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WARSZAWSKI ODDZIAŁ
FABRYCZNY

 

dzaa
ulica Mickiewicza 4

Poleca na nadchodzące święta
najwytworniejsze

Czekoladki — Marcepany —
Karmelki

Niebywały asortyment

CZEKOLADOWYCH

JAJEK
z niespodziankami

KURZYCH SKORUPEK
napełnionych czekoladą

jadalnych, marcepanowych
1 świątecznych.

Wielki wybór D

GALANTERJI ŚWIĄTECZNEJ
oraz pięknych bonbonierek.

Niezrównanej jakości

HERBATĘ firmy <KIACHTA»
oraz wyborową «Arabia».

KAWĘ  Sklep otwarty do godz. 10 wiecz.
  

GIEŁDA
WARSZAWA, 16.1V. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,50—8,80',—8,91',—8,87' ;.
Belgja 124,53—124,84—124,22.
Holandja 358,70—359.60—357,80.
Włochy 43,37:/,—43,68! ,—43,27.
Nowy York 8,908—8,928—8,888.
Paryż 34,98'1,—35,07—34,90.
Praga 26,41—26,47—26,35.
Nowy York 8,921 —8,941—3,901.
Szwajcarja 172,90—173,33—172,47.
Wiedeń 125,66— 125,98—125,35
Włochy 46,77—46,87—46,65.
Berlin w obr. pryw. 212,86.

Papiery procentowe:

Pożyczka premmjowa dolarowa 75,50—
75,25, 5, kolejowa 50,50—51, 8, L.. Z.
B. G.K. i B. R., obl. B. G. K. 94, te sa-
me?*/ 83,25, 7”, ziemskie dolarowe 75,
4: „04, warszawskie 55, 5%. warszawskie
58,50—58,25, 8%, warszawskie 76,75—77
— 76,75, 8/, Częstochowy 66,75, 10 +, Lu-
blin 80, 10”/, Siedlec 79.

Akcje:

Bank Polski 163,75—169, Siła i Swia-
tło 102,50, Chodorów 146, Cukier 26 —
26,25, Firley 36, Liłpop 25,50, Ostrowiec
serja B 69.

REDSSTZARDOZNROZOKLITE

Czy jesteś członkiem
L.0.P.P.

Zarząd Wileńskiego Koła

Młodzieży Wszechpolskiej
Komunikuje swym członkom, iż w związku tradycyjnem świę-

conem, które odbędzie się dnia 19 b. m. o godz. 7 wiecz. w lokalu

_ własnym (Dominikańska 4), przyjmowanie składek pieniężnych i w

naturze odbywa się podczas dyżurów, we czwartek godz. 12 — 2,

Konferencja w Banku Gospodarstwa
Krajowego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W południe P. Prezydent odbył konferencję w

_ Banku Gospodarstwa Krajowego przy udziale wice-min. Konarzew-

B. G. Kr.
_ skiego, szefa korpusu kontrolerów, płk. Wielowiejskiego oraz dyr.

Konferencja dotyczyła przemysłu wojskowego.

Zastój świąteczny w polityce.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W życiu politycznem
świąteczne.

W ciągu dnia ks. kardynał Kakowski
k Slawka.
i Pogłoski, jakoby wizyta ks. kardynała Kakowskiego pozostawała

zaczynają się już ferje

rewizytował p. premjera

| w związku z listem ks. biskupa Łozińskiego są bezpodstawne. Ž

: P. premjer przyjął min. Józewskiego i Boernera, po południu
był na Zamku.

Wieczorem P. Prezydent wyjechał do Spały.

Amerykanie badają gospodarcze zasoby
Rosji.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W połowie czerwca i lipca spodziewany jest przy-

* jazd do Rosji około 10.000 turystów amerykańskich, z których część

' oraz zwiedzenie Kaukazu i Krymu.

ki wobec nowych ceż niemieckich.
(Telefonem od własnego korespondenta).
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 Rząd polis

przybędzie drogą lądową.

Po drodze zatrzymają się oni niewątpliwie w Polsce.

Program pobytu amerykanów obejmuje przejazd po Wołdze,

WARSZAWA. Rząd polski nie powziął żadnych decyzji jak się

“ zachować w odpowiedzi na zarządzenia niemieckie. :

Jak dotąd rząd zajmuje stanwisko wyczekujące. Nie wiadomo,

czy zaniecha on ratyfikacji traktatu handlowego, czy też zastosuje

odpowiednie zarządzenia celne.

WARSZAWA. 16.4. (Pat.). Do
p. ministra rolnictwa dr. Leona
Janta-Połczyńskiego zwrócili się
przedstawiciele centrolnych orga-
nizacyj rolniczych, przedstawiając
memorjał w sprawie ustosunko-
wania się rolnictwa polskiego do
ostatnich podwyżek ceł agrar-
nych w Niemczech. Zdaniem or-
ganizacyj rolniczych, ostatnio do-
konane podwyżki łącznie z pro-
jektem dalej idących podwyżek
celnych na produkty rolne, utrud-
niają niesłychanie współpracę
gospodarczą polsko - niemiecką.
Specjalnie podwyższenie ceł na
trzodę chlewną unicestwiłoby cał-
kowicie tę nadzieję, jaką rolnic-

> two polskie przywiązywało do re-
alizacji kontyngentu przywozowe-
go na trzodę. Organizacje rolni-
cze wypowiedziały opinję, iż w
tych warunkach, wobec prohibi-
cyjnego wręcz charakteru szere-

gu stawek celnych na produkty
rolne, świeżo zawarty traktat
'handlowy między Polską i Niem-
cami może stać się z punktu wi-
dzenia interesów rolnictwa bez-
wartościowym.
W odpowiedzi p. minister rol-

nictwa uznał, iż ostatnie podwyż-
ki celne w Niemczech mogą rze-
czywiście napawać rolnictwo pol-
skie wielką i uzasadnioną troską
w sprawie realizacji możliwości
współpracy gospodarczej polsko-
niemieckiej. P. minister zakomu-
nikował delegacji, że rząd polski
należycie ocenia utworzoną sy-
tuację i jej skutki w związku z
podpisaną umową handlową. Rząd
jest w trakcie ustalania oceny
ostatnich zarządzeń celnych nie-
mieckich i ich skutków dla dal-
szej współpracy gospodarczej mię-
dzy obu krajami.

Zbrojenia niemieckie na morzu.
Miljonowe kredyty na budowę pancernika „B*

BERLIN, 16.4. (Pat.) Rada Pań-
stwa Rzeszy, na dzisiejszem posie-
dzeniu plenarnem przyjęła uchwa-
łę wczorajszą połączonych ko-
misyj Rady w sprawie wstawienia

do budżetu na rok 1930 pierw-
Szej raty na budowę pancernika
klasy B, w wysokości 2.900 tys.

imarek. Wniosek rządu pruskiego
o anulowanie uchwały połączo-
nych komisyj odrzucono 29 gło-
sami. Przeciwko wnioskowi prus-
kiemu głosowali przedstawiciele
Prus Wschodnich, Brandenburgii,
Pomorza, Saksonji, Szlezwig-Hol-
sztynu, Hannoweru, Essen-Nassau,

drukarni: Mostowa 1.

prowincji nadreńskiej, Bawarii,
prowincji heskiej, Turyngji, Me-
klemburg-Szwerinu i Oldenburga.
Wstrzymali się od głosowania
przedstawiciele Marchji granicz-
nej, Górnego Śląska niemieckie-
go, Wirtembergji, w. m. Bremy.
O godz. 4 po południu zebrał się
na posiedzenie gabinet Rzeszy,
który, wedle doniesień prasy ze
źródeł dobrze poinformowanych,
uchwalił przyłączyć się do stano-
wiska Rady Państwa Rzeszy i
wnieść do preliminarza budżeto-
wego na rok 1930, który ma być
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przedłożony na najbliższem po-
siedzeniu Reichstagu, odpowie-
dnią sumę na budowę wspomnia-
nego wyżej krążownika klasy B.

BERLIN, 16.IV. (Pat). Prelimi-
narz budžetowy na rok 1930, nad
którym toczyła się dziś dyskusja
na posiedzeniu Rady Państwa,
jest na ogół większy od zeszło-
rocznego o 354800 tys. marek.
W sumie tej, największą pozycję
zajmuję wydatki na wojsko i ma-
rynarkę wojenną, które wzrosły
o przeszło 50 miljonów marek.

OBNIŻENIE PODATKÓW... ALE WE FRANCJI.
PARYŻ, 16.4. (Pat.) Rada ga-

binetowa przyjęła projekt obniże-
nia podatków, który rząd złoży

wieczorem w prezydjum Izby De-
putowanych po głosowaniu nad
budżetem.

Budżet francuski ostatecznie przyjęty
Wielkie zwycięstwo Tardleu.

PARYŻ, 16.4, Pat. Na dzisiej-
szem posiedzeniu lzby przyjęto
450 przeciwko 125  preliminarz

budżetowy w tej formie, w jakiej
został uchwalony przez Senat.

Angielsko-sowiecki układ handlowy.
LONDYN, 16.4. Pat. W dniu

dzisiejszym, podpisany został tym-
czasowy układ handlowy  angiel-
sko-sowiecki. Układ podpisali
min. Henderson ze strony an-
gielskiej i ambasador Sokolnikow
ze strony sowieckiej.

LONDYN, 16.4. Pat. Podpisany
dzisiaj układ handlowy  anglo-so-
wiecki przewiduje wzajemne trak-
towanie na zasadzie klauzuli naj-

większego uprzywilejowania. So-
wiety otrzymują prawo wysłania
do Wielkiej Brytanji misji han-
dlowej, składającej się z przed-
stawiciela handlowego i dwóch
attaches, kórzystających z wszel-
kich przywilejów nietykalności
dyplomatycznej. Układ będzie
obowiązywać do czasu zawarcia
stałego traktatu handlowego.

Rozruchy w Indjach.
KALKUTA, 16.4. Pat. Agencja

Reutera podaje: Wczoraj wieczo-
rem, w południowej części Kal-
kuty, tłum obrzucił kamieniami
europejczyków, jadących w sa-
mochodzie. Kilka ósób odniosło
rany. Policja aresztowała 20 osób.
Niebawem po tem zajściu tłum
przypuścił szturm do jednej z sal
szpitala, władze jednak udarem-
niły atak. Ogółem w dniu wczo-
rajszym odniosło rany w czasie
zajść 50 osób, wśród nich 15 po-
licjantów i 11 członków straży
pożarnej.

KARACHI, 16.4. Pat. Policja
aresztowała 6 przywódców kon-
gresu narodowego. W wielu in-
stytucjach nacjonalistycznych po-

licja przeprowadziła rewizję, kon-
fiskując m. in. księgi rachunkowe.
W czasie manifestacji wzburzone-
go tłumu przed gmachem trybu-
nału, policja dała kilkanaście
strzałów, raniąc wiele osób z
pośród manifestantów. Tłum wtar-
gnął do gmachu trybunału, tłukąc
szyby i wyrywając okna. W za-
mieszaniu 2 policjantów odniosło
rany.

KARACHI, 16.4. Pat. W czasie
rozruchów, które miały tu miejsce
dziś rano, jedna osoba została
zabita, 7 zaś odniosło ciężkie
rany. Prócz tego jest 26 lżej ran-
nych. Po południu sytuacja zmie-
niła się na lepsze.

Tragiczny wypadek w Tatrach.
ZAKOPANE, 16.4. (Pat.) W nie-

dzielę 12 b. m. wyruszyło z Za-
kopanego na kilkudniową wy-
cieczkę w Tatry 4 turystów: Ber-
nard Cikiewicz, Antoni Konar,
Wiesław Stanisławski i Zbigniew
Giejsztor. W niezwykle ciężkich
warunkach, z powodu złej pogo-
dy, pozostali oni do wtorku rano,
poczem we wtorek, ledwie żywi,
wyruszyli do przełęczy pod Mły-
narzem. Po dojściu do przełęczy
zozwiązali linę i każdy, ratując
się na własną rękę, wyruszył ku
Żabim  Stawom _Białczańskim,
skąd dolinę z Białej Wody zmie-
rzali ku Rostoce. Pierwszy do
schroniska przybył Stanisławski z
Konarem, a dopiero później nad-
szedł Cikiewicz, który oświadczył,
że Giejsztor pozostał przy Stawie
 

dla odpoczynku, obiecując za
ćhwilę podążyć za nimi. Zanie-
pokojeni jednak dłuższą jego
nieobecnością, dzierżawcy schro-
niska wyruszyli na spotkanie
Giejsztora. Poniżej Stawu Biał-
czanego Niżniego, nad potokiem
odpływowym, znaleziono już jed-
nak tyłko martwe zwłoki Giej-
sztora, który, jak się zdaje, padł
wskutek przemarźnięcia, i zupeł-
nego wycieńczenia. Zachodzi
również przypuszczenie, że przy-
czyną śmierci był atak sercowy.
O wypadku zawiadomiono natych-
miast pogotowie ratunkowe które
przywiozło zwłoki do Zakopane-
go. Zbigniew Giejsztor liczył lat
27 i był słuchaczem politechniki
warszawskiej.

