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Sądem Najwyższym.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sąd Najwyższy rozpoznawał w poniedziałek sprawę
wyborów w okręgu Święciany.

; Decyzja zapadnie w przyszły poniedziałek. Tegoż dnia ogłoszone
będą decyzje w sprawach wyborów do Senatu w okręgu Nowogró-
dek i do Sejmu w okręgu Kowel.

Oszczędności w kolejnictwie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister komunikacji p. Kiihn wydał zakaz przyj-
Mmowania kogokolwiek w charakterze pracowników kolejowych.

W warsztatach kolejowych praca trwać będzie w ciągu 5-ciu

dni w tygodniu.
: Jednoczešnie zakazano
kolejach.

rozpoczynač jakiekolwiek roboty na

Nowa polityka agrarna Niemiec.
Przekreśla ona całkowicie korzyści traktatu poisko-niemiec-

kiego.

BERLIN, 7.4. (Pat.) — Gabinet
dzisiej-

nad opracowa-
ministra rolnictwa

| wyżywienia Schielego progra-
mem agrarnym. Program ten
ujęto w formę obszernego me-

szem obradował

| morjału, który przewiduje między
| innemi ogólną podwyżkę ceł na

udzielenie
ministrowi rolnictwa specjalnych

«pełnomocnictw dla podwyższenia
stawek celnych na pszenicę, żyto,

BERLIN, 7.4. (Pat). Aresztowa-
E ny został w Berlinie, pod zarzu-
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L tyjnej
krążą najrozmaitsze pogłoski. W

1 każdym razie — zdaniem dzienni-

      

tem drukowania i kolportowania
wśród Reichswehry nielegalnych

_ druków o treści podburzającej,
anarchista Ernest Friedrich, wy-
dawca dwutygodnika pod tyt.
„Czarny sztandar" i właściciel
t. zw. muzeum antywojennego.
W czasie rewizji w mieszkaniu
aresztowanego, policja wykryła
cały skład literatury komunisty-
cznej, specjalnie przeznaczonej
dla propagandy antymilitarnej w

Schiele żąda w swoim programie
zastosowania certyfikatów wwozo-
wych, również przy imporcie by-
dła i owiec, oraz przetworów
kartoflanych, wprowadzenia przy-
musu przemiału, wydania zakazu
wwozu mięsa mrožonego, po-
cząwszy od 1 lipca r. b. Program
domaga się utrzymania cen na
nierogaciznę w wysokości 75 mk.
z centnara oraz przyznania mini-
strowi rolnictwa praw do ustala-
nia wysokości stawek celnych na
nierogaciznę

Reichswerze, oraz tajną drukar-
nię, na której Friedrich drukował
własnoręcznie nielegalny organ
rozwiązanej bojówki komunisty-
cznej „Czerwony front“. Areszto-
wanie Friedricha nastąpilo w chwi-
li, kiedy na swej łodzi motoro-
wej, stojącej na kotwicy na je-
dnem z jezior berlińskich, wybie-
rał się w podróż do Wrocławia.
Na pokładzie łodzi policja skon-
fiskowała również większy tran-
sport druków i ulotek komuni-
stycznych.

W przededniu rozstrzygnięć w Rosji
Stalin zachwiany przez własne błędy,

WIEDEN, 6.4. (Pat.) Korespon-
dent „Neue Freie Presse" wywo-
dzi, że Rosja sowiecka znajduje
się w przededniu rozstrzygnięć
historycznych. Złagodzenie akcji
kolektywistycznej na wsi wywoła-
ło wrzenie przeciwko Stalinowi
wśród robotników i dezorjentację
wśród najniższej biurokracji par-

i rządowej. W Moskwie

ka, nigdy jeszcze pozycja Stalina
nie była tak ciężka, jak obecnie.
Dawni jego przeciwnicy w zarzą-
dzie partyjnym oOświadczają jaw-
nie, że nie było potrzebne roz-
pętanie burzy, by potem trąbić
do moralnego odwrotu. Wymie-
niają już nawet nazwiska na-
stępców Stalina.

Najpopularniejszym obecnie
człowiekiem w stronnictwie ko-
munistycznem jest Piatakow, b.
przywódca bolszewików ukraiń-
skich. Piatakow był pomocnikiem
Dzierżyńskiego w _komisarjacie
przemysłowym, kierownikiem mi-
sji handlowej w Paryżu, w cza-
sie, kiedy był opozycjonistą, a
następnie kierownikiem Banku
Państwa. Drugim kandydatem
jest kierownik związków zawodo-
wych Tomskij.

Korespondent kończy twier-
dzeniem: czy Stalin zostanie, czy
nastąpi termidor, czy przyjdzie
nowy człowiek, czy też nastąpi
znów zbiorowe kierownictwo par-
tj, jak w początkach rewolucji—
wszystko wyjaśni przyszłość.

Zgon generała Unta.
Ofiara skrytobójczego napadu.

TALLIN, 7.4. (Pat.) Dowódca
garnizonu tallińskiego gen. (nt,
zraniony w czwartek wieczorem

przez niewykrytego sprawcę,
zmarł dzisiaj wieczorem .o godz.
18 min. 20.

Sytuacja w Indiach.
Walka o sól.

BOMBAJ, 7.4. (Pat). Manilal
Kothari, jeden z adjutantów Ghan-
diego, oraz 55 ochotników, któ-
rzy nieśli po 5 funtów soli, aresz-
towani zostali w Viramgam, w
odległości 40 mil od Achmedabad,

sól zaś została skonfiskowana.
Jak podają z Zam, Ghandiego, syna
mahatmy Ghandiego,
innych ochotników aresztowano
w wiosce Bhimrad.

Napady bandyckie mnożą się.
Niesłychanie zuchwały napad na urząd pocztowy w Toruniu.

TORUŃ, 7.4. (Pat). W dniu 7
bm. około godziny 3-ej po pół-
nocy trzech zamaskowanych i

- uzbrojonych w rewolwery bandy-
tów dokonało niezwykle śmiałego
napadu rabunkowego na urząd
pocztowy w Inowrocławiu. Ban-
dyci dostawszy się do wnętrza
gmachu, steroryzowali rewolwe-
rami dwóch dyżurujących tam

funkcjonarjuszy, poczem, po skrę-
powaniu ich powrozami i zakne-
blowaniu ust oraz rozpruciu kasy,
zrabowali 63 tysiące złotych i
zbiegli w niewiadomym kierunku.
Zaalarmowana w godzinę później
policja wszczęła natychmiastowy
pościg, który dotychczas pozo-
stał bez dodatniego rezultaatu.

Tragedje rodzinne przed sądem.
PRZEMYŚL, 7.IV (Pat). Dziś

zapadł tu wyrok przeciwko eme-
rytowanemu majorowi Tadeuszo-
wi Rylskiemu, oskarżonemu o za-
mordowanie swej żony. Sąd przy-
sięgłych na postawione pytania
odpowiedział 8 głosami tak, 4 nie.

Wobec tego trybunał skazał Ryl-
skiego na karę śmierci, zamie-
niając mu.ją w drodze amnestji
na 15 lat ciężkiego więzienia.

WARSZAWA, 7.IV (Pat). Przed
sądem okręgowym w Warszawie
rozpoczął się dziś sensacyjny pro-

Mostowa I.

ych.
OTW:

  

oraz kilku | 5
cja Polski

ZAGRANICA ©

   

    

[LEN
Nr 82.

 

 

  
   
  

WOJENNYCH POLSKI.
Przed paru dniami zamieści-

liśmy artykuł o alarmach wojen-
nych prasy rosyjskiej, która przy-
pisuje nam zaczepne, awantur-
nicze plany.

Alarmujące artykuły i donie-
sienia pism rosyjskich nie minę-
ły bez wrażenia, owszem, ode-
zwały się dość głośnem echem w
prasie zachodniej, zagranicznej,
która sprawę tę dość poważnie
traktuje

Krakowski organ Ch. D, „Głos
Narodu* w artykule p. t. „W nie-
znane* między innemi pisze na-
stępująco:

„Gdy się czyta artykuły pra-
sy zagranicznej o planach obozu
piłsudczyków w Polsce, skierowa-
nych przeciw Rosji, o rzekomo
bliskiej wojnie Połski i Rumunii
ze sowietami i zestawi te przy-
puszczenia z całkiem realnem nie-
„bezpieczeństwem, grożącem nam
od Zachodu, to widzi się, jak fał-
szywie zagranica ocenia i nasze
położenie i rzekome zamiary pe-
wnych ludzi w Polsce. Przecież
chyba niema u nas takich szaleń-
ców, którzyby w awanturze wscho-
dniej (bo taka wojna byłaby tyl-
ko awanturą) chcieli ryzykować
posiadanie Pomorza i Górnego
ląske. Chyba naród polski, ktė-
ry gwałtownie potrzebuje pokoju,
conajmniej 20 lat pokoju, nie po-
zwoliłby na to oczywiste szałeń-
stwo, o którera pisze moskiewski
korespondent „New York Time-
sa“, biorący poważnie obawy
przywódców sowieckich przed no-
wym atakiem na Rosję. Według
jego doniesień, Polska i Rumunja
mają uważać chwile obecną za
najbardziej odpowiednią do takie-
go ataku, gdyż wśród chłopów ro-
syjskich panuje niezadowolenie
z kolektywizacji, które po wkro-
czeniu wojsk nieprzyjacielskich
wyładowałoby się powitaniem.
Byłaby to więc wojna zaczepna,
mająca na celu rozbicie Rosji na
szereg samodzialnych  rupublik.
Zaiste, nieszczególną mamy za-
granicą opinję, jeśli młodemu
państwu, z trudem odbudowują-
cemu się po sześciu latach wojny,
przypisuje się gotowość prowa-
dzenia wojny o takie chimeryczne
cele. Niemcom lub Francji nie
odważonoby się insynuować ta-
kiej głupoty, gdyż cały śwlat wie,
że państwa te prowadzić mogą
wojnę tylko o istotne, niezbędne
warunki swego bytu, tudzież o
swą całość i niezaleźność, ale
nigdy o układanie mapy Europy
według apriorystycznych (z góry
powziętych) założeń. Tylko my—
i Rumunja — jesteśmy uważani
za takich fantastów i głupców,
którzy przerwą swą spokojną
odbudowę i  zaryzykują byt
swego państwa i napełnią Euro-
pę łoskotem strasznej wojny —
aby w Kijowie i Mińsku zain-
stałować na lat kilka rządy,
od Moskwy niezależne. Mówimy:
na lat kilka, gdyż nawet w razie
udania się tych planów, rządy
owe, z braku sił własnych, mu-
siałyby upaść po wycofaniu się
wojsk polskich, jak upadł rząd
Petiury w roku 1920. Na wschód
od Polski niema dostatecznych sił
państwowo-twórczych poza ośrod-
kiem moskiewskim. Gdyby one by-
ły,to wykorzystałyby—jak Łotysze
i Estończycy—chaos lat 1917—20
do założenia państw od Rosji nie-
zależnych. Być może, że stan ten
ulegnie zmianie, ale to będzie dłu-
gi proces historyczny. Interwen-

scementowałaby tylko
całe państwo Sowietów, podobnie
jak w roku 1920 ocaliła bolsze-
wizm w Rosji, czyniąc z niego
obrońcę historycznych interesów
narodu rosyjskiego. Nie, chyba
niema już u nas takich fanta-
stów, o jakich pisze część obcej
prasy.

Może p. premjer Sławek znaj-
dzie sposobność, by tym szkodli-
wym pogloskom zaprzeczyć, a

zarazem przedstawić swój pro-
gram*.

*
* *

Na ten sam temat zamiesz-
cza „ABC“ bardzo ciekawą „Roz-
mowę Niemca z Polakiem“:

„Jeden z przyjaciół naszego
pisma bawił w ostatnich czasach
zagranicą. W czasie pobytu w
Niemczech miał sposobność prze-
prowadzenia szeregu rozmów z
wybitnymi przedstawicielami za-
granicznych finansów, przemysłu
i handlu.
W rozmowach tych powtarzał

się często jeden motyw, motyw
niesformułowanego wprawdzie
jasno, ale mimo to dość wyraź-
nego oczekiwania w niedługim
czasie jakichś niepokojów na
wschodzie.

Szczególnie jaskrawo wystąpił
ten nastrój oczekiwania w roz-
mowie z pewnym  przemysłow-
cem niemieckim. Rozmowę tę
podajemy poniżej w wiernem
streszczeniu, tak jak nam ją po-
wtórzono.

Niemiec: Jak Polska zareaguje
na kolektywizację i prześladowa-
nia chłopów w Rosji?

Polak: Nie rozumiem pańskie-
go pytania... Polska nie miesza
się do wewnętrznych spraw swe-
go sąsiada.

Niemiec: No, tak, ale na tle
obecnych wydarzeń w Rosji wy-
buchną, prawdopodobnie, jakieś
wewnętrzne zamieszki. Czyż Pol-
ska i Rumunja będą przypatrywa-
ły się wówczas spokojnie topieniu
przez sowiety w morzu krwi (lkra-
iny i Białejrusi?

Polak: Polityka państwa pol-
skiego jest bezwzględnie pokojo-
wa. Na żadne interwencyjne awan-
tury nie pójdziemy. Dziwi mię
natomiast, że.tutaj spotykam ta-
kie zainteresowanie sprawami
Rosji. Czem to wytiumaczyć?

Niemiec: To jest bardzo jasne.
Swiat dąży do odbudowy gospo-
darczej, a jednym z głównych
punktów programu tej odbudowy
musi być ponowne włączenie
Rosji do organizmu gospodarcze-
go Świata. Rosja jest jednym z
największych rynków zbytu. Bez
szkody dla równowagi 'gospodar-
czej naszej ekumeny nie może w
dalszym ciągu pozostać rynkiem
martwym...

Polak: Ale cóż z tem Polska
ma wspólnego?

Niemiec: Polska i Rumunia ze
względu na swe położenie geo-
graficzne powołane są do ode-
grania wiełkiej roli w dziele spro-
wadzenia Rosji z powrotem na

łono cywilizacji...
Polak: Więc wojna?
Niemiec: Jeżeli nie

można inaczej...
Polak: Polską krwią i polskie-

mi pieniędzmi mają finanse świa-
towe zdobywać rosyjski rynek
zbytu?

