ą się z roli warszawskiej kuch- wej pożyczki premjowej.
ka, który odczytał - protokuł z zostały przesłane władzom cen- łość, która: źródło śmiechu ze- nato NZmniejszości, nie ty. Zamaszysty stryj szlagon w i uk 6 derzdój:

przeprowadzonej rewizji, udzielo- tralnym i miejscowym. Pomimo wsząd czerpie, opromieniając nim jest,i takichmiljonowych epigonów osobie p. Rychłowskiego miał szem „pars A eoėė) BP

no jednogłośnie ustępującemu tego rząd obecny nietylko nie "iedole żywota studiosusa, jest ZOO! ponyAA dobrego przedstawiciela. Zabaw-  życzki ae mę kity
zarządowi absolutorjum i podzię- przychylił się do słusznych żądań pewne, acz bardzo słabe zaakcen- leniem hodować wnuki okędzie- YSTEDRAWdWY byt Asia, życzki inwestycyjnej p E

k ie. ć ai Li ie tesknoty ku górnym lo- rzawych głowach i odstających "TYP YOSDYTEMZ Y- Nr. 50 serji 2.396 — 200.000 zł. :

OWO, a rzemiosła wileńskiego, ale nawet joWanie ię yć Ru: -gorny š : io : ciel p. Kempy. Dalsze większe wygrane pa-
Następnie zatwierdzono bud- cofnął ulgi przyznane poprzednio. tom. Strona techniczna — budo- uszach—łatwo nie znajdzie! Więc tor zwie Ghódh Dalsze wię yg p Ę

żet na rok 1930, w ogólnej su- 9! Przy LA * wa sztuki — udała się nadspo- to absurd i autor niesmacznie Pilawa dły: i k

mie 2.760 złotych. Przewodniczą- Kierownik organizacji Stowa- dziewanie dobrze, akcja żywa, przeholował. ROEETZWST EEESET Serja 7.902 Ne. 9—10.000 zi.

cy, p. Gorzuchowski, zreferował rzyszenia Młodzieży Polskiej Rze- sytuacje konsekwentne, z wyjąt- Także tytuł „Błędny bokser* 2 Serja 6.123 Nr. 35—10.000 zł. |

sprawę kursów dokształcających  mieślniczej p. B. Jewsiewicki a- kiem ostatniego aktu, mocno na- nie bardzo się tlomaczy. Jaki Tabela WYgraRJUh Lotorii Serja 6.163 Nr. 18—10000 zł. |

związku cechów, które to spra- pelował do zebranych, by popie- ciąganego — ale, że to kroto- błędny i jaki bokser? Niema 2 Serja 6.018 Nr. 48-—10.000 zł.

wozdanie uzupełnili pp. Łazare- rali młodzież tik moralnie, jak i chwila, więc niema się o to, do żadnej analogji z błędnym ryce- Państwowej Serja 55H 7—10.000 zł.

wicz i Czarnous, zaznaczając, iż materjalnie, zapisując się na autora pretensji. rzem ów trzeźwy chłopak, który . Serja 1.255 Nr. 50—10.000 zł.

frekwencja na kursach jest dość członków przyjaciół. Nie pisał autor swej sztuki we- mieszka w porządnej kamienicy, W dwudziestym trzecim Serja 8.928 Nr. 15—10.000zł.

duża, a szczególnie licznie jest Do Zarządu na rok 1930 przy dług jakichś obowiązujących ka- jada obiady, ma, ile zapragnie dniu ciągnienia 5-ej klasy 20-ej Serja 4.948 Nr. 7—10.000 zł.

    

 

   
   

H K.RYMKIEWICZ -
WILNO, Mickiewicza 9.

 

„W ogniu i potokach krwi“ 273
W rolach głównych: Rudolf Kiein, Leo Hansen, Anna Lutś i Irena Nó-

mik. Nad program: 1) Lasy—Skarbnica Polski w 1 akcie. 2) Republika dziecięca komedja w 2 aktach.
Kasa czynna od godziny 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: „DOLORES*.

PREMJERA! PRZEBÓJ SEZONU!
Urocza para:. zachwycająca Lily Damita

BIAŁY KAPITAN

Od dnia 2 do 4 kwietnia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

haterskich walk o niepodległość.
D. W Wojsku

Porucznik zapytuje w |
=>

koszarach rekruta Opa-

Miejski Kinematograf
Sala Miejska uł. Ostrobramska 5 ||

Otrzymano w wielkim wyborze: je

CERATY stołoweimeblowe najnowsze rysunki, LINOLEUM *'_

prawdziwy korkowy i chodniki rozmaite. Już nadszedł nowy

transport letnich na gum. PANTOFLI bardzo ELEGANCKIE
180—0f

 

 Opala powie mi,
coby zrobił, mając z pa-
trolem przejść szeroką

rzekę?
— Czekałbym, aż za-

w wielkim drama-
cie erotycznym

i ulubieniecLee Ronald Colman
Mistrzowska gra. Sensacyjna treść. Po-
czątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w.

rara „MELIOS"
uł. Wileńska Xe 38. +

0Ceny fabryczne.

  

  

 

   

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
  
  

  
   

  

    
    

   
  

      

 

 

marznie.