Korzyści dla Polski z umowy handlowej
z Niemcami

Przekraślił Rząd Rzeszy

Bardzo drogo okupił rząd do-
prowadzenie rokowań o traktat
handlowy z Niemcami do punktu
ich finalizacji. Gdyby umowa ta
została ratyfikowana, przekreślili-
byśmy nasze pretensje do Niem-
ców, którzy na skutek zabiegów
komisji kolonizacyjnej obsadzili
zachodnie kresy Polski elemen-
tem wrogim państwu Polskiemu,
a ponadto na skutek układu osie-
dleńczego uzyskałoby niemieckie
kupiectwo możność dalszej ofen-
zywy gospodarczej na ziemie
polskie — otwierania swych filji,
osadzania przedstawicieli i t. d.
W krytyce treści zawartego trak-
tatu wskazywaliśmy na te poważ-
ne niebezpieczeństwa polityczne
i gospodarcze.

Zanim jednak traktat z Niem-
cami zdołał wejść w życie, oka-
zało się, że nawet te minimalne
korzyści, jakie niósł z sobą, w po-
staci pewnych perspektyw zbytu
polskich produktów agrarnych
na rynku niemieckim —stają się
iluzorycznemi.

jednem pociągnięciem.

Mianowicie w dniu 8 b.m. ga-
binet Briininga przyjął połączony
program skarbowo-agrarny, wnie-
siony przez min. Schielego. Pro-
gram ten uchwalił następnie
Reichstag, w głosowaniu imien-
nem 217 głosami przeciw 206.

Uchwalony w 1-em czytaniu
projekt zwyżki stawek celnych,
przewiduje zwyżki na szereg arty-
kułów rolnych tak wysokie, że
właściwie należy uważać je za
prohibicyjne. Podniesienie pię-
ciokrotne ceł na jaja (z 6 RM
na 30 RM), wyśrubowanie jeszcze
o 50 procent już i tak wygóro-
wanej stawki na jęczmień (cło
ruchome do wysokości 12 RM za
100 kg.), owies, żyto, pszenica —
cło ruchome do 30 RM. zupełnie
dowolne, które rząd może odno-
sić co
dzie specjalnych pełnomocnictw,
ošmiokrotne podwyższenie cła
na łój, © 50" , cła na krochmal,
© 33 proc. niedawno podniesio-
nego cła na mięso wieprzowe,
obłożenie wolnego dotychczas od

niem miejsca o 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oa

trzy miesiące na zasa-

za granicę 8 zł.

  

cła mieka, cłem 5 mk. — poza-
tem szereg dalszych podwyżek na
słoninę, smalec i t. d. — tworzą
łącznie istotę programu celnego
min. Schielego, emanację życzeń
agrarjuszy niemieckich, a zarazem
cios dla tych ekspektatyw, jakie
powstały w polskich sferach rol-
niczych w związku z dojściem do
skutku traktatu.

Już pierwsze głosy, jakie pod-
niosły się po jego podpisaniu,
wskazywały na korzystniejszą sy-
tuację Niemiec, które na zasa-
dzie przewidzianej traktatem klau-
zuli, największego  uprzywilejo-
wania, korzystałyby z naszych zni-
żek celnych, udzielonych Francji
i Czechosłowacji. Polsce zaś, wo-
bec protekcjonizmu agrarnego w
Niemczech, dawały bardzo nie-
wiele. Ostatnia fala podwyżek na
cła rolnicze, przekreśliła i te zni-
kome korzyści.

oszeń. Konto czeko

W. Charytonowicz i 5-ka
APTECZNY DOM HANDLOWY

WILNO, UL. AD. MICKIEWICZA 7,
Na święta zaopatrzony w wielki wybór perfum, kosme-

tyki, artykułów gospodarczych i t. p.
Ceny tanie.

PRERUMZRATA: miesięczna 4zł., z odnozzeniem i przesyłką pecztową Zł. 4gr.SĄ

GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 48 gr., 1a
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji. o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 58 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
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Oczywiście podwyżka ceł wy-
mierzona jest swem ostrzem nie-
tylko przeciw Polsce, godzi ona
również w Holandję, Danję i Ar-
gentynę, które już nawet zgłosiły
ze swej strony protesty. Do pro-
testów tych dołączyć się ma
według zapowiedzi i rząd polski.
Niemniej obecnie dopiero oka-
zało się jak słabo przedstawi-
ciele rządu poiskiego zabez-
pieczyłi w czasie układów o
traktat interesy polskie, skoro
wystarczyło jedno tylko po-
ciągnięcie Niemiec by cały efekt
rokowań przekreślić. Wartość
prowizorjum handlowego po pod-
wyżce celnej staje się dla nas
więcej niż problematyczna, ca
zresztą przyznał także ostatnio p.
K. Fudakowski prezes Związku
organizacji rolniczych Rzplitej.

 

 

Z prasy.
Rząd wobec kryzysu go-

spodarczego.
Od roku Polska przeżywa co-

raz bardziej pogłębiający się kry-
zys gospodarczy. Wzrasta bezro-
bocie, zamykane są zakłady pra-
cy, ograniczona produkcja. Do-
tychczasowe rządy sanacyjne sta-
rały się pominąć ten fakt całko-
witem milczeniem, lub na zasa-
dzie słynnych  „wykresów* p.
Bartla starały się wykazać, że
panująca bieda, że wzrost pro-
testów wekslowych i bankructw
należą do „urojonej rzeczywi-
stości* są tylko „intrygą endec-
ką“. Dopiero rząd p. Sławka, po
dwu tygodniach istnienia na-
kreślił swój program gospodar-
czy, który w streszczeniu zamie-
ściliśmy na łamach „Dziennika*,
Zamieściliśmy też ocenę tego
programu przez prasę narodową,
która wykazała calkowitą jego
nierealność. +

Posłuchajmy, co o nim mówi
socjalistyczny „Robotnik“:

Autorzy programu sami najwidocz-
niej zachodzą w głowę, jak swój pro-
gram wykonać, stwierdzając, że „Sto-

sowanie ulg pO dla rolnictwa,

przemysłu i handlu... wymaga znacznych
wysiłków ze strony skarbu państwa”, A
przecież Rząd będzie „dążyć raczej do
kompresji budżetu, niż do jego pełne-
go wykonania*.

Sciśnięcie budżetu i jednocześnie

dążność do jego maksymalnego rozsze-

rzenia w zakresie zamówień i Inwesty-

cyj, kłócą się ze sobą djametralnie.
Ale chodzi przecież o rozbudzenie

nadziei, o powrót utraconego zaufania.

Pod tym agitacyjnym kątem widzenia

taki program jest zrozumiały. Ale czy
jest wykonalny, o tem należy mocno
wątpić.

Kto boi się wyborów?
Nie tak to dawno enfant

terrible sanacyjnej konserwy p.
Cat twierdził z właściwym sobie
tupetem w „Słowie*, że opozycja
boi się wyborów. Posłuchajmy,
co na ten temat pisze tak bliski
„Slowu“ ideowo, lecz przewyż-
szający go pod każdym wzglę-
dem „Czas”:

„Jedynemi kołami, które będą gło-
sować za rządem są różne organizacje
b. legjonistów — b. wojskowych, strzel-
ca, przysposobienia wojskowego, inte-
ligencja miejska, część urzędników, z

„Naczelne kierownictwo BB. zdecy-
dowało wycofać swoje listy ze wszyst-
kich okręgów, w których po uniewa-
żnieniu wyborów mają być p'zeprowa-
dzone wybory uzupełniające. W ten spo-
sób nie będą się ubiegałi o mandat pp.
Radziwiłł i Wiślicki (żyd) w okr. Łuck—
Równe, ani też redaktor Okulicz w o-
kręgu Lida, ani,też senatorowie z listy
Ne I w województwie wołyńskiem. Ogól-
ne cefnięcie się BB. od walki w wybo-
rach uzupelniająch komentowane jest
w sferach politycznych jako nieomylny
znak, że Sejm obecny już nie będzie
obradował i że wkrótce nastąpi rozwią-
zanie izb ustawodawczych*.

Możliwe! Ale w takim razie —
zauważa „Gazeta Warszawska” —
„należałoby właśnie stanć do wyborów,
przekonać się o istotnych nastrojach
Społeczeństwa i przekonać się, o ile
aparat organizacyjny stronnictwa BB.
jest sprawny. Niestawanie do wyborów
może tylko uprawnić do przekonania,
że B3. nie czuje się na siłach do pod-
jęcia walki".

Prawosławnym lepiej dzieje
się w eni niż Katoli-

om.
List prawosławnego metropo-

lity warszawskiego Djonizego do
patryarchy Gruzińskiego wywoł.ł
w świecie wrażenie, że prawo-
sławje jest prześladowane w Pol-
sce.

„Gaz. Warszawska” przytacza
szeregadanych świadczących o
tem jak się miewa prawosławje
pod opieką rządów polskich:

Stwierdzić więc należy, że w pięciu
prawosławnych djecezjach w Polsce
utworzył metropolita około 1500 placó-
wek parafjalnych: a to w djec. war-
szawskiej (obejmującej tylko kilka po-
wiatów woj. lubelskiego) — 98 parafij.
W djec. wileńskiej — 171 parafij, w
djec. grodzieńskiej — 231, w pole-
skiej — 319, a w wołyńskiej 680.

W tych parafjach pracuje 1500 du-
chownych prawosławnych, nie licząc
kleru pomocniczego wynoszącego 310
osób. W Polsce działa więc ponad 1800
prawoslawnych duszpasterzy, ale ita
liczba nie jest pelna, bowiem dodaćby
do niej należało pokaźną liczbę zakon=
ników, djakonów i kleryków, a wten-
czas zwiększy się ona znacznie ponad
2000 duchowieństwa. Iluž duchowień-
stwo to ma w swej opiece wiernych?
Otóż wedle ostatnich danych adminie
stracyjnych, liczba prawosławnych w
Polsce wynosi okrągłe 3.500.000 osób.
Korzystają oni z 2.491 świątyń, z ktė-
rych około 1065 jest pochodzenia nie=
wątpliwie katolickiego,

Jak ten stan rzekomo pokrzywdzo-
nego prawosławia przedstawia się EE

toproducentów zaś ziemianie i wielcy prze-Sx równaniu z Kościołem katolickim?
mysłowcy rozumiejący dobrze, że choć** na jedną świątynię w kościele kato-
teraz jest im bardzo źle, ale pod rzą-
dami partyj sejmowych byłoby jeszcze
gorzej! Ale kola te są liczebni łabe.

W tych więc stosunkach ni na-

dzieli, aby przy cbscnej ordynacji wy
borczej mógł klub B. B. wyjść z wybo-
rów zwycięsko, nawet gdyby nie popeł-
niono już więcej tych blędów, jak przy
wyborach ostatnich, t. j. narzucanie kan-
dydatów zupełnie w okręgach niezna-

  

 

 

nycn.

: Dziwićby się należało, gdyby w ko-
łach rządowych nie zdawano sobie z te-
go sprawy. Wystarczy przecie wysłu-
chać opinji starostów, które co do szans
wyborczych rządu wypadną z pewno-
ścią negatywnie".

Więc któż to właściwieboisię
wyborów?

Nie chcą zasięgać języka.
Najznamienniejszem zjawiskiem

w obecnej sytuacji jest „desinte-
ressement" BB. w stosunku do
wyborów uzupełniających. Rządo-
wy „Express Poranny” w tej spra-
wie pisze:

lickim przypada około 2500 wiernych,
w kościele prawosławnym okolo 1.600
wiernych. Na jednego duchownego w
kościele katolickim około 2.040 wier-
nych, w prawosławnym zaś około 1.880.

Taki jest faktyczny obraz „ucisku*
prawosławia w Polsce.

Drobne wiadomości.
Katastrofa lotnicza.

CHATEAUROWX, 16.IV. (Pat).
Dwa samoloty wojskowe zderzyły
się na wysokości 800 metrów.
Jeden z nich, literalnie rozcięty
na pół, spadł na plac w mieście.
Ciało pilota znaleziono na dworcu
w wagonie, do którego spadło,
rozbiwszy dach. Drugi aparat
spadł na dach domu, który sta-
nął w płomieniach i został całko-
wicie zniszczony. Trupa lotnika
znaleziono z odciętą głową na
podwórzu tego domu.

 



 

WYBORY UZUPEŁ-
NIAJĄCE.

Z okręgu wyborczego lidzkie-

go, w którego skład wchodzą

powiaty Lidzki, Oszmiański, Wo-

łożyński i część Szemczyńskiego

— dochodzą do nas wiadomości,

że ludność polska bardzo mało

się interesuje wyborami, które na

skutek unieważnienia  poprzed-

nich wyborów przez Sąd Naj-

wyższy, mają się w tym okręgu

odbyć dnia 25 maja r. b.
Zależy komuś na tem, żeby

zainteresowanie ludności polskiej

wyborami osłabić, widać to z

tego, że na terenie okręgu wy-

borczego wmawia się ludziom, że

wybory uzupełniające nie mają

żadnego znaczenia, gdyż Sejm

będzie rozwiązany i będą rozpi-

sane nowe wybory, a tem sa-
mem posłowie wybrani w wybo-

rach uzupełniających nie będą

już mieli możności zasiąść na

ławach poselskich.