Niemiec: Pieniądzy dostarczą
finanse amerykańskie, angielskie
i niemieckie na warunkach do-
godnego i długiego kredytu.

Polak: Poto, aby 5 czy 6 po-
koleń polskich spłacało w pocie
czoła te dlugi i poto, aby Niem-
cy wyzyskali szczęśliwą konjunk-
turę dla swoich apetytów na
wschodzie?

Niemiec: Na wschodzie tak czy
tak musimy się jakoś „ugodzić*,
a pacyfikacja Rosji to przecież
wspaniała misja dziejowa...

Polak: Nie! Polska nie zamie-

będzie

rza „pacyfikować*, ani „współ-
pacyfikowač“ Rosji! Dążymy do
utrwalenia pokoju i chcemy z
Rosją żyć w coraz lepszych, są-
siedzkich stosunkach. Na żadną
wojnę jawnie lub zamaskowanie
agresywną nie pójdziemy...

Niemiec: Eh, pan zaraz o woj-
nie! Ja tylko tak parę słów rzu-
ciłem.. Czysto teoretyczne roz-
wažanię...

Polak: Tak i ja to zrozumia-
łem. Czysto teoretycznie.

S. 5.
 

ces Stefana Grudzielskiego, rot-
mistrza rezerwy, oskarżonego o
zabicie 3 października 1928 roku
mjr. Józefa Kloba. Grudzielski
ożeniony był z Melanją Ejser-
tówną, córką przemysłowca łódz-
kiego Emila Ejserta. Grudzielscy
poróżnili się. Jak zeznają świad
kowie, poważną rolę odegrał tu
Klob. W dniu 3 października 1928
roku  Grudzielski wyjechał do
Konstancina, gdzie w willi „Pala-

ce-Athenes", będącej własnością
Ejsertów przebywała jego żona,
teściowai mjr. Klob. Grudziel-
skiego przyjąi Klob, który miał
powiedzieć: „Nie znajdzie pan
dzieci, bo to nie są dzieci pana*.
Po tych słowach Grudzielski strze-
lił do Kloba, kładąc go trupem
na miejscu. Sąd przesłuchiwał
dziś świadków. Rozprawa potrwa
kilka dni.

niemm miejsca o 25 proc. droże
terminowe um

RZEKOMYCH ZAMIARACH

za granicę 6 zi.

jeszczenie loże
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Niedzielna prasa warszawska
zamieszcza następującą odezwę
„do społeczeństwa", podpisaną
przez wszystkie stronnictwa Cen-
trolewu. Odezwa opiewa:

„Od czterech prawie lat marsz.
Józef Piłsudski jest dyktatorem
faktycznym Rzeczypospolitej. Od
czterech prawie lat panuje wPol-
sce system rządzenia, tworzony
stopniowo po przewrocie majo-
wym. ycie zbiorowe kraju kro-
czy ustawicznie po wąskiej kra-
wędzi, oddzielającej stan pozorów
prawa od stanu brutalnego bez-
prawia.

Niepewność powszechna stała
się znamienną cechą wszystkich
polskich stosunków społecznych i
politycznych, samowola i nadužy-
cia administracyjne przeobrazily
się w zaszdę postępowania wobec
stronnictw opozycyjnych, wobec
wszelkich niezależnych sił społe-
cznych. Przy pomocy nadużyć,
stwierdzonych dzisiaj w orzecze-
niach Sądu Najwyższego, przepro-
wadzono wybory do trzeciego Sej-
mu Rzeczypospolitej, nie zdołano
jednak zdobyć dla siebie posłu-
sznej większości. Wręcz  przeci-
wnie: Sejm Rzeczypospolitej, świa-
domy swej odpowiedzialności hi-
storycznej za losy i przyszłość
państwa, podjął walkę o przywró-
cenie pełni mocy prawu, o poło-
żenie kresu systemowi „ukrytej"
dyktatury p. marsz. Piłsudskiego.

Równocześnie zaś nastąpił,
przewidywany od wielu już mie-
sięcy, kryzys gospodarczy.

Nędza wsi, niski poziom płac
robotniczych i pracowniczych, za-
łamały spożycie wewnętrzne kra-
ju: przemysł stanął; handel i rze-
miosło tracą samą możność ist-
nienia; olbrzymie masy drobnych
rolników i setki tysięcy bezrobo-
tnych przeżywają prawdziwą
tragedję rozpaczy.

Polityka gospodarcza rządów
„pomajowych“, lekkomyślna, bez-
planowa, obliczona — w okresie
pomyślnej konjunktury — na ja-
skrawe, a nieistotne efekty, nie
umiała niczego przewidzieć, nie
umiała się przygotować zawczasu
na okres klęski; systematyczne—
z drugiej strony zaostrzenie
wewnętrznych walk politycznych,
gwałcenie prawa, utrzymywanie
rozmyślne stanu niepewności,
wszystko to uniemożliwia energi-
czną odbudowę gospodarczą —
zarówno własnym wysiłkiem spo-
łeczeństwa, jak i przy pomocy
kapitałów zagranicznych.

Zaostrzenie walk politycznych
nabrało napięcia szczególnego od
chwili gdy Sejm, wykonując swe
prawo konstytucyjne kontroli
nad gospodarką państwową rzą-
du, ujawnił nielegalne wydatko-
wanie pieniędzy publicznych, się-
gające setek miljonów złotych.

Stąd wynikła sprawa b. mini-
stra skarbu Czechowicza przed
Trybunałem Stanu.

P. marsz. Piłsudski odpowie-
dział znanemi obelgami. Przez
siedem miesięcy Sejm nie był
zwoływany. Skoro zaś zebrał się
wreszcie w terminie rozpoczęcia
zwyczajnej sesji budżetowej, usi-
łowano go steroryzować najściem
grupy oficerów w dn. 31 paź-
dziernika 1929 r; wyzyskano te
zajścia następnie dla dalszego
skrócenia o cztery tygodnie cza-
su prac sejmowych.
W dn. 6 grudnia Sejm obalił

rząd p. Świtalskiego. Powiedzieli-
śmy wtedy p. Prezydentowi Rze-
czypospolitej, że nie chodzi Sej-
mowi o zmianę osób, tylko, że
chodzi o zupełną zmianę syste-
mu rządzenia, który prowadzi
Państwo do katastrofy.

P. Prezydent powołał gabinet
p. Bartla. Sejm przystąpił do in-
tensywnej pracy: uchwalił Pań-
stwu budżet, wszczął kroki, zmie-
rzające do przywrócenia prawo-
rządności, uchwalił szereg ustaw,
niezbędnych dla kraju i dla sze-
rokich mas ludności, zniósł de-
kret prasowy, rozpoczął dzieło
rewizji konstytucji i reformy sy-
stemu podatkowego oraz ustawo-
dawstwa samorządowego.

Zadania swe Sejm wykonywał
bez pomocy, bez lojalnego udzia-
łu Bezpartyjnego Bloku Współ-
pracy z Rządem. Blok ograniczył
swcją rolę do rzucania kłód pod
nogi p. Bartlowi i do rzucania
wyzwisk pod adresem większości
sejmowej.

Rząd p. Bartla upadł z kolei.
Upadł pod ciężarem dwuznaczno-
ści i nieszczerości własnego po-
łożenia: nie umiał czy nie mógł
być rządem prawdziwym; wszak

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem | pizesyiką pocztową Zl. 4 gr. 84

G5LOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 46 gr., za
tekstem 10 łam. 1 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
Kańie czekewe w P. K. O. Ni 80187.

RATAAA

DEKLARACJA CENTROLEWU.
p. marsz. Piłsudski nie zezwolił
mu nawet na zajęcie stanowiska
określonego w sprawie rewizji
Konstytucji, którą p. Bartel ogło-
sił publicznie, jako jedno z głów-
nych swoich zadań.

Nastąpiło posiedzenie ostatnie.
Przewlekano je rozmyślnie, wy-
pelniano  „konferencjami“ bez
końca, byle nie dopuścić więcej
Sejmu do głosu.

| znowu p. marsz. Piłsudski
wystąpił z oświadczeniem, rzuca-
jącem obelgi na przedstawiciel-
stwo Narodu.

Nad obelgami przechodzimy
do porządku dziennego; nie mo-
gą one nas dotknąć, byłoby po-
niżej naszej godności reagować
na nie. Zaraz po nich wszakże
p. marsz. Piłsudski powiadomił
Sejm o swych „czterech warun-
kach" streszczających się w żą-
daniu, by Sejm wyrzekł się pra-
wa i obowiązku kontroli nad po-
lityką rządu i nad gospodarowa-
niem groszem publicznym, co
oznaczałoby przekreślenie Kon-
stytucji i poddanie się dykta-
turze.

„Warunki“ te musiałyby być
z miejsca odrzucone. Nądszedł
czas zamknięcia sesji, p. Prezy-
dent Rzeczypospolitej uznał za
możliwe powołać rząd p. Sławka,
rząd jawnej, wyraźnej walki z
przedstawicielstwem narodu i z
wolą ogromnej większości społe-
czeństwa. o

Sejm został zamknięty; zanim
zbierze się znowu — musi zabrać
głos opinja publiczna, musi za-
brać głos równie otwarcie i rów-
nie wyraźnie. Czas niedomówień
minął. Milczenie i bierność stają
zię tchórzostwem.

Żądanie nasze jest jedno: u-
sunięcie dyktatury i przywróce-
nie panowania prawa, w przeciw-
nym razie nie nastąpi żadne
„uspokojenie*. Będą się zaostrza-
ły dalej walki polityczne. Będzie
rosła nienawiść. Będą się piętrzy-
ły trudności gospodarcze. Będą
leżały odłogiem zagadnienia ol-
brzymie społeczne, gospodarcze,
ustrojowe, od których rozwiąza-
nia zależy jutro Rzeczypospolitej,
jej postawa w świecie, utrwale-
nie jej Niepodległości. System
dyktatury prowadzi kraj do kata-
strofy.

Czas skończyć! Odwołujemy
się do opinji pubŃcznej. Jeżeli
zaś p. Prezydent Rzeczypospoli-
tej nie chce powziąć decyzji w
myśl woli Przedstawicielstwa Na-
rodu, — niech w takim razie roz-
wiąże Sejm, niech w takim razie
ten spór zasadniczy pomiędzy
Sejmem a marsz. Piisudskim roz-
strzygnie w sposób ostateczny
sam kraj w drodze nowych wy-
borów, ale wyborów uczciwych.
Próby sfałszowania decyzji kraju
wywołaćby musiały zdecydowany
opór i samoobronę narodu.

Z drogi walki o prawo nic
nas zepchnąć nie zdoła.
W zwycięstwie prawa widzimy

jedyną ostoję bytu, ładu i rozwo-
ju Polski. a

Warszawa, w kwietniu 1930 r.

Związek Parlamentarny Pol-
skich Socjalistów.

Klub parlamentarny „Wyzwo-
lenie".
-_ Klub Parlm. Stronnictwa Chłop-
skiego.

Klub Parlm. Polsk. Str. Lud. -
„Piast“.

Klub Parlm. Chrześcijańskiej
Demokracji.

Klub Parlm. Narodowej Partji
Robotniczej. ;

Tabela wygranych
Ww dwudziestym siódmym

dniu ciągnienia 5-ej klasy 20-ej
polskiej loterji państwowej, głów=
niejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:

150.000 zł. Nr. 165909.
Po 15.000 zł. Nr. 18994 45718

71626.
Po 5.000 zł. Nr. 35484 202102.
Po 3.000 zł. Nr. 56499 75366

118688 124249 168310 183565
193441 209441.

Po 2. zł. Nr. 4218
163878 192096 199639.

Po 1.000 zł. Nr. 4551 15281
34625 47490 53532 64741 82973

19326

104007 122419 122787 141318
148559 164394 175892 178108
181091 207126.

Po 600 zł. Nr. 6868 17029
32557 35306 39755 41967 42107
57436 65511 69689 87266 99229
101819 118898 134692 142203
149259 168654 190625 194935
202304 205145,



 

SANACJA A ROLNICTWO.
Jaki cios zadaje rolnictwu traktat z Niemcami.

Niejednokrotnie na łamach
naszego pisma wskazywaliśmy na
zgubne skutki socjalizującej po-
lityki pomajowych rządów nie
dorosłych do swych zadań  dzia-
łaczy, polityków i kierowników
sanacyjnych.

Dość ożywioną dyskusję pro-
wadziliśmy ze „Słowem* w maju
i czerwcu ub. roku na ten temat
przypominając temu konserwa-
tywno-ziemiańskiemu pismu sto-
jacemu jeszcze zawsze na bacz-
ność przed wszystkiem co godzi
wyraźnie w interesy rolnictwa
wogóle a ziemiaństwa w szcze-
gėle. *

Przypominaliśmy wtedy na-
szym sanatorom, że mimo tego,
iż tkwi w Warszawie wielu różne-
go kalibru Kościałkowskich Ra-
dziwiłłów, Prystorów czy nawet
Piłsudskich — dość mocno krwią
z Wileńszczyzną związanych to
jednak interesy tej ziemi w spo-
sób urągający wszelkim zasadom
nie były uwzględniane.

Ale nie skończyło się niestety
na tem.

Radosna twórczość zamiast
wykorzystać świetną konjunkturę
(nawiasem mówiąc przypadkową
1926 r. spotęgowania rozwoju
wewnętrznego przez odpowiednie
ulgi podatkowe i socjalne — mo-
ment ten przejściowy uznała za
najwłaściwszy do obciążenia spo-
łeczeństwa i przedłużenia jak naj-
dłużej tego—a kiedy konjunktura
angielska znikła a sanatorzy przy-
zwyczajeni do pełnego żłobu nie
mogli się pogodzić z potrzebą
oszczędności nałożyli takie cię-
żary podatkowe, że te, przy zbie-
gu ogólnego przesilenia, zrujno-
wały nas a zwłaszcza rolnictwo.

Od 1927 roku tj. od tej chwili
wykwitu najwyższego szczytu
„chwały* sanacji i krwawych po-
majowców — od tegoż roku od-
bywa się powolny lecz stały spa-
dek cen płodów rolniczych, któ-
ry z dnia na dzień zuboża rol-
nictwo.