8 Kino- LIW (0 e D Ž iŚl 5ANGA 5 ©2 BYR AŽaRA PLAC o przestrzeni 4,724 mtr. wraz z budynkami na- po:

: 3 Saga k
Teatr Ę zę i

i MICKIEWICZA Ni 22 | Wspaniały dramat doby obecnej Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Sza- dającemi się na Garbarnię przy ul. Białoskórniczej (w Ski

8
14 a as z 1 "p. ž < $

ZZESZZEZZEZZW tańskie orgje i t d. Reżyserja WILHELMA THIELE. Role główne kreują: WŁODZIMIERZ GAJDARÓW, DITA PARLO,|] pobliżu Wilji) oddaje się w dzierżawę (ewent. może być Tyr

ARLETTE MARCHAL, HENRYK GEORGE. Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10,25 w. sprzedany) na dogodnych warunkach. RYDZE “
solone kilo 2 zł. poleca |po

firma k

KINO- 6 |) Dziśł Arcydzieło które zadziwilo świat MOSKWA—LWÓW. Mistrz ekranu, genjalny IWAN MOZŻUCHIN w najnowszem arcy- iedzi i tarjacie Cechu Rzeźników i
TEATR SE U X | dziele <ZDOBYWCA SERC» z udziałem MARY "HILBIN. Akcja odbywa się w orzec oj czasie AA Dowiedzieć się -w -Sekretarjaci - sg 1

ul. Miekiewicza Nr. 11. p.t.: niej wielkiej wojny. Rozbestwione żołdactwo. Jeden pocałunek za tysiące ist- i Wędliniarzy w Wilnie, ul. Niemiecka 25 od 8-ej rano

. nień ludzkich. Początek o godzinie 4-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. a
do 3-ej. Teleron 7—87. —10 Kaszę KRAKOW-fi ta,

ż SKĄ
l Wzruszający dramat obyczajowy. W rol. główn. ulubienica publ. rawdziwą otrzymała zy:

Kino «PICCADILLY» | Dziš! SZLAKIEM HANBY MARJA MALICKA, najznakom. artysta polski BOGUSŁAW ŚRM- firma ZWIEDRYŃSKI zł.
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. | BORSKI, Nowa gwiazda ZOFJA BATYCKA (Miss Polonja na r. 1930), Wł. Walter, Jez. Kobusz, L. Owron oraz Mi kani Wileńska 28

najśw. artyści Polski ekranu i sceny. Wzruszające sceny. Niebywałe napięcie seasacyjne. Koncert gry. M E B L E e opó se 5 średnia KILO 1,20, dro-
. i pokoje kniejsza 1,30. 1783—0

POLSKIE sk Dziśl Najnowsze arcydzieło! Pieśń wzruszający erotyczny dramat w 12 akt. z kredensy, szaty, otomany, tapcza- kolć urueki napi r S Pk

Kino „WANDA o miłości! Kwiat północy! p. t.: WŁADCA SAHARY cya śe Niowoliie? W rol gi: WŁO:| ny, a także fotele klubowe i t. d.| 2 5o. Jdnajęcia. Śri. Poszukuję
y y g y. o ję

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. DZIMIERZ GAJDAROW i DOLLY DAVIS. s „g wędlin litewskich pierw- lit
poleca: deckich 3, m. 18. 1836-0 dodac: dokcowi do

| Ww M 0 Ł 0 D E t K I ps suchyzosobnem sprzedaży w Warszawie. (p:

KINO- ŚWIATOWID j Po rekordowym sukcesie w Warszawie i Poznaniu nareszcie w Wilnie najwspanialsza kreacja króla humoru HA- 7 t , wejściem do wyna- Oferty: Warszawa, Bro-

TEATR ; | ROLDA «Niedorostek» W rol. gł. kobiecej J. RALSTON. Przezabawne dzieje miłości naszego ulu- į Wileńska 8 oo| jęcia: Piwna 11, m. 2, warna 15 m. 1 Siiwińska.

Mickiewicza 9. LLOYDA bieńca. Harold Lloyd — jako szeryf. Nieustanne huragany śmiechu. Dla ; a B zaraz za Ostrobramą |

młodzieży dozwolone. = 1839—1 DOM PRACY
: "kuchnią Mury po-Franciszkańskie

je duży wybór róż- De pokoje z kuchnią Lidzka 6.

KULTURALNO-OŚWIATOWY Prawdziwe szcze- = = jąca b Ė LIL DUBICAA | 5-44 i mogą byč umeblo- RE, ż :

KINO- «|; re arcydzieło tu a©FA©k5 fi d g?ės a S ; „Właściciele J. Dubicka nych towarów wl6- | wane do wynajęcia w ła- Przyjmuje: Wyplatanie

TEATR SPORT filmowe 55 medja w 10 aktach. i i I. Januszewski" kienniczych: płó | dnej miejscowości. Ul. krzeseł, przerabianie ma-

» || w roli głównej urocza BEBE DANIELS wielokrotny mistrz świata CHARLES,PADOCK i znakomity JAMES HALL. ! „4, tna, welny,jedwe-  Antokolska Nr. 28, m. 3. teraców, kołder, szycie |
wiino, WielkaNi36. Nad program: GROTESKA. Ž posiadają w swo- biu oraz koldry, | 1737—1 bielizny, kostjumów, ucz- |

| im sklepie ” niowskich czapek. 1754-1 |Oś
TEN przy al. Wileń koce. chustki, poń:| 6 pokoi sis NSA p

A = zedrita |beżtim misa Mim medundy P= $ i ja w centrum miasta—

OWSY: 12-01 Tą kkįad Jubilerszo - Zegańmistrzówski „Eeny Jak zawszeumiarkowane.a 28 wszystkiemi wygoda- go umajania święconego R
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