Nie zdołaliśmy stwierdzić, kto

taką opinję szerzy, ale jest rze-

czą niewątpliwą, że jeżeli znaj-

dzie ona posłuch, jeżeli ludność
polska będzie się powstrzymywa-

ła od głosowania, to będzie to

korzystne tylko dla mniejszości

narodowych.
B. B. wycofała się z walki wy-

borczej, ale powodem tego nie

jest bynajmniej przekonanie, że

wybory nie mają znaczenia. Tak

może się sprawa przedstawia, ale

istotną przyczyną wycofania się

B. B. jest jedynie obawa kompro-

mitacji. Wiadomo bowiem, że tym

razem nie będzie można posługi-

wać się przy wyborach sposoba-

mi i sposobikami, które zostały

zdemaskowane i stały się powo-

dem do obalenia wyniku wybo-

rów przez Sąd Najwyższy. Poza-

tem stan umysłów zupełnie nie

sprzyja powodzeniu B. B. przy

wyborach.

B. B. chce ratować resztki

swego autorytetu i dlatego wy-
cofuje się przed pewną przegra-

ną, aby, mimo zmniejszonej wsku-

tek wyroków Sądu Najwyższego

liczby posłów, twierdzić jeszcze,

że "reprezentuje zriaczną część

społeczeństwa.

Ta, dla fudzi orjentujących się
w polityce, zupełnie wyraźna tak-
tyka nie powinna nikogo wpro-

wadzać w błąd. Ludność polska,

katolicka, narodowo myśląca nie
tylko okręgu lidzkiego, ale i świę-

ciańskiego, w którym wkrótce

wybory będą rozpisane, powinna

stanąć do wyborów, jak jeden

mąż.

Nie wolno wierzyć twierdze-
niom, że wybory nie mają zna-

czenia. Oczywiście, nie możemy

dawać żadnej gwarancji, że Sejm

obecny dotrwa do końca pięcio-

lecia. Zgodnie z art. 26 Konsty-
tucji Sejm może być rozwiązany

w każdej chwili. Jednakowoż ma-

my bardzo poważne podstawy do

twierdzenia, że rozwiązanie Sejmu

w ciągu miesięcy najbliższych

jest mało prawdopodobne.

Wprawdzie i p. Jan Piłsudski
i p. Sławek zapowiedzieli nowe

wybory, ale to niczego nie'do-

wodzi, raczej przeciwnie jest to

podstawa do twierdzenia, że Sejm

nie będzie rozwiązany. Przyzwy-

czailiśmy się już do tego, że

zawsze dzieje się od roku 1926

coś zupełnie przeciwnego, niż się

zapowiada; wszak w pojęciu czyn-

ników dziś decydujących „polity-

ka to fałszywa gra".

Pozatem, żeby Sejm rozwią-

zać, trzeba, żeby rząd doradził to

Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Rząd miałby interes to zrobić,

żeby nastrój w kraju różnił się

od nastroju Sejmu na korzyść

rządu. Tymczasem wiemy, że po-

pularność sanacji, a nawet jej

protektora, spadła do minimum,

z czego wynika, że w nowym/Sej-

mie byłoby o wiele mniej posłów,

którzyby chcieli stanąć na bacz-

ność. Rząd nienia więc żadnego

interesu doradzać p. Prezydento-

wi rozwiązanie Sejmu.

Wreszcie trzeba jeszcze wziąć

pod uwagę tę okoliczność, że

według brzmienia art. 26 Konsty-

tucji, orędzie Prezydenta Rzeczy-

pospolitej rozwiązujące Sejm mu-

si być umotywowane. Jakież

znalazłby rząd motywy, które

mogłyby społeczeństwo przychyl-

nie do rządu uspobić? Wiemy,

że istotną przyczyną, dla której

rząd chętnieby się pozbył Sejmu,

jest dążenie do uniknięcia załat-

wienia sprawy  półmiljardowego

przekroczenia budżetu. Kwestja

pieniędzy państwowych niewyraź-

nie przez rząd wydatkowanych

jest głównym powodem gniewu

sanacji na Sejm. Czy można jed-

nak przypomniać, że taki motyw

byłby w orędziu o rozwiazaniu

Sejmu użyty? Chybaż sanacja

nie zechce siebie ostatecznie

własnoręcznie pogrzebać.

Z tych- wszystkich względów

należy uznać, že rozwiązanie Sej-

mu jest mało prawdopodobne.

Oczywiście, że w okresie obec-

nym możliwe są najrozmaitsze

niespodzianki, jednakże nie umie-

jąc kłaść pasjansów, ani też nie

mając innych sposobów irracjo-

nalnego przewidywania przyszio-

ści, musimy posługiwać się logi-

ką, a logika prowadzi nas do wnio-

sku, że rozwiązanie Sejmu jest

mało prawdopodobne

Wobec tego ludność polska

narodowo-katolicka w okręgach,

w których wybory uzupełniające

są przeprowadzane winna do

tych wyborów paważnie się przy-

gotowywać i złożyć głosy w jak-

największej liczbie.

W okręgu lidzkim Stronnictwo

Narodowe po wyborach roku 1928

własnej listy nie wystawiło na

skutek porozumienia z Chrześci-

jańską Demokracją. Dziś w Lidzie

do walki staje ta samalista Chrze-

ścijańskiej Demokracji oznaczo-

na Nr. 25. Listę tę zgodniezumo-

wą popieraliśmy przy zeszlych

wyborach i dziś wzywamy wszyst-

kich narodowo-myślących Pola-

ków w okręgu Lidzkim, żeby na

tę listę głosowali.

Czas też szykować się do wy-

borów w okręgu Święciańskim,

obejmującym powiaty Swięciań-

ski, Brasławski, Dziśnieński, Po-

stawski, Wilejski i Mołodeczański.

W okręgu tym staje do wyborów

lista _ Stronictwa Narodowego

Nr. 24, z której czołowym kandy-

datem w okręgu jest red. Piotr

Kownacki.

Ani jeden głos polski nie po-

winien iść na marne.
 

 

LIST OTWARTY BISKUPA PIŃSKIEGO

1. tyqmunia Loińskiego
DO KORPUSU OFICERSKIEGO W PIŃSKU.

(Dokończenie).

Nadto kult dla człowieka, wła-
dzę piastującego, objawiający się
w sposób fanatyczny, nie uzna-
jący niezależności sądów innych
ludzi, ośmielający odwoływać się
do przymusu w jakiejkolwiek po-
staci, to metoda postępowania, z
którą spotykaliśmy się w latach
państwowej niewoli swojej, która
jednak jest tak obcą duchowi
Polski i każdego szlachetnego
narodu.

Kłótnie przytem o to, czy kto
marszałka Piłsudskiego kocha lub
nie kocha, czy go nazywa wiel-
kim czy nie, są rzeczą poprostu
śmieszną. Ważniejsze mamy tro-
ski przed sobą, wymagające jed-
noczenia sił ojczystych; jakże
możemy się przyczyniać do nie-
porozumień wzajemnych na tle
stosunku do jednej osoby?

| zastanówcie się. Jeden się
więcej przejmuje uroczystością
św. Józefa, tak wielkiego i dro-
giego Patrona, inny nie. Czy
uważalibyście za stosowne, aby o
to się złośliwie kłócili? A cześć
św. Józefa jest przecie rzeczą
trochę większą i ważniejszą niż
kult marz. Piłsudskiego. Co wię-
cej nie byłoby zgodne z miłością
chrześcijańską nienawidzieć ludzi,
nie wierzących w Pana Jezusa,
nie oddających czci, Bogu na-
leżnej. A nawet tam, gdzie nale-
żałoby 0 cześć bożą się upom-
nieć, patrzycie spokojnie na wy-
kroczenia ludzkie, wychodząc z
zasady, że siłą się nikogo nie
przekona i, że sprawa wiary jest
sprawą osobistą każdego. Jakaż
jest konsekwencja waszego serca
chrześcijańskiego? Chyba, że je-
jesteście bardziej „piłsudczycy*
niż chrześcijanie?...

Jeśli zaś jesteście, jak myślę,
przedewszystkiem chrześcijanami,

to po chrześcijańsku patrzcie na
bliźnich i po chrześcijańsku na
swój stosunek do Marszałka. I
myślcie raczej, jakie winniście
mieć dla niego życzenia i w jaki
sposób moglibyście się do urze-
czywistnienia ich przyczynić.

Otóż życzenia wasze wówczas
tylko mogą stać się skuteczne,
jeśli je poprzecie modlitwą, ale
nie jakąś demonstracyjną,- fary-
zeuszowską, obłudną, lecz we-
wnętrzną i pokorną. W takiej
modlitwie, nie na pokaz insceni-
zowanej, ale płynącej z duszy,
powinniście prosić o łaski po-
trzebne dla tego, którego rzeko-
mo tak miłujecie.

Marsz. Piłsudski
kiem, na którym leży odpowie-
dzialność ogromna, i który ma
przed sobą bardzo wielkie trud-
ności do pokonania.

Pierwszem życzeniem naszem
i pierwszą modlitwą za niego po-
winno być, aby nigdy nie za-
pomniał, że główny i najważniej-
szy obowiązek jego jest ten sam,
co każdego człowieka: zbawić
swą duszę, bo P. Jezus powie-
dział: jaką korzyć mieć będzie
człowiek, jeśliby cały świat po-
zyskał, a na duszy swej szkodę
poniósł (Mt. 16 2 b). Życzcie mu
też i módlcie się, aby wszystko
dla Boga robił, o grzechach po-
pełnionych nie zapominał, ale za
nie pokutował (a któż z nas ich
nie ma?), i żeby nie ulegał tak
łatwym w jego pozycji pokusom
próżności i zarozumiałości, które
największego człowieka czynią
małym, w zarodku niszczą wszel-
ką zasługę i tak łatwo nadają
postępowaniu naszemu kierunek
zgubny.

Życzcie mu i proście Boga,
aby trwała w nim i oczzyszczała

jest człowie-

się wciąż miłość prawdziwa dla
Polski, aby w każdem swem za-
rządzeniu i posunięciu jej dobro
rzeczywiste miał na celu; żeby
pamiętał, iż można jej służyć tyl-
ko takiemi środkami, jakie ka-
techizm, nasz zwykły katechizm
nazywa uczciwemi i honorowemi;
żeby też umiał wszystkich do
pracy dla Ojczyzny pociągać i
jednoczyć, nie zaś przez swój
charakter lub metodę rozbijać

siły narodu.
Życzcie mu dalej, aby go Bóg

bronił od wpływów wspólnej nam
wszystkim krewkości, aby w każ-
dem słowie jego pisanem czy
mówionem, zwłaszcza publicznie,
była roztropność chrześcijanina,
sprawiedliwość serca wielkiego i
takt mądrego męża stanu. Każ-
demu zdarzy się unieść, popełnić
niewłaściwość, użyć słowa nie na
miejscu i t. p. Trzeba umieć
patrzeć wyrozumiale na te pośli-
zgnięcia słabości ludzkiej. Tempe-
rament lub pewne braki w wy-
chowaniu mogą zmniejszyć, na-
wet niekiedy całkiem usunąć
winę. Ale chodzi o to, że jedno
wyrażenie nie obmyślane, nie
zważone należycie, wychodzące z
ust lub z pod pióra człowieka, na
którego kraj i świat niemal cały
mają zwróconą uwagę, może
wnieść lub zwiększyć nieporządki
w państwie, a Ojczyznę naszą
kompromitować w oczach ob-
cych, czyhających na możność
obryzgania jej dobrego imienia.

Życzcie wreszcie i bardzo się
módłcie, aby go P. Bóg bronił
od złych doradców i od „przyja-
ciół* - pochlebców, i aby on
sam nie tych uważał za przyja-
ciół i pożądanych współpracowni-
ków, którzy mu potakują, lecz
tych, którzy są uczciwymi ludźmi
i kraj kochają bezinteresownie.

A z życzeniami i modlitwami
powyżej wyliczonemi trzeba mu
życzyć oczywiście światła Ducha
św. i błogosławieństwa bożego,
aby, jak mówimy w modlitwie
kościelnej „pragnął, co się Bogu
podoba, i całą mocą wypełniał.
Przyjdzie zaś dzień Pański jako
złodziej (Il P. 3 10), i sąd boży
bliski jest dla każdego; niechże
mu wypadnie szczęśliwie. | kiedy
imię Marszałka, dziś tak dla nie-
których straszne, nikomu już
łmponować nie będzie, niech jed-
nak we wdzięcznej się zachowa
pamięci u wszystkich.