Wskaźnik cen hurtowych pło-
dów rolniczych kształtuje się na-
stępująco:

1927 1929 1929 1930 1930
NH XI I! Il

100 92 80 75 68
Tak wygląda w Warszawie.
A u nas — na Kresach? Prze-

cież pamiętamy jakto płaciło się
za jeden pud zboża nieselek-
cyjnego w akcji siewnej rządo-
wej na wiosnę 1929 r. po 8, 10
a nawet 12 zł. A jakiż teraz ma-
my tego rezultat? Po ile teraz za
jedenpud rolnik otrzymuje?

Od samego początku wska-
zywaliśmy, że do władzy dorwali
się ludzie co to nie tylko nie
znają się na prowadzeniu intere-
sów państwa i nie są do tego
przygotowani ale władzę traktują
jako- pełne koryto.

Wskazywaliśmy na  zabójczą
politykę Schwalbe'go, który re-
zerwami zboża przyśpieszył kryzys
rolnictwa o cały rok.

Wydawałoby się, że na tem
się skończy ta próba niedouków,
ale gdzietam!

Zawarto umowę w sprawie
eksportu zboża, Gdyby sanacja
posłuchała fachowego zdania
przedstawicieli kupiectwa narodo-
wego z Poznania—napewno nie
bylibyśmy tak wyzyskani przez
Niemców.

Poznańskie mówiło: nie dawać
monopolu wywozu nikomu, a tyl-
ko za wszelką cenę popierać wy-
wóz premjami tak jak to robią
Niemcy. A tymczasem rządy sa-
nacyjne naprzekór temu właśnie
podpisały umowę, mocą której
ze strony polskiego rządu ustalo-
no, że ze strony naszej wystąpi
tylko jeden eksporter „Syndykat
eksporterów" zaś ze strony nie-
mieckiej „Koncern Scheuer'a" je-
den z czterech koncernów ekspor-
towych. W ten sposób cenę eks-
portową polskiego zboża reguluje
niemiec Scheuer zaś cenę zboża
wewnątrz Niemiec reguluje kon-
kurencja pomiędzy czterema kon-
cernami i wspomagana do tego
jeszcze wysokimi stawkamiochron-
nemi. To sprawiło, że kiedy u
"nas ceny się wahają w grani-
cach 14—16 zł. to w Niemczech
wynoszą 30—32 zł.

„ Nie dość na tem.
Sanacja idąca na pasku Nie-

miec chce i teraz kraj nasz u-
szczęśliwić swojemi eksperymen-
tami w rodzaju ostatnio przepro-
wadzonego traktatu handlowego.

Co on nam daje? Za bardzo
wielkie ustępstwa na rzecz Nie-
miec—i to ustępstwa natury poli-
tycznej i materjalnej (klauzula
największego uprzywilejowania
przecież pozwoli zadusić nasz
młody przemysł przez niemiecki
import do nas) — my właściwie
nic nie otrzymujemy.

Obserwujemy obecnie u nas
zjawisko, że ogół rolników—wobec
tak katastrofalnej ceny zboża
przeszedł na hodowlę "nieroga-
cizny. | za kilka (2—4) miesięcy
będziemy świadkami takiej u nas
nadprodukcji nierogacizny, że sa-
mi sobie jeszcze nie zdajemy
sprawy. A co wtedy?

Co nam daje Traktat Han-
dlowy? Dosłownie nic! Bo pamię-
tamy, co o tem mówił p. min.
Kwiatkowski 18 ub. m.

„nie udalo się niestety wprowadzić
w życie zasady dopuszczenia polskiej
trzody na wolny rynek niemiecki.. Trzo-

da żywa może być dostarczana tylko
drogą morską do rzeźni portowych...
zaś bita drogą lądową tylko do niemiec-
kich fabryk przetworów mięsnych"...

Niemcy gwarantują odbiór pewne-
go minimum — pociesza się p. mini-
ster...

Tak bez żadnych skrupułów
mówi jeden z tych, pod którego
okiem traktat ten się układał.

A tymczasem posłuchajmy in-
nego głosu rzeczywiście facho-
wego, bo dyr. Polskiego dyndy-
katu eksporterów Trzody i Bydła
w Warszawie, udzielonego „Gaz.
Handlowej* z dn. 5 b. m.

„doraźnych korzyści dla Polski z
z umowy (Traktat) doszukiwać się jedy-
nle można w postanowieniach tran-
zytowych osłabionych zresztą przez
niedopuszczanie do przewozu żywca...
do braków niewąlpllwych umowy jest
niedopuszczenie do przywozu do Nie-
miec trzody żywej drogą lądową... po-
nadto nie posiadamy w Niemczech swo-
body ruchów, eksport nie korzysta z
przywiłejów wolnego wywozu... Cło od ży-
wca wynoszące 27 marek (około 50 zł.).
Cło na świnie bite 45 mk. za 100 kg.
Żadna realna cena towaru w kreju nie
wytrzymuje przy przywozie takiego ob-
ciążenia... do dalszych stron ujemnych
należy zamknięcie obszaru niemiec-
kiego przed polskiem bydłem I owca-
mi zarówno w stanie żywym jak bl-
tym.. Otóż jaskrawy protekcjonizm ja-
kiemi hołdują Niemcy w zakresie ochro-
ny gospodarki rolnej jest... skutecznie
tamujący dopływ polskiego towaru do
Niemiec... Gwarancja na odbiór przez
Niemcy w ramach kontyngentu zaofia-
rowanych przez Polskę świń... nie przed-
stawia większej praktycznej wartości
(wbrew temu co mówił min Kwiatkow-
ski bo nikt ze siratą nie zechce wywo-
zić prod.) Polska zwróci się tylko wów-
czas z odpowiednią ofertą gdy pozwolą
czynniki konjunkturaine...

„djak wynika z powyższego —
podkreśla p. Łitwinowicz — obiecy-
wanie sobie po traktacie zbyt wiel-
kich Korzyści byłoby przynajmniej
narazie dość niecelowe".

Jak widzimy, rachuby na zbyt
zboża w Niemczech zawodzą —
zwłaszcza wobec nieobwarowania
się dostatecznie ze strony pol-
skiej w umowie.

Kiedy przychodzi możliwość
choć częściowego odrałtowania się
w hodowli, to widzimy, że prak-
tycznie my dziś z traktatu nie
możemy korzystać.

Wiemy więc—czemu w takiej
tajemnicy przed społeczeństwem
przygotowywano podpisanie przez
rząd tego traktatu — rozumiemy!

Jeżeli Traktat, który miał zła-
godzić coraz bardziej zaostrzają-
cy się kryzys rolnictwa w Polsce—
temu rolnictwu nie jest w stanie
pomagać — to takiego traktatu
Polska nie potrzebuje i zawarcie
takiej umowy uważa za lekko-
myślne wciąganie młodego orga-
nizmu gospodarczego Polski do
walki gospodarczej na swojem
ciele — czego organizm ten nie
zdoła wytrzymać.

Ale nareszcie pytamy—komu
na tem zależy, by Polska została
zawojowana gospodarczo przez
Niemcy?

Jakże bronią interesów Polski
jej ministrowie?

Czas już powiedzieć — dość
z teml

. dprzedawać Polski nie pozwo-
limy, ani też jej rujnować — a
umów takich ani społeczeństwo,
ani też sejm nigdy nie uzna—bo
inaczej byłoby to zdradą intere-
sów Polski. L.

— Dreń politycz.
Fundusz dyspozycyjny Mi-
nistra Spraw Zagranicznych.

Urzędowa Pol. Agencja Tel.
ogłosiła okólnik p. min. spraw
zagranicznych Zaleskiego, rozes-
łany do placówek zagranicznych
w którym p. min. Zaleski, wobec
skreślenia mu przez Sejm 2 mil-
jonów z funduszu dyspozycyjne-
go zaleca podwładnym sobie
organom odpowiednio pomniej-
szyć wydatki na opiekę kultural-
no-oświatową nad polakami za-
granicą.

Nie od rzeczy tedy będzie
stwierdzić tu jakiemi kwotami
właściwie rozporządza p. min.
ADA

1) na fundusz dyspozycyjny—
okzł.; CZE
na fundusz propagandowi

—4 260.000 zł.; PE 3
3) na fundusz reprezentacyj-

ny-—1.000.000 zł.
A więc razem: 9.260.000 zł.
Wobec tego oświadcza „Ro-

botnik“:
„Niechže p. Zaleski wskaže

nam łaskawie, który  minister
spraw zagranicznych Europy roz-
porządza tak olbrzymiemi suma-
mi? Który minister spraw zagra-
nicznych Rzeczypospolitej rozpo-
rządzał takiemi sumami przed
przewrotem majowym?

| jeszcze jedno pytanie: jeżeli
p. Zaleski „musi” zredukować po-
moc oświatowo-kulturałną dla Po-
laków zagranicą, jeżeli mu nie
wystarcza 9.260.000 zł., to na co
panowie wydajecie te miljony?
Pomyślcie, czytelnicy: prawie
10.000.000 zł. „do rozporządze-
nia" w okresie katastrofy gospo-
darczej“!

Uspokojenie czy niepokój.
Jak wiadomo, p. prem. Sła-

wek w rozmowie swej z przed-
stawicieiami prasy wyraził ko-
nieczność  „uspokojenia* kraju.
Czy jednak gabinet p. Sławka
istotnie nadaje się do takiej mi-
sji uspokojenia, czyli też raczej

niepokój budzi? O wrażeniu, jakie
nominacja p. Sławka wywarła
wewnątrz państwa nie potrzebu-
jemy pisać — przytoczymy nato-
miast tu za „Gazetą Warszaw-
ską“ suchy ale wymowny fakt
jak zareagowała na to zagranica:

Dnia 29 marca na giełdzie no-
wojorskiej pożyczka stabilizacyj-
na była notowana po kursie 87*/,,
dnia 31 marca kurs jej spadł do
87'/,, dnia 1 kwietnia do 86';.
Czyli w ciągu 3-ch dni o 1 punkt
z górą, gdy kursy innych poży-
czek w tym czasie, jak czecho-
słowackiej, fińskiej, węgierskiej,
niemieckiej idą w górę, a innych
utrzymują się na mniej więcej
tym samym poziomie. Jakoś nie-

ma w Nowym Jorku objawów
„uspokojenia*.

Kaplica szkolna przeszka-
dza.

Dyrektor girnn. w Tomaszowie,
niejaki p. Kobierzycki — jak do-
nosi „Polska“, — stara się ska-
sowač kaplicę gimnazjalną, jako
„rzecz zupełnie niepotrzebną“.
Kobierzycki ułożył litanję (sic!) do
„Komendanta“.

Znajdujemy tam m. in. takie
zwroty: „żeś miał wiarę, żeś miał
rozum, żeś miał wolę, żeś ręką
twą pochwycił miecz —.błogo-
sławiona niech będzie wiara, bło-
gosławiony niech będzie rozum,
wola, ręce twoje..."
 

 
 

ż prasy
Wstydi

W piątkowym numerze „Sło-
wa” wileńskiego, p. Cat zamieścił
artykuł, z którego przytaczamy
następujący ustęp:

„Oto od chwili zapowiedzi pik. Sław-
ka o nowych wyborach:

1) cała prasa opozycyjna wynaj-
duje różne argumenty przeciw nowym
wyborom;

2) początkowo centrolew sejmowy
zbierał się (?!) pisać petycję do Prezy-
denta Rzeczypospolitej o zwołanie sesji
nadzwyczajnej. Pod wpływem mowy
pułk. Sławka zrozumiał, źe podpisanie
takiej petycji będzie równoznaczne z
decyzją natychmiastowego rozwiązania
Sejmu. Wobec tego centrolew zaniechał
(podkr. nasze) swojego projektu zwo-
łania sesji nadzwyczajnej..."

Zarnieszczając powyższą cyta-
tę, „Robotnik“ poświęca jej na-
stępującą, soczystą uwagą:

Pomijamy dalsze wywody tego p.
„Cała”; są one tylko dziecinnym tupe-
tem |i równie dziecinną naiwnością; to
wszakże, co przytoczylišmy przed
chwilą, jest czemś o wiele gorszem,
jest zwyczajnem kłamstwem, zwyczaj-
nem oszukiwaniem czytelników.

Chcielibyśmy wierzyć, że ktoś wpro-
wadził w błąd samego autora artykułu;
a jednak żaden publicysta odpowiedzial-
ny tak postępować nie będzie. Istnieją
pewne granice. Dziennikarstwo polskie
używa często, niestety, broni niezbyt
właściwiej. Trudno — mimo to — .przy-
toczyć wypadek równie bezceremonjal-
nego kłamstwa jak w ustępach, cyto-
wanych przez nas przed chwilą.

Odpowiedź może być tylko jedna:
wstydł

Także „państwowcy”.
„Przedświt" (organ BBS) dru-

kuje odezwę przed pierwszym
maja. Dowiadujemy się z niej,
czego w tym dniu będzie się
rządowa (!) „Frakcja Rewolucyj-
na" od rządu p. Sławka doma-
gała. Wyjmujemy najbardziej cha-
rakterystyczne żądania.

„W dniu 1-szym maja klasa robo-
tnicza Polski zażąda skrócenia czasu
służby wojskowej, a następnie zrealizo=
wania socjalistycznego hasła zamiany
armji stałej na powszechne obronne
pogotowie ludu.

W dniu 1-szym maja zażądamy ró*
wnież pelnego równouprawnienia wszyst-
kich obywateli bez względu na wyznanie
i narodowość.

W dniu 1 maja zażądamy szybkiego
i radykalnego przeprowadzenia reformy
rolnej, gwarantującej ziemię „służbie
folwarcznej i małorolnym*.

Jak na stronnictwo rządowe
są to żądania wcale — šmialel...
P. Sławek sławił niedawno obóz
rządowy z powodu, iż rzekomo
tępi demagogję, a myśli „pań-
stwowo*. Czyżby p. Moraczewski
i jego „Frakcja”* nie byli zaliczani
do obozu rządowego?

Radosna twórczość—prima-
aprilisowa.

Jako dowód dobrych rządów
obecnych, ich  zapobiegliwości
gospodarczej, oraz zaufania za-
granicy zamieścił Express Poran-
ny” w n-rze 93 z 3-go kwietnia
b. r.. na pierwszej stronicy, z
wszelkiemi honorami wiadomości
najważniejszych co następuje:

— „25 miljonów dolarów pożyczki
na nową fabrykę perkalu w Łodzi.

Hasło samowystarczalności Polski
w dziedzinie przemysłu włókienniczego
zyskuje sobie coraz większą popular-
ność w szerokich sferach społeczeń-
stwa. Fakt, iż jednym z inicjatorów
tego ruchu był doradca finansowy rzą-
du polskiego p. Cheries Dewey, zna-
lazł pełne zrozumienie jako wezwanie
do patrjotyzmu gospodarczego.

W przewidywaniu zwiększonej kon-
sumpcji materjałów polskich kilku
większych pzonogecE łódzkich po-
djęło myśl utworzenia specjalnego

syndykatu producentów perkali. Syn-
dykat ten założyłby nową wielką fa-
brykę perkali w Łodzi i regulowałby
ceny tego materjału na rynkach pol-
skich.

Jak informują, sprawą utworzenia
takiego Syndykatu zainteresował się
amerykański koncern Loeb Jolson,
który okazał gotowość udzielenia prze-
mysłowcom łódzkim długoterminowej
pożyczki w sumie 25 miljonów dolarów
na założenie nowej fabryki.

Dla omówienia szczegółów tej po-
życzki udaje się w najbliższych ty-
odniach do Nowego Jorku specjalna
elegacja polskich przemysłowców włó-

kienniczych“.
Po ukazaniu się tej wiadomošci

żydowski „Nasz Przegląd“ war-
szawski nazajutrz, d. 4 kwietnia
b. r. upomniał się o swoje pra-
wa własności do tej wiadomości,
wskazując, że dwa dni przedtem,
1-go kwietnia b. r, w n-rze
94-tym podał takie doniesienie:

— „Wiadomości z Łodzi. — Do-
radca amerykański, p. Dewey na czele
wielkiej wytwórni perkalików w Łodzi-—
Trzydziestomiljonówa pożyczka amery-
kańska na produkcję perkalu w Polsce.
Pięć miljonów kilometrów perkalu rocz-
nie. Na zebraniu organizacyjnem akcjo-
narjuszy p. Dewey w tużurku z czar-
nego perkalu. — (Telefon z Łodzi).

Bawiący obecnie w Łodzi doradca
amerykański p. Dewey odbył szereg
konferencji z potentatami przemysłu
łódzkiego. Szczegóły tych rozmów trzy-
mane są dotąd w tajemnicy. Jak wy-
nika z oficjalnego komunikatu, idzie tu
o zrealizowanie idei p. Dewey'a opar-
cia dobrobytu w Polsce na produkcji
i konsumpcji krajowych perkalów. Z in-
formacji, które wysłał nam korespon-
dent, należy zanotować sensacyjną za-
powiedź p. Dewey'a, że wielki koncern
amerykańskr Kohn, Loeb and Jolson
montuje pożyczkę w wysokości 30 mil-
jonów dolarów dla przemysłu perkali-
kowego w Polsce.

Na dotyczasowych konferencjach
postanowiono wybudować w Polsce
w Helenowie pod Łodzią wielkie za-
kłady przemysłowe, których produkcja
wyniesie rocznie 5 milf. kilometrów
perkalu. Jednocześnie postanowiono za-
początkować intensywną propagandę
na rzecz wzmożenia konsumpcji per-
kalu w kraju. Akcję zapoczątkował już
mw. Dewey, który przybył na zebranie
przemysłowców, odbyte w łódzkiej Es-
planadzie w eleganckim tużurku* z
czarnego perkalu”.

Ale zarazem „Nasz Przegląd*
z 4-go b. m. zaznacza, że tę wia-
domość podał 1-go kwietnia b. r.
jako.. Żart na primaaprilis,
i znęca się tak nad „Expressem
Porannym“:

— „Gdyšmy wymyšlali tę sensację
prima-aprilisową, ani się nam śniło, że
tyle popełniamy nieścisłości. Więc nie
30 miljonów pożyczki, lecz 25, nie kon-
cern „Kohn, Loeb and Jolson*, lecz
Loeb Jolson. Trudno trzeba wierzyć
„Expressowi*. On wie lepiej. Odkrył na-
wet nieznanego dotąd potentata finan-
sowego; wiedza jego kończy się jednak
nagle na progu... kina, skąd wypožys
czyliśmy na prima-aprilis słynnego śpie-
waka i artystę, aby go promować na
bankiera. Napewno „Express Poranny"
zna też adres owego koncernu, jeżeli...
dowiedział się już, że w najbliższych
dniach udaje się w związku z tą sprawą
do Nowego Jorku specjalna delegacja
przemyslowców włókienniczych.  Nie-
wątpliwie w najbliźszej przyszłości po-
informuje nas też dalszym przebiegu
i finalizacji rokowań. Bardzo jes
ciekawi. Wsypa „Expressu* jest tem
zabawniejsza, że w naszej.. sensacji
był, poza nazwiskiem Jolsona, szereg
szczegółów wyraźnie wskazujących na
jej primo-aprilisowy charakter".

Istotnie, p. Dewey w czarnym
tużurku z perkalu w Esplanadzie,
oraz 5 miljonów kilometrów per-
kalu rocznie (125 razy obwód kuli
ziemskiej), to mogło wystarczyć.

Ale obecnie już wiadomo, ja-
kie bywają... źródla wiadomości
t. zw. czerwonych pism o świet-
nym stanie kraju.

  

w sprawie zakazu uczęszczania oficerów
do Bazyliki Wileńskiej.

W głównej tej sprawie ogło-
siła półurzędowa agencja „Iskra“
komunikat, który przytaczami za
„Kurjerem Wileńskim*:

„Niema ceremonjału, któryby
przepisywał sposób umieszczania
reprezentantów władz państwo-
wych w kościele przy okazjach
oficjalnych. Władze kościelne, ani
cywilne dotąd ceremoniału takie-
go nie ustaliły. Oczywiście wzo-
rem wszystkich innych państw
będzie musiał taki ceremoniał
obowiązujący dla całego państwa
być opracowany. Tymczasem w
różnych miejscowościach Polski
na podstawie porozumienia i
pewnych lokalnych zwyczajów,
które ustaliły się z biegiem cza-
su, ceremonjał taki jest usta-
lony.
W Katedrze wileńskiej wydał

ks. arcybiskup metropolita Jał-
brzykowski przed niedawnym cza-
sem jednostronne zarządzenie
sprzeczne ze zwyczajem, przyję-
tym -za czasów jego poprzednika.
Powołując się na kaneny pra-
wa kościełnego (podkreślenie
„Dzien. Wil.*) ks. Jałbrzykowski
wydał zarządzenie, na mocy któ-

rego tylko osoby, posiadające
święcenia kapłańskie mogą prze-
bywać w prezbiterjum. Wyjątek
uczyniono tylko dla wojewody,
jako przedstawiciela rządu, które-
go fotel został jednak ustawiony
przy końcu presbiterjum, wśród
kleryków.

Tendencja usunięcia z presbi-
terjum przedstawicieli władz i spo-
łeczeństwa dawała się zauważyć
już od chwili przybycia do Wiłna
ks. metropolity Jałbrzykowskieqo
i w rezultacie usunięto z presbi-
terjum kościołów nie tylko krze-
sła i ławy dla przedstawicieli
władz i społeczeństwa, ale usu-
nięto je również z law kolator-
skich. e

Przeciwko temu zarządzeniu
protestował już niejednokrotnie
zarówno wojewoda jak i inne
czynniki urzędowe, jednak bez-
skutecznie i wobec tego wilen-
skie dowództo wojskowe zakazało
oficerom brania udziału oficjalnie
w uroczystościach kościelnych,
odbywanych w Katedrze wileń-
skiej". Ž

* *

A więc ocóż chodzi?

  
Agencja „Iskra* sama naiwnie

przyznaje, że ks. Arcybiskup, wy-
dając swe zarządzenia, opierał się
na „kanonach prawa kościelnego".
Jakież inne prawo (w sprawach
kościelnych) może obowiązywać
biskupa, jeżeli nie prawo kościel-
ne.. zresztą nie tylko biskupa,
lecz każdego katolika. „Iskra“,
która ponad prawo kościelne
stawia czyjeś osobiste ambicje i
ambicyjki, tem samem wykazała,
że nie jest organem katolickim,

zataleńiem gardła i zaźjębieniem.
Do nobycia w ODrEkOCH

 

tak samo jak nie są katolikami
osobistości inspirujące ją. Ž

Czasu naszej niewoli niejed-
nokrotnie władze zaborcze zwra-
cały się do naszych duszpaste-
rzy z żądaniem pogwałcenia praw
kościelnych na rzecz różnych in-
teresów i względów świeckich —
stale jednak spotykały się ze zde-
cydowanym oporem. Duchowień-_
stwo nasze wolało iść do wie-+
zienia i na wygnanie, niż o włos
odstąpić od kanonów kościelnych. —
Nie uczyni tego i dziś...
 

 

0 szkołę katolicką i narodową.
W niedzielę, w Warszawie za-

kończył obrady zjazd delegatów
Zjednoczenia Zrzeszeń Rodziciel-
skich z całej Polski.
W wyniku obrad  powzięto

szereg rezolucyj, z których po-
dajemy najważniejsze:

Religia i moralność chrzešci-
jańska jest fundamentem, na któ-
rym wsparła się cywilizacja.
Wszelkie odchylenia od zasad
chrześcijańskich wywołują jako
bezpośrednie następstwo cofanie
się i kryzysy cywilizacji. Podsta-
wą przeto wychowania, zarówno
prywatnego jak publicznego zna-
komitej większości narodu pol-
skiego była i będzie religja ii mo-
ralność katolicka.

Najwyższą formą twórczości
zbiorowej jest twórczość naro-
dowa, która wykuwa dzieje ludz-
kości. Połska musi wychowywać
pokolenia, zdolne wypełnić całość
historycznych zadań narodowych.
Wychowanie publiczne na obsza-
rze całego państwa winno być
prowadzone w duchu zdecydo-
wanie polskim, potęgującym moc
twórczą narodu polskiego, pełnią-
cego przez organ swój — pań-
stwo—swe dziejowe zadania.

Jednym z najistotniejszych wa-
runków ciągłości życia narodo-
wego jest wpływ wychowawczy
rodziców na dzieci nietylko przez
środowisko rodzinne, lecz rów-
nież pośrednio i przez środowisko
szkolne. Rodzina polska winna

Sprawa osuszenia
- błot poleskich.
Zaproszony przez rząd polski

Komitet Ekspertów Ligi Narodów,
który zwiedził dokładnie teren
Polesia w związku z zamierzoną
jego parcelacją przedstawił rzą-
dowi swe uwagi, omawiając mo-
żliwości techniczne oraz podkre-
ślając rentowność tego przedsię-
biorstwa. Prace nad projektem
meljoracyjnym Pińszczyzny i Po-
lesia rozpoczęto przez Min. Rob.
Publ. w roku 1928, przyczem po-
wołano osobne biuro w Brześciu
n-B., zatrudniające przeszło 100
pracowników, a prowadzone przez
inż. Józefa Pruchnika. W poszcze-
gólnych działach osiągnięto na-
stępujące wyniki:

Wykonano ścisłą niwelację 1092
klm. bież., a pozostaje jeszcze do
wykonania 1500. Zaznaczyć nale-
ży, że taka praca w dziedzinie
pomiarowej ma znaczenie ogólno-
państwowe, bowiem na Pińszczyż-
nie żadnej spuścizny po zabor-
cach nie otrzymano i sieć niwe-
lacyjną dopiero się zakłada. Po-
mierzono już pas od Kobrynia do
granicy, pozostaje pas od Łuniń-
ca do Równego. Dokonano zdjęć
aerofotogrametrycznych dla uzy-
skania planów sytuacyjnych wię-
krzych rzek. Latano na wysokoś-
ci 21000 mtr., wskutek czego
zdjęcia mają podziałkę 1:10.000.
W dziedzinie badań torfowo-

rolniczych, dokonano naukowego
zbadania około '/, całkowitego
obszaru torfowisk. Po odwodnie-
niu ich, można będzie torfowisko
zakulturować, które, jak to wyka-
zały Niemcy i Holandja, mogą
być nader insensywnie wyzyskane
dla rolnictwa, zwłaszcza jako do-
skonałe łąki. W dziedzinie glebo-
znawczej zbadano '/, całości te-
renu.

Badania ekologiczne (osobny
dział głeboznawstwa, poświęcony
studjum nad warunkami uprawy
roślin), prowadzone były pod kie-
rownictwem prof. Szymkiewicza i
dały doskonałe rezultaty.
W dziale geologicznym zbada-

no około 12 proc. terenów. W
wyniku tych prac sporządza się
mapy geologiczne Polesia, któ-
rych brak dotkliwie daje się dziś
odczuwać. Stworzono Komitet
Naukowy, w skład którego wcho-
dzą profesorowie Limanowski i
Lencewicz, profesorowie Uniwer-
sytetu Wileńskiego i prof. Pawło-
wski z Uniwersytetu Poznańskie-
go. Komitet ten opracowuje plan
studjów i wyznacza porządek prac
pod względem naukowym i prak-
tycznym. S

Wreszcie w dziale meljoracyj-
nym wykonane są szczegółowe
zdjęcia większych rzek i ich od-
pływów, jako uzupełnienie zdjęć
lotniczych. Dotychczas wykonano
25 proc. zamierzonych prac.

Prace nad projektem i pla-
nem sfinansowania Pińszczyzny i
Polesia miały trwać 4 lata. Jed-
nak z powoduf znacznych trud-

więc odgrywać _jaknajbardziej
czynną rolę w organizacji wycho-
wania publicznego, przedewszyst-
kiem drogą mocno i świadomie
zorganizowanej opinji
skiej.

Narzucająca się powszechnie |
atmosfera niskiego użycia, dąże-
nie do zabaw i niewybrednych
przyjemności jako do rzekomego
celu życia, obniżenie powagi pra-
cy, umniejszenie obowiązków, a |
powiększenie praw, odrzucenie |
wszelkich więzów  krępujących |
skłonności natury ludzkiej, prze-
dewszystkiem zaś więzów religij-
nych i narodowych—ws'ystko to
jest wyraźnym objawem systeinu |
walczącego w zakresie wychowa-
nia moralnego z cywilizacją chrze- |
ścijańską.

Stoimy na stanowisku koniecz-
ności zniesienia przymusu nauki
t. zw. języka ukraińskiego.