Teraz jeszcze słowo z powodu
owej „obrazy wojska". Muszę u-
wagę waszą zwrócić, iż grubo się
myli każdy z Was, kto przypusz-
cza, że honor wojska i honor
munduru żołhierskiego jest wy-
łącznem dobrem waszem. Bynaj-
mniej tak nie jest. Jak Polska
nie jest waszą ani rządową, ale
należy do całego narodu, jak
świętość sukni kapłańskiej jest
troską nie duchowieństwa, ale
całego świata katolickiego, tak
honor żołnierza polskiego jest
skarbem każdego Polaka. Jużci
na tym, który mundur nosi, cią-
ży pierwsza za niego odpowie-
dzialność, bo on sam jeden ma

możność bezpośrednio strzec go
od splamienia. Ale nie jest to są-
dzić o rzeczach po obywatelsku,
gdy się przypuszcza, że tylko lu-
dzi wojskowych obchodzi powa-
ga ich munduru. Tymczasem z
tego nieprawidłowego sądu wy-
rasta niekiedy w oficerach draż-
liwość, zupełnie zbyteczna i z
prawdziwym honorem nie mają-
ca nic wspólnego, która dopatruje
się zniewagi munduru tam, gdzie
jej niema, a nawet tam, gdzie
ktoś w obronie tego munduru
występuje. Natomiast nie widzi
zniewag, czynionych mu praw-
dziwie z innej strony.

Powiedzieć oficerowi:
zachowujesz w kościele", to jest

obraza jego honoru. Zganić za-
chowanie się wojska w tym lub

innym wypadku obraza znowu.
Przecie chyba więcej honorowi
temu uchybia niewłaściwy postę-

pek samego oficera, np. nieprzy-
zwoite zachowanie się w koście-

le, niż dana mu zato wymówka.
Miałem kilka b. szczególnych

źle się.

  

 

    

powiem smutnych wypadków.
Jeden z moich księży, idąc za
wskazówkami, którem mu dał,
usunął z kościoła kobietę, nie-
przyzwoicie ubraną. Wkrótce po-
szła do najwyższych władz woj-
skowych skarga, podpisana przez
wyższych oficerów danego okrę-
gu, żądająca zdegradowania księ-
dza „za zniewagę munduru ofi-
cerskiego,. Okazało się bowiem
później, że owa bezwstydnica by-
ła żoną porucznika. Inny ksiądz
znowu w porozumieniu ze mną,
nie zaprosił na obiad uroczysty
oficera, żyjącego w publicznymą
konkubinacie. Dowiedziawszy się
o tem zwierzchnik tego oficera
starał się okazywać mi swe dąsy,
za obrazę wojska. Pytam więc:
<o jest obrazą munduru, czy nie-
moralne zachowanie się, czy też
protest przeciw niemoralności i
żądanie, aby ten, kto ma zasz-
czyt nosić mundur i miano żoł-
nierza polskiego, był bez zarztu?
Kto w wypadkach wyżej przyto-
czonych dbał o prawdziwy honor
oficera, a kto się zadowalał po-
zorem i oszukańczą bańką myd-
laną?

Otóż, opierając się na przyto-
czonych przykładach i na wielu
innych, zmuszony jestem skon-
statować, że pojęcie honoru woj-
skowego nie jest w szeregach
obrońców Rzplitej naszej osta-
tecznie jasne.

Nie wierzę w trwałą dyscypli-
nę i rzetelny honor oficera, któ-
ry potrafi zapominać o czci na-
leżnej najwyższemu Panu Wszech-
rzeczy i łamać, zwłaszcza nało-
gowo i z jawnym cynizmem,
przykazania boskie lub kościelne.

Honor wojska polskiego zale-
ży jeszcze na kulcie sprawiedli-
wości i prawdy. Powinien mieć

Aspirin
w tabletkach

środek uśmierzajacy bóle,

Wyjątkowo skuteczny
we wszelkiego rodzaju

zaziębieniach '.
1 bólach reumatycznych,

Do nabyciawe wszystkichaptekach,

on odrazę do wszelkiej nieuczci-
wości, krzywdy i fałszu.

Honor wreszcie polskiego woja-
ka, który jest przecie zarazem i
jak się rzekło, powinien być prze-
dewszystkiem prawym chrześcija-
ninem, zależy nie na chełpliwo-
ści, bucie, grożeniu siłą, ale na
poważnej skromności, na delikat-
ności uczuć, oraz względności
dla wszelkiej istoty słabszej i na
odrazie do wszelkiej lobuzerji.
Dumą jego jest nie szabla ani
ranga, ale możność służenia kra-
jowi i wielkość (nadewszystko
moralna) Ojczyzny.

Na takim gruncie wyrasta
prawdziwa dzielność żołnierska
i postacie tak szeregowców jak
oficerów  olbrzymieją duchowo
do miary bohaterów.

Takimi byli nasi Żółkiewski,
Chodkiewicz, Czarniecki, Kościusz-
ko, takimi głośni generałowie
francuscy Foch i Sonis, taką
przedewszystkiem ta ukochana
przyrodzona Patronka wojsk wsze|-
kich św. Joanna d'Arc.

Jeśli Wam taki cel i takie
wzory wskazuję, to jakże mogli-
byście wątpić, Synowie moi naj-
ukochańsi, że bardzo mi jest dro-
gi honor waszego imienia, wasze-
go munduru, waszych sztanda-
rów, a nadewszystko — dusz wa-
szych, za które Wódz nasz nie-
śmiertelny, Jezus Chrystus, swoje
życie położył, abyście wy z nim
w walce przeciw królestwu sza-
tana zwycięzcami się stali i nie
ziemskie już odznaczenia otrzy-
mywali, ale wieczną koronę chwa-
ly (p. I K 9 25).

Niech ON za przyczyną swej
Matki i św. Michała Archanioła
dać ją każdemu z Was raczy.

+ ZYGMUNT bp. piński:
 

 

Zmiana frontu.
Do niedawna prasa obozu ma-

jowego zachwycała się wszyst-
kiemi umowami, zawartemi ostat-
nio z Niemcami oskarżając opo-
zycyjne stanowisko obozu naro-
dowago o „szowinizm*, a zachwa-
lając pacyfizm Niemiec i zapo-
wiadając „nową erę* w stosun-
kach polsko-niemieckich.

Naraz, gdy stała się już aktu-
alna ratyfikacja traktatów z Rze-
szą i zwołanie w tym celu sesji
nadzwyczajnej Sejmu i Senatu,
co „sanacji* nie jest na rękę z
powodów wewnętrzo-politycznych,
Polska Agencja Telegraficzna oraz
prasa rządowa zmieniły nagle
front, występując z szeregiem za-
rzutów pod adresem Niemiec.
Zarzuty te wynikają z podwyżki
w Niemczech ceł na produkty
rolne, co godzi oczywiście spe-
cjalnewPolskę, i stawia pod zna-
kiem zapytania ostatnie posunię-
  

 

cia Polski wobec Rzeszy, oraz od-
mowy min. Curtiusa udzielenia
swego protektoratu wystawie sztu-
ki polskiej w Berlinie, choć swego
czasu min. Zaleski udzielał swe-
go protektoratu wystawie sztuki
niemieckiej w Warszawie. Wy-
stawa polska w Berlinie została
odwołana, a Polska Agencja Te-
legraficzna rozesłała bardzo ostry
komunikat, który zamieściliśmy
przed paru dniami.

Oczywiście zarzuty obozu rzą-
dowego pod adresem Niemiec
są słuszne. Solidaryzujemy się z
niemi.

Ale dlaczego zwalczano do
niedawna w niesłychanie gwałto-
wny sposób krytycyzm, w stosun-
ku do Niemiec, obozu narodowe-
go i dlaczego pisma pomajowe
zmieniły front teraz, gdy na tle
skomplikowanej sytuacji wew-
nętrznej w Polsce omawiana jest
sprawa zwółania sesji nadzwy-
czajnej parlamentu? >

Z LITWY
«Kowna—Polsgne»

W Kownie, a i w całej Litwie,
wywołał ždziwienie i oburzenie
list międzynarodowego biura pra-
cy Ligi Narodów, otrzymany w
centralnym Banku Związku Go-
spodarzy w Kownie, a zaadreso-
wany następująco: „Kowno—Po-
logne". Organ chrześcijańskiej

„Wileński pułk”.
W Szyrwintach został rozloko-

wany tak zw. „pułk wileński”,
złożony przeważnie z żołnierzy b.
3-go p. p. litewskiej. Pułk ten,
jak wiadomo, brał udział w wał-

demokracji „Rytas” wielkim dru-
kiem wola, iż Liga Narodów
przyznała chyba Kowno Polsce i
z trwogą zapytuje, czy i wszyst-
kie wpłaty, należne Litwie, Liga
Narodów będzie wnosiła na kon-
to Polski? (w)

kach polsko-litewskich o Wilno i
niedotrzymał placu powstańcom
wileńskim. Obecnie pułk ten w
przyszłej walce o Wilno ma
pierwszy uderzyć i zrehabilito-
wać się. (w)

ATS SEDST NIKVENTOTAKO TS KITT L INT TE ZAB KSISSLDSSNIEKOTZPOK,DE CERYTROWOK TENSEEA

„Esletyka pozylywaa.
Nic więc dziwnego, że kładąc

podwaliny pod estetykę sowiecką
autor musiał przedewszystkiem
zerwać z estetyką europejską. Ró-
żnica celów to spowodowała. Tam
chodziło o prawdę, o jak najgłę-
bsze zrozumienie zjawisk obję-
tych sztuką, tu Łunaczarskiemu
chodzi o stworzenie praw „dla
oceniania” utworów nowej sztuki
proletarjackiej, zgodnych z ofi-
cjalnym sowieckim poglądem na
świat. Takie postawienie sprawy
zmusza nas traktować tę książkę,
jako rzecz publiczną, wyrażającą
nie naukowe  dociekania, lecz
wskazania dla rosyjskich artystów
i krytyków, wydane przez osobę
z oficjalnych sfer rządowych, a
nadto jako próbę stworzenia no-
wej sztuki, uświetniającej rządy
sowietów tak, jak dawna sztuka
uświetniała rządy carskie

Łunaczarski sam zdaje sobie
sprawę z tego, że stanowisko je-
go nie jest zgodnie z nauką, a
przeto rozróżnia trzy rodzaje o€e-
ny dzieł sztuki: „naukową, este-
tyczną i społeczną" (str. 46).

Ocena naukowa jest jego zda-
niem najwłaściwsza, lecz obecnie
nie może być stworzona. Ocena
naukowa w sprawach sztuki nie
nadaje się, gdyż oparta jest do-
tychczas na metafizyce, ta zaś,
chociaż idealnie konsekwentna w
swoich systemach, jest zawsze w
niezgodzie(?) ze Światem real-
nym, a więc nie można okupić
teoretycznej harmonji systemów
metafizycznych kosztem „klam-
stwa, kosztem niezgodności z fa-
ktami“. (str. 52—3). Nie wiemy
nic na czem opiera autor swój
sąd, o tem, że metafizyka zaw-
jest sprzeczna z rzeczywistością,
ani dlaczego pomija istnienie
estetyki opartej na doświadczeniu
psychologicznem, — przeto zmu-
szeni jesteśmy potraktować jego
słowa jako pusty frazes obliczony
na łatwowierność nieuków.

Pozbywszy się taki łatwy spo-
sób oceny naukowej, dyskwalifi-
kuje autor również ocenę -„este-
tyczną“. Aczkolwiek, zdaniem jego
piękno jest jedną z największych
wartości w życiu, to jednak „ży-
cie piękne t. j. pełne, potężne
może być kupione tylko za cenę
zguby innych żywotów* (str. 50).
Zdanie to brzmi jak znajome nam
echo. Rzeczywiście na lat kilka-

naście przed Łumaczarskim pisał
Lew Tołstoj w swem dziełku p.
t. „Co to jest sztuka“?:—,Dajcie
wolnošė niewolnikom kapitalu, a
nie będzie možna wytwarzač ta-
kiej subtelnej sztuki". (Rozdz.
VIII). W literaturze rosyjskiej czę-
sto się powtarza kontrast: chłop-
ska. zaskorupiała nędza i nieu-
ctwo wobec wysubtelnionych, roz-
rywek estetycznych pańskich.
Widocznie zdanie swe Łunaczar-
ski czerpie ze źródła tego same-
go, co i inni pisarze. Sąd jego
mylny w oderwaniu, jest nie-
pozbawiony racji w odniesieniu
do Rosji, gdzie życie estetyczne
znaczy tyle, co życie próżniacze,
zapełnione ustawicznem  gapie
niem się na bezmyślne widowiska.

Przy czytaniu wspomnianej
książki Tołstoja dziw porywa czło-
wieka, jak ten sławny pisarz šli-
zga się po powierzchni sztuki,
mówiąc np. o operze lub o Sze-
kspirze. Sentyment jest jedyną
przystępną mu od wewnątrz sztu-
ki rzeczą i dlatego na nim pra-
gnąłby on oprzeć całą twórczość
artystyczną i literacką. Widocznie
od góry do dołu, od chłopa do
filozofa, jest Rosja jednakowa.
Dla nas, Polaków, jest niezrozu-
miałe: po-pierwsže, jak možna

uważać sztukę za próżniactwo?
po-drugie, jak sztuka może zdą-
żać ku zróżniczkowaniu klasowe-
mu społeczeństwa. Tęsknotą i dą-
żeniem naszych poetów było, aby
ich „księgi zbłądziły pod strzechy”,
aby „z szlachtą polską polski lud"
pojednały. Ambicją artystów na-
szych była praca, której „począ-
tek jest nie tu", lecz która, z stę-
pując „tu“, ogarnia cały naród i
staje się „siłą fatalną", zdolną
„serca przeobrazić i niewolnika
przedzierżgnąć w człowieka”.