Zjazd wypowiedział się rów-
nież za tworzeniem większej ilości
przez państwo szkół żeńskich za-
wodowych wszelkiego typu, do
których młodzież
kierować po ukończeniu całego
lub części gimnazjum (4 i 6 klas).

Pozatem powzięto rezolucję,
wyrażającą Ojcu św. wdzięczność
za wydanie encykliki w sprawach
wychowania i wzywającą polskie”
władze szkolne do przestrzegania
w każdym wypadku wskazań
w niej zawartych.

ności technicznych których, z
uwagi na niedość znany dotych-
czas teren, nie dało się przewi-
dzieć, oraz z powodu niedosta-
tecznej dotacji przeciągną się
nieco dłużej.

Ból.TosNESITDRS
Sport.

Ostateczne wyniki turnieju gier.
-— Turniej gier sportowych już

skończonyI
Oto są wyniki sześcietygodniowych

wałk.
Sobota.
Siatkówka panów A. Z. $.—Makabi

30 : 10. Siatkówka pań Makabi — Ogni-
sko 26 : 22. Koszękówi panów: A. Z.
S. Makabi 32 : 19, Ognisko — Strzeiec
(walkower) 30 : 0, 1-p. p. leg. — Z.A.
K. S$. 25:19. Strzelec — 3 p. sap.
44: 20. Niespodziewane zwycięstwo
Strzelca

Niedziela.
Piłka siatkowa. Finałowe spotkanie

najlepszego zespołu Wiłna A. Z. S.z
drużyną Saperów zgromadziło dosyć
dużo widzów, którzy wypełnili wszystkie
możliwe miejsca. Galerja pełnaI Na try-
bunie pierwsze rzędy zajmują aze-
tesi.

Obie drużyny wychodzą w pełnych
składach A. Z. S. z „leworękim* God-
lewskim na czele, Saperzy z Wieczor-
kiem, por. Herhold rozpoczyna gwizd-
kiem sędziowskłm mecz. Spodziewana
dosyć ostra walka kończy się rezygna-
cją Szperów, którzy zdeprawowani na-
rzuconem tempem akademików | oglu-
szeni prawdziwemi „bombami* ściętych
piłek tracą orjentację nie mając wyro-
bionej odpowiednio: techniki, zgranła no
i nie było u nich w drużynie odpowied-
niego nastroju psychicznego. Akademi-
cy przypomnieli sobie dobre stare lata
i zaczynają prowadzić grę na „sucho*
do przerwy wynik brzmi 15: 3, po
przerwie A. Z. Ś$. prowadzi 29 do 3, ale
tu saperzy zrywają się do wałki i zdo-
bywają 6 punktów i na tem koniec.
Ogólny wynik A. Z. S.—Saperzy 30 : 6.
S«ład zespołu zwycięskiego: Lewon, Ja-
sieństi, Bobin, Szumański, Godlewski i
Nieciecki. Il miejsce 3 p. saperów ill
Ognisko.

Piłka koszykowa. Najciekawszy mecz
turnieju Ognisko A. Z. $. Obie drużyny
mają wyrobioną już opinję. Starzy, ru-
tynowani gracze, którzy niejeden już
mecz musieli stoczyć by wyjść zwy-
cięsko. Technika gry zupelnie różna:
Ognisko mając wysokich Arece: gra

góra, A. Z. $. zaś podaje i kombinuje
lołam. Oba zespoły są prawie, ze so-

bie różne. Kolejowcy trochę >Pd strze-
lają i są lepiej zgrani A. Z. Ś. zaś źle
obstawia graczy i nie miał szczęścia w
strzałach. Pierwsza połowa meczu prze-
chodzi w bardzo silnem napięciu ner-
wowem z lekką przewagą ekademików
wynik co chwilę zmienia się bez więk-
szego podkreślenia przewagi i tak4:4,
7:8, 10:8, 11:11, 13:13, 14:15 i 16:16.
Publiczność zachęca graczy do żywsze-
go tempa krzycząc A..l Z..l S...... je.
„Z..l $..] Po przerwie azetesiacy tro-
chę spodu i Ognisko prowadzi
paru punktami. Zwo'ennicy Ogniska za-
chcęcają swoich pupili: Ogniskol... Ogni-
sko! Strzall.. do... koszal Wśród hura-
genu plączących się krzyków piłka wę-

ruje po całem boisku i zbliża się ko-
niec meczu Ognisko wygrało dwoma
koszami zupełnie zasłużenie w ogólnym
wyniku 30 na 26.

Skład zespołu: Zienowicz K. i l, Ra-
dziul, Mironowski, Zienkiewicz, Pień-
kowski. W A. Z. S. grali Bolin, Szumań-
ski, Sidorowicz, Stankiewicz W. i Go-
dlewski.

Porucznik Herhold wręcza pamią-
tkowe dyplomy. Publiczność rozchodzi
się i koniec turnieju.

Zarząd Wil. Okr. Zw. Gier. Sport
składa kierownikowi Ośrodka W. P P.
por. Herhordowi za beziteresowne udzie-
lenie sali i za cały szereg ułatwień na-
tury technicznej przy zorganizowaniu
powyższego turnieju  jaknajqorętsze
słowa podziękowania. Ja. Nie.

rodziciel- |

mogłaby się
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| KRONIKA.
Osunięcie się oblicówki ruin na Górze

„Zamkowej.
W niedzielę dnia 6 b. m. w

odzinach rannych posterunek
.P. zauważył, że z ruin zamku

na szczycie Góry Zamkowej od
strony Wilenki osypują się ka-
mienie. Zawiadomiono o tem nie-
zwłocznie wiceprezydenta miasta
i konserwatora okręgowego, któ-
rzy wespół z członkami komisji,
powołanej do zbadania ruin na
Górze Zamkowej, udali się na

4 _ miejsce wypadku. Komisja stwier-
dziła, że osypala się część obli-
cówki kamiennej z ruin dawnego
domu mieszkalnego zamku od
strony Wilenki na przestrzeni kil-
ku metrów. Wydano narazie za-
rządzenie wstrzymania ruchu pie-
szego i kołowego na ul. Syro-

 komli oraz zamknięto dostęp na
_ Górę Zamkową.

Na miejsce wypadku przybył
w godzinach popołudniowych wo-
jewoda Raczkiewicz w towarzy-
stwie konserwatora Lorentza i

ruiny zam-
kowe.

Wiadomości kościelne.
— Rekolekcje dia wiernych

 wschoćniego obrządku odbędą
się w kościele po-Augustjańskim
od 8—12 kwietnia.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Magistratu

m. Wiina. We czwartek 10 b. m.
w lokalu Megistratu m. Wilna
odbędzie się posiedzenie Rady
_Miejskiej. Na porządku dziennym:

1. Sprawozdania Komisji Re-
 Wizyjnej z dokonanej rewizji ro-
 bót  wodociągowo - kanalizacyj-
"nych (w całokształcie sprawy).

2. Sprawozdanie z działalności
Komitetu Rozbudowy m. Wilna
za r. 1929.
 * 3. Wniosek Magistratu w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki na
koszta urządzenia miejskiej bocz-
nicy kolejowej.

* 4, Wybory przedstawiciela Ra-
zastępcy do

Komisji Poborowej. (d).

Handel i przemysł.

š — Wielki połów ryb. Z
' poszczególnych powiatów woje-
_ wództwa wileńskiego donoszą o
_ niebywałym połowie ryb z jezior
_ Narocz, Świr, Dryświaty, Bohiń,

_ Szwakszła, Trockich i innych. W
ciągu ostatniego miesląca «w je-

' ziorach tych wyłowiono około
"5000 klg. ryb, któremi
rynki warszawskie i miejscowe.

(d).
_ — Fabryka „Baiberyskiega.
W dniu wczorajszym trwający z

_ górą od miesiąca zatarg: zarządu
fabryki tektury Balberyskiego w

"N. Wilejce z robotnikami został
zlikwidowany. Z dniem 7 b. m.
fabryka została ponownie: uru-

| chomioną. (d).
— Właściciele hut szkła w

Wiinie zwrócili się do odnośnych
władz z prośbą o zaniechanie
przez Monopol Spirytusowy sku-

k pu używanych butelek. W ciągu

- ostatnich miesięcy znacznie zwięk-

_ szył się zwrot butelek, wskutek
czego huty szkła, które wyrabialy

_ dla monopolu butelki, przeżywają
ciężkie przesilenie.

Sprawy saniłarne.
— Stan chorób zakaźnych.

| Wydział zdrowia Magistratu m.
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»Wilna w ciągu ubiegłego tygodnia
na terenie miasta zanotował na-

stępujące choroby zakaźne: ospa
wietrzna 1, tyfus brzuszny 1, pło-
nica 1, błonica 10 (1 zgon), odra
12 (3 zgony), róża 4, różyczka 1,
krztusiec 20, gruźlica 12(1 zgon),
jaglica 14 (8 zgonów) grypa 2.
azem zanotowano 88 wypadków

zasłabnięć na choroby zakaźne,
w tej liczbie 13 zgonów. (d)

Sprawy szkolne.
— Wieczór szkolny w Kon-

serwatorjum Muz. W środę 9-go

b. m. o g. 8 w. w siedzibie Kon-

serwatorjum Muz. w Wilnie (Do-
minikańska 5) odbędzie się ter-
cjałowy wieczór uczniów i ucze-

nic Konserwatorjum. Występować
będą uczn. z klasy fortepjanu,

zasilono |

Dnia 7 bm. odbylo się komi-
syjne badanie stanu konserwacji
ruin zamkowych. Komisja pod
przewodnictwem konserwatora Lo-
rentza ustaliła, że mury górnego
zamku od strony Wilenki były
przed wojną oblicowane bez na-
leżytego związania ze starym mu-
rem i bez przykrycia korony mu-
ru. Spowodowało to przenikanie
wilgoci pomiędzy mur i obliców-
kę, co w następstwie wywołało
oddzielenie się oblicówki.

Komisja ustaliła konieczność
natychmiastowego usunięcia obli-
cówki we wszystkich zagrożonych
miejscach oraz przeprowadzenia
gruntownej konserwacji murów
zamkowych. Ze względu na gro-
żące niebezpieczeństwo dalszego
odrywania się części oblicówki i
oddzielnych kamieni, komisja
uznała za konieczne zamknięcie
dostępu na Górę Zamkową i
wstrzymanie ruchu kołowego na
ul. Syrokomli. d

skrzypiec, śpiewu solowego i in-
strumentów dętych. Karty wstępu
dla rodzin i gości otrzymać mo-
żna w sekretarjacie Konserwato-
rjum od g. 4—7 w.
— Zjazd Koleżeński b. wy-

chowanków 2-go Gimnazjum w
Kijowie odbędzie się w dniu 3
Maja 1930 roku w Warszawie.
Uprasza się P. T. Kolegów o łas-
kawe nadsyłanie zgłoszeń do dnia
10 kwietnia r. b. pod adresami:
Aleksander Korybut-Daszkiewicz,
Warszawa, Mokotowska 51 lub
Jerzy Dorożyński, Warszawa, Mo-
kotowska 15-a. Ewentualna skład-
ka bez bankietu wyniesie 10 zł.
Komitet Organizacyjny.

Sprawy rolne.
— Dokoła kredytu dla rol-

ników. W dniu wczorajszym
wyjechał do Warszawy, w sprawie
ewentualnego udzielenia kredy-
tów dla rolnictwa województwa
wileńskiego, dyrektor wileńskiego
oddziału -Państwowego Banku
Rolnego p. Maculewicz. Powrót
dyrektora Maculewicza spodzie-
wany jest w piątek. (w).

Z życia stowarzyszeń.
— 98 środa literacka odbę-

dzie się jutro, 9 kwietnia o godz.
8 wiecz. Będzie to wieczór po-
święcony zagadnieniom filmowym.
— Posiedzenie Wiieńskiego

Tow. Lekarskiego odbędzie się
we środę dnia 9 b. m. o godz. 8
w lokalu własnym (Zamkowa 24).
Na porządku dziennym: dr. Gel-
man—Odczyn Kahna (Kahn-Test)
w kile. Doc. dr. Bagiński—O hi-
stochemicznem wykryciu różnych
katjonów.
— Z Towarzystwa Przyja-

ciól Nauk. Dziś o godz. 7 wiecz.
w gmachu T-wa Przyjaciół Nauk
przy ul. Lelewela 8 odbędzie się
kolejne miesięczne posiedzenie
T-wa, na którem prof. U. S. B.
ks. dr. Bolesław Wilanowski wy-
głosi odczyt na temat: „Kilka
uwag o ostatnich konkordatach".
Goście mile widziani.
— Rada Stow. Lek. Polaków

w Wilnie podaje do wiadomości
członków Stow., że na stanowisku
Prezesa Stow. pozostał dotych-
czasowy Prezes Stow. dr. Leon
Klott.

Odczyty.
— Odczyt prof. St. Wojcie-

chowskiego b. Prezydenta Rze-
czypospolitej. Dnia 11 b. m. w
sali klubu handlowego przy ul.
Mickiewicza 33-a odbędzie się

odczyt prof. Stanisława Wojcie-
chowskiego p. t. „Zadanie wy-
chowawcze spółdzielni rolniczych".
— Odczyty posła prof. Sta-

nisława Strońskiego. W  nie-
dzielę dnia 6 b. m. w lokalu przy

ul. Orzeszkowej Nr. 11 odbyło
się zebranie polityczne dla człon-

ków i sympatyków Stronnictwa
Narodowego, na którem prof.

Stanisław Stroński poseł na Sejm
wygłosił referat p. t. „Ostatnie
przesilenie rządowe”.

Tegoż dnia o godz. 5 pop. w

DŹWIĘKOWE KINO

«HELI0 S$»
W tych dniach otwarcie sezonu!
Pierwszy polski film dźwiękowo=

śpiewny i mówiący

«MORALNOŚĆ
PANI
DULSKIEJ»

na tle rozgłośnej sztuki
GABRIELI ZAPOLSKIEJ

GRAJĄ, MÓWIĄ i ŚPIEWAJĄJII
Usłyszycie z ekranu glosy najwy-

bitniejszych artystów polskich.

 

tejże sali prof. Stanisław Stroński
wygłosił odczyt w Klubie Naro-
dowym p. t. „Niemcy, Rosja i
Polska". Sprawozdania z tych od-
czytów zamieścimy w jednym z
najbliższych numerów.