Łunaczarskiego toby jednak
nie przekonało. Naco mu przea-
nielanie? Na co mu podnoszenie
moralne człowieka, czy narodu?
Na co mu praca, jako podstawa
twórczości artystycznej? Prawda,
że pochodzi on ze sfer „burżua-
zyjnych“, że kultura zbyt głęboko
wkorzeniła się weń i nie daje się
łatwo wyrzucić. Raz po raz, wbrew
powziętemu z góry zamiarowi,
wyrywa mu się: „dusza“, „zjawi-
ska duchowe", „Świat duchowy"
it. p., i raz po raz, ani się spo-
strzeże, jak wyrazom tym zaczy-
na przypisywać znaczenia „bur-
żuazyjne*, bo bez tego nie może
objaśnić zjawisk, na których ob-
jaśnienie się porwał. Ale wbrew
prawdzie, wbrew własnym we-

1

wnętrznym wątpliwościom, usiłuje
on przeprowadzić i jako tako
sharmonizować bolszewicki system
estetyki.

Daremne są jednak wysiłki —
zamiast systemu mamy chaos,
pełen wewnętrznych sprzeczności.

Oto np. na str. 50 czytamy
następujące zdanie: „wszystko, co
wiedzie do wzrostu sił w ludzko-
ści, do podniesienia życia, jest
pięknem i dobrem nierozdziel-
nem i jedynem“, a na str. 60:
„Wszystko, co smaczne, dobre,
co pachnie, co jest gładkie, je-
dwabiste, co jest ciepłe, gdy mnie
jest zimno i co chłodzi, gdy mi
gorąco, — wszystko to, mam pra-
wo nazywać estetycznem. Czyż
wszystko to, co smaczne, co pa-
chnie, głaszcze, grzeje, lub ziębi,
krótko mówiąc: wszystko, co spra-
wia przyjemność, służy do wzmo-
żenia i podniesienia życia? Oczy-
wiście nie!"

Przeczy temu i Łunaczarski
(str. 61), skądże jednak te dwa
sprzeczne zdania znalazły się obok
siebie? Są to refleksje burżuazyj-
nej „niepozytywnej* estetyki, —
pierwsze tchnie najoczywiściej
idealistyczną estetyką niemiecką,
tylko zostało z niej usunięte, we-
ług sił i możności, wszelkie udu

chowienie; drugie równieżnie jest
nowością. Mazio Pilo w r. 1895,
w książce „La psychologie du
Beau et de I'Art” utożsamiał do-
znania estetyczne, z doznaniem
przyjemności. Zresztą taki pogląd
wypowiadał już Erazm Darwin
(1731—1802), dziad znanego przy-
rodnika.

Tego poglądu przytrzymuje się
również wiele późniejszych an-
gielskich estetyków, jak Spencer,
Morley, Knight i inni. Opierając
się na tem zdaniu, Renan >
„Marku Aureljuszu" i Guyan (w
„Les problemes de I'esthetique”),
podnoszą do godności mistrzów
sztuki kucharzy i farmaceutów.
Jakkolwiek poglądy te mogą i
dziś znaleźć wyznawców, to je-
dnak zostały one w nauce oba*
lone. Estetyka nie zajmuje się
analizą, ani nadziewanych indy-
ków, ani wytwornych perfum.

Tragizm, komizm, wzniosłość,
czy wdzięk dzieł sztuki, dają zgo-
ła odmienne przeżycia, niż arcy-
dzieła kuchni, laboratorjów ko-
smetycznychi salonów „de beau-
te”.

(D. n.)

W. Arcimowicz,
Mim
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Victor igo o Napoleone Malyn.
(Utwór Victora Hugo

po zamachu stanu Ludwika Napoleona Bonapartego,
p. t. Napoleon Mały, wydany w r. 1852

późniejszego
Napoleona Ili-go, który Francję doprowadził do klęski r. 1870, w prze-
kładzie, który ogłosił „Głos Lubelski" nr. 96 i nast.)

Chcecie sądzić pana Bonapar-

tego?
Patrzcie na jego władzę, a

potem na jego czyny! Co on

może zrobić? wszystko! Co zro-

bił? Nic! Z tą władzą, jaką on ma,

człowiek genjalny zmieniłby cały

kraj, podniósłby go i dźwignął.
Nie przekreśliłby tem  swojej

zbrodni wobec Państwa, ale był-

by ją osłonił, zatuszował. Mógł

podnieść stan moralny i  mate-

rjalny kraju. Na miejsce złama-

nego Prawa mógł dać lepsze.

Ale on tego nie zrobił.

Dorzucił kilka nowych zbrod-
ni do swojej pierwszej i w tem

jedynie był logiczny. Poza temi
zbrodniami niczego nie dokonał.
Wszechmoc zupełna, a inicjatywa
żadna. Wziął'Francję, zdobył ją

"i nie wie co z nią robić.
Oddajmy mu sprawiedliwość:

pan Bonoparte, ten quasi-dykta-
tor, nie zostaje chwili w spokoju.
Wyczuwa z przerażeniem wkoło
siebie pustkę i ciemność. Pieni
się, szamoce, bryzga jadem nie-
nawiści, szuka programu. Nie
mogąc nic stworzyć, niszczy i
pluje na wszystkie autorytety.
Obraca się w- próżni. Jakie z

tego korzyści dla Francji? okrągłe

zero. Kapitały obce nie napły-

wają do kraju z powodu niepew-

ności sytuacji. Pod wyolbrzymio-

nym budżetem zarysowuje się

przepaść coraz wyraźniej. Lecz
trzeba wydawać miljony na utrwa-
lenie swego prestige'u!

_ Ten człowiek, w którego su-
geruje się wiary za miljony mil-
jonom, sam sobie nadał wszyst:

kie tytuły i godności. On, który

mówił, że będzie wiernie służył

każdemu rządowi, poprowadził

wojsko przeciwko Państwu, na-

uczył je łamać żołnierską przy-

sięgę! Złamał i podeptał Prawo,
zniszczył wolność, nałożył prasie
kaganiec! on, który ongiś wygła-
szał szumne frazesy o wolności
prasy! ;

Doprowadził kraj do straszli-

wego kryzysu gospodarczego,
budżet państwa reguluje według

rozbił społeczeństwo na

wrogie obozy, zatruł atmosferę

serwilizmem i szpiegostwem, zde-

prawowal swe otoczenie,. patrząc
przez palce na jego wybryki, na-
pełnił dusze żałobą, niepokojem,

a czoła hańbąl Ž

Pana Bonaparte lubi pozować

na wielkiego człowieka. Lubi od-
różniać się choćby tylko strojem.

Lubi gesty i tajemnicze słowa.
Jest wulgarny, sztuczny, próżny
i niesłychanie zarozumiały. To

książka, w której jest dużo wy-
dartych kartek. Chce władzy

bez odpowiedzialności. I idzie po
nią wbrew Prawu, wbrew  spra-
wiedliwości, wbrew- najżywotniej-

szym interesom Państwa i Na-
rodu.

Czasami udaje socjalistę. Lubi
mówić o swoim rzekomym de-
mokratyżmie, skwapliwie porów-
nuje się z Napoleonem I. Ma
wielki talent: potrafi otoczyć się
tajemnicą. Jego zaufani wierzą,

że kryje się pod nią głębia
myšli—trzežwi i rozsądni, že bez-
denna prėžnia. W mowach swo-
ich potrafi tylko lżyć i urągać.
Konkretnego, przemyślnego planu
nie miał nigdy, nie był go zdolny
stworzyć i opracować!

Dla odmiany przerywa swoje
milczenie potokiem obelg i znie-
wag. Teroryzuje ministrów, któ-
rzy są manekinami w jego rę-
kach. Nic się nie dzieje w pań-
stwie bez jego woli i wiedzy, tyl-
ko, że on za nic nie chce po-
nosić odpowiedziainości. Robi,
co mu się żywnie podoba. Nie
cofa się przed niczem, bo nie
spotyka w sobie sprzeciwu tego
głosu, który ludzie nazywają su-
mieniem.

Cień, który pan Bonaparte
rzuca na swoje otoczenie, kryje

Il.

podlošci tych ludzi i daje im
sankcje. On toleruje te podlošci,
bo ci ludzie to jego pionki, to
jego bezkrytyczni chwalcy i glo-
ryfikatorzy. Lubuje się w nie-
zdrowym kulcie, którym go ota-
czają. (lważa się za pierwszego
człowieka w Państwiei sądzi, że
stoi ponad Prawem. Dlatego też
łamie je na każdym kroku.

l ten człowiek wmawia we
Francję, że przez swój zamach
on ją uratował, wybawił, ocalił!
Ale przed kim? ale przed czem?
przed nią samą? Mówi, że. stał
się dla niej opatrznością, że przed
nim wszyscy robili głupstwa,
kradli i działali na szkodę Pań-
stwa (!). Aż wreszcie poprzez brat-
nią krew przyszedł on, zbawca (!).
Przyszedł i zamiast myśli dał nie-
dorzeczność, zamiast wolności
pobrzękiwanie szablą i zakneblo-
wał wszystkim usta.

Uratował Francję! przed kim?
przed nią samą? Bo czemże była
Francja, według jego słów, przed
jego zbrojnym przyjściem? to był
naród złodziei, łupieżców, dema-
gogów i zabójców! Było za dużo
nieprawości i krzywd! Zdaje się,
że śnimy jakiś straszny, ohydny
sen! Nie! to na piersi legła nam
nieznośnym ciężarem ohydna rze-
czywistości!

Z jednej strony wielki Naród
o wspaniałej tradycji, jaką mu
przekazała historja, z drugiej zaś
człowiek  konspirator, człowiek,
który ma krew na rękach, który
zdeptał Prawo! | jakżeż ten czło-
wiek postępuje ze swoim Naro-
dem? Co? on depce nogami jego
godność, znieważa go, lży wy-
szydza, drwi! Co? on mu urąga!
W tym kraju, gdzie nie można

spoliczkować bezkarnie człowieka,
można policzkować cały Naród?
Co za straszliwa hańba! Pan Bo-
naparte wygłasza mowę! Pan Bo-
naparte pluje! niech wszyscy
wytrą sobie twarze!

jPewnego dnia ten człowiek
schwycił za gardło Konstytucję,
Republikę, Prawo. Francję, dał
przyszłości swego kraju uderzenie
sztyletem w plecy. Zdeptał Pra-
wo, zdrowy sens, sprawiedliwość
rozum, wolność! Gradem kul za-
sypał przedmieścia stolicy] Kazał
aresztować ludzi nieugiętych, prze-
śladuje szlachetnych.  Podarł
wszystkie kodeksy i zgwałcił
wszystkie mandaty.

Porwałeś się, panie Bonaparte,
zbrojnie na dumną stolicę Pań-
stwa, której nieprzyjaciel nieje-
dnokrotnie oszczędzał! Polała się
obficie krew niewinnych! Jak
wróg zdobywałeś to miasto!

Pan, panie Bonaparte, nałoży-
łeś Francji na oczy opaskę i
knebel na ustal Dlaczego? Czy
żeby spełniać czyny lojalne? Nie!
żeby robić przestępstwo. Kto się
boi jasności, czyni źle!

Trapi cię głuchy niepokój i
lęk, straszliwy lęk przed niezna-
nem jutrem. (lginasz się pod cię-
żarem odpowiedzialności. Jesteś
człowiekiem ponurej tajemnicy!
Chodzisz w purpurze bratniej
krwi.

Pan Bonaparte posiada dziwny
dar jednania sobie wspólników
dla swojej zbrodni. | oni wszyscy
stają się nawet podświadomie
współwinnymi. Wszyscy, od mi-
nistra począwszy, a na prostym
żołnierzu skończywszy. Przerzucił
swą zbrodnięna wszystkich.

Policjant, który szarżuje na
młodzież akademicką, czuje się
równie skompromitowany, jak mi-
nister, żołnierz zaś, jak i jego
pułkownik. U góry ludzie straszni
wydają rozkazy, które spełniane
są przez płatnych i podłych. I
wszystko pokrywa „głuche milcze-
nie, nad wszystkiem cięży tragi-
czna tajemnica. Tych ludzi osła-
nia noc. Ale kiedyś historja zażą-
da od nich rachunku, a sąd jej
będzie bezlitosny.

KRONIKA.
Likwidacja wileńskiej organizacji komu-

nistycznej.
18 osób aresztowanych.

Na terenie naszego miasta w
nocy z 15 na 16 bm. dokonano
likwidacji organizacji komunistycz-
nej działającej na naszym terenie
pod nazwą Komunistycznej Partji
Białorusi Zachodniej. Policja na
podstawie doświadczeń lat ubieg-
łych przewidując, że komuniści
przed 1 maja zechcą zgromadzić
zapasy agitacyjnej bibuły śledziła
akcję komunistów inocy ubiegłej
zarządziła generalną obławęi re-
wizje. Rewizja dała nadspodzie-
wane wyniki, bowiem ujawniono
skład z literaturą komunistyczną,
który według orzeczeń biegłych
najeży do Okręgowego Komitetu
K. P. Z. B. W koszach i pakach
znaleziono paczki bibuły wywro-
towej, widocznie świeżo otrzyma-
nej z kominternu.