Sądy.
— Nowy prezes sądu okrę-

gowego. P. Wacław Wyszyński
mianowany prezesem Sądu Okrę-
gowego w Wilnie obejmie urzę-
dowanie z dniem 16 b. m. (d)
— Głośny proces. Sesja wi-

leńskiego Sądu Okręgowego w
Lidzie przystąpiła do rozpatrywa-
nia sensacyjnej sprawy Wróblew-
skiego, który zamordował swą
przyjaciółkę. (d)

Kronika policyjna.
— Pochwycenie bandyty.

Władze bezpieczeństwa  ujęły
sprawcę 2 napadów, jakie miały
miejsce w ostatnich dniach.
W jednym wypadku obrabo-

wany został na trakcie lidzkim
kupiec Burman, w drugim zaś
ofiarą napadu był niejaki Dożyn-
kiewicz w lesie jaszuńskim.

Sprawcą obydwu napadów jest
Władysław  Bereźny, włóczęga,
który porzuciwszy pracę w jed-
nym z majątków ruszył do po-
wiatu lidzkiego, a spotkawszy po
drodze Burmana grożąc nożem
zrabował mu 720 zł. Ten sam
Berežny usiłował poprzednio w
lesie jaszuńskim obrabować nie-
jakiego Szymele i Dożynkiewicza,
którzy zaciąwszy konie uciekli.
Do uciekających strzelił Berežny
z rewolweru i ranił Dožynkiewi-
cza w nogę.

Na podstawie podanych przez
ofiary tych napadów rysopisów
zarządzono pościg i Bereźnego
ujęto.
W Wilnie urządzono konfron-

tację i z'pośród 10 osób Burman
poznał natychmiast sprawcę na-
padu WI. Berežnego. (d)
— Karygodna jazda szofera.

Nocy wczorajszej przy zbiegu ulic
Gdańskiej i Portowej taksówka
nr. 20 (boczny), prowadzona przez
Gromaszewskiego najechała na
stojącego na posterunku policjan-
ta Krasowskiego. Wskutek najecha-
nia Krasowski odniósł silne ogól-
ne potłuczenia głowy i żeber.
Wezwane pogotowie ratunkowe
odwiozło rannego policjanta do
szpitala. (d)

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

Dziš „Karol i Anna“.
— Teatr Miejski w „Lutni*.

Dziś jedyny występ znakomitego arty-
sty Teatru Qui pro Quo Kazimierza
Krukowskiego. Początek o godz. 8,30.

— Występy Jerzego Leszczyń-
skiego. Jutro rozpoczynają się w Te-
atrze Miejskim Lutnia występy znako-
mitego artysty scen warszawskich Je-
rzego Leszczyńskiego, który wystąpi
w komedji „Czarujący emeryt" W. Ra-
packiego.

— Koncert Miłośnikow dawnej
muzyki. We czwartek 10 kwietnia w
gmachu Teatru Miejskiego na Pohułance
staraniem Wil. Tow. Filhnarmonicznego
odbędzie się koncert Stowarzyszenia
Miłośników dawnej muzyki w War-
szawie.

- — Concert Claudio Arrau odbędzie
się 23 b. m. w Teatrze Miejskim w
Lutni.

— „Opera Jaś i Małgosia" ukaże
się na scenie Teatru Lutnia w niedzielę
13 b. m. o godz. 12-tej w połudn. po
cenach specjalnie zniżonych.

POLSKIE RADJO WILNO.
F ala 385 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 8 kwietnia 1930 r.
11.15. Popis chórów.
16,15. Muzyka PoPaBna:
15,00. Odczyt dla matur.ystów.
1515. Pogadanka przyrodnicza dla

dzieci.
17.15. Koncert skandynawskiej i nie-

mieckiej muzyki popularnej.
17.00. Pogadanka.
17.15. Rekolekcje radjowe.
17,45. Koncert popularny z Warsza-

wy.

wy

18.45. Oscar Wilde, odczyt.
19.25. Uroczystości otwercia wysta-

wy krótkofalowej w Wilnie.
1950. „Lohengrin“ opera R. Wagne-

z Poznania.

Odczyu dyr. Hulewicza.
p. t. „Oskar Wilde — jako bohater

powieści usłyszymy dzisiaj o g. 18,45.

Po odczycie
zaś, o g. 19,25 nastąpi transmisja

uroczystości otwarcie wystawy krótko-
falowej.

Koncert muzyki skandynaw-
skiej

usłyszymy we wtorek o g. 16,15 w
wykonaniu popularnego wśród radjo-
abonentów kwartełu pod kierownictwem
prof Tchorza.

Przechadzka mikrofonu
po wystawie krótkofałowej zostanie

nadana we czwartek o g. 18,45.

Prof. Zdziechowski mówi
ciekawy odczyt prof. d-ra Zdzie-

chowskiego p. t. „Bolszewizm i religja*
usłyszymy we czwartek o g. 19,10.
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„Centrum““.
Okolice Góry Zamkowej są,

jak wiadomo, wymarzoną kryjów-
ką dla wszelkiego rodzaju „żuli-
kėw“, zlodziejaszkėw, trzeźwych i
nietrzeźwych jegomościów z no-
żami w butach a nawet poszuki-
wanych i tropionych przez po-
licję bandytów. Dzielnica ta na-
zywa się szumnie: centrum mia-
sta i określenie to już samo przez
się zdaje się ją zabezpieczać.
Tymczasem już od paru mniej
chłodnych tygodni, owo sławne
centrum roi się, nietylko w nocy
ale i w dzień, od podejrzanych a
czasem wręcz okropnych figur,
tak że z nastaniem mroku miesz-
kańcy, a zwłaszcza mieszkanki
FAntokola, lękają się tamtędy
przechodzić. Nic dziwnego, cała
ta dzielnica jest idealnym labi-
ryntem, gdzie każdy wielokrotnie
z więzieniem zaznajomiony osob-
nik, nawet w razie pogoni, umk-
nąć może i zniknąć jak kamfora
bo Ogród Zamkowy czyli t. zw.
Cielętnik, bernardynka z budyn-
kami powystawowemi, park spor-
towy, Góra zamkowa i sąsiednie,
uliczka Syrokomli z wylotem na
Antokol, wąwóz za Wilenką, pusta
ul. św. Anny i kompleks starych
zaułków, duża liczba ogrodów
prywatnych — to doskonały te-
ren doraźnych kryjówek osobni-
ków mających zatargi z policją.

Policji tej jak wiadomo jest
zbyt mało, w nocy jedynie koło
województwa i na Zamkowej
spaceruje 1 lub 2 poste-
runkowych, czasem żadnego z
nich nie widać, tak że bywa iż
dzielnica „centralna" całkiem jest
opieki pozbawiona. Magistrat zaś,
jakby chcąc utrudnić jeszcze pra-
cę i tej nikłej garstce, od dwu
lat pozostawia na noc otworem
dla wszelkich szumowin Ogród
Zamkowy, który za dawnego ma-
gistratu zamykany bywał, bardzo
słusznie, o 11 wieczorem. Wiado-
mo, że uciekać „żulikowi* prze-
sadzając parkan jest trudniej niż
przez otwarte obecnie w 7 punk-
tach furtki—jakie zaś z nastaniem
mroku słyszeć się tu dają wy-
zwiska, jakie kłótnie, bijatyki,
zaczepki (niedawno przechodzą-
cej na Antokol pracownicy ma-
gazynu wyrwano torebkę z ca-
žym zarobkiem  15-stu zł.) jakie
z "nastaniem ciepła nocą io
świcie na ławkach i trawnikach
gorszące sceny się odbywają —
wartoby aby zobaczyli „ojcowie“
miasta.
W imię bezpieczeństwa i mo-

ralności publicznej a także we
własnym miasta interesie doma-
gają się mieszkańcy miasta by
najpóźniej o północy zamykany
był Ogród Zamkowy, tak jak za-
mykany bywa codzień na noc
skwer na Placu Katedralnym.

Przy okazji pragniemy zwrócić
uwagę na płot drewniany, oddzie-
lający Ogród Zamkowy od In-
spektora tu Armii.

Wstyd doprawdy tak dla mia-
sta jak i dla wojskowości, aby
takie niechiujstwo biło w oczy
każdego, swojego jaki obcego
przechodnia. Szczeble  powyry-
wane, prawie na całej długości
parkanu, krzewy podeptane, oto
obraz kultury w ogrodzie publicz-
nym miasta Wilna za rządów sa-
nacyjno - socjalistycznego  Magi-

stratu. M. Sz.

nn ATREDA a ATAARONA

Z sali sądowej.
Fabrykanci dolarów pod

kluczem.
W początku 1929 roku jeden

z funkcjonarjuszów komisarjatu
P. P. z Baranowicz, kontrolując
podejrzane domy schadzek mę-
tów baranowickich, w mieszkaniu
Sary Perelsztejnowej, przy ulicy
Ogrodowej, zauważył coś nieprzy-
stojnie szamoczącego się pod
łóżkiern nadobnej p. Sary. Zain-
teresowawszy się bliżej gościem
p. Sary sprawdził jego personalja
i ustalił, że jest to początkujący
aferzysta z Wilna, Abram Ecker.
Ponieważ był on podejrzanym już
choćby dlatego, że schował się
pod łóżko swej pupilki, policja
dokonała jak u niego, tak i u
Perelsztejnowej rewizji, w czasie
której znalazła odbitki banknotów
dolarowych.

Od nitki do kłębka i policja
baranowicka, obserwując cierpli-
wie dom Perelsztejnowej, po nie-
jakim czasie przylapala Perel-
sztejnową z walizką, w której
ukrywane były materjały i przy-
bory do podrabiania banknotów
dolarowych. Jak zostało ustalone,
Perelsztejnowa i Ecker mieli utwo-
rzyć spółkę podrabiania dolarów
na większą skalę, przyczem jako
kapitał zakładowy figurował dom
pani Sary i spryt wileńskiego afe-
rzysty.

Oboje na sesji wyjazdowej w
Baranowiczach stanęli przed Są-
dem Okręgowym w Nowogródku,
który po stwierdzeniu na przewo-
dzie winy początkujących aferzy-
stów skazał: Abrama Eckera na
karę 3 lat więzienia, zaś Perel-
szejnową Sarę na 1 rok więzienia.
Fabryczkę podrabiania dolarów
Sąd postanowił zniszczyć.

Z KRAJU.
Wypad bandy litewskiej na

poiskie terytorjum.

Nocy ubiegłej do wsi Gierajce

gm. Olkienickiej położonej w po-

bliżu granicy litewskiej wtargnęła

uzbrojona banda, która dokonała

napadu na dom bogatego gospo-

darza Wawrzyńca Miszkinisa, Ban-
dyci zrabowali 200 zł.w gotówce,

150 dolarów amerykańskich, ko-

żuch, dywan, 96 klg. słoniny, 2

butelki wódki, poczem przez ni-

kogo nie stropieni zbiegli w po-

bliskie lasy. Zaalarmowane nie-

zwłocznie władze bezpieczeństwa

zarządziły pościg za bandą.

Według wszelkiego prawdopo-

dobieństwa banda zbiegła na te-

ren litewski, bowiem ślady pozo-

stawione przez napastników pro-

wadziły w stronę granicy litew-

skiej. (d)

Mejszagoła, pow. Wil.-
Trocki.

W nadzwyczaj miłej atmosfe-
rze zarządy Stowarzyszeń Mło-
dzieży Polskiej nietylko z terenu
par. Mejszagolskiej, lecz z Kor-
wia, Suderwy, miały możność
zdobyć niezbędne rady, wskazów-
ki do prowadzenia Stowarzyszeń,
na  Wykładach, prowadzonych
przez wytrawnych Instruktorów
ze Związku Wileńskiego w Ogni-
sku Stowarzyszeniowem na ple-
banji Mejszagolskiej w dn. 1 i 2
kwietnia r. b.

O godz. 10. nastąpił wymarsz
do kościoła, poczem przemówie-
nie Patrona, który w. szczerych
słowach witał Drogą Młodzież
Polską, skupiającą się pod sztan-
darem miłości Boga i Ojczyzny,
zachęcając do modlitwy o dary
Ducha Św. i opiekę Matki Królo-
wej Korony Polskiej. Podczas
mszy św. chór Stowarzyšzeniowy
wykonał pienia religijne.

O godz. 11 m. 30 Patron ks.
Grabowski zagaił zebranie wyra-
żając wielką radość, z powodu
licznie zebranej młodzieży, na
żmudną pracę. Przewodnictwo
objął p. Andruszkiewicz Instruk-
tor Związkowy.

Pan Instruktor szczegółowo,

wyczerpująco uświadamiał człon-
ków zarządu S. M. P. o pracy w
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zarządach, o sposobie prowadze-
nia księgowości zebrań, o orga-
nizowaniu gier i zabaw towatzy-
skich.

Pan Dyakowski komendant
Okr. Zw. Wileńskiego i Instruktor
rolny wyjaśniał zespołom przy-
sposobienia rolniczego 0 prowa-
dzeniu pracy konkursowej, rów-
nocześnie rozdając nasiona bura-
ków pastewnych.

Pan Kudukis Instruktor P. W.
i W. F. przedstawił znaczenia
Wych. Fiz. i Prz. Wojs. gorąco
zachęcając druchny i druhów -do
brania czynnego udziału w po-
wyższych pracach, mając na my-
śli przedewszystkiem interesy Na-
szej Ojczyzny, która chce posia-
dać obywateli ze zdrowem cia-
łem i jeszcze zdrowszym du-
chem.

Wykłady mocno interesowały |
młodzież, gdyż były ujęte w for-
my proste, szczere, dostosowane
do poziomu słuchaczów, a naj-
bardziej ujmował młodzież ser-
deczny, koleżeński stosunek p.p.
Instruktorów.

Urozmaicono czas śpiewami
deklamacjami wykonywanemi ko-
lejno przez druchny.

Po zakończonych wykładach
p. Andruszkiewicz w imieniu
Związku i uczęstników kursów
wyraził "szczere podziękowanie
ks. Patronowi, prezesom i Mło-
dzieży Stow. Mejszagolskich za
gościnność i pomoc.

Ks. Patron ze swej strony
oświadczył swe żywe zadowole-
nie z powodu zaszczycenia Mej-
szagoły przez tak liczne zgroma-
dzenie dziękował p.p. Instrukto-
rom i Młodzieży za miłe chwile
spędzone na plebanji i życzył
obfitych plonów. Młodzież pożeg-
nał słowami zachęty do wytrwa-
łej pracy.

Na propozycję ks. Patrona
wzniesiono okrzyk na cześć
Opiekuna i Przyjaciela Młodzieży
Katolickiej Jego Ex. Metr. Wileń-
skiego Ks. R. Jałbrzykowskiego.

Wspólna fotografja stanowiła
epilog niezwykłych uroczystości
Stowarzyszeniowych.

Z jasnem czołem i weselem
sercu uściskano wzajemnie dło-
nie koleżeńskie na pożegnanie,
a odczuwając groźbę licznych
przeciwników i wrogów, rekrutu-
jących się z różnych warstw spo-

łecznych, i czyhających na Pol-
ską Katolicką Młodziez—druchny
i Druhowie ślubowali wytrwałość.

Stanisław Fijołek.
Prezes Stow. Mł. Polskiej,

Wieiki pożar.
We wsi Rymki, gr. orlańskiej,

wybuchł dn. 29 bm., o godz. 10

wieczorem pożar, który zniszczył
w przeciągu 2 godzin 14 domów
mieszkalnych, w tem kilka zu-

pełnie nowych, odbudowanych po
pożarze wiosną ub. roku. Spło-
nęły również 3 stodoły i inne za-
budowania gospodarskie oraz in-
wentarz żywy i martwy. Miesz-
kańcy zdołali ujść zaledwie z ży-

ciem nic nie mogąc uratować.
Niektóre z domów odbudowa-

nych niespełna przed rokiem

zostały obecnie doszczętnie spa-

lone. Straty wynoszą przeszło
100 tysięcy złotych.

Przyczyną pożaru był stary,
wadliwie zbudowany komin.

Otwarcie izby Skarbowej
w Nowogródku. Š

- Rozporządzeniem p. min. Skar-

bu w dniu 1 maja 1930 roku zo-
stanie w Nowogródku otwarta

Izba Skarbowa. Jak wiadomo do-
tychczas obszar województwa no-

wogródzkiego wchodzi w skład
Izby Skarbowej w Brześciu n-Bu-
giem, co połączone było z wiel-

kiemi niedogodnościami dla miesz-
kańców Nowogródka.

0D ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc KWIECIEŃ.
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Renć Pujol. 15) szedł; wróciwszy do domu, zagrał codzienną partję — Wolę zimnel — Czy to w kolonjach robił pan wojskową

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Na te słowa Givrac zaczął znów molestować

ji prosić o pozostanie. Małgorzata przyłączyła się do

"tych próśb. Goście byli niezdecydowani, - postano-

wili więc zatrzymać się jeszcze jeden dzień, zwła-

szcza, że Vallć chciał zawiadomić Thevenina o tem,

<o zaszło.
Zobaczył go dopiero wieczorem przy obiedzie,

gdyż komisarz zmienił mieszkanie, przenosząc się

do innej oberży. Thevenin przyjął relację dość kwa-

śno i odpowiedział z niedostrzegalną nutką zdene-

rwowania w głosie:
— Dziękuję bardzo za wiadomość. Coprawda

nie wiem jeszcze, na co mi się może przydać, lecz

w każdym razie dziękuję.
— Może się uda panu dowiedzieć, co to byl

za samolot, który krążył nad nami? 5
— Postaram się, postaram... Zechce mi pan

wybaczyć, lecz jestem bardzo zmęczony. Jeździli-

śmy z Chapotardem na rowerach przez cały nie-

mal dzień i chcielibyśmy odpocząć.
Była to odprawa zaledwie grzeczna. Vallć wy-

szachów z gospodarzem i około jedenastej wszyscy
rozeszli się do swoich pokojów, oprócz Małgorzaty,
która chrapała już od godziny.

— Spiąca jestem — rzekła, ziewając Janina—
na wsi śpi się lepiej, o wiele lepiej, niż w Paryżu.

— Bo jest się spokojniejszym — odpowiedział
inżynier, ziewając również.

— Dobranoc, kochanie.
— Dobranoc.
„Noc była dobra, jak sobie tego wzajemnie ży-

czyli. Rankiem, około ósmej, obudzili się rześcy
i wypoczęci. o

Między ich głowami, w poduszce sterczał szty-
let, wbyty aż po rękojeść. Ostrze przytrzymywało
ćwiartkę papieru z napisem:

„Ostatnie ostrzeżenie; Wynoście
się stąd!"

Wyjechali tegoż dnia, nie zobaczywszy się na-
wet z Theveninem, któremu Sempe zostawił bilecik
z pożegnaniem od wszystkich.

RBA JI

Kapitan.

— Tatusiu, śniadanie!
— Jeszcze chwilę, córeczko.
— Jesteś niedobry. Kartofle

wystygły!
już zupełnie

— Och, jakiż z ciebie kłamczuch, tatusiu...
— Czy ci nie wstyd odzywać się tak bez sza-

cunku do rodzonego ojca?
W pokoju jadalnym już od dwudziestu minut

stygło śniadanie, na które napróżno zapraszała Rita
swego niesfornego ojca, małego, ruchliwego czło-
wieka o łysej czaszce, okolonej wianuszkiem si-

-wych włosów. Staruszek był brzydki, lecz tą brzydotą
sympatyczną Zaczesane do dóry wąsy sterczały
jak nierówne kły, w żywych oczach malowała się
niezwykła inteligencja.

W małem miasteczku, jakiem jest Mazeres,
Pan Girisolle zdobył sobie bardzo łatwo opinię
„Zbzikowanego“. * Jako osiemnastoletni chłopiec
opuścił strony rodzinne, aby się zaciągnąć do
wojska; wrócił dopiero po trzydziestu latach, pod-
czas których nie dał nikomu znaku życia. Jeśli zaś
po powrocie odnowił jakąś znajomość z lat dzie-
<cinnych, było to jedynie dziełem przypadku. Od
trzech lat bowiem, które zamieszkiwał w Mazeres,
nie złożył nikomu wizyty. Codzień wychodził na
spacer, zawsze tą samą drogą. Jak to bywa
w miasteczkach, gdzie wszyscy się znają, spotykani
na gościńcu ludzie zadawali mu różne pytania:

— Cóż, panie Bernardzie, wrócił pan nareszcie?
— A no, jak pan widzi.
— Wysłużył pan sobie emeryturę, co?
— Mniej więcej!

karjerę?
— Tak, w większej części.
— | tam się pan ożenił?
— Tak!
— A owdowiał pan dawno?
— Dawno, wiele lat temu.
Podobne rozmowy powtarzały się dość często,

lecz było to wzystko co zdołano od niego uzyskać
pod względem towarzyskim. Nie można było twier-
dzić, aby odpowiadał niechętnie; był raczej roz-
targniony i chociaż uprzejmy, jednak niezachęca-
jacy do pogawędki.

Gdyby był trochę wyższego wzrostu, nazywa-
noby go majorem, ale ponieważ był mały, mó:

wiono do niego — kapitanie. ;
Czasem ktoś ciekawy zapytywał:
— (Co pan robi po całych dniach, kapitanie?
Odpowiadał wymijająco:
— Ot, tak, majstruję sobie różne rzeczy, aby

się nie nudzić.
Pan Brisolle uchodził za zamożnego, mimo,

że bogaty wcale nie był.  Odrestaurował dom

po swoich rodzicach, umeblował go przyzwoicie,
choć bez zbytku. widać było, że mu wystarcza do-
chodów na najkonieczniejsze potrzeby. Wystar-
czało mu i na więcej i to właśnie zjednaio mu
przydomek „zbzikowanego”.

(D>e n.)  



  

Zaciąg ochotniczy

w 1930 roku.
P. minister spraw wojskowych

ogłosił zaciąg ochotniczy do czyn-
nej służby wojskowej. Jako wa-
runki dla przeprowadzenia zacią-
gu ochotniczego podaje się co
następuje: 1) Do czynnej służby
wojskowej w charakterze ochotni-
ków mogą być przyjmowani w
roku 1930 mężczyźni, urodzeni w
latach 1910, 1911 i 1912. 2) Ocho-
tnicy, mający warunki do skró-
conej służby wojskowej. mogą
być przyjmowani do piechoty,
kawalerji, artylerji (tylko z matu-
rą gimn. mat. przyrod.), oraz do
lotnictwa. Do saperów i łącznoś-
ci mogą być przyjęci tylko tacy

do skróconej czynnej służby woj-
skowej (art. 49 ustawy), mogą być
przyjmowani do piechoty, czoł-
gów, żandarmerji, kawalerji, sa-
mochodów pancernych, artylerji,
lotnictwa, saperów, łączności i
marynarki wojennej. Ochotnicy
tej kategorji nie mogą być przy-
jęci do taborów, służby zdrowia—
samochodów, służby uzbrojenia i
służby intendentury (baonów ad-
ministracyjnych). 4) Do lotnictwa
mogą być przyjmowani: a) ocho-
tnicy z prawem do skróconej
czynnej służby wojskowej, zasa-
dniczo tylko w charakterze perso-
nelu latającego (na pilotów), w
pierwszym rzędzie absolwenci cy-
wilnych szkół pilotów (aeroklu-
bów),. ponadto do personelu te-
chnicznego tylko absolwenci śre-

absolwenci szkół przemysłowych
(rzemieślniczych, z wydziałem me-
chanicznym i lotniczym). W po-
daniach lotników, zgłaszających
się do lotnictwa, powinno być
wyraźnie zaznaćzone, czy petent
zgłasza się do personelu latają-
cego, czy do technicznego. 5)
Termin wnoszenia podań do PKU.,
przez osoby, ubiegające się o
przyjęcie w charakterze. ochotni-
ków do służby wojskowej, upływa
z dniem 1 lipca r. b., z wyjątkiem
ochotników, zgłaszających się do
lotnictwa w charakterze persone-
lu latającego, którzy winni wnieść
podanie w następujących termi-
nach: a) ochotnicy bez prawa do
skróconej czynnej służby wojsko-
wej do dnia 1 czerwca r. b., b)
ochotnicy z prawem do skróco-

przyjęcie należy składać do właś-
ciwych PKO. według miejsca za-
mieszkania. Do podania należy
dołączyć własnoręcznie napisany
życiorys petenta, poświadczenie
obywatelstwa polskiego, metrykę
urodzenia, świadectwo moralnoś-
ci, załegalizowane przez władzę
administracyjną, zezwolenie ojca,

względnie prawnego opiekuna, na
wstąpienie do wojska, spisańe
protokularnie we właściwym ma-
gistracie i pisemne zobowiązanie
się do służby w wojsku.

ROZMAITOŚCI.
Tanie automobile.

Prasa niemiecka wykpiwa dziś
na funty wielkie firmy niemiec-

Do największej firmy automo-
bili zajechał Amanullah ze świtą
by zwiedzić słynne zakłady.

Dyrektor firmy w otoczeniu
inżynierów i całego personelu
oprowadzał monarchę afgańskie-
go po salach. Pokazano wreszcie
Amanullahowi najnowszy model
auta

Monarcha oglądał go z zain-
teresowaniem.
— Może Wasza Królewska

Mość zechce uczynić nam honor
i przejechać się tym wozem?

Amanullah pokręcił przecząco
głową, poczem zapytał:
— A ile kosztuje

szyna?
— Chętnie ją podarujemy

Waszej Królewskiej Mości! — od-
parł gościnny dyrektor firmy.

taka ma-

  

posiada drobniejszych pieniędzy?
—zapytuje szelmowsko dyrektor.
— Niech Panowie zapakują

mi jeszce drugą taką maszynę
za pozostałe 5 marek! — odparł
Amanullah.

Oba automobile
do Afganistanu a stamtąd, po
upadku Amanullaha, do Włoch.
Dziś zostały one sprzedane przez
zdetronizowanego monarchę za
dobre pieniądze, a berlińczycy...
śmieją się.

Żadne państwo nie sprzeda-
wało jeszcze tak tanio automobili.
EETARS2ER0 RSSI

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

powędrowały

Na remoni Domu
zus — Z. Z. zł. 3.

Dzieciątka Je-

ochotnicy, którzy posiadają odpo- dnich szkół technicznych, z wy- nej czynnej służby wojskowej do kie, które za czasów wizyty Ama- — Niestety, nie mam prawa Dla rodziny Muflerów — emeryt

wiednie wykształcenie techniczne. działem  mechaniczno-lotniczym. dnia 20 czerwca r. b. 6) Przegląd nullaha narzucały się temu egzo- przyjmować darmo!—rzekł Ama-  złot. 5.

Ochotnicy tej kategorji nie mogą b) Ochotnicy bez prawa do skró- wojskowo - lekarski ochotników tycznemu monarsze z podarun- nullah. Dla najbiedniejszych—emeryt zł. 2,

być przyjmowani do czołgów, <conej czynnej służby wojskowej przez komisje poborowe odbę- kami, w nadziei, że zrobią kiedyś — W takim razie sprzedamy ją €- D zł. :
z 1: 2 : : : + s FIE: + + 1_: > a schronisko nauczycielek wete
żandarmerji, samochodów pan- w charakterze personelu latają: dzie się zasadniczo w czasie świetny interes, gdy przyjdzie do za... 5 marek, o ile Wasza Kr. ganek Notel Geffena zł. 5.

cernych, taborów, samochodów cego (tylko pilotów), w pierwszym głównego poboru rocznika 1909. realizacji ich nadziei na gruncie Mość sobie tego życzy. Dla Sobolewskiego przy zauł. Ste-

służby zdrowia, służby intenden- rzędzie absolwenci cywilnych szkół Termin stawienia się ochotników Afganistanu. Fmanullah bez słowa wyjmuje fana Batorego M. M]|zł. 10 i paczkę

tury (baonów administracyjnych), pilotów (aeroklubów). W charak- przed komisją poborową będzie Prasa podaje m. in. następu- banknot 10-markowy i wręcza go 7 ubraniem į
dyrektorowi firmy.jący wypadek, który zdarzył się
— Czy Wasza Kr.

podany w obwieszczeniach o po-
naprawdę.

terze personelu obsługi technicz-
borze rocznika 1909. Podania o

oraz marynarki wojennej. 3) Ocho-
nej mogą być przyjmowani tylkotnicy, nie posiadający warunków
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D-r. MED.