Po przeliczeniu bibuły tej oka-
zało się około 80.000 egzemp-
larzy.

Są to różnobarwne ulotki o
treści wywrotowej, odezwy i wy-
dawnictwa perjodyczne jak „Czer-
wony sztandar*, „Bolszewik* itp.
Magazynierem tego bogatego
składu okazał się student U. S. B.
W., który pełnił obowiązki tech-
nika kompartji.

Pozatem ujawniono archiwum
okręgowego komitetu K. P. Z. B.,
w którem znajdowało się przeszło
2000 egzemplarzy wydawnictw
komunistycznych. W czasie wkra-
czania policjj do wspomnianego

mieszkania, w pokoju,  gądzie
mieściło się archiwum  funkcjo-
narjusze wydziału śledczego za-
trzymali gorliwie pracującego
płatnego funkcjonarjusza komin-
ternu, sekretarza centralnego ko-
mitetu studenta (. S$. B. Ch.,
który przygotowywał rękopis ode-
zwy do drukarni.

(ljawniony materjał dał najzu-
pełniejszą podstawę do twierdze-
nia, że K.P. Z. B. utrzymuje
stałą łączność z kominternem
i komunistyczną partją Niemiec
na co wskazują wydawnictwa
prasowe: „Der Kampf", „Rotes
Gewerkschaft Biuletin* i szereg
innych.

Pozatem ustalono, że Biało-
rusko - Włościańsko Robotniczy
Klub Poselski pozostaje na usłu-
gach Kominternu.
W czasie dokonanej rewizji

u innych członków kompartji zaj-
mujących kierownicze stanowiska
w t. zw. Komitecie miejskim oraz
u technika kompartji znaleziono
niemniej obfity materjał stwier-
dzający gorliwą pracę na rzecz
Kominternu. Ogółem w ręce po-
licji dostąło się około 170 tysię-
cy egzemplarzy odezw i wydaw-
nictw perjodycznych oraz aresz-
towano 18 wybitnych i czynnych
członków, zajmujących kierowni-
cze stanowiska w partji, w tel
liczbie 6 studentów U. S. B. na-
rodowošci žydowskiej. (d)

Zajście na otwarciu wystawy żydowskich
szkół świeckich.

W żydowskiem gimnazjum ma-
tematyczno-przyrodniczem odbyła
się onegdaj uroczystość otwarcia
wystawy żydowskich szkół śred-
nich w Polsce. Wystawę zorga-
nizował Centr. Komitet Oświato-
wy (C.B.K.) w Wilnie. Na  uro-
czystość tę przybyli m. in. pp.
Kutator Okręgu Szkolnego, Sta-
rosta wileński, przedstawiciele sa-
morządu i wielu reprezentantów
miejscowego społeczeństwa.

Wobec tłumnie zapelniającej
salę publiczności wygłosili prze-
mówienie Wirgili Kahn, dr. Ko-
warski, sen. Szabad oraz Sz. Men-
delson w imieniu Ciszo. Ten

Sprawy administracyjne.
— Przed przyjazdem pana

Prezydenta. W dniu wczorajszym
dowódca O. K. III,- gen. Litwino-
wicz, przybył do Wilna i odbył
konferencję z wojewodą Raczkie-
wiczem, w związku z przyjazdem
na Wileńszczyznę pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej. (d)

Sprawy wojskowe.
— Rocznik 1909. Jak już do-

nosiliśmy w dniu 2 maja r. b. w
Wilnie rozpocznie się pobór rocz-
nika 1909.
W dniu tym do komisji pobo-

towej przy ul. Bazyljańskiej 2, o
godz. 8 rano winni stawić się po-
borowi tego rocznika i ochotnicy
urodzeni w latach 1910, 1911 i
1912 i poborowi z rocznika 1907
i 1908, którzy dotychczas nie
uregulowali stosunku do wojsko-
wości.
W pierwszym dniu poboru,

winni się stawić poborowi z
nazwiskami na literę A, zamie-
szkali na terenie wszystkich ko-
misarjatów m. Wilna. (d):

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Gniazda Wilen-

skiego Sokół zawiadamia swych
członków, że w sobotę 19 b. m.,
O godz. 5,30 wieczór, odbędzie
się zbiórka, poczem wymarsz na
Rezurekcję do kościoła św. Józefa
(Dobroczynność), po Rezurekcji
powrót do Gniazda i tradycyjne
dzielenie się jajkiem.
— Walne zebranie Koła Pol.

Mac. Szk. im. T. Kościuszki od-
będzie się w piątek 25 kwietnia
r. b., o godz. 5 pp., w lokalu Ko-
ła, przy ul. Turgielskiej 12. |

ostatni poruszył w ostrych sło-
wach stosunek władz rządowych
do szkolnictwa żydowskiego i
wyraził protest przeciwko polityce
władz wobec szkolnictwa mniej-
szości narodowych. Podczas prze-
mówienia Mendelsona powstał z
miejsca Kurator Okręgu Szkolne-
go, oświadczając, że nie może
nadal pozostać na uroczystości,
poczem demonstracyjnie opuścił
śalę. Wraz z nim wyszli wszyscy
oficjalni przedstawiciele władz,
jak również przedstawiciel rze-
mieślników żydów ławnik magi-
stratu p. Kruk.

Sprawy szkolne.

— Tydzień Polskiej Macie-
rzy Szkolnej Z. W. Zwyczajem
przyjętym od chwili powstania
Państwa Polskiego, p. minister
spraw wewnętrznych zezwolił w
roku 1930 polskim towarzystwom
oświatowym, pracującym na ca-
łym terenie Rzeczypospolitej, w
tygodniu od dnia 3-go Maja do
9-go maja włącznie urządzać
zbiórki i inne imprezy dochodowe
"na cele oświatowo-kulturalne. W
wileńszczyźnie tydzień ten należy
zatem wyłącznie do Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej Z. Wsch.

Dobroczynność.
— Zarząd Komitetu Chary-

tatywnego walki z żebractwem
i Społecznej pomocy biednym
zwraca się z usiłną prośbą do
społeczeństwa o łaskawe składa-
nie ofiar na rzecz Komitetu, któ-
ry dąży do całkowitego zlikwido=
wania żebractwa w naszem mieś-
cie i znaczną część swoich za-
mierzeń już urzeczywistnił. Nie-
chajby każdy z P. T. Obywateli
miasta Wilna zechciał w ostatnich
dniach Wielkiego Tygodnia po-
wstrzymać się od picia wódki i
piwa, palenia papierosów i cygar,
a pieniądz na ten cel wydawany
łaskawie ofiarował na najbied-
niejszych naszego miasta, którzy
są zmuszeni wyciągać rękę do
ofiarności publicznej, jakaż zna-
czna suma mogłaby się zebrać
na planową pracę całkowitego
usunięcia żebractwazulicy! Zwra-
camy się w szczególności z na-
szą prośbą do młodzieży, w któ-
rej sercu znacznie czulszem na

Śróbujaz
a lale będziez pijał
HEDDATE LIPTONA

wszystko, co szlachetne, mamy
nadzieję znaleźć skuteczniejszy
oddźwięk naszego kołatania do
ofiarności publicznej. Przez cześć
i miłość cierpiącego za nas Chry-
stusa, niechaj nikt z chrześcijan
od ofiary na cel powyższy się
nie wymówi.

Ofiary przyjmuje nasza Re-
dakcja oraz biuro Komitetu (Me-
tropolitalna 1) od godz. 11—1.

Kronika policyjna.
— Napad na eskortę żan-

darmów. W dniu wczorajszym
ulica Filarecka była widownią nie-
słychanego i nader bezczelnego
napadu na eskortę żandarmów,
która eskortowała ujętego dezer-
tera, niejakiego Sakowicza Stani-
sława, zam. przy ul. Filareckiej
32. Podczas eskortowania dezer-
tera, w pobliżu domu Ne 41, na
eskortę napadło kilku uzbrojo-
nych w kamienie i drągi drabów,
którzy siłą usiłowali odbić are-
sztowanego. Napadnięci żandarmi
w obronie własnej użyli broni
palnej, napastnicy zaś obrzucili
patrol kamieniami. Dzięki szczę-
śliwemu zbiegowi, obeszło się bez
ofiar.

Napastnicy zdołali mimo za-
rządzonego pościgu zbiec. (d)

Teatr, muzyka i sztuka.

TEATRY MIEJSKIE w WiLNIE.
— Teatr Miejski na Pohułance.
Dziś przedstawienie zawieszone.
— Repertuar świąteczny. Niedzie-

la 20 b. m. o godz. 8 w. „Broadway“.
Poniedziałek 21 b. m. g. 3,30 „Krako-
wiacy i Górałe" (ceny zniżone), g. 8 w.
„Broadway“. Wtorek 22 b. m. godz. 8.
„Broadway“.

— Teatr Mieįski w „Lutni“-
Dziś o godz. 7 w. w Teatrze Miejskim
Lutnia odbędzie się wielki koncert reli-
gijny. W wykonaniu bogatego programu
biorą udział orkiestra pocztowa pod
dyr. Stachacza, chórfpocztowy pod kie-
rownictwem Juszkiewicza, oraz wybitni
soliści: Oszurkówna, Korwin-Kurkowska,
Niedzielko, Wiatr-Łącki, Zawadzki iE.
Juszkiewicz. Ceny miejsc zniżone. Za-
interesowanie publiczności wielkie.

— Repertuar świąteczny.  Nie-
dziela 20 b. m. o godz. 8 w. „Błędny
bokser" W. Smólskiego. Poniedziałek
21 b. m. godz. 3,30 po poł. „Gdybym
chciała* (ceny zniżone), g. 8 w. „Błędny
bokser" W. Śmólskiego. Wtorek 22 b.m.
godz. 8 w. „Błędny bokser* W. Smól-
skiego. r

— Arrau w Teatrze na Pohu-
lance. Slynny wirtuoz wystąpi poraz
ostatni we środę 23 b. m. Šprzedaž bi-
letów odbywa się z wielkiem ożywie-
niem w kasie zamawiań w Teatrze
Lutnia od 11—9 w.

— Sprzedaż znaczków na po-
mnik W. Bogusławskiego. Minister
Spraw Wewnętznych  przedlużył do
31 grudnia r. b. pozwolenie udzielone
Zarządowi Głównemu Związku Artystów
Scen Palskich na sprzedaż w kasach
teatralnych znaczków 10-groszowych na
budowę pomnika Wojciecha Bogusław-
skiego i Domu Artysty w NS

w

POLSKIE RADJO WILNO.
Faia 385 mtr.

Program:

Czwartek, dnia 17 kwletnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu, kom. meteoro-

logiczny i odczyt dla gospodyń.
15,15. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Muzyka religijna z płyt gra-

mofonowych.
17,00. Lekcja niemieckiego.
17,15. „Wśród książek”.
17,40. Symfonja L. van Beethoven'a.

Słowo wstępne wygł. Witold Hulewicz.
19,05. Pogadanka radjotechniczna.
19,30. Z Warsz. Słuchowisko i kon-

cert religijny.

Warto posłuchać.
Dzisiejszy koncert (o g. 16,15) mu-

zyki gramofonowej, oraz o godz. 17,40
1X Symfonję Beethowena, w wykonaniu
Londyńskiej orkiestry symfonicznej.

Słowo wstępne wygłosi dyr. Hule-
wicz.

Zwracamy uwagę
na wieczór wielkopiątkowwy z dn.

18.IT. o g. 20,00 transmitowany z War-
szawy.

Oraz na transmisję z Krakswa.
Rezurekcji z katedry na Wawelu

w sobotę o g. 18,00.

Dyskusje w radjo.
Niemiecki wybitny krytyk teatralny

A. Miihr nawołuje do rozszerzenia gra-
nic polemiki radjowej i prowadzenia jej
bez względu na jakąkolwiek przyna-
leżność partyjną.

     

SKLEP DETALICZNY
ulica Mickiewicza Ne 10.

 

— W walce przed mikrofonem —
powiada autor -- widzę nowoczesną
formę duchowego turnieju, rycerski
pojedynek przed obliczem jawności
zmaganie się dwóch, uczciwych szer-
mierzy, których ciosy i obrony bez
względu na ferwor walki, wciąż pozo-
stają lojalne.

Gdy na zaproszenie berlińskiej roz-
głośni, spotkałem się poraz pierwszy
z Ernestem Tollem, z którym już od lat
10 ciu prowadziłem stałą polemikę,
umówiliśmy się między sobą, że nie bę-
dziemy się wzajemnie wyzywać ani wy-
prowadzać z równowagi, lecz zadowo-
limy się przeciwstawieniem sobie po-
glądów i faktów, walcząc przytem jak
na rycerzy przystało. Wynik naszej
umowy był ten, że nieuprzedzona prasa
sygnalizowała swoim czytelnikom nie-*
zwykle porywający, wprost „ciskający
iskry" pojedynek słowny w radjo. Słu-
chacz podobno odniósł wrażenie, że
dwóch przekonanych ludzi spierało się
publicznie o najlepsze rozwiązanie za-
gadnień na czasie.