JAN TRACZYNSKI
Po raz pierwszy w Polsce: film sylwetkowy, film kolo- lekarz hemeopata po powrocie z za-

Od dnia8 do 10 kwietnia1930 rok i W. i świetlani tąpi biści
| wiątzhie będą wyświetlkńć Miny: 2 „(Idą Kinemategrafji diysor tego. Eau p Ojas Majos róży:

m

Miejski Kinematograf ser ZI z Berlina, nasz rodak współtwórca światowych filmów: „Student z Pragi" i „Alraune“, obja-

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 ;
śniając tryki i zakulisowe tajniki kinematografji.
rówany ręcznie i najnowszy wynalazek niemiecki (patent „Sirins”) film o łudząco naturalnych barwach.
Nad program: 1) „Miss Połonja* 2) „Łowiectwo w Polsce". Kasa czynna od qodziny 3 in. 30. Początek

seansów od g. 4. Następny program: „Wilk I Szakale“. ”

granicy rozpoczął przyjęcia przy aptece
homeopatycznej przy ul. Królewskiej 5,
w godz. 4—5 pop. w aptece homecpa-
tycznej przy ul. Dominikańskiej 7, od

Agnes Esterhazy, Daisy D'Ora i Gustaw Diessi 5—7 po poł. 80-00

ROZKOSZ ZEMSTY Uisizoyska arai Faseynujaca treščl
oczątek seansów o g. 4, 6, Bi 10,15 w. Ogloszenie.

   

KiNO- 66 || DZIŚ! Przebój Erotycz-
TEATR „HELIOS | ny! Przepiękna Hrabina

ul. Wileńska Nż 38. w wspaniałym drama-
cie erotycznym

 

   

 

KINO- DZIŚ Skandalic ntaž Londyńskim eleganckim świe- i

TEATR <Hollywood>| Dramat ICH CZWORO cie: ŚW rolach głównych Ed ydazdY filmowe: Ciive Brook, Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Handl
MICKIEWICZA Ne 22 Nad pro : Ko- >: = dA

2 Ewelin Bren, Wiljam Powel i Doris Kenjon. medja 2akt. Zastawowego (Lombard) Biskupia 12, niniejszem
zawiadamia pp. udziałowców, iż doroczne Walne
Zg 'omadzdnie Tow. odbędzie się w sobotę dnia

- sk i d techniki, i reż i. rot k Czingis-Chana). Rewel dzieł ie-
TenrR „L U X | DasA lsmatesi Burza nad Azją (Ust polędze dramatycznej. Miltrzowska” realizacja 12 kwietnia r. b. o godz. 5 pop. 195—0 0
ul. Mickiewicza Nr. 11. genjalnego reżysera W. PUDOWKINA. Początek o godzinie 4-ej. Ceny miejsc od 40 groszy.

  

2-gi tydzień rekordowego powo- 0 6 t 0 $ Z E N 1 A
T Wzruszający dramat obyczajowy. o

dzenia po cenach bardzo nizkich «SZLAKIEM HANBY» W rol. ni MARJA MALICKK, sezonowe i przedświąteczne w Dzienniku Wileń-
BOGUSŁAW SAMBORSKI i Miss Polonja na r. 1930, ZOFJA BATYCKA. Ponieważ film ten demonstruje się po Skim I we zania zamieszcza

U

wil. Agencja Reklamowa
JAN DYSZKiIEWICZ

Wielka 14, tel. 12- 34.

(EMENT
BAUXYTOWY

MTRAOTWAKONIEJĄCY

Kino «PICCADILLY> |
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. | raz ostatni w Wilnie aby dać możność wszystkim oglądać to arcydzieło, obraz pozostaje jeszcze na 6 dni.

Ceny: do godziny 6-ej—50 i 60 gr., od godz. 6-ej—80 gr. i 1 zł.

POLSKIE LL Dziśl Potężne arcydzieło! W płomieniach rewo- i i i «« Fenomenalny epokowy dramat w 12 akt.
KINO „WANDA lucji płonie światl Spala się ar popiół namiętna „Miłość Księcia Sergiusza Tułaczki arystokracji rosyjskiej. W rol.

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. gł: najpiękniejsza kobieta świata BILLIE RCA ODRZ A pikantna LUCY DORAINE i znakomity
l 4

|akuszeski| |im POL i KLEMENS
Ui. Wileńska 14, tel. 114 —00

zawiadamia, iż został otwarty

FRYZJERSKI SALON MĘSKI.
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AKUSZERKA

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

a TK T DST RASĖ
RMSASTA Po cenie najniższej WORKAMI i WAGONOWO
PSA.ATI š

Doświadczony. || RajmodalejssychKoloraci, bardzo mocne,oraz DOSTARCZA
Wujaszek _ (bujając dziecinne pończoszki, towary bieliźniane, jed-

wabie, flanele, kołdry watowe.  203-1

Głowiński — Wileńska 27.

lub angielskiego poszu-

.

na ośle, jak bylem z ma- Potyczki
kuje rytynowana nauczy-

musią na wsi. udzielamy na zabezpie- cielka. Oferty pod „Lin-
DIENAS) Czenie hipotecznei wek- gwistka* do Administracji

slowe. Wileńskie Biuro „Dziennika Wił.* 787—s2
Komi dl z -omisowo Handlowe Dowynajęcia

w = jwagal Radjnamatory i Aatomobiiśi 07 7 7 przeze me poko— ; dwie stajni
Od dnia 5 b. m. został otwarty Główny Dobre podającedą Ba dosćPZA = na garaż,

Oddział firm s s zabezpieczenie >" "my2-2 _1659-0my Michał Girda daje przy zwana różż _ Do wynajęcia

REPREZENTACJA

Ma Woj: Wil. Nowogr. Pol. i Białostoc.

i PIOTROWSKI
Wilno, ul. Trocka 11, m. 9.

TLF. 13 — 96.

Ziecenia

chłopca na kolanie). Czy
nie boisz się, Olesiu, ta-

kiej jazdy?

Oleś. Albo to ja, pro-

Szę wujka, raz jeździłem

 

 

pokoju za lekcje języka
niemieckiego, franc.,Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA SP. MYŚLIWSKA
WILEŃSKA 10. —|]o

   

 

—30
 

 

Dowynajęcia

 

a inisterstwach ban-przy ul. Zamkowej 20. 4:0r ZĘo zaraz, mieszkanie z 4-ch mieszkanie na letnisko Ch AAA insk
Fachowe ładowanie i naprawa akumula- Wilenskie Biuro Kemi, ni i przedpo- z 3 pokoi | kuchni w ła- tucjach centralnych, in-
torów, sprzęt radjowy i elektrotechniczny. sowo-Handlowe  Mickie- madai Ilio dnej miejscowości, nad formacje,  interwenoje,

rzeką. Dowiedzieć się U Įegalizacje zalaiwia—pra-—1 łek Nr. 8, m. 13. 18670 wła cicielki Zwierzyniec, wnik dyplomowany Pła-Zamkowa 20 i Szopena 8. Tel. 16—72. Wi<4a 21, tel. 152.
 

   
Do wydzierżawienia u.. Grodzka2, obok stacjiokój jasny, umeblo- 5, t; kida, Warszawa, Pań-

Dbajcie o swóje zdrowie! > FOLWARK P wany do odnajęcia. POCA 1650 ska a GMS

„Szwajcarskie Gorzkie Zieta“ Sprawy 52 ha oraz zabudowanie Orzeszkowej 3, mó.„ Kto chce nabyć
(z marką „Kogut”) są stosowane majątkowe| *.P9% Oszmiańskim je- a RÓŻNE
przy cborobacb żołądka, ki- den kilometr od m. Hol- ieszkanie z 3-ch po- we Francji Nieruchomo-
szek, obstrukcjiikamieni szany. Dow. się Piłsud- M koi z kuchnią i bal- ści, Posiadłości, Dwory,

żółciowych. 7 marca r. b. w skiego 8 m. 1 Galpern konem do wynajęcia. Ko- Zakłady Przemysłowe,
Kto chce Przedsiębiorstwa handlo-narskiego 24. 1890—0

 

       

      

     
   

       

Mość nie

 

 

       
Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. —Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Aze*
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie «horego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki 7Y1- 29«

 

      

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE |4—

|
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a newem.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie.

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m*.

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia i informacje: 3091-14

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

KUPNO-
SPRZEDAŻ

amochód do sprzeda-
nia 6-cio osobowy

45 sił, w dobrym stanie
marki europejskiej. Soł-  

 

taniszki, ul. Lipowa 13
Jakóbowski. 809—2

PIANI- EOREZETRECZ) STO IEĄTSEO

NA I Odpowiedź.
FORTE- — Kiedy  urodzilišcie
PIANY.| się, somsiedzie?

— Dokładnie powie-
światowej sławy dzieć wam nie umiem.
„Arnold Flbiger“ Będzie to jednak lat
Pleyel, Bechstein, 35 — 40, kiedy jeszcze

Bluethner, Drygas, | żyła moja nieboszczka
Sommerfeld etc. matka.

Ceny fab SWSKA.
K. DĄBRO
WILNO, ul. Nie- PRACA
miecka 3, m. 6. RPNETDSKIRRTOIA

e, wyna.|Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,

 

DRZE |WKA* a gramatyki polskiej.
o ukończeniu świadec-

"*OWO]COWE two. Żądajcie prospek-
poleca tów. 1790—12

oszukuję pracy służą-
ŚWILPI EWSKI P gy przychodzącej

am dobre świadectwa
WATER Mickiewicza 62—17. 1888

SzwARCÓWY 1.

    

 

a: osoba umiejąca
ładnie szyć bleliznę

męską, damską i dzie-
cinną idzie szyć do do-
mów prywatnych. Cena
bardzo niska. Finna 3-b,
m. 4. _893—2

Nieśmiały.

wielka [5.

Model aaszych drzewek
owecowych.    

artofle do sadzenia
amerykany wczesne

(oryginalne, „edle rose*)
do sprzedania w dowol-

— Pan musisz być du-
żo starszy odemnie?
— Eh! przecież nie o-

 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-
mia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekiI skła-

 

 

4 apteczne 667—29 o

DLA. DOBICKA | 5-ka duży wybór róż.
„Właściciela L. dubicka nych towarów włó-

i L. Januszewski” KOJE,tna, welny, jedwa-

NIE: biu oraz kołdry,
przy ul. Wileń koce, chustki, poń.

skiej Nr czochy it d. Ceny jak zawsze umiarkowane.
1843—50 ważniasię.

Warszawie
skradzione następu-

jące dokumenta: 3 do-
wody osobiste wydane
przez Urząd. gm. Łużki
na imię; Ignacego, Mary-
ny i Włodzimięrza Mia-
dzelców, zam. folw. Ło-
tysze I, gm. Lužki; ks.
wojsk. . wydaną: przez
P. K. U. Postawy na imię
Ignacego Miadzelca, za-
potrzebowanie z Francji
na roboty; metryki dzie-
ci: Witalisa i Piotra Mia-
dzielców, i metrykę ślu-
bną Ignacego Miadzielca z Maryną z Sicków, unie-

974—s1

Kolooja II ba
4 klm. od Wilna z zabu-
dowaniami i dobrą glebą
do sprzedania, Wileńskie
Biuro Komisowo - Han-
dlowe, Mickiewicza 21,
tel. 152. -0

 

pieniądze lokujemy z
pełnem zabezpiecze-|

Aerlalne | SE
Mieszkania[=

Dom H-K. „Zachęta” | Duży pokój do wy- ka. Dowiedzieć się Świę-

niem na oprocento-
wanie

Mickiewicza 1, tel.
ia

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

  

do dn. 25-go kwietnia.

Mająjk
dobre osobiście spra-
wdzone, solidnie opra-
cowane poleca do

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

9-05.

—50 | broczynny 6—11. 1833—0

1—2 pokoje
umeblowane (z wygoda-
mi) do wynajęcia ul.
Węglowa 19, m. |, od 2
do 5-ej wiecz. —
MA ADi

| LETNISKA. |

Letnisko
były pensjonat — 10 po-
koi, rzeka, sosnowy las,
4 kilom. od St Pohulan-

o

kupna

 

—s0

najęcia. _ Do- ciańska 16, 3—5 godz.
1829—0

Drukarnia, Dziennika Wiłeńskiego”, ul. Mostowa 1

wesoło spędzić święta,
niech o tem dobrze pa-
mięta że ma kupić mą-
kę Krauzego tylko u

Lwiedryńskiego
wileńska 28.

1893—1

Inowrocław - Zdrój
Pensjonat „, Izonka "
Marji Sobierajskiej Aleje
Powstańców 3, tuż przy
łazienkach poleca Sali
z utrzymaniem, obiady.
Doskonała kuchnia, rów-

808—2

 

nież djetyczna.

we, niech się zwróci do:
Heriaud et Jolivet 37,
rue Marengo, Angoulėme,

  

Francja. 644—0

Co każda panna przed
ślubem wiedzi po-

winna.
Powyższą książkę, nie-
zbędną dla każdej ko-
biety, wysyłam po wpła-
ceniu zł. 12.— naP.K. O.
konto czekowe Ne 22381
St. Kaczmarczyk, War-
Szawa. Cena łącznie z
opakowaniem i przesyłką
pocztową. — Ekspedycję
książek uskutecznia się
w kolejności zamówień.

633—0

śmieliłbym się przyjśćnej ilości. Z Kalwaryj 52, i 4
Saraceński zauł. d. Nr. 6 S pelkė
właściciel domu. 1882-1 Z

ianina najsłynniejsze. 4
P wszechświatowej ne DRO
my „Erard* oraz Bettin- KARNIA
ga i K. A. Fibigera, naj- INTR -
lepsze w kraju, sprzeda- > OLIGA
ę na dogodnych warun- TORNIA
ach, Kijowska 4—10.

Sv;ze: famothód Fiatprze-
S daję

lub CHEVROLET Gar-

barska 5 u dozorcy.

 

 

1885
Do sprzedania wyżeł i

czarne koty sy-
beryjskie Wielka 11 m. 2
Kursy Kroju i Szycia.

1850

 

 

RYCZKI nowe do
sprzedania w pra-

cowni samochodowej. Za-
walna 1. 1892—2

„DZIENNIKA
HILEŃSKIEGG”

: Wilno, ul. Mosta-

wa Xe 1. Tel.12-44

 

  

  

   

  

zakres dra-
karstwa | Intro-

ligatorstwa
wcho-
daące.

 

Redaktor odpowi*dzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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