KRAKÓW, 16. 4. (Pat.) Za zezwole-
niem ks. metropolity Adama Sapiehy
w Wielką Sobotę poraz pierwszy stacja
krakowska, a z nią wszystkie inne
stacje polskie, transmitować będą uro-
czystą rezurekcję z katedry na Wa-
welu, celebrowaną ze szczególną oka-
załością wśród bicia dzwonów. W So-
botę wieczorem rozebrzmi na Wawelu
dzwon Zygmyntowski na całą Polskę.

Z ostatniej chwili.
Nie chce wracać do raju

sowieckiego.
STOKHOLM, 16.1V. (Pat). „Sven-

ska Tagbladet” donosi, że attachć
morski poselstw sowieckich w
Stokholmie Sobolew, wezwany do
powrotu do Rosji, odpowiedział
odmownie, twierdząc, że powrót
do Rosji grozi mu śmiercią. So-
bolew opowiada, że podczas po-
bytu jego w Helsingforsie w lu-
tym r. b., sekretarz jego, Dow-
giałło, usiłował w nocy dostać się
pokryjomu do mieszkania Sobo-
lewa, co mu się jednak nie udało.

Rozruchy komunistyczne na
Siąsku niemieckim.

BERLIN, 16.4. Pat. W Raci-
borzu odbywała się dziś przed
urzędem ubezpieczeń _społecz-
nych burzliwa demonstracja bez-
robotnych. Kilkutysięczny tłum
demonstrantów pod wodzą ko-
munistów zaatakował policję, za-
sypując ją gradem kamieni. Jed-
nego z urzędników policji ciężko
raniono. Kilku odniosło lżejsze
rany. Policja zmuszona była do
użycia pałek gumowych dla roz-
pędzenia tłumu.

FTTEWKTTSWECTZI
j o gwarantowanej dobroci. Pla- |
nety, oraz różne inne narzędzia į

ogrodnicze poleca |
ZYGMUNT NAGRODZKI |

Wilno, ul. Zawalna Nr 11-a. |
___Proszężądać cenników. i

ŽZ kraju.
Doskonały stan oziminy
"w wojew. północnych.
Według sprawozdań, nade-

szłych z powiatów do organizacyj

rolniczych w Wilnie, stan oziminy

na terenie województwa Wileń-

skiego zapowiada się świetnie.

Zdaniem kół rolniczych stan o

becny oziminy jest nawet o wie-

le lepszy od zeszłorocznego. Rów-

nież bardzo dobre wiadomości o

stanie oziminy. nadeszły z woje-

wództw: Nowogródzkiego i Po-
leskiego. (w)

RenćPujol.

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

20) — HA kto ma być? Papież? — odpowiedziała
pseudo — Małgorzata, spluwając z wściekłością.

Thevenin zwrócił się do Givraca.
— Może mi pan

czyć, co to wszystko ma znaczyć?
— Owszem, drogi kolego — odrzekł drwiąco

zechce wreszcie wytłuma-

Thevenin zaledwie rzucił nań okiem, wykrzyk-
nął zdumiony:

— Paweł Rennefert!
Givrac przyłożył palec do ust.

Rennefert,
też mają uszy. Podczas gdy

mój przyjaciel załatwi sprawę telegramu, pójdźmy

„— Tss. Tak jest, Paweł
krzycz pan. Drzewa

szę słuchać władzy nawet wtedy, kiedy jej nie
przyznaję słuszności.

Chapotard nie mógł
niedomyślności.

ale nie
uprzedził...

— Gdyby choć

— Nie było to łatwe,

sobie wybaczyć swojej

w ostatniej chwili pan nas

mój drogi, a przytem

" A ponieważ chłop mijał ich właśnie, 
 

(Przedruk wzbroniony).

IX.

Pan Givrac się demaskuje.
Nadchodził jakiś chłop, popychając przed so-

bą taczki. Pan Givrac szepnął gorączkowo:
— Nie dawajmy poznać po sobie, co zaszło.—

przyglądając
się stojącym nieruchomo mężczyznom, Givrac za-
czął ściskać dłoń Chapotarda, wykrzykując:

— Co za miłe spotkanie!
Towarzysz Givrac zwrócił się do niego z py-

taniem:
— (o zrobimy teraz, aby naprawić wmiesza-

nie się tych dwóch idjotów?
— Nic, straciliśmy okazję. =
— A gdyby tak zatelegrafować? Cyganie na

rowerach, to widok niecodzienny. Może ich gdzie
zauważą?

— Nie rób sobie złudzeń, jeśli ich jeszcze
gdzie spotkamy, to tylko w marzeniach sennych.

Thevenin położył rękę na rewolwerze; był go-
tów na wszystko. Chapotard, otworzywszy ze zdu-
mienia usta, przyglądał się towarzyrzowi Givraca.

— Ależ to... Małgorzata! — zawołał.

Givrac — to znaczy, żeście pokpili sprawę.
— Pozwoli pan... — zaczął komisarz.
— Och, trochę się pan spóźnił z prośbą o po-

zwolenie. Trzeba było od tego zacząć. Od kilku
godzin śledziłem tych osobników, może nie udało-
by się nam zatrzymać obu, ale jednego mielibyśmy
na pewno. I to jużby było świetnie! — Zrobił ruch
głową w stronę swego towarzysza.

— Dla spokoju sumienia idź do miasteczka
i nadaj telegram. Nic nie pomoże, ale nie będzie-
my mieli sobie nic do wyrzucenia.

Chapotard stanął w pośrodku
dził drogę.

— Przepraszam bardzo, proszę najpierw o po-
kazanie dokumentów.

Rzekoma Małgorzata zacisnęła pięści.
— Z drogi w tej chwili, bo ci zamalują gębę!
— Spokojnie, spokojnie—wtrącił się Givrac—

Ci panowie spełniają tylko swój obowiązek, robią
to wprawdzie bardzo źle, ale tem niemniej nie po-
winiśmy im przeszkadzać. Nie znają nas, więc ich
żądania są najzupełniej uzasadnione. Służę panom
w tej chwili. I pan Givrac, wydostawszy z kieszeni
portfel, wyjął z niego legitymację i podałjązuśmie-
chem komisarzowi.

— Oto mój dokument, drogi kolego.

szosy i zagro*

piechotą do Lacave, co jest zresztą o tyle nieuni-
knione, że rowery panów zniknęły. Spotkała was
zasłużona kara, gdyż w naszym trudnym fachu
trzeba być ciekawym, ale nie należy się wtrącać
do rzeczy nie wiedząc, o co idzie. A teraz chodźmy.

Thevenin i Chapotard spoglądali na słynnego
detektywa z szacunkiem, w którym przebijało nie-
dowierzanie. Nie mogło się im pomięścić w gło=
wie, że stoi przed nimi najsławniejszy z detektywów.

Paweł Rennefert był mniej znany przez sze-
rokie masy publiczności, zato w sferach policyj-
nych cieszył się ogromnem uznaniem i popularno-
ścią. Nikt nie umiał charakteryzować się tak do-
skonale, jak Rennefert, ani zmieniać swojej syl-
wetki zewnętrznego wyglądu. Jako detektyw nie
miał sobie równego i dawał sobie radę z najtru-
dniejszemi zagadkami, o których rozwikłaniu wszys-
cy wątpili.

— Drogi kolego—rzekł Rennefert—zrobił mi
pan kawał, nie domyślając się nawet, że burzy
pan mozolnie budowany gmach... Nie mogę pana
za to winić, ale...

— Gdybym był wiedział! — szepnął. komisarz.
— Nieraz miałem ochote uprzedzić pana,

lecz niestety nie było mi wolno... Cóż robić, mu-

.

zależało mi, aby cyganie myśleli, że wzięto ich za
zwykłych bandytów.

— A czyż nie są zwykłymi bandytami?
— O nie! To są ludzie, którzy uczciwie speł-

niają swój obowiązek, jak pan i ja...
— Jakto, spełniają swój obowiązek, mordując

ludzi?
— To są wypadki, od których nikt nie jest

zabezpieczony—rzekł filozoficznie Rennefert.—Być
może, że i nam się to zdarzy... Przyjemne to nie
jest, ale czasem konieczne... Mówię samemi za-
gadkami, co?

— Owszem — przyznał Thevenin.
— Powiem zaraz panom wszystko, to jest ra-

czej powiem to, co mi wolno zdradzić, nie naru-
szając cudzych tajemnic.

Wiedzą panowie zapewne, skoro moje skrom-
ne nazwisko nie jest im obce, że od dłuższego
czasu nie widać mnie było na paryskim bruku —
zaczął detektyw, ze swobodą, która nie pozwalała
posądzić go o to, że przed chwilą podniósł ciężką
porażkę.
3 (D. c. n.).



ni. Jako dowód zbrodni załączo-
na została skrwawióna siekiera,
którą wyrodny syn zamordował
matkę i wraz z jej zwłokami za-
kopał w pobliżu domu.

Sąd wyrodnego zbrodniarza
skazał na karę śmierci przez po-
wieszenie.

Z sali sądowej.
Wyrok śmierci.

Sąd Okręgowy w Wilnie na
sesji wyjazdowej w Mołodecznie
rozpatrywał sprawę Mikołaja Mo-
roszewicza oskarżonego o zamor-
dowanie swojej matki w Kraśnem

Sport.
2 życia młodzieży wiejskiej.

Sport zataczając z dniem każdym
coraz szersze kręgi, przenikając wszyst-
kie niemal dziedziny życia, stał się do-
stępnym nietylko warstwom uprzywile-
jowanym, ale dostał się również i tam,
gdzie wydać może najokazalsze owoce.

  
 

władze sportowe, które są organem
państwa zrozumiały już znaczenie ogro-
mu jaki tkwi w nieusportowionych ma-
sach młodzieży wiejskiej i łam skiero=
wały również planową pracę.

Od czasu do czasu dochoszą do
nas echa, że gdzieś tam w  zapadłej
Dziśnie, czy w Baranowiczach odby-
wają się zawody sportowe, że powstają
na prowincji boiska, że tworzą się kluby
sportowe i t. d.

7 —
ł

wojska i Sokola wyda napewno swe szereg przeróżnych zawodów w róż-
owoce, a w najbliższym czasie w sze- nych miejscowościach.
regach mistrzów. naszych znajdziemy Ja Nie
również i reprezentantów 2 drobnych EERENOEIANE TTCE
miasteczek i wsi.

Na wsi największem powodzeniem
cleszy się lekkoatletyka,Srrzelińie: tu- Popierajcie Polską
rystyka, zimą narty i łyżwy.

Federacja Zw. Młodz. Wiejskiej
urządza dla swych członków w dniu
3 maja zawody sportowe w Mickunach

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.oraz podpalenie domu mieszkal-

nego celem zatarcia śladów zbrod-
 Praca powiatowych komitetów W. F.Parę lat temu hasła sporlu znane

jak również i S$. M. P. i Zw. M.W., oraztylko mieszkańcom miast. Dziś minachbyły
o odznakę Federacji w innych zaś ter-

całego lata odbędzie się cały
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CZYSTOŚĆ
RADOSNEGO
DŹWIĘKU
DZWOŃ
ZAPEWNI
AROSTEST

8

GENIUSZ MARCONIEGO, który przenosi siłę i światło
na odległość dziesiątek tysięcy mil przejawił się
również i w konstrukcji

GŁOŚNIKÓW MARCONIEGO, rozwiązujących ostatecz-
nie problemat czystości i wyrazistości odbioru ra-
djowego

GŁOŚNIK MARCONIEGO jest dziś nieodzownym sprzę-
tem domowym przy każdym aparacie radjowym
iprzy każdym gramofonie.

POLSKIE ZAKŁADY MARCONIS.A.
WARSZAWA, UL. NARBUTTA 29.

Na Nadchodzące Święta
poleca: wielki wybór towarów

PERFUMERYJNYCH
KOSMETYCZNYCH

i GALANTERYJNYCH
krajowych i zagranicznych oraz

przedmioty gospodarstwa domowego:
opłatki do pieczywa, oliwę nicejską, szafran, wanilję,

kardamon, gożdziki, cynamon, olejki | esencję różne
farbki i lakier do jaj I t. p.

r-wo 1. B. Segall sp.axc.

1
i
į przebój

(7 >» i

VainaBELŚLADU STAJĘ j Benedyktyński 3 zł.
A tudentka Ili kursu ų- į Zagłoba 3,55

dziela RORY: į Sa ; 4,00
Specjalność polonistyka zlachecki | 4,50

Ludwisarska 14—12. j more 500 |
1975—1 ias „50

mLLL į Bernardyński 6,50 1

5 p Wiśniak 6,50 |
Od dnia 14 do 18 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło świata, na- Maliniak

UL. TROCKA 7, TEL. 5—42. 74-00

Miejski Kinematograf tchnionego tworu
Ducha Ludzkości:

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

- š6 || Spieszcie się tylko 17, 18 I 19 kwietnia! 2 serje 12 aktów razem. W z:

TEATR - Ux | = Wspaniały ec film cudów KRÓLOWA NIEWOLNIKÓW roli głównej. słynna MARJA | (a. Kogatkiem.) 300
ul. Miekiewicza Nr. 11. KORDA. Początek o godzinie 4-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. | Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

EV T k aNAA

Kino «PICCADILLY»
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. W ro-

 

POLSKIE Dziśl Najnowsze

 

kiery, miodly.wuw. owocowe o.

Warszawskiej
Walne Zgromadzenie

członków Spółdzielczej Kasy Kredytowej
w Wiinie, odbędzie się w dniu 29 kwietnia
1930 r. w lokalu Stowarzyszenia Techników,

ul. Wileńska 33 o godz. 18 (6 wiecz.)

Porządek dzienny:

1) Zagajenie, 2) wybór przewodniczącego i se-
kreterza, 3) odczytanie protokułu rewizji Związku
rewizyjnego, 4) sprawozdanie Dyrekcji i Rady
Nadzorczej, zatwierdzenie bilansu i udzielenie Dy-
rekcji i Radzie Nadzorczej absolutorjum, 5) pre-
liminarz budżetowy na rok 1930, 6) zmiana $$ 1,
3, 11, 12, 13, 15 i 19 statutu, 7) ubezpieczenie
członków wP. K. O. 8) wnioski bez uchwał.

  

 

   

     

    
    

 

 
 

NOWOŚĆ PODNIECA

NIETYLKO UMYSŁY
lecz i podniebienia. — Znakomite
śledzie norwegskie (Kippered Her-

rings) są pożądanem urozmaiceniem

codziennych potraw. — Podane do

śniadania, obiadu lub kolacji pod-
niecają apetyt, zaspakajają wybre-

dne wymagania a nie nadwerężają

domowego budżetu. Wystarczy raz

skosztować, by zasmakować w tym

przysmaku północ niedoścignionym

w jakeścii sposobie przyprawienia.—

Nadzwyczajnie  požywne wskutek
wlelkiej zawartości jodu. —1o

 

Rapitaly | wszelkie oszczędności
lokujemy b. solidnie na pierwszorzędne hipoteki
miejskie i wiejskie. — Ajencja „Polkres“ Wil-
no, Krėlewska 3, tel. 17 80. 234—1 0
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tenisowe nadeszły. — Duży wy-
RAKIET bór, niskie ceny.

|_Warszawska SP, MYŚLIWSKA, Wileńska 10. |Nj
NEU

|i

Zi        
| Nin Gaw

duży wybór róż-

„Właściciele J. Dubicka hych towarów włó:

1. Januszewski” tna, wełny, jedwa- ,
 

 

kienniczych: płó

posiadają w swo-  

 

 5 : bi koldry,STARA WIES ass SA
PIĘKNE PARCELE LEŚNE AKUSZERKA a : OE EA
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem |Marja Laknerowa —— 9 a EM

Przyjmuje od godz. 9doa Celestynowem.
7 w.„ Kasztanowa 7 m.5. »Komunikacja dogodna.

Stacja kolei na miejscu w łesie.
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, tei. 2—89.

 

KTO CHCE KUPIĆ |WZP63 |

i solidny towar po najniższej cenie, niech zoba- i
czy u GŁOWIŃSKIEGO.-Polecany pończochy, :

-————

|. DZIERŻAWY |
S i skarpetki, galanterję, różne gatunki płócien,i=as ry +4 i iM Wdzierżawienia į tlaneli, 2 jedwabie, koldry watowe. i

ogród rytai - warzy- i Wiieńska 27.
wny obszaru przeszło

Wino

 

—0o

mórg. Chętnie oddam
dla ogrodnika. Nowa-Ale-
ja 3, (N. Swiat). 1967—2

 

słodkie 2,30.

 

 

«KRÓL KRÓLÓW»
17 i 18-IV na wszystkich seansach chór „Lutnia* pod dyrekcją p. J. Lesniewskiego wykona cały szereg
pieśni religijnych. Ceny miejsc zwykłe: Parter 80 gr., balkon 40 gr. Kasa czynna od godziny 4. Początek

seansów od godziny 4 m. 20, 7 i 9 m. 30.

 

 

Tylko 2 dni 17, 18 i 19 kwietnia! Wielki film historycz-
ny. Najpotężniejsze arcydzieło wszechświatowej sławy

x” Joanny d'Arc

Realizacja Cecila B. De Mille'a aktów 14. Zwiększo-
ny zespół orkiestry. Specjalna ilustracja muzyczna.

poleca firma: 1972—1 o

ZWIEDRYŃSKI, Wileńska 28.
 

 Następny program: „Moja najdroższa". TSwędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE

| suwający wady naskórka trk u dorosłych jak
1 u dzieci R. M. Sp; W. Nr. 5333.  

DZIEWICA ORLEANSKA
promienna SIMONNE GENEVOIS. Režyserowai Marco de
Gostyne. Koszt produkcji 25.000.000. 50.100 uczestników. Cukiernia S. RUDNICKIEGO

Trocka 1, Mickiewicza 1.
Polecają na Święto:

Torciki dziecięce sztuka od 1 zł.
Stoliczki ze święconem od 1,20 gr.

| Na Jwięta.I

i sna 28 (Zwierzyniec).

. „Lfórmacja-łandlowa”

  

 

 

     
Ostatni

wyraz
doskonałości.

 

    

 

Timmama |"IELSE"
Zosiny kłopot.

— Mamusiu, czy Char- — Czy żona nie bilie Chaplin też może „an, zwantury, kiedy
przyjść do nieba? PPN 4
—Oczywiście, Zosiu... Pan o tej porze wróci
— To przecież aniołki do domu?

zaśmiałyby się na śmierć? ||Nie.

EOCJCJCJ —- co za poczdwa ko
bieta!

Sprawy
majątkowe

— Toć ja wcale nie
mam żony.

Sm dom  dre-
wniany, na dogod-

nych warunkach, ul. Ja-

W knajpce nad ranem.

  
— Co? No to dlacze-

go wraca pan tak późno

do domy?

Ez
aO

edy i szynki wiejskie
pierwszorzędnej ja-

kości z majątku Wielkie-
Hranicze p. Swidowej
poleca: D.-H. St. Banel

lokale sklepy do wyna- i S-ka Wilno, Mickiewi-
SB akde i cza 23. | —0

a, , domy, mly- EAS m
ny 2Soczedicć RA BABKA
Wspólnicy do docho- Wielkanocna udaje się

tyko z MĄKI B-cidowych Interesów  po-
szukiwani. Krausse poleca D. H. St.

Wiadomošė: Banel i S-ka Wilno, Mi-
ckiewicza 23. —0

WINO
oryginalne francuskie bia-
łe reklamowo 1 litr 7 zł.
+, litra zł. 5,50 poleca:

D-H. ST. BANEL
Wilno, Mickiewicza 23.

216—2

1965—0
 

1000—5000 dol.: pod
hipoteki — i różne sumy
pod dobrą gwarancję.
Mieszkania letniska-

 

Zawalna 30, m.8 (wejście
przez D-H. Sikorskiego)
od 12—15. 198—1

w różnych walutach
lokujemy najsolidniej
zwrot terminowy

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

a

E————————=—=—7Ą

Zna się na tem:

tańczy lepiej,
Terpsychora, panno

   

D*bowe słupy, belki,
deski zdatne do ogro-

dzenia budynków sprze-
dam po cenach sosny.
Zamkowa 16 m. 3 i 4.
Wacław Janowicz. 1944-s1

izol
— Ach, znamy się na Bufet

tem: Jej powie pan oczy- do objęcia z dniem 1
wiście, że ona tańczy maja r. b. w Resursie
lepiej niż ja. mdw Oszmia-

 

— Pani
niż

KINO „WANDA“

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.
misterjum religijne Król Królów—Goigota Żywot, Męka i Śmierć Chry-

t Od Narodzenia do Zmartwychwstania. Wielkie misterjum
S usa religijne wyświetlane u stóp Jasnej Góry w Częstochowie.

D nie. Informacje na miej-
Jajka czekoladowe z niespodziankami. EEE, ši, 966

Oraz doskonale:
Tort

 

mazurki baumkucheny i babki. 1970—00
 

 

P ierwszy zostanie wy- Pi i į Niema w nim żadnej blagi kinowej, źadnych gwiazd filmowych. Jest k CE

Kuituralno- Oświatowy | SWENOLY wWilnieorraósiny Film Misyjny 1liryki on nawskoś oryginalny, gra w nim cała Afryka taka, jaką jest w rze- ||| SORO EZEOKZE,

czywistości, z jej przepyszną przyrodą, dzikimi murzynami i prawdziwym, nie z teatru wziętym Misjonarzem katolickim. |

Teatr «SPORT» | Dziś! Część II „ Lotowi a poAbisynji“. Na zakończenie tak rzadkie zdjęcie filmowe, Ojca Sw., Piusa XI podczas audjencji LETNISKA,

Wilno, Wieika XG 25. | udzielanej czarnoskórym klerykom z misjonarzami afrykańskimi na czele w ogrodach watykańskich. Fiłmy te są własnością
Sodalicji św. Piotra Klawera w Rzymie. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w. Bilety honorowe nieważne.

TIMOO WYW

 

 

  

 

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy

 oi. Las,
5 kilometrów od m. Wil-
na. Komunikacja autobu-

 

jEstoske 2: COCO
pokoi rzeka,

Pojętni uczniowie.

Nauczyciel chce dzieci

przyuczyć, by namyśliły

się dobrze, nim co po-

wiedzą, każe im przeto

liczyć do 50 zanim po-

wiedzą coś ważnego, a

do 100 jeśli chodzi o

rzecz doniosłą.

ij
tłuste już nadeszły do

Zwiedrylski

  

3 DNI OSTATNIE SPIESZCIE!
ORYGINALNE WINA; najtaniej można nabyć tylko w firmie

D. H. St. BANEL i S-ka
WILNO, MICKIEWICZA 23 TELEFON Nr. 8-49

A TAKŻE POLECA:

WINA owocowe MAKOWSKIEGO niezrównanej jakości, MIODY pierwszo-

rzędnej miodosytni K. MIESZKOWSKI, CUKRY, OWOCE świeże, KAWA

stałe świeżo palona f-my „KAWA BRAZYLJA”, Warszawa, SERY różnych

gatunków, WĘDLINY wiejskie, oraz różne towary po cenach najtańszych.

Dostawa do domów gratis. Przy większych zakupach RABAT. D

B
U
U
U

21
]

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
najlepsze WINA OWOCOWE

poleca

PIERWSZA WILEŃSKA SPÓŁKA WIN I PRZETWORÓW OWOCOWYCH

S. i A. Łubkowskich

Świńska 36, tel.6-86,ileń , tel. 8-
Pali 3 ŻĄDAĆ WSZĘDZ 1 EI

Wytwórnia Win
Piłsudskiego 2.

  

do

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

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiecolan—Age*
który ułetwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie «horego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa rię za poradą lekarza
Sprzedają apteki 7141-29 0

 

Samochód
Europejka, landoletka, w zupełnie dobrym stanie jowe, oraz dwie stajnie

sprzedania okazyjnie. Inform.: tel. 460, Gold-
berg, od 3—4 po poł. ul. Wileńska, Nr. 52.

 

"Drokatnie Dziennik» Wileńskiego”, ul. Mostowe 1.

 

fachowe  korespon- sem. Dowiedzieć się: Następnego dnia, kie-dencyjne prof. Sekuło- Wilno, Zygmuntowska 4. Wileńska 28, tel. 1224. g ersi 2 < =wicza, Warszawa, Żóra- m. 5, od 4 do 6 pop. 1972—1 V NE
wia 42-4. Kursy wyuczają 1949—1 do jiezowego:plocay 81listownie: buchalterji, ra- dzi, jak uczniowie bar-| ryczka i drabinka, o- 1Ta z koca, LOKALE B e ujfząż okazyj- dzo szybko poruszają
we atóogafii pac 8 nie do sprzedania. Ža- wargami; wreszcie cala

3 rzecze 26. 1951—0 klasa huknęła jednogło-handlu, prawa, kaligrafji,

pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.

 SklepEz śnie:
o wynajęcia [FORTEPIAN lub pianino ć iW.-Pohulanka 2) ad 9 IF chcę Kupieć zokazji ze

do 12. 974 za gotówkę. Biuro Ogło- *7'SW'S* zi9n: "PROSTE
——-— szeń J. Karlin, Niemie- Pana nauczyciela, pańska

„Dziewięćdziesiąt

 

 

Po ukończeniu Świadec- cka 22, tel. 605. 715 marynarka się palil*
two. Żądajcie prospek- Do wynajęcia E : 8
tów 1790—12 w. centrum miasta duży RE
 
 sklep z 2-pokojowem

mieszkaniem przy ul.
Wileńskiej 22. Warunki
dowiedzieć się u właści-
ciela: ul. Antokolska 6,
Kamieniecki vis-a-vis Ko- |

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA

„Dziennika Wileńskiego*
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 77-44

  i Micszkania
i pokoje

Do wynajęcia 6 pokoi
z kuchnią i wygo*

dami Mickiewicza 49,
1957—0

Do wynajęcia
mieszkanie 7-mio poko-

ścioła. 1977

   

| PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA

 

! INTROLIGATORSTWA i
WCHODZĄCE —:—

Lm.)
Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ KAŁABUSDAĄ,

Zgubiony
dowód osobisty na imię
Pauliny Waszczun wy-
dany w Wilnie w 1924 r.
uniewažnia się.

nadające się na garaż.
Sw. Anny 2—2. 1859